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 :اي باشد براي  بر آن است تا وسيله                      

 
  هاي دانشگاهي ترجمه  آشنايي با رشته •
 ....ها و  نامه ها، پايانكتابها، نشريه:  مسائل مربوط به ترجمهةرساني در زمين اطالع •

 هاي كارشناسي ارشد مترجمي آشنايي بيشتر با دوره •

 هاي ترجمه در دانشگاهتر و بيشتر با استادان رشتهتعامل به •

 ةهاي مرتبط با ترجمه در حـوز         و استادان رشته   مندان، عالقه ها و ديدگاههاي علمي دانشجويان       مقاالت، يافته   انعكاس •
  .مطالعات ترجمه

اي فراگير و علمـي را  در     ريه تا رفته رفته خأل نش     اميد دارد انديشد و     اين نشريه با نگاهي به گذشته و حال، به آينده مي          
ـ          ةهزين. رساني پر كند  اين رشته با هدف آموزش و اطالع        دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد        ة تكثير اين شماره از نشريه از محـل ياران

  خليـل  در اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جنـاب آقـاي دكتـر            . علوم و تحقيقات به نشريات دانشجويي تأمين شده است        
ادبيـات و زبانهـاي    ةرياسـت محتـرم دانـشكد   اده معاون محترم فرهنگي اين دانشگاه و جناب آقاي دكتـر بيرجنـدي            عليمحمدز

  . شود  سپاسگزاري مييخارج
فارسـي   كتاب دستور خط فارسي، مصوب فرهنگستان زبـان و ادب    آخرين ويرايش    خط به كاررفته در اين نشريه، براساس         ةشيو
-هـا و مقالـه    پذيرد و در انتظار دريافت نوشته     رات و پيشنهادهاي شما را دربارة خود به ديدة منت مي          كلية نظ                 .است

  . هاي شما دربارة ترجمه است
AboutTranslation@gmail.com    
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دكتـر  آقـاي   بزرگـوار ايـن رشـته جنـاب     تاداناز اسبدين وسيله  
ــدي ــر    ،تجوي ــاي دكت ــاب آق ــر، جن ــر مالنظ ــاي دكت ــاب آق  جن

تگرميها و  زاد بـه دليـل پـش      حمحمودزاده، و سركار خانم دكتر فر     
  .شودشان قدرداني ميراهنماييهاي ارزنده

 بـه   آيـد و   نامشان در زير مـي     از همكاران بزرگواري كه   همچنين  
طور افتخاري در تهيه و تنظيم مطالب اين شـماره بـا مـا همـراه          

  :شوداند سپاسگزاري ميبوده
، عليرضا كربالئي حـاجي     )ويراستار و مؤلف  (اكبر عابديان   عليآقايان  
 ارشــد مترجمــي زبــان انكارشناســ( محمــديو علــي حــاج اوغلــي

، حسن اكبري پاكـدامن و بهـروز   )انگليسي دانشگاه عالمه طباطبايي  
ارشـد مترجمـي زبـان انگليـسي        دانشجويان كارشناسـي    (ابراهيمي  

كارشـناس   (اميـد احمـدي  )  واحد علـوم و تحقيقـات  –دانشگاه آزاد   
ــسي    ــان انگلي ــي زب ــد مترجم ــشگاه آزاد ارش ــوم و   وا–دان ــد عل ح

دانـشجوي سـال آخـر      (سـادات ميريكتـا     و خانم فاطمـه    ،)تحقيقات
  )مترجمي زبان انگليسي
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 گام دوم
 دانشجويي مشكالتي دارد كه با توجه به نشرية. رسدتظار به چاپ ميشمارة دوم نشريه با تأخيري دور از ان

 انتشار پس از يكي دو نيمسال و گرفتن مجوز: نمايدطبيعي مي ، كوتاه دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشددورة
آن اهراً ظ  پس.نامه، و فاصله با همكاران نشريهگيري و بعد فرارسيدن تكاليف دانشگاهي، پايانشكلزماني براي 

يكي ن الكتروهاينامهتماسها و   ولي.مدآبسيار بعيد به نظر مياي چنين نشريهنخست براي  در صفحة اهداف ههم
 از سوي دانشجويان و ي كهلطف و اقبال. ايم نرفتهه به ما ثابت كرد كه چندان بيراه پس از انتشار اولين شمارهشما

 حركت _نه فقط دانشجويي_اي دانشگاهي نشريهانتشار  سوي به تانثار ما شد ما را مصمم كرد استادان ترجمه 
  و حاال...التحصيالن فارغدانشجويان و : زير عنوان نشريه آورديم از همان آغاز  بود كهانتظارهمين  اب. كنيم

  . را دائمي كنيمه انتشار نشري با چاپ منظم آن به صورت فصلنامهاميدواريم
. دشـو  جامعة علمي كشور آشـكارتر مـي  ايروز برروزبهآن يابد و اهميت رونق مي مطالعات ترجمهرشتة همزمان  

التحـصيالن  دورة كارشناسـي ارشـد مترجمـي زبـان انگليـسي اكنـون فـارغ              برگزاري اولين   با گذشت چند سال از      
و در ، كنـد منتشر مـي شوند، نشرية مطالعات ترجمه شمارة چهاردهم خود را        مي ترجمهمترجمي استادان درسهاي    

  .شودميپديدار نوشتهاي جوراجور اثر از اين رشتة نوظهور و وبفارسي ي تهاي اينترن مقاله،وبگاهها
 و از اينكه شما هـم       رآنيم تا نشريه را فراگيرتر كنيم،      ب 1385با اين گروه رو به گسترش حاال ما در ابتداي تابستان            

طور كه توانيم آن موجب شد تا ما باور كنيم كه مي     ترجمه دوستداراناستقبال  . كنيمبه ما بپيونديد احساس فخر مي     
 نـه فقـط     و اميـدواريم  . در شمارة نخست وعده داده بوديم به صورت خبرنامة مـسائل ترجمـه و مترجمـي باشـيم                 

مندان به زبـان و زبانـشناسي و        نويسي، عالقه هاي ترجمه بلكه تمام دوستداران فارسي و فارسي       مندان رشته عالقه
هـاي  اينجا جايگاه حرفهاي فرهنگي و انديـشه      . دند ما را با خود صميمي بدان      ني كه با ترجمه سرو كار دار      ناكسهمة  

  . علمي شما دربارة ترجمه است
 سخن گفتـيم و اينكـه از        "مطالعات ترجمه "در آنجا از رشتة     . در شمارة نخست نشريه، بسياري از حرفها تازه بود        

  .اي يافته استتازه هور به صورت يك رشتة مستقل ظ1980دهة 
شاخة محض خـود    .  مطالعات ترجمه شامل دو شاخة اصلي محض و كاربردي است          ،)هولمز (بندي هومز در تقسيم 

هـاي كـاربردي ترجمـه    در اين نمودار آموزش ترجمـه يكـي از زيرشـاخه         . شامل دو شاخة نظري و توصيفي است      
  .گذاري ترجمه، و نقد ترجمه قرار داردرجمه، سياستهاي ابزارهاي كمكي تشود و در كنار آن شاخهمحسوب مي

  : هاي ترجمه را گفتيمزاد ناگفتهاز زبان مهرآموز دكتر فرح
 بايد مواد درسي جديد در آنها بيايد، و  تدوين شرح درسها بايد دائماً دستخوش تغيير باشد، دائماً.... - 

، 1يد ترجمه متون ادبي يگو شند و وقتي ميروز با بايد ديدگاههاي جديد بيايد و درسها بايد بهدائماً
متأسفانه در ايران . االبد همان يك كتاب مخصوص خود را دارند ،  هركدام انگار الي1ترجمه پيشرفته 

كنند كه كنند فكر ميهنوز هم بسياري از استاداني كه ترجمه تدريس مي ....تدوين كتابها انحصاري است
شود؛ ولي اين به گذارند آموزش ترجمه محسوب ميار دانشجو ميهمان تجربه خودشان را كه در اختي

 .هيچ وجه كافي نيست

  :مگفتي شناسيندفاع از استقالل مطالعات ترجمه از زباو از زبان كريستينا شفنر در 
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زبانشناسي  مند ترجمه آغاز گرديد، بسيار تحت تأثير نظامة دوم قرن بيستم مطالعةهنگامي كه در نيم - 
عنوان عملياتي فيزيكي كه بر زبانها هاي زبانشناختي، و بعنوان پديدههرجمه بت. قرار داشت )كاربردي(

به اين عمليات، چنانچه از تعريف زير نيز پيداست، به چشم فرايند تبديل . گرديدشود، تلقي مياجرا مي
 :شد و زبان مقصد نگريسته ميأ بين زبان مبد)transcodingرمزگرداني يا  (رمز

با مواد معادل در  )أزبان مبد(جايگزيني مواد متني در يك زبان :  توان چنين تعريف كردمه را ميترج - 
 )1965:20كتفورد، (. )زبان مقصد(زباني ديگر 

گرديد به اختالفات ميان دو نظام و زبان مقصد كه در ترجمه نمايان مي هرگونه اختالف ميان زبان مبدأ - 
  .شداي زبانشناختي شناخته ميعنوان رشتههه، مطالعات ترجمه بزبانشناختي نسبت داده و در نتيج

  :مطالبي آورديم) شفنراز زبان ( و بعد دربارة مقولة هنجار در ترجمه 
كه دربردارنده ارزشهاي مورد اشتراك يك  عنوان محدوديتهاي رفتاري درونيههنجارهاي ترجماني ب - 

 )غالباً يا منحصراً(گيريها در فرايند ترجمه ي تصميمين، تمامابنابر . شونداجتماع هستند، شناخته مي
 هنجارهاي ةوسيلهگيرند، بلكه اصوالً بتحت تأثيرنظامهاي زبانشناختي مربوط به دو زبان انجام نمي

 .ترجماني كنترل مي شوند

ها نزديكتر نامهپس از مصاحبه با استادان ترجمه به پايان. ايمهاي ترجمه پرداختهدر اين شماره، باز به ناگفته
با عناوين آنها آشنا نيز  همة دوستداران تحقيق در ترجمه، دانشجويان جديد را بهايم تا ضمن معرفي آنها شده

 در .هاي اين رشته برداريمنامهجهت تهية كتابشناسي كامل پايان كنيم و اميدواريم با ادامة اين روند گامي در
 يالمللني بيات تخصصينشر  پايگاه فارسي، فهرستي از پايگاههايچندفي قسمت پايگاههاي اينترنتي عالوه بر معر

معرفي، و مطالب عملي را سپس برخي از كتابهاي موجود رشته . ايم را ارائه كرده)به زبان انگليسي(دربارة ترجمه 
ر مقالة ترجمه در قسمت ضميمة مقاالت، عالوه ب. ايمهاي ترجمه بيان كردهها و ناگفتهترجمه را در بخش نكته

، مقالة "متناسب نقش گرا" به ترجمة "خوب"از ترجمة :  ترجمهكيفيتاي از كريستينا شفنر با عنوان ارزيابي شده
   .آمده است) نظامگانيا به تعبير نويسنده  (نظام چندگانهديگري در خصوص نظرية 

  سردبير                                                                                                                                 

     
 :فهرست مطالب هدف براي شمارة سوم اين نشريه عالوه بر عناوين اين شماره شامل موارد زير خواهد بود

  آشنايي با تاريخ مطالعات ترجمه •
  هايي از مترجمان  نكته-دربارة مترجمان  •
  دهندة اين دوره در ايران  مشخصات مراكز ارائه–ورة كارشناسي ارشد مترجميآشنايي بيشتر با د •
  برنامه و سرفصل دروس كارشناسي ارشد •
  )تاريخ جلسات فصلي، موضوع جلسه آينده(شناسي ايران  شناسي انجمن زباناخبار گروه ترجمه •
  يهاي مترجمنامه در جهت تهية كتابشناسي كامل پايان–ها نامهاخبار پايان •
   منابع آزمون-بررسي آخرين آزمونهاي ورودي كارشناسي ارشد  •
 معرفي كتابهاي جديد در مطالعات ترجمه و كتابهاي موجود اين رشته •

در صورت تمايـل، بـه همـراه        . شودهاي ترجمه و زبان دعوت به همكاري مي       هاي مرتبط با حوزه   مندان در كلية رشته   بدين وسيله از همة عالقه    
همچنين خواهشمند است در صورت دسترسي به هرگونه خبر، رويداد و           . خود را نيز ارسال فرماييد    هاي خود يك قطعه عكس      وشتهها و ن  مقاله

كـه در قـسمت   ( از طريـق صـندوق پـستي جديـد     .كنيـد مطلب قابل توجهي مرتبط با ترجمه، آن را جهت انعكاس در اين نشريه براي ما ارسـال            
   . با ما در ارتباط باشيديا تلفن  نشاني پست الكترونيك ،)شناسنامة نشريه ذكر شده است

شمارة سوم نشريه عالوه بر عناوين هميشگي حاوي بررسي جامعي از آزمونهاي سراسري كارشناسي ارشد مترجمي در دانشگاههاي آزاد و                    
  .خواهد بود)با پاسخ(نمونه سؤاالت تخصصي اين آزمونها منابع و سراسري با درج 
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  ؟كنيدارزيابي ميگونه چ را  مترجمتربيتهاي تأثير دوره..  .○
يكـي از دانـشجويان     .  گويماين را تنها من نمي    . ستبه نظر من تأثير بسياري روي جامعه و سليقه ترجمه گذاشته ا           

هاي چند سال اخير را با هم مقايسه كرده و تفاوتهـاي            هاي اول انقالب و ترجمه    نامة خود ترجمه  در كار روي پايان   
هاي گستردة ترجمه و ويرايش قطعاً روي سليقة جامعه و توقـع            به نظر من وجود دوره    . آشكاري در آن ديده است    

  . گذاردر مثبت ميآن تأثي
  
  تا چه حد درست اجرا شده است؟ اين دوره در مقايسه با ساير نقاط دنيا خود  ○

در جاهاي ديگر دنيا نيز ما اين رشـته را بـه            . توانيم راجع به اجراي رشته بيان كنيم      ببينيد، ما درست و غلط را نمي      
رنيـا آمريكـا اسـت و كـار آنهـا تربيـت متـرجم                در ايالت كاليف   مونريهمين صورت داريم كه مهمترين آن دانشگاه        

يكي از جاهاي نادري است كه به طور كلي رويكرد آن با ديگر جاها متفاوت اسـت و                  اين  . اي براي بازار است   حرفه
 دارنـد و در يـك كنفـرانس    Monterey Modelsبرخورد تئوريك بسيار كمي با مسائل دارنـد و مـدلهايي بـه نـام     

. بيننـد رونـد و ايـن پـروژه را مـي          ترجمه مي  اناز تمام دانشگاههاي دنيا مدرس    . كنند  رفي مي  را مع  هاساالنه اين مدل  
  واحـدهاي درسـي كتابهـاي    بـراي   اما آنجـا  .نويسند ما را  افراد دانشگاهي مي    درسي  جالب است كه بدانيد كتابهاي      

گويـد چـه    مـي دهند و     ي مي دا به آنها مدل   ابتدانشگاه  اما  . نويسند   را مي  اي آنها  كه افراد حرفه   شودي تهيه مي  حجمكم
يعنـي  . دهند  كنند و درس مي     سپس آنرا ويرايش و بر اساس اهداف خود تنظيم مي         . نكاتي را بايد در كتابها بگنجانند     
اخيراً بـا  . امبا آن برخورد نكردهار خاصي است و من جاي ديگري برند كه مدل بسي   مدل را از بازار به دانشگاه مي      

بـه  كند و داراي دارالترجمه رسـمي حقـوقي اسـت و               كار ترجمه مي   مونري كردم كه در همين شهر       خانمي صحبت 
به ايشان پيشنهاد شده بود كه چنين كتابي بنويـسد و ايـشان در تماسـي بـا مـن      . كند فارسي و انگليسي ترجمه مي    

دهيد اگر چيـزي داريـد بـه مـن            ي چون شما در ايران ترجمه درس م       ؛دانم بايد از چه مطالبي استفاده كنم        گفتند نمي 
  را بـراي   ي ترجمـه  نخستين درسها  كتاب   دستوري من هم بخش تحليلي و       .استفاده كنم معرفي كنيد تا در اين كتاب       
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هايي كه  نامهاكثر پايان. نامه، آن است كه توانسته باشد راه جديدي را باز كندترين پايانبه نظرم موفق
 .انداي را بازكرده راه تازه)، و نوار و فيلماي ترجمة شفاهي، رسانهاز جمله در (اندتاكنون دفاع شده

 نيست و نام تئوريسين خاصي در آن نيـست          نظريه، مدل خاصي است كه بر پايه        مدل آنها اما اين   . فرستادم ايشان
بـه نـوع ديگـري      ترجمـه   مثالً در انگلـيس يـا اتـريش         . ويم دنيا معيار ثابت ندارد    مي خواستم بگ  . عملي است  و كامالً 

  .برخي نقاط ديگر روي ادبيات استدر  و يتبليغاتمتنهاي در برخي جاها تأكيد بر روي . شود تدريس مي
  
   است ؟يمعيارپس معيار ما بي ○

 هست كه عمدتاً ناشي از شرايط اجتمـاعي و هـدف            تفاوتهايياشكاالت و   به نظر من    ولي  . نه اين قدر نا اميد نباشيد     
  .هاي تربيت مترجم استدوره

  
 فرموديد  )در بخش قبلي مصاحبه   (مثالً آن انحصارگري كه    ؟كند  نميدلسوزي   براي اين رشته     چرا در اينجا كسي    ○

 ديگـران   و، دكتـر مالنظـر  منابع كارشناسي ارشد اين رشـته از شـما  شرح دروس و     براي نوشتن    تا حدي است كه   
  . دعوت نشده

 مهم اين است كـه در  . هوردآشنايي با اين رشته است  كه مسائلي به وجود آ        و بيشتر در اثر عدم      اينها اتفاق افتاده    
 و اي اسـت تـازه  ةرشـت ترجمه مطالعات . ترجمه هويتي دست و پا كنيم آموزش  اين فضا ما باالخره توانستيم براي       

گروهي با نام مطالعـات     اند  در برخي جاها توانسته   . شدهشناخته مي شناسي  ان گروه زب  ةجا زيرمجموع همهتامدتها  
 ةكـه مـا يـك انقـالب و يـك دور           نكنيد  معياري فراموش   در مورد آن بي   . كنند و در برخي جاها خير     ترجمه تأسيس   

. ايـم اده دورة مترجمي داير بوده و ما در شرايط بـسيار سـخت بـه آن دوره شـكل د                   هنگامجنگ داشتيم كه در آن      
چون حاصـل كـار     . ايمبه نظر من چندان بيراهه نرفته     . گرا باشيم كه اين واقعيتها را ناديده بگيريم         نبايد آنقدر آرمان  

. المللي بـوده  هاي بينايم كه قابل عرضه در صحنه     داشتهحرفهايي  دهد كه به هر حال ما       چند سال اخير ما نشان مي     
  .نبايد خيلي بدبين بود

  
  ؟مايداشته بهتريات هايي تحقيق در چه حوزهما اند و  هايي موفق بوده ها در چه حوزههنامپايان ○

انـد آن موضـوع جديـد    پرداختـه كـه  ها به هر موضـوعي   نامهحقيقت اين است كه چون رشته جديد است، پس پايان  
ناسي ارشد در اين حـوزه دفـاع         كارش ةنام پايان 6 يا   5ايم اما اكنون       شفاهي ما تحقيقي نداشته    ةمثالً در ترجم  . بوده
در ايـن   نامـه    پايـان  چنـد ايم تـا حـاال        اي حرفي براي ترجمة زيرنويس نداشته      رسانه ةدر ترجم سابقاً ما   .  است شده

. اين حـوزه نوشـته شـده اسـت        نامه در    پايان چند فيلم و نوار حرفي نداشتيم ولي اكنون         ة در ترجم  .كار شده زمينه  
اينكـه بخـواهم    .  پردازنـد    بكر و تـازه مـي      مسائلگيرند و به      مي  ضوعات بسياري را در بر    ها اكنون مو    نامهاين پايان 

-مـثالً دو تـا پايـان   . اممند شدهها عالقه زيرا به تك تك اين رشته     . بگويم بهترين آن براي من كدام بوده سخت است        

 اسـت كـه   آننامـه،   پايـان تـرين فـق  مومبه نظر. ايم كه براي من بسيار جالب بود داشتهي زبانةكرينامه در فضاي پ   
 .انداي را بازكرده راه تازهاندهايي كه تاكنون دفاع شده نامه اكثر پايان.توانسته باشد راه جديدي را باز كند
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  چاپ باشند؟توانند اثرگذار و قابل ها مي نامهچند درصد از پايان ○

خواهند مدرك    مي. روندنامه نمي چاپ مقاله از روي پايان    دنبال  دانشجويان ما   بيشتر  متأسفانه اين مشكل هست كه      
اش بنويسد تا به    نامهايم كه يك مقاله از پايان       ما حريف يك دانشجو نشده    گاه  . اين را حتماً بنويسيد   . بگيرند و بروند  

رسد و تـأثير    ن نمي نامه آمده به اطالع ديگرا    هاي تحقيق كه در پايان     در چنين وضعيتي يافته    .نام خودش چاپ كنيم   
   .شودآنها معلوم نمي

  
  .اندارائه كرده خودشان چند مقاله روي اينترنت ةنامآقاي كروبي از روي پايان ○
كـه اكنـون همكـاران مـا هـستند          اين رشته   قبلي  كنيم كه بدانيم دانشجويان       ما هم افتخار مي   . ايشان استثناء هستند   

  .دهند چنين كاري انجام مي
  
  . وجود داشته باشد كه تمام دانشجويان را از كار يكديگر آگاه كندوبگاهي ا بهتر نيستبه نظر شم ○

انـد  سيس كردهأ هست كه دانشجويان عالمه ت yahoo groupيك دانيد طور كه حتماً ميفعالً همان. حق با شماست
  .كننداعالم مياخبار را هم گهگاه . توانند عضو شوند  همه ميكه
  
نوشـت مطالعـات ترجمـه و       يـا مـثالً وب    . اين شـماره از خبرنامـه درج شـده        ) شمارة قبل و  (ه در   نشاني اين گرو   ○

هـاي  در زمينـه    مـا  قـبالً  بـسياري از دوسـتان       . تر و فراگيرتر باشد   دربارة ترجمه نيز خوبند اما بايد خيلي منسجم       
 اانجمـن تـشكيل شـده و مـ        شناسـي   ترجمهگروه   ةم و يا جلس   يا   بي اطالع بوده   ما و   اندنامه ارائه كرده  پايان ،مرتبط

  .ميا متوجه نشده
در مورد برگزاري   سيس كرده و    أ خود را ت   وبگاهخوب اين مسئله بايد رفته رفته حل شود، االن انجمن زبانشناسي            

  .دهدكنندگان قرار ميجلسات مربوط به اين رشته اطالعاتي را در اختيار مراجعه
  
ايـن مـسئله  االن   . كننـد راي دورة دكتري مطالعات ترجمه در ايران سؤال مي      بسياري از دانشجويان در مورد اج      ○

  اي است؟در چه مرحله
از اسـتادان   نظـر دارنـد     در    دوره هـستند و    شرح دروس ايـن   عناوين و    در حال تدوين     مالنظرآقاي دكتر   اكنون  هم

. منطبـق باشـد     دانـشگاهي   با مسائل فرهنگي و نيازهـاي محيطهـاي        سور شرح د   تا كنندسراسر كشور نظرخواهي    
  .بزودي نتيجه اعالم خواهد شد. ي دارد كه بايد همه مهيا باشنديهااجراي دورة دكتري نياز به ابزار و زمينه

  
خواستم سؤال اولم را طور ديگري مطـرح         مي .شودهاي ارشد و دكتري مباحث نظري ترجمه مطرح مي        در دوره  ○

پردازان و كداميك بيشتر روي دروس دانـشگاهي مـا تـأثير            ي ديگر نظريه  پردازان ترجمه رو  كداميك از نظريه   :كنم
  اند؟ گذاشته
 ةكـه در ترجمـ      فرض كنيد براي كـساني     ؟توان قضاوت كرد    در خارج از ايران چطور مي     . ال دشواري است  ؤاين س 

نايـدا   ةثير نظريـ در ايران ما، از جمله خود من، بـسيار تحـت تـأ   . نايدا حرف آخر را زده است اند متون مذهبي بوده

6 
ا مفاهيم خيلـي انتزاعـي      كتفورد آنقدر نتوانست جا باز كند كه نايدا؛ زيرا او زبان بسيار سختي دارد و ب               

امـا نايـدا    . هاي محدودي را مطرح كرده و به قشر خاصي از مخاطبان منحصر شده            شود، نمونه مواجه مي 
گذار برخورد زبانشناسي با ترجمه بود حرفهايش را طوري زد كه براي بسياري از كـساني كـه در                   كه پايه 

 .فضاي كار عملي و يا تدريس ترجمه بودند قابل فهم بود
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 نايدا  است و يك علت مهم آن         ة و فصل تحليل دستوري آن بر اساس نظري        نخستين درسهاي ترجمه  كتاب  . ميا  بوده
را به تجربيات نـاچيز خـودم در     كه هيچ منبع ديگري در دسترس نداشتم و ديگر اينكه توانستم مطالب آن      هاين بود 

ا باز كند كه نايدا؛ زيرا او زبان بسيار سختي دارد و با مفـاهيم خيلـي                 كتفورد آنقدر نتوانست ج   .  ترجمه مرتبط كنم  
امـا نايـدا   . هاي محدودي را مطرح كرده و به قشر خاصي از مخاطبان منحصر شـده             شود، نمونه انتزاعي مواجه مي  

فـضاي   كـه در     كـساني گذار برخورد زبانشناسي با ترجمه بود حرفهايش را طوري زد كه براي بسياري از               كه پايه 
ماننـد  .  شـود   شاخه مـي    ترجمه ديگر شاخه  هاي  نظريهپس از آن    .  و يا تدريس ترجمه بودند قابل فهم بود        كار عملي 

  .ترجمه شناسي و ترجمه، ادبيات و ترجمه و مباحث پسا استعماري و پساساختارگرايي و جامعه
  
  ؟طوردر آموزش ترجمه چ ○

هـاي ديگـران و اسـتفاده      اما آنچه اتفاق افتاده است كاربرد نظريه.ايم ما نظرية خاصي براي آموزش ترجمه نداشته 
هايي كـه بـراي نقـشهاي     بندي  نيومارك از تقسيمدر جاهاي ديگر هم وضع همين بوده، مثالً از آن در آموزش بوده      
 ترجمـه    انواع ةدربار.  نوع ترجمه مطرح شده است     دوكند كه در آن       كند و مدلي را معرفي مي       زبان شده استفاده مي   

  .زده شده آموزش ترجمه بسيار كم حرف ةاما دربار. شدهافتد بسيار صحبت  و اتفاقهايي كه در آن مي
  
تدريس و ترجمة   قالب درست كردن و      سرآغازي براي     معادل و واحد ترجمه     چون يميهامفو   هاي نظري آيا بحث  ○

  نيست؟بهتر 
 كـه بـه آن اشـاره    – ييقالبهـا شوند و اي نظري مطرح ميپس از اينكه بحثه. و عملي داردنظري  دو جنبة  اين بحثها 

. يـا نكنـد    استفاده بكند    هامعلم اختيار دارد كه از آن قالب      . تواند از آنها استفاده كند    شوند معلم مي   درست مي  -كرديد
 "نايدا" ةبه نظر من نظري   مثالً  . تواند براي يك درس از يك قالب و براي درسي ديگر از قالب ديگري استفاده كند                 مي

تواننـد بـا    مـي آورنـد  تجربة بيشتري به دست مياما وقتي دانشجويان .  است كارآمدبراي ابتداي كار ترجمه بسيار      
-هـا را تحـت     كه ديگر نظريـه    اشدطور نيست كه يك نظريه به قدري تأثيرگذار ب        آن. هاي ديگر نيز آشنا شوند      نظريه

براي هر كدام هم يك و د سال اختالف در جوامع مختلف مطرح شده  ها با چن   اين نظريه  ة هم .اده باشد الشعاع قرار د  
  .سري كاربردهاي آموزشي پيدا شده است

  .رود به كار مي In Other Wordsيابد و در كتاب درسي مونا بيكر با نام  به ترجمه راه مي مثالً نظرية هليدي، 
  
  Translate How to :گويندم كه ميي به دنبال كتابهايي هست معموالًما ○

كتـابي  )  Douglas Robinson ( داگالس رابينـسون مثال. ال پاسخ داده استؤكند به اين س خوب، هر كسي فكر مي
كند و خود همين را مطرح ميكتاب در  هم )Roger Bell(  راجر بل وHow to Translate: گويددارد كه در آن مي

  .اندال پاسخ دادهؤكنند به اين س فكر ميهاخيليال به هر ح. كندمطرح مي Discourseترجمه را از ديدگاه 
  
  .با تشكر فراوان از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد ○  
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ارشد دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي ارشد دانشكده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي   هاي كارشناسيهاي كارشناسينامهنامهپايانپايان
  دانشگاه عالمه طباطبائي در گروه ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائي در گروه ترجمه 

  علي كازروني زند: گردآوري
  

 Persian-to-English Translation in Iran after the Islamic Revolution (1979-1989), 
by: Alireza Karbalaei Hajioqli, Advisor: Dr. Hussein Mollanazar, Reader: Dr. Salar Manafi 
Anari, Examiner:  Dr. Ahmad Sedighi 2005 

  ))13571357--13671367((انقالب اسالمي انقالب اسالمي  فارسي به انگليسي در ايران پس از  فارسي به انگليسي در ايران پس از ةة ترجم ترجم::عنوانعنوان  
 عليرضا كربالئي حاجي اوغلي: قنويسنده و محق

 اين .دكتر احمد صديقي/ دكتر ساالرمنافي اناري :  استاد داور/، استاد مشاوررنظدكتر حسين مال: استاد راهنما  
 .ارائه شده است XI +219  تعداد صفحاتبا 82-83نامه و در سال تحصيلي نامه داراي  كتابنامه و واژهپايان

تنها ترجمه را   است كهPolysystem Theory  موسوم به Even-Zohar ة چارچوب نظري اين تحقيق، نظري
، اي گستردهداند بلكه آنرا پديدهنمي) از قبيل دستور زبان، واژگان و غيره(اي محدود به مباحث زبانشناسي پديده
-از مهمترين آنها مي. گيردكند كه در آن شكل ميطي معرفي مي محيةهاي شاكل و در تعامل با ساير مؤلفهپيچيده

 گرچه هريك از اين نظامها .فرهنگي و اقتصادي اشاره كرد جغرافيايي، عقيدتي ، نژادي، توان به نظامهاي سياسي،
ي، شوند ولي اين استقالل در حقيقت جنبه انتزاعي و نظري دارد تا عيني و واقعدر جاي خود مستقل انگاشته مي

ثير أهم بر آنها ت پذيرند وثير ميأهم از آنها ت يك از آنها در تعامل اجتناب ناپذير با ساير نظامها بوده و زيرا هر
   .گذارندمي

 اين رساله بررسي ميزان صحت اين باور بوده است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي عزمي راسخ يه درفرض
 .ران شكل گرفته است آثار فارسي به انگليسي در ايةبراي ترجم

 كارزار ةيد آن است كه انقالب اسالمي از ترجمه بعنوان ابزاري كارآمد و مؤثر در عرصؤيافته هاي تحقيق م
 .گيردفرهنگي ، عقيدتي و سياسي بهره مي

       
  

A Target-Reader-Based Approach Towards Naturalness in Translation from English to 
Persian, by: Amir Reza Banaee, Advisor: Dr. Sedighi, Reader: Dr. Manafi, Examiner: Dr. M. 
Fahim, July 2005. 

 زبان   زبان  ةةبه فارسي از نظر خوانندبه فارسي از نظر خوانند  ))أأزبان مبدزبان مبد( ( از زبان انگليسي از زبان انگليسي   رويكردي به طبيعي بودن ترجمهرويكردي به طبيعي بودن ترجمه: : عنوان عنوان 
  ) ) زبان مقصد زبان مقصد ((فارسي فارسي 

   108 تعداد صفحات – 83سال تحصيلي . ردي استنامه و از نوع كاربداراي كتابنامه و واژه
 ة ترجمه و طبيعي بودن آن بر اساس نظري-1 :چارچوب نظري به كار رفته در اين تحقيق بر سه پايه استوار است 

 -Schemata Theory   3 ة ارتباط ترجمه و طبيعي بودن آن از ديدگاه نظري- Relevance Theory  (2(ارتباط 
  .بناي طبيعي بودن آنارزيابي ترجمه بر م
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 فرايند ذهني و واكنش خوانندگان زبان مقصد، ، مبناي اين تحقيق بر اين فرضيه استوار است كه با توجه به ديدگاه
، فهم آن، و مطابقت با هنجار زبان أدخالت زبان مبد: باشدطبيعي بودن در ترجمه نتيجه چند عامل اساسي مي

  )دنهنجار طبيعي يا قابل قبول بو(مقصد 
نتايج حاصل از تحقيق عملي مطابق با بررسيهاي نظري صورت گرفته در تحقيق و همچنين : هاي تحقيقيافته

  .هاي بنيادي اين تحقيق بوده استفرضيه
       

 Small Corpora in Translation Studies, Comparing Thematic Organization in Two 
Languages (English and Persian), by:Mina Abedi, Advisor: Dr. Gholam-Reza Tajvidi, 
Reader: Dr. Farzaneh Farahzad, Exaniner: Dr. Ahmad Sedighi. June 2004. 

  مقايسه ترتيب موضوعي دو زبان انگليسي و فارسيمقايسه ترتيب موضوعي دو زبان انگليسي و فارسي: : پيكرة زباني كوچك در مطالعات ترجمهپيكرة زباني كوچك در مطالعات ترجمه: : عنوانعنوان
  .غالمرضا تجويديدكتر : استاد راهنما. مينا عابدي: نويسنده و محقق 

نامه و از نوع  داراي كتابنامه و واژه–دكتر احمد صديقي / زاد دكتر فرزانه فرح:  استاد داور/استاد مشاور
  .باشدكاربردي مي

   IX+147 تعداد صفحات – 82- 83سال تحصيلي 
راي تجزيه  نظري اين تحقيق بر اساس تعريف توماس هليدي از ترتيب موضوعي زبان و روشي كه وي ببچارچو

مهمترين سؤال مطرح شده در اين تحقيق اين است كه آيا . باشدبرد مي كار ميو تحليل ترتيب موضوعي زبان به
از نظر ترتيب موضوعي جمالت هماهنگي وجود دارد يا ) فارسي(و متن ترجمه شده ) انگليسي(بين متن اصلي 

اصلي و متن ترجمه شده از نظر ترتيب موضوعي خير؟ فرضيه مطرح شده اين است كه هماهنگي كامل بين متن 
  .وجود دارد

هاي اين تحقيق اين است كه تفاوت بين عنوان اصلي و متون ترجمه شده از يكي از مهمترين يافته: هاي تحقيقيافته
هاي مربوط به مبتدا نشان داد كه تجزيه و تحليل مبتدا و خبر و مشخصه. نظر ترتيب موضوعي امري است طبيعي

تشابهات موجود بين اين . ابهات و تفاوتهايي بين زبان انگليسي و فارسي از نظر ترتيب موضوعي وجود داردتش
. داددر بيشتر موارد مبتداي جمله در هر دو زبان را يك گروه اسمي تشكيل مي. دو زبان مربوط به نوع مبتدا بود

مهمترين . شدمبتدا از انگليسي به فارسي ميهاي تفاوتهاي موجود بين اين دو زبان مربوط به بسامد  مشخصه
كاهش بسامد مبتداي ساده از انگليسي به فارسي، افزايش مبتداي چندگانه از انگليسي : اين تفاوتها عبارت بودند از

 .به فارسي و كاهش مبتداي موضوعي از انگليسي به فارسي
       

 

 The Effect of the Quran Translators’ Ideological Presuppositions on Their Translations, 
by: Mohammad Mohaqeq, Advisor: Dr. Hussein Mollanazar, Reader: Dr. Salar Manafi 
Anari, Examiner: Dr. Fahim, 2004. 

   هايشانهايشان ايدئولوژيك مترجمان قرآن كريم بر ترجمه ايدئولوژيك مترجمان قرآن كريم بر ترجمههايهايفرضفرض نقش پيش نقش پيش::عنوانعنوان
 . نوع كاربردي استنامه ازپايانداراي كتابنامه و 

   131 تعداد صفحات 82 – 83سال تحصيلي 
اين تحقيق با مقايسه سه ترجمه قرآن بر آن است تا با استفاده از منابع مطالعات ترجمه به اين پرسشها پاسخ 

هايشان چيست؟ چه چيزي موجب فهم متفاوت قرآن  بر ترجمه قرآنفرضهاي ايدئولوژيك مترجماننقش پيش: دهد
   نقش تفاسير، پاورقيها و ديگر توضيحات در ترجمه قرآن چيست؟شود؟مي

  .كندفرضهاي ايدئولوژيك مترجمان، فرايند ترجمه را هدايت ميفرضيه در تحقيق اين است كه پيش
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ن به عنوان شيعه، سني و مسيحي آبا توجه به بررسيهاي انجام شده، ايدئولوژيهاي مترجمان قر: يافته هاي تحقيق
 ترجمه آنها دارد و متناسب با آيات مورد نظر تغييراتي در راهكارهاي ترجمه، گزينش ةيي در شيوتأثير بسزا

  .آورد توضيحات به اشكال پاورقي يا توضيحات ميان پرانتز به وجود ميةمعادل و ارائ
  

       
 Strategies Applied in the Translation of Culture-Specific Items  in Literary Texts, by: 

Farideh Shabani Rad, Advisor: Dr. Hussein Mollanazar, Reader: Dr. Salar Manafi Anari, 
Examiner: Dr. Fahim, 2004.  

   واژه هاي فرهنگي خاص در متون ادبي واژه هاي فرهنگي خاص در متون ادبيةةاستراتژي هاي به كار رفته در ترجماستراتژي هاي به كار رفته در ترجم: : عنوانعنوان

 VIII +99:صفحات تعداد -83 سال تحصيلي–استداراي كتابنامه و از نوع بنيادي 

 .كند كه مختص به همان زبان است و معموالً معادلي در جوامع زباني ديگر نداردهايي استفاده ميهر زبان از واژه
هاي مختلف يك مفهوم تمايز قائل  در بعضي از فرهنگها مردم بين جنبه.زباني ناميده مي شود اين پديده خأل 

 پرسشهاي تحقيق حاضر . معادلي در فرهنگ مقصد وجود ندارددر نوع دوم براي يك مفهوم هيچ. شوندمي
آيا . 2هاي فرهنگي خاص استفاده مي كند؟ مترجمان آثار ادبي از چه استراتژيهايي براي ترجمه واژه. 1: عبارتند از

 رد؟دوره زماني چه تفاوتهايي دا  آثار ادبي در دوةترجم. 3كنند؟ مترجمان از استراتژيهاي يكسان استفاده مي

  .هاي متفاوت استي در اتخاذ استراتژيهاي متفاوت براي خأل واژگاني در دورهگذار عامل تأثير،زمان
 مشخص شده كه تقريباًٌ در اكثر موارد آنها براي پر كردن خأل ،بعد از بررسي استراتژيهاي به كار رفته مترجمان

همچنين بعد از مقايسه . كننداستفاده مي فرهنگي خاص از استراتژيهاي يكسان ةواژگاني مربوط به يك مقول
گيري و پانويس قبل از انقالب از استراتژيهاي واممترجمان رسيم كه ها در دو دوره زماني به اين نتيجه ميترجمه

   .اندبيش از مترجمان بعد از انقالب استفاده كرده
پر كردن خأل فرهنگي وجود دارد، اما  در اتخاذ استراتژيهاي مترجمان براي (Regulation)قوانيني : هافرضيه

 .هميشگي نيست
       

 In Pursuit of Feminine Translation of Parler Femme, by: Zahra Fani, Advisor: Dr. 
Farahzad, Reader: Dr. Hussein Mollanazar, Examiner: Dr. G. Tajvidi, Winter 2004. 

  .. زنان زنان در جستجوي ترجمه زنانه متون  در جستجوي ترجمه زنانه متون ::عنوانعنوان

    VII 97 +  تعداد صفحات-  استنامه و از نوع بنيادينامه و واژهب داراي كتا
نامه بر اساس ادبيات موجود در زبان انگليسي بنا شده و سعي گرديده از جديدترين منابع مباني نظري پايان

ارچوب نظري از پيش نامه داراي چهبه دليل تازگي موضوع و همچنين تازگي رشته، پايان. موجود استفاده شود
جنسيت مترجم بسادگي به وسيلة  -2.  جنسيت مترجم در امر ترجمه تأثير دارد- 1: ها تعيين شده نيست،  فرضيه

 .شودديدگاهش به عنوان اول شخص و يا راوي شناخته مي

ن ا مترجم.اشدتواند در كار آنان تأثير داشته بن ميابر اساس نتايج بدست آمده جنسيت مترجم: يافته هاي تحقيق
  .دنراحتي خود را به جاي نويسنده زن بگذارتوانند بهمرد نمي

       
 Translation of Cohesion through Explicitation in Quranic Translation: A Case Study on 

Chapter XII: Yusuf , by: Mohammad Yazdani, Advisor: Dr. S. Manafi Anari, Reader: Dr. 
Hussein Mollanazar, Examiner: Dr. Sedighi, September 2004. 

هاي قرآن به زبان انگليسي، شفاف سازي در ترجمه تقال پيوندهاي انسجامي از طريق بسط وان: عنوان
 ) ع(  يوسفة سورةاي موردي دربارمطالعه

  160: تعداد صفحات -  82 - 83 سال تحصيلي -استنامه و از نوع بنيادي بداراي كتا
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 تفاوتهاي ةسازي نتيج  تفاوتي بين نظام انسجامي انگليسي و عربي نيست و بسط و شفاف- 1 ):خنثي(ها فرضيه
 مترجمان قرآن كريم براي انتقال وصلهاي - 2نيست  )ترجمه انگليسي(و متن مقصد ) قرآن كريم(متن مبدأ 

ستخوش معيارهاي ضروري ترجمه نيست سازي د بسط و شفاف- 3اند انسجامي متن مبدأ با مشكلي مواجه نشده
  . و صرفاً محصول گرايشهاي شخصي مترجمان است

 موارد اعراب و صرف فعل نيز به ,عالوه بر پنج وصل انسجامي مشترك زبان عربي و انگليسي: هاي تحقيق يافته
  .عنوان وصلهاي انسجامي اختصاصي زبان عربي شناسايي شد

 
       

 Explicitation of Cohesive Markers: A Feature of the Translation  Process and Product. by: 
Mustafa Komeili, Advisor: Dr. Hussein Mollanazar, Reader: Dr. Farahzad, September 2004.  

    يكي از ويژگيهاي فرايند و محصول ترجمه: آشكار سازي عناصر انسجامي:عنوان
  139:  تعداد صفحات- استبنياديداراي كتابنامه و از نوع 

دارد است كه اظهار مي) 1986 (لكانقطه شروع تحقيق فرضيه آشكارسازي بلوم كو: مباني نظري تحقيق
اي است نهفته در ذات فرايند ترجمه و مستقل از تفاوتهاي ساختاري ميان آشكارسازي عناصر انسجامي ويژگي
اي از متون غير  رايج كه متون ترجمهة اين فرضيه و نيز اين عقيد بر مبناي.زبانهاي شركت كننده در اين فرايند

 عناصر انسجامي -1: هاي زير را اساس كار خود قرار داده است اين تحقيق بررسي فرضيه،اي متفاوتندترجمه
 آشكارسازي عنصر انسجامي - 2شود  مي كمي و كيفييراتي انگليسي به فارسي دچار تغةحذف طي فرايند ترجم

 آشكارسازي حذف يكي از ويژگيهاي متون - 3 انگليسي به فارسي است ةيكي از ويژگيهاي فرايند ترجمحذف 
 علت نهايي آشكار سازي تنها تفاوتهاي ساختاري بين زبانهاي انگليسي و فارسي و - 4ترجمه اي فارسي است 

  .ن نيست بلكه عامل سومي نيز در اين ميان مؤثر است ااختالفات سبكي ميان مترجم
اي فارسي از جهت استفاده از عنصر انسجامي ها نشان داد كه متون ترجمهتجزيه و تحليل يافته: يافته هاي تحقيق

ن فارسي اها نشان داد كه مترجميافته. اي فارسي متمايزندحذف از متون اصلي انگليسي و متون غير ترجمه
دهند به نسبت موقعي  استفاده از حذف نشان مينويسند آزادي بيشتري از خود درهنگامي كه به زبان فارسي مي

  . به فارسي ترجمه مي كنندانگليسيكه از  زبان 
       

 Translation Strategies Adopted by English Translators of Hafiz Poetry, by: Jamshid 
Abbasi Gharghani, Advisor: Dr. S. Manafi, Reader: Dr. Hussein Mollanazar, Examiner: Dr. 
K Mahmoodzade, January 2004. 

  اشعار حافظ انگليسيمترجمان  ةستراتژيهاي ترجم ا:عنوان
  .128 تعداد صفحات 82- 83سال تحصيلي . نامه است و داراي كتابنامه و واژه از نوع بنيادياين تحقيق

ليام ي و، ادبية ترجمةمبرت در زمينبوش و خوزه الپيتر پردازاني چون در مباني نظري اين تحقيق نظريات نظريه
آندره لوفووير در مورد  ي وت، الرنس ونوهداربلن ويني و  شعر وةفراست و ديويد كرونولي در مورد ترجم

  .  گردداستراتژيهاي ترجمه بررسي مي
ظ از سال  اشعار حافةروند ترجم. اندهاي منظوم ارائه دادهحافظ ترجمهغزليات ن ااكثر مترجم: هاي تحقيقيافته

 ةن دورامترجم.  تحت اللفظي گرايش داشته استة به بعد به ترجم1875 به روش آزاد اما از سال 1875 تا 1771
  .اندسازي استفاده كرده دوم بيشتر از استراتژيهاي بيگانهةدوردر سازي و اول بيشتر از استراتژيهاي بومي

مختلف وجود زماني هاي ن در دورها مترجمة ترجمدر شده  قوانيني در استراتژيهاي به كار گرفته-1 :ها فرضيه
 برخي استراتژيها - 3. اند  به كارگيري برخي از استراتژيها اجباري وبرخي اختياري بوده- 2.  اما دقيق نيست،دارد

كار گرفته شده را اهداف ه استراتژيهاي ب-4. اندسازي بوده بيگانهسازي و برخي در خدمت بوميدر خدمت
 . كردجمان از ترجمه تعيين ميمتر
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  مطالعات ترجمه منتشر شدمطالعات ترجمه منتشر شدفصلنامة فصلنامة و چهاردهم و چهاردهم  سيزدهم  سيزدهم ةةشمارشمار

به مدير (مطالعات ترجمه پژوهشي –فصلنامة علمي سيزدهم شمارة
، )زادمسئولي دكتر حسين مالنظر و سردبيري دكتر فرزانة فرح

بان  اول به زةسه مقال(. حاوي هشت مقاله به شرح زير منتشر شد
  :)باشند پاياني به زبان انگليسي ميةفارسي و پنج  مقال

  :مقاالت فارسي
 محمد محمديعلي/ اي  تحليل ديدگاههاي مترجمان حرفه- 

 طيبة موسوي ميانگاه /  انساني، در تكامل نه در تقابلة ماشيني وترجمة ترجم- 

 اكبر حسابي /  ماشينية بازنمايي انتزاعي در ترجم- 

  :مقاالت انگليسي
  فتاحي...منصور فهيم و عزيزا /  اخبارة فرايندهاي نهادبندي كالمي در ترجم- 

Discoursal Thematization Processes in News Translation   
 اميرعلي نجوميان / ترجمه و پارادوكس زوال و بقا:  ژاك دريدا- 

Jacques Derrida: Translation and the Paradox of Decadence and Survival  
 سوزني صمد ميرزا / آميز گفتار تعارفةفرهنگي ترجم مشكالت بين- 

Cross-cultural Problems of Translation of Compliments  
 شهرة شاهسوندي / معناي تلويحي گفتاري:  قرآن مجيدة ترجم- 

Translating the Holy Quran: Conversational Implicature  
   Translaticي                                                                                          رامين رحيم  / شناسي ترجمه- 
  

       
 اول به زبان ةچهار مقال(مطالعات ترجمه، حاوي هشت مقاله به شرح زير منتشر شد مة فصلناشمارة چهاردهم 

  ):باشندي پاياني به زبان انگليسي مةچهار مقال فارسي و
  

  :مقاالت فارسي
  يّابوالفضل حر /   طنزة  درآمدي بر اصول و مباني ترجم- 
 صمد ميرزا سوزني /  كاربرد حسن تعبير در ترجمه- 

 ابوالفضل مصفا جهرمي و سعيد كتابي /  ترجمه و دستور همگاني- 

 مهرزاد منصوري /  تأثير ترجمه بر ساخت واژه در زبان فارسي- 
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  :مقاالت انگليسي
 مشهدي... حبيب ا /  كاربرد ترجمه در ارزشيابي مهارت خواندن فراگيران زبان انگليسي- 

Translation as a Means of Testing Reading Ability of EFL Students  
 اسماعيل فقيه / مشكالت وچشم اندازها:  تعريف ترجمه- 

Translation: Problems and Prospects of Definition  
 نژاداحسان بخشنده و پرويز مصلي/  ماشيني و كامپيوتري در عصر ارتباطات ة ترجم- 

Computer-Aided, Machine Translation in the Age of Communications  
 امير مهدوي زفرقندي /  ارتباط و راهبرد تصريح در ترجمهة نظري- 

Relevance Theory and Explicitation Strategy in Translation 
 

  مترجم منتشر شدمترجم منتشر شدفصلنامة فصلنامة  چهل و دوم  چهل و دوم ةةارارشمشم

پاييز و زمستان ( فصلنامة مترجم در سال گذشته ةآخرين شمار
 ةشمار. حاوي مقاالت و اخبار مربوط به ترجمه منتشر شد) 84

  : زير استمقاالت و يادداشتهايچهل و دوم مترجم حاوي 
در  تقدم فضل و فضل تقدم،  // ترجمه و شرايط فرهنگي

عبداهللا  //  نجف دريابندري ةدربار//  جف دريابندري نكوداشت ن
حرفهاي  يك گفت و گو،  // كوثري، احمد سميعي، مهدي غبرايي

التاري، چخوف و  :نقد ترجمه //  ترجمه ةدريابندري دربار
ن پايا/ هنر و سبكهاي شعر عربي /  هند ةرامايانا، كهنترين متن حماسي عاشقان/ مرگ قسطي / داستانهاي ديگر 

فرانسه به  شده بازنگري// هاي ادبي سيري در ترجمه //كارگاه ترجمه   //هاي ترجمه و ويرايش نكته  //شب سيه 
بررسي نقش  // تقويت و احياي گويشهاي محلي  ترجمه در خدمت  //شناسي ترجمه در ايران آسيب  //فارسي 

ميزان   //گاهي به ترجمه سالومه اثر اسكاروايلدتغيير بيان در ترجمه، ن // آزمون و پرسشنامه ةآمار در ترجم
   ...و //  دانشجويان به ترجمه ادبيةعالق

 

  ))گروه ترجمه شناسيگروه ترجمه شناسي((  رانرانيي ا اييشناسشناس  انجمن زبانانجمن زبانشرايط عضويت در شرايط عضويت در 

شده ت در انجمن درخواست يمندان به عضو از عالقهشناسي ايران در وبگاه انجمن زبان
  :نديدفتر انجمن ارسال نمار را به ي جهت ثبت نام، مدارك زاست كه

  
  شده يسينو رخ و پشت  تمام4x3قطعه عكس ) 3(سه  .1
  اول شناسنامهةر صفحيك برگ تصوي .2

 ت ي عضوي تقاضاةشد لي تكمبرگة .3

 :ري زيها  از رشتهيكيل در ي اشتغال به تحصيا گواهي و يلين مدرك تحصير آخريتصو .4
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 زبانان، فرهنگ ير فارسي به غيرس، آموزش زبان فاي كاربرديشناس ، زباني نظريشناس زبان
، و ي خارجيها  زباني، مترجمي خارجيها ران، آموزش زباني اي باستانيها و زبان
  يشناس ترجمه

 ةالن دوريالتحص فارغ(وسته ي پي اعضايال براي ر000,120 به مبلغ يد بانكياصل رس .5
 وابسته ي اعضايال براي ر000,60و مبلغ ) الذكر  فوقيها  ارشد و باالتر رشتهيكارشناس

 بانك 02431-22783به حساب ) الذكر  فوقيها  ارشد رشتهي كارشناسةان دوريدانشجو(
 .راني ايشناس نام انجمن زبان ، بهيي طباطبا  عالمهةتجارت، شعب

 
، ساختمان 8ابان سوم، پالك ي، نبش خ)بخارست(ر يابان احمدقصي، خيابان دكتر بهشتيتهران، خ: ينشان

  راني ايشناس ، دفتر انجمن زباني و ادب فارسفرهنگستان زبان
  88715159، 88712095، 88716556: تلفن
 info@lsi.ir: كي پست الكترونينشان

  

  شناسي ايرانشناسي ايرانگزارشي از برگزاري اولين همايش انجمن زبانگزارشي از برگزاري اولين همايش انجمن زبان
  1384 اسفند 24 و 23

  علي كازروني زند: گزارش
  

 زبـان و ادب  ستان سـخنراني دكتـر حبيبـي، رئـيس فرهنگـ     شناسي ايران، پس ازدر آغار اولين همايش انجمن زبان 
شناسي را  اهداف انجمن زبان   ،شناسيفارسي در مورد زبان فارسي امروز، دكتر ثمره به عنوان رئيس انجمن زبان            

  :بدين صورت بيان كرد
  شناسيباال بردن سطح كيفي دانش زبان - 1
  شناسيحمايت صنفي از دانش آموختگان زبان - 2
 بان فارسيحمايت و تقويت ز - 3

شناسـي اعـالم كـرد كـه بـه           كارشناسي زبان  ة سرفصل دروس دور   ة طرح برنام  ةترين اقدام انجمن را تهي    وي تازه 
 كارهايي نيز بايد در آينده انجام شود كه اهم آنهـا            :وي همچنين گفت  . زودي به تصويب وزارت علوم خواهد رسيد      

  :به شرح زير است
  دكتري بر اساس نيازمنديهاتجديد نظر در دروس كارشناسي ارشد و  - 1
 حمايت و تقويت زبان فارسي از طريق پرداختن به اصول - 2

 .يژه آنهايي كه در شرف نابودي هستندوه، بحمايت از گويشهاي ايراني - 3

 شناسيتجديد نظر در دروس فارسي و انشا به منظور آشنا ساختن دانش آموزان با زبان -4

 .ي خدمت مي كنندهمكاري علمي با دستگاههايي كه به زبان فارس -5

 . موقع حق عضويت و شركت در جلسات آنزبان شناسي از طريق پرداخت بهحمايت و تقويت انجمن -6
 

وي عنـوان  . سپس دكتر عاصي به عنوان دبير همايش گزارشي از روند پيگيري مراحـل مختلـف همـايش ارائـه داد        
ايي آنان داوران را دچـار ترديـد كـرد كـه             چكيدة مقاله ارسال شده بوده كه تنوع موضوعي و غناي محتو           80: كرد
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در برگزاري اين همايش وبگاه فرهنگستان بسيار فعال بود كه اطالعات مربـوط بـه               .  مقاله انتخاب شد   28سرانجام  
  :هاي ارائه شده در همايش به شرح زير استعنوان مقاله. همايش در آن وجود داشت

  
 

 
  

  )دكتر رضا نيلي پور ( "هاي نحوي ساخت" بر سر "شناسيجنگهاي زبان"سرنوشت  - 1
 )دكتر نادر جهانگيري(پذيري در زبان پذيري و تعميمقاعده - 2

 )دكتر ارسالن گلفام(گيري واژگان چگونگي شكل - 3

 ) الدينيةوشكمدكتر مهدي ( بررسي تحليل پيوندهاي ساختي گروههاي واژگاني فارسي  -4

 جعفـري،   آزيتـا ،  صديقيا  ؤر( ه گرا   ن كمي ةمتحليل جايگاه عنصر نفي در زبان فارسي  در چهارچوب برنا           -5
 )دكتر محمد دبير تقدم

 )دكتر اميد طبيب زاده ( بندهاي پيرو و دو نوع بند متممي در زبان فارسي  -6

دكتـر گلنـاز    (ها بـر مبنـاي نظريـه بهينگـي          واژهد اضافه در وام   ناير آن با ف   ة هجاي فارسي و رابط    ة آغاز - 7
 )مدرسي قوامي

 ) عباسيزيتاتر آدك(واژي زايايي ساخت - 8

، نيلـوفر منـصوري   ( مودارهـاي مفهـومي      زبـان فارسـي بـا اسـتفاده از ن          ةبازنمايي معنايي حروف اضاف    - 9
 )مسعود قيومي، دكتر زهرا ابوالحسني

 )دكتر ارسالن گلفام، سحر بهرامي خورشيد( شناختي  نگاهي  رده:  ساختهاي سببي در زبان فارسي -10

 سيما  ة، طاهر ة مهدي پور  نير(  فارسي زبان    ة ماه 24 تا   18ودكان  بررسي رشد واژگان و جمالت بياني ك       -11
 )شيرازي، دكتر شهين نعمت زاده

 بر پايه آزمـون درج واژه       ي نيمكره چپ و راست مغز     ةبررسي توانمنديهاي نحوي در بيماران آسيب ديد       -12
 )رقيب دوستبهاره منصوري، دكتر شهال ( در جمله 

  )دكتر شهال شريفي(شناسي  زبان يدگاه عصبتفاوت يادگيري زبان اول و دوم  از د -13
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 )سارا سياوشي (ي فارسي و ضرورت تجديد نظر در آموزش و ارزشيابي ناشنوايان ايرانةزبان اشار - 14

 ) دكتر غالمرضا تجويدي( شناسي نظريه ترجمه در معرفت - 15

 )زاددكتر فرزانه فرح(شناسي  آثار تصوف از ديدگاه شرقةترجم - 16

 )زادهدكتر فردوس آقاگل(شناسي كاربردي رويكردي نوين در زبان): انونيق( شناسي قضايي زبان -17

 )رضا صحرايي(هاي صرفي پارادوكس -18

 )دكتر اميد مالك بهبهاني( اي كهن  روايتي از اسطوره؛بررسي ساختار داستان جم -19

 )ميردهقان نازمهين( اردو، پشتو و بلوچي / ساخت كنايي دوجزئي  در زبان هاي هندي  -20

  )دكتر محمد راسخ مهند(  مفعولي در فارسي ةانه مطابق نش-21
  )آزاده شريف مقدم( اسم در زبان فارسي ة تصويرگونگي در مقول-22
اي فارسـي جديـد     هاي ايراني در مقام شاهدي براي تحول نظـام واكـه          شناسي واجي لهجه   استفاده از رده   -23

  )دكتر مهرداد نغزگوي كهن، مرجان فنايي(
  )شهرام مدرس خياباني( آيي واژگاني در زبان فارسي  باهمة بررسي مسئل-24
  )تأعليرضا جر( معنايي جمالت موصولي اضافي در زبان فارسي - بررسي ساختاري-25
  ) چوپان زادهمرضية( در گفتمان آموزش ن چندرسانه اي و كاربرد آة استعار-26
  )انه خسروي زادهپرو(آيي مطلق  حشو واژگاني از منظر باهمة نگاهي به پديد-27
دكتر ارسالن گلفام،  ( توصيف و بررسي بازنمايي نحوي مفعول مستقيم و غير مستقيم در گويش دلواري             -28

  )سنيممشيرين 
  :در حاشيه

هـاي خـود را   زاد و آقاي دكتر تجويدي مقالـه شناسي خانم دكتر فرحاز گروه ترجمه شناسي انجمن زبان     -
 .ارائه دادند

  . دست برخي اعضا نرسيده بودفرم شركت در همايش به -
 .ريزي زماني عقب بودها همواره از برنامهاجراي برنامه -

 .كنندگان گواهي شركت در همايش، كتاب و لوح فشرده مقاالت اهدا شددر پايان همايش به شركت -

  
  ..     

  

  آذين، پير ترجمة ايران درگذشتبه
به آذيـن بـا چـاپ داسـتانهاي         . ، درگذشت 85  دهم خردادماه     -  مترجم پيشكسوت  -) آذين  به. م(محمود اعتمادزاده   

هـاي ادبيـات معاصـرمان محـسوب        تـرين چهـره     هاي باارزشي از آثار مشهور جهـاني از برجـسته            و ترجمه  بسيار
باره به بابا گوريو، زنبق دره، رم ساغري، دختر عمو بت از اونـوره دو بـالزاك، اتللـو و هاملـت از                         در اين . شود  مي

ر، ژان كريستف و جان شيفته از رومن روالن، دن آرام و زمين نوآبـاد از ميخائيـل شـولوخوف، اسـتثنا و                       شكسپي
  .توان اشاره كرد  مي…قاعده از برتولت برشت و

  . باديادش گراميروحش شاد و 
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   :اين شماره
   ترجمه ترجمهيين المللن الملليي ب بييات تخصصات تخصصيينشرنشرو و   فارسيفارسيوبگاههاي وبگاههاي   آشنايي باآشنايي با

 
  :ي شدفنوشتهاي فارسي به شرح ذيل نام برده شد و مختصراً معرل وبگاهها و وبدر شماره قب

  tsnotes.persianblog.com  مطالعات ترجمهوبگاه
  www.persianlog.com/user/babel شناسي بابل ترجمهنوشتوب

  www.motarjem-mag.com خبري مترجم- علميةپايگاه مجل
  www.motarjem.com پايگاه خبري مترجم

  www.magiran.com/index.aspبانك اطالعات مجالت كشور
  groups.yahoo.com/group/tabatabaee_ts_83 گروه مطالعات ترجمة دانشگاه عالمه طباطبايي

   translatornotes.blogspot.com ادبيات، هنر و وبگردي  ترجمه،ةهاي اسماعيل حداديان دربارنوشته
   about-translation.blogspot.com " ترجمهةدربار"نوشت وب

سـپس فهرسـتي از وبگاههـاي     . شويمي، و زبانشناسي آشنا مي    در اين شماره با سه وبگاه مهم زبان، ادبيات فارس         
  .دادالمللي ترجمه را ارائه خواهيم نشريات تخصصي بين

  
  وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسيوبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسي

ir.persianacademy.www://http  
در خصوص زبان فارسي    اين وبگاه عالوه بر دارا بودن مقاالت و اخبار روز           

مجهز به ابزاري  براي يافتن معادلهـاي پيـشنهادي فرهنگـستان            گزيني  واژهو  
مـتن  ،  گزينـي شامل پيوندگاههاي مفيـدي از جملـه اصـول واژه         همچنين  . است

، و امكـان دريافـت پيـشنهاد معـادل از سـوي افـراد       فارسيكامل دستور خط  
فرهنگـستان    تاريخچـة  خصوص در اين وبگاه در      .هاي بيگانه است  براي واژه 

  : آمده است چنينزبان و ادب فارسي
نظر به اينكه زبان فارسي، زبـان دوم عـالم اسـالم و كليـد بخـش عظيمـي از                    

از اركان هويـت فرهنگـي      ذخاير ارزشمند علمي و ادبي تمدن اسالمي، و خود          
ملت ايران است، و بـا توجـه بـه اينكـه بنـابر اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي                      
جمهوري اسالمي ايران، زبان مـذكور، زبـان رسـمي و مـشترك ملـت ايـران                 

منظور حفظ سالمت و تقويت و گسترش اين زبان و تجهيز آن بـراي                است، به 
 و رفـع تـشتّت و ايجـاد         برآوردن نيازهاي روزافزون فرهنگي و علمي و فنـي        

هاي مراكـز فرهنگـي و پژوهـشي در حـوزة زبـان و ادب                 هماهنگي در فعاليت  
فارســي و ســازمان دادن بــه تبــادل گــسترده و پربــار تجربــه در زمينــة تحقيقــات و مطالعــات در ايــن حــوزه و   

   بخشهاي مهم اين وبگاه به 
 : شرح زير است

  نتشارات ا
  گزيني  گروههاي واژه
  واژگان مصوب

   سيفار دستور خط

   فرهنگستانةنام

  واژه پيشنهاد

  گزيني واژه اصول و ضوابط

 گزارش

   فرهنگستانمةاشتراك نا
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رخوردار از وجهه   جويي در نيرو و استفادة صحيح از كارشناسان و پژوهشگران و ايجاد مرجعي معتبر و ب                 صرفه
هاي   و حيثيت جهاني در ايران، شوراي عالي انقالب فرهنگي اساسنامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي را در جلسه                 

، شـوراي عـالي انقـالب         در بدو تأسيس فرهنگـستان    .  به تصويب رساند   24/11/68 و   26/10/68، مورخ   209 و   208
ران برجستة زبان و ادب فارسي را انتخاب و براي صدور حكـم             نظ  ، هفده تن از محققان و اديبان و صاحب          فرهنگي

سرانجام نخستين جلسة شوراي فرهنگستان در      . عضويت در شوراي فرهنگستان به رياست جمهوري معرفي كرد        
در محـل نهـاد   ) ، تحقيقات و فنـاوري امـروز   وزارت علوم( به دعوت وزارت فرهنگ و آموزش عالي         26/6/69تاريخ  

  . رگزار شدرياست جمهوري ب
هـاي    جمهوري اسالمي ايران در حال حاضر داراي چهار فرهنگستان است كه تحت نظارت هيئت امناء واحد، حوزه                

   ...دهند ي را از نظر موضوعي پوشش ميمختلف علمي، ادبي و هنر
 

  :اعضاي منتخب اولية شوراي فرهنگستان عبارت بودند از
، اسـتاد بهاءالـدين    ، دكتر غالمعلـي حـدادعادل   ، دكتر حسن حبيبي پورجوادي، دكتر نصراللّه  آقايان استاد احمد آرام   

، دكتـر     ، دكتـر سـيدجعفر شـهيدي        ، دكتر علي رواقـي      پژوه  ، دكتر محمدتقي دانش     ، دكتر محمد خوانساري     خرمشاهي
،  بوالحـسن نجفـي  ، اسـتاد ا  طباطبـايي  ، استاد سـيدمحمد محـيط   اهللا مجتبائي، دكتر مهدي محقق  ، دكترفتح   حميد فرزام 

  .  ، و خانمها دكتر سيمين دانشور و دكتر طاهره صفارزاده دكتر غالمحسين يوسفي
البته از اين منتخبان سه نفر شامل دكتر سـيمين دانـشور و آقايـان دكترسـيد جعفـر شـهيدي و دكتـر غالمحـسين            

ان عـذرخواهي و اسـتعفا      يوسفي از ابتدا به علت گرفتاريهاي شخصي از حضور در شورا و عضويت در فرهنگست              
  .كردند

  شوراي گسترش زبان فارسيشوراي گسترش زبان فارسي  
org.language-persian.www://http  

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجـاد              يك نهاد دولتي است كه     شوراي گسترش زبان فارسي   
 اين وبگاه بسيار گسترده طراحـي شـده و   . تأسيس شده است در خارج از كشور  هاي زبان فارسي    و تقويت كرسي  

زاده، مترجم ادبـي     اخباري از جمله افزايش كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور و گفتگو با صفدر تقي                در آن 
مراكـز و منـابع     بانكهاي اطالعاتي مربوط به اين وبگاه شامل آثار ادبيات فارسي، اساتيد ايرانـشناسي،              . آمده است 

  .است... آموزش زبان فارسي و
  .اي به تاريخچه و اهداف آن نشده است در صفحة اصلي وبگاه اين شورا اشاره

  :؛ از جملهپيوندگاه پرسشهاي رايج اين وبگاه به پاسخ به برخي از سؤاالت درخصوص زبان فارسي پرداخته است
  

 . معرفي نماييد ) جهت رعايت آيين نگارش ( بهاي مفيد براي استفاده در ادارات لطفا همه كتا 

  بررسي تشديد نمي گيرد؟ ةچرا كلم 

  ؟نامه واتو بيوگرافي وبيوگرافي چيستزندگي 

  ...؟!ايدنوشته» ط«را با » اتاق« در آدرس دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، چرا 

 . ارائه كنيدن و حديث در ادبيات فارسي جهت تحقيق دانشجوئيآشواهدي براي تأثير قر 

  
مطالعـه  د و بيايـ توانيد از طريق اين وبگاه يمترجمان را منويسندگان و  با ي ناب و خواندن   يها از مصاحبه  يبسيار
  .كنيد
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  ايرانايرانوبگاه انجمن زبانشناسي وبگاه انجمن زبانشناسي 
ir.LSI.www  

تـشكيل گـروه تخصـصي كاربردشناسـي و تحليـل كـالم،             : بـا خبرهـايي چـون     ( تابلوي اعالنـات و اخبـار انجمـن         
 دو فـصل مهـم از صـفحة اصـلي           ...)بزرگداشت استاد دكتر ثمره، دومين كارگاه پژوهشي زبان فارسي و رايانه و             

فعاليتهـاي گـروه     )5پيوندگاه خبرنامة شمارة     (فعاليت گروهها وبگاه در قسمت    اين  در  . دهداين وبگاه را تشكيل مي    
  : استذكر شدهشناسي انجمن زبانشناسي به صورت ذيل ترجمه

  
 شناسي ترجمه

  زاد دكتر فرزانه فرح:مدير گروه
  : سخنراني همراه با پرسش و پاسخبرگزاري سمينار، ميزگرد و جلسات

روزه آشنايي با  انديشي يك هم : 30/2/82 / دكتر فرزانه فرحزاد: مشكالت ترجمه در ايران، سخنران : 26/1/82
 / نقد ترجمه و تفاوت آن با مقابله ترجمه : 11/6/82 / هاي نظري ترجمه بررسي حوزه : 31/2/82 / شناسي ترجمه

انديشي  هم : 13/8/82 / ترجمه شعر : 4/8/82 / هاي تخصصي ترجمه كارگاهچگونگي برگزاري  : 1/7/82
بررسي  : 19/3/83 / ترجمه همزمان : 16/2/83 / ترجمه زيرنويس فيلم : 20/12/82 / شناسي دانشجويي ترجمه

ن مژگا: نقش انسجام در تعبير و تفسير متن و تأثير آن بر ترجمه، سخنران : 15/7/83 / اصول ترجمه شفاهي
زاد، دكتر صديقي، ارتباط نظريه و عمل در ترجمه ـ ميزگرد با حضور دكتر تجويدي، دكتر فرح : 3/10/83 / صبري

رويكرد تازه به مطالعات ترجمه و آموزش ترجمه، رويكرد فرهنگي،  : 23/12/83 / دكتر مالنظر، دكتر منافي
    فلوتو دكتر لوئي فون:  سخنرانجنسيت و ترجمه، : 24/12/83  /  دكتر لوئي فون فلوتو: سخنران

  :ها همكاري با جرايد و رسانه
 همشهري ةها در روزنام انديشي ها، جلسات و هم شناسي و اعالم زمان گردهمايي ـ چاپ فعاليتهاي گروه ترجمه

ا و  صدا و سيم5 مصاحبه با برنامه گلستان، كانال  /  مقاالت به فصلنامه مطالعات ترجمهة ارائ / 9/9/82مورخه 
  و از صدا82انديشي طي پنج هفته متوالي در آذر و دي ماه سال  پخش مصاحبه تلويزيوني با سخنرانان اولين هم

:  چاپ مقالة دكتر فرزانه فرحزاد در روزنامه ايران / ها از طريق انتشارات يلدا انديشي  چاپ مقاالت هم / سيما
 / معناي متن در گروه خوانش مترجم : 11/7/84/ ران الة مژگان صبري در روزنامه اي چاپ دو مق / 27/5/84
   .مترجم، قلمي در دست نويسنده نيست : 12/7/84

  :برگزاري جلسات به منظور تدوين برنامه گروه
برگزاري كارگاههاي آموزشي، ميزگرد اساتيد، : شناسي  به رئيس محترم انجمن زبانها پيشنهادةارائ : 1/9/83

هاي  نامه  گروههاي كاري، تقدير از سخنرانان و مسئولين گروهها، معرفي پاياننشستهاي دانشجويي و تشكيل
  برتر دانشجويي

  تبادل نظر پيرامون برگزاري جلسه سخنراني دكتر لوئي فون فلوتو : 16/12/83
  1384شناسي در سال  ها و فعاليتهاي گروه ترجمه تبادل نظر پيرامون تدوين برنامه : 31/1/84
نام انجمن بين دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد به  رساني فعاليتهاي انجمن و توزيع فرم ثبت اطالع : 21/2/84

  منظور جلب مشاركت در فعاليتهاي انجمن
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: شناسي و ارائه طرحها و پيشنهادات به رئيس محترم انجمن  گروه ترجمههايبندي پيشنهاد جمع : 25/3/84
ر برگزاري سمينارها و جلسات سخنراني، اختصاص بودجه شده بين گروهها به منظو  تفكيكةتخصيص بودج

  هاي برتر ها و رساله نامه دهندگان پايان براي حق تحرير و سخنراني اساتيد و همچنين تقديـر از ارائه
كنندگان در  اعطاي تقديرنامه به سخنـرانـان، مشـاركت: شناسي  گروه ترجمههايطرح ديگر پيشنهاد : 23/7/84

الزحمه به سخنرانان ـ برقراري تلفن گويا در دفتر  ن و مديران و نمايندگان گروهها ـ پرداخت حقفعاليتهاي انجم
   ...ماهه انجمن از طريق جرايد بندي شش  زمانةانجمن ـ اعالم برنام

  )www.lsi.ir: يشناس مربوط به انجمن زبانپايگاهبه نقل از (مژگان صبري  : گزارش
  

  ))به زبان انگليسيبه زبان انگليسي(( ترجمه  ترجمه ةةارار درب دربيين المللن الملليي ب بييات تخصصات تخصصيينشرنشر
  بهروز كروبي: گردآوري

  ينترنتي انشاني ناشر و محل انتشار هينام نشر
1. Across Languages and Cultures (Hungarian Academy of 

Sciences) 
www.akkrt.hu/kerdesek/reszletes_hjour.jsp?id
=084 

2. Approaches to Translation 
Studies 

(Editions Rodopi, 
Amsterdam) 

www.rodopi.nl/senj.asp?serieId/ATS  

3. Babel: Revue internationale de la 
traduction / International 
Journal of Translation 

(John Benjamins 
Publishing Co., 
Amsterdam) 

www.benjamins.com/cgi-
bin/tseriesview.cig?series=Babel 

 
4. EnterText (Brunel University) www.brunel.ac.uk/about/acad/sa/artresearch/en

tertext/issues/entertext43sup  
5. Interpreting: International 

Journal of Research and Practice 
in Interpreting 

(John Benjamins 
Publishing Co., 
Amsterdam) 

www.benjamins.com/cgi-
bin/tseriesview.cig?series=INTP  

 
6. inTRAlinea: Rivista di 

traduttologia 
(University of Bologna) www.intralinea.it 

7. Journal of Specialised 
Translation 

(London Metropolitan 
University) 

www.jostrans.org  

8. Journal of Translation (SIL International) www.sil.org:8090/siljot  
9. Language International (John Benjamins 

Publishing Co., 
Amsterdam) 

www.benjamins.com/cgi-
bin/tseriesview.cig?series=LINT 

10. Linguistica Antverpiensia (Hoger Instituut voor 
Vertalers en Tolken, 
Hogeschool Antwerpen) 

www.hivt.be/linguistica 

11. La linterna del traductor: Revista 
de traducción 

 www.traduccion.rediris.es 

12. Localisation Focus (LRC, Limerick) www.localisation.ie/publications/locfocus 
13. Machine Translation (Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht) 
www.kluweronline.com/issn/0922-6567 

14. Machine Translation Review (British Computer Society 
Natural Language 
Translation Specialist 
Group) 

www.bsc.org.uk/siggroup/nalatran/mtreview 

15. Meta: journal des traducteurs (Presses de l'Université de 
Montréal) 

www.erudit.org/revue/meta 

16. Modern Poetry in Translation (Oxford) www.mptmagazine.com 
17. MultiLingual Computing & (MultiLingual Computing, www.multilingual.com 
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Technology Sandpoint, ID) 
18. New Voices in Translation 

Studies 
(International Association 
for Translation and 
Intercultural Studies / 
Dublin City University) 

www.iatis.org/newvoices 

 

19. Norwich Papers: Studies in 
Literary Translation 

(University of East 
Anglia) 

www.utenti.lycos.it/norwichpapers 

20. Palimpsestes (Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, Paris) 

www.palimpsestes.com 

21. Perspectives: Studies in 
Translatology 

(Multilingual Matters, 
Clevedon) 

www.engelsk.ku.dk/translationstudies/perspect
ives 

22. Puntoycoma Boletín de las Unidades 
Españolas de Traducción 
de la Comisión Europea 

www.europa.eu.int/comm/translation/bulletins/
puntoycoma/numeros.htm 

23. Quaderns: Revista de traducció (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

www.bib.uab.es/quaderns 

24. Renditions: A Journal on 
Chinese Literature and Culture 

(Chinese University of 
Hong Kong) 

www.renditions.org 

25. Revista tradumàtica (Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

www.fti.uab.es/tradumatica/revista 

26. Saltana: Revista de literatura y 
traducción 

(La Plata, Argentina) www.saltana.com.ar 

27. Sendebar: Revista de 
traductología y temas afines 

(Universidad de Granada) www.ugr.es/~factrad/sendebar/PRINCIPAL.ht
m 

28. Target: International Journal on 
Translation Studies 

(John Benjamins 
Publishing Co., 
Amsterdam) 

www.benjamins.com/cgi-
bin/tseriesview.cig?series=target 

29. Terminology: International 
Journal of Theoretical and 
Applied Issues in Specialized 
Communication 

(John Benjamins 
Publishing Co., 
Amsterdam) 

www.benjamins.com/cgi-
bin/tseriesview.cig?series=term 

 
30. La Traductière: Revue franco-

anglaise de poésie 
(Paris) www.festrad.com 

31. Translating Today  www.translatingtoday.com 
32. Translation Journal (Accurapid Translation 

Services, Poughkeepsie, 
NY) 

www.accurapid.com/journal 

33. Translation and Literature (Edinburgh University 
Press) 

www.eup.ed.ac.uk/newweb/journals/translatio
n 

34. Translation Quarterly (Hong Kong Translation 
Society) 

www.hkts.org.hk/cgi-bin/pub.pl 

35. Translation Review (University of Texas at 
Dallas) 

www.utdallas.edu/research/cts/tr 

36. The Translator (St Jerome Publishing, 
Manchester) 

www.stjerome.co.uk/journal.htm 

37. Translatum Journal (Translatum - The Greek 
Translation Vortal) 

www.translatum.gr/journal 

38. TRANSST: International 
Newsletter for Translation 
Studies 

(Gideon Toury, Tel Aviv 
University) 

www.tau.ac.il/~toury/transst 

 
39. TTR: Traduction Terminologie 

Rédaction / Translation 
Terminology Writing 

(Canadian Association for 
Translation Studies) 

www.uottawa.ca/associations/act-
cats/Eng/E_journal.htm 

40. Two Lines: A Journal of 
Translation 

 www.twolines.com 
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   مطالعات ترجمهكتابخانة
رنتي مطالعات ترجمه در دانشگاه عالمه طباطبائي، فهرست در آخرين پوشة ضميمه شده در گروه اينت

زاد در دانشگاه مذكور در موضوع مطالعات ترجمه كاملي از كتابهاي موجود در كتابخانة خانم دكتر فرح
اي كه طبق معمول همة پيغامهاي اين گروه به زبان سرپرست يا مدير گروه در مقدمه. درج شده است

شايد در حال .  برزي در اين خصوص قدرداني كرده است خانم فاطمة مهديانگليسي است، از تالشهاي
براي (ترين فهرست از كتابهاي مطالعات ترجمه به زبان انگليسي حاضر اين كاملترين و در دسترس

اعداد مقابل . هاي ترجمه مفيد باشد رشتهپژوهشگران  كليةبرايدرج آن باشد كه اميد است ) دانشجويان
  .هاي موجود در كتابخانه استها نمايندة تعداد نسخهمشخصات كتاب

  
1. A General Theory of Interlingual Mediation   Viaggio     2 
2. A Linguistic Theory of Translation     Catford:1965    1 
3. A Linguistic Theory of Translation    J. C. Catford      2 
4. A Manual of lexicography       Ladislav Zgusta       
5. A Practical Guide to Localization     Bert Esselink 
6. A Skopos Theory of Translation   Hans Vermeer    1996 
7. A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968-1988    

by: Anni Brisset     (1996) 
8. A Textbook of Translation       Peter  Newmark    2. 
9. After Babel (Aspects of language and translation) George Steiner 1 
10. An Encyclopedic Dictionary of Semiotics   Dr. Mir-Emadi 
11. An Introduction to Translation Studies         Jeremy Munday 
12. Apropos of Ideology       Maria Calzada Prez 4                                          
13. Can theory Help Translators?     Andrew Chesterman & Emma Wagner   3 
14. Changing the Terms    Sherry Simon 
15. Claims Changes and Challenges in Translation Studies    Guide Hanson   3 
16. Cognitive Process in Translation and Interpreting         Joseph H. Danks (et 

al.)   1 
17. Conference Interpreting Explained                Roderick Jones 
18. Corpora in Translation Education     Zanettia  
19. Critical Discourse Analysis    Fairclough     1 
20. Culture and Text      2 
21. Culture Discourse and Methodology in & Text Social Research and Cultural Studies        

Alison Lee & Cate Poynton      3 
22. De-/Re- Contextualizing Conference Interpreting    by: Ebru Diriker   (2004)  
23. Descriptive Translation Studies and Beyond Gideon Toury     2 
24. Dictionary of Translation Studies    Mark Shuttleworth & Moira Cowie 
25. Dictionary of Translation Studies    Shuttleworth & Cowie: 1997     2 
26. Discourse and the Translator     2 
27. Discourse and the Translator   B. Hatim & I. Mason    1 
28. Electronic Tools for Translators     Frank Austermuhl 
29. Encyclopedia of Translation Studies      2 
30. Essays on Translation       Lita Lundquist  
31. Getting Started in Interpreting Research       Daniel Gile         2 
32. Getting Started: In Interpreting Research   edition: Gile & Dam & Dubslaff     
33. Handbook of Terminology Management   Sue Ellen Wright   1 
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34. In other words     Peter bush  
35. International Conference on M.T. of language and Applied language Analysis 

vol.I 
36. International Conference on M.T. of language and Applied language Analysis 

vol.II  
37. Interpretation and the language of Translation    Omar Sheikh Al-Shabab   2 
38. Interpretation and the Language of Translation: Creativity and Conventions 

in Translation Omar Sheikh Al-shabab 
39. Interpreting as a Discourse Process     Cynthis B. Roy    4 
40. Interpreting Studies Reader     2 
41. Introducing Interpreting Studies      Franz Pochhacker3 
42. Introducing Translation Studies   Jeremy Munday 
43. Iranian Intellectuals and the West Tormented Triumph of Nativism       

Mehrzad Boroujerdi         3 
44. Language in the News   Fowler     1 
45. Language Processing and Simultaneous Interpreting       Birgitta Englund Dimit Rova & 

Kenneth Hyltenstam 
46. Language Structure and Translation (essays)   Eugene Nida    1 
47. Language, Discourse and Translation Beaugrande, Shannay & H. Helil   1 
48. Linguistics and the Language of Translation    by: Kirstn Malmkjaer    (2005) 
49. Luhman’s Social Systems Theory: Language Preliminary fragments for a 

Theory of Translation   H. Vermeer   2006 
50. (Multi)Media Translation     2 
51. Multiple Voices in the Translation Classroom Activities, Tasks & Projects 

Davis 3 
52. Performative Linguistics: Speaking and Translating as Doing Things with 

Words Douglas  Robinson 
53. Perspectives Studies in Translatologies  (volume 5:2 1997)      Cay dollerup 
54. Perspectives Studies in Translatologies (1996: 1)       Wang Ning & Xu Yanhong 
55. Perspectives Studies in Translatologies (Volume 7:2 1999)      Cay dollerup  
56. Post-Colonial Translation Theory and Practice   Bassnett & Trividi    2 
57. Post-colonial Translation: Theory and Practice        Bassnett & Trividi:1999   2 
58. Post-colonial Translation: Theory and Practice        Susan Bassnett & Harish 

Trivedi 
59. Qualitative Research Methods        Darin Weinberg 
60. Quran Translation     2001    2 
61. Quran Translation Hussein Abdul Raof        2 
62. Reading in Machine Translation     edition: Nirenbrg, Somers &Wilks    3 
63. Rethinking Translation       4 
64. Rethinking Translation     Lawrence Venuti  
65. Rutledge Encyclopedia of Translation Studies         Mona Baker  
66. Scandals of Translation toward an Ethics of Difference          Lawrence Venuti 
67. Simultaneous Interpretation       2 
68. Small Corpus Studies    2 
69. Small Corpus Studies and ELT: Theory and Practice     Mohsen Ghadessy & 

Alex Henry and Robert R. Roseberry 3 
70. Teaching Translation & Interpreting           Dollerup & Lindeguard    2 
71. Tense and Aspect in Second language Acquisition: 2000    1 
72. Tense and Aspect in Second Language Acquisition: form, Meaning, and Use      

Kathleen       Bardovi - Harlig 
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73. Text and Context (Exploration in the Semantics & Pragmatics of Discourse)   
Dijk 

74. Text and Technology          Baker, Francis & Tognini-Bonelli   1 
75. Text Linguistic Models for the Study of Simultaneous Interpretation          

Helge Niska 
76. The Coming Industry of Teletranslation          Minako O'Hagan 2 
77. The Coming Industry of Translation           O’Hogan: 1966    2 
78. The Critical Link 3 (Interpreters in the Community)            Louise Brunette    2  
79. The Interpreting Studies Reader         edition: Pochhacker & Shelesinger  
80. The Interpreting Studies Reader        Pochhaker & Shelesinger  
81. The Interpreting Studies Reader     Franz Pochhacker & Miriam Shlesinger       2 
82. The Manipulation of Literature             Theo Hermans 
83. The Moving Text, Localization, Translation & Distribution     Anthony Pym   3 
84. The possibility of Language Alan K. Melby & C. Terry Warner 

Language in the News (Discourse and Ideology in the Press)              Roger Fowler 
85. The Scandals of Translation          Venuti:1998    4 
86. The Sixth Conference on Linguistics           Ebrahim Kazemi 
87. The Theory and Practice of Translation        Eugene Nida & Charles Taber 
88. The Translation Studies Reader              Venuti    2 
89. The Translation Studies Reader           Lawrence Venuti   1 
90. The translator (studies in intercultural communication) - Evaluation and Translation 

(special issue)          Carol Maier       1 
91. The Translator as Communicator                          Basil Hatim and lan Mason 
92. Towards a Methodology for Investigation Norms in Audiovisual Translation     

Karamatogolou 
93. Training for the New Millennium    edited by: Martha Tennet    (2005)  
94. Translating and a Purposeful Activity Functionalist Approach           Nord    3 
95. Translating into Success                 Robert C. Sprung 2 
96. Translating into Success            2 
97. Translation     Alan Duff     1994 
98. Translation & Gender               Louise Von Flotow    3 
99. Translation & Quality               Christina Schaffher         7 
100. Translation and Language: Linguistic Theories Explained   by: Peter 

Fawcett  (1997) 
101. Translation and Relevance                 Ernst-August Gutt     1 
102. Translation and translating Roger T. Bell                2  
103. Translation and Understanding                        Sukanta Chaudhuri  
104. Translation and Understanding                   Chaudhuri: 1999    2 
105. Translation as Social Action                 2 
106. Translation as Social Action (Russian and Bulgarian Perspective)     Palma 

Zlateva 
107. Translation Criticism- The potentials and limitations         Catharina Reiss   3 
108. Translation in a Post Colonial Context                    Maria Tymoczko 4 
109. Translation in Systems: Descriptive and System-oriented Approaches 

Explained  by: Theo Hermans   (1999) Electronic tools for Translators    by: 
Frank Austermuhl   (2001)  

110. Translation Perspectives (1984-85: II)                Marilyn Gaddis Rose 
Translation Perspectives (1985-86: III)                      Marilyn Gaddis Rose 
Translation Perspectives (1990: V)                          Dennis J. Schmidt 
Translation Perspectives (1995: VIII)                     Todd Burren & Scan K. Kelly 
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111. Translation Perspectives (1986-87: IV)                   Marilyn Gaddis Rose 
112. Translation Perspectives (1991: VI)      William Luis & Julio Rodriogues-Luis 
113. Translation Perspectives (1997: X) Virginia M. Fichera & H. Stephen Straight 
114. Translation Studies                   Susan Bassnett     2 
115. Translation Studies      Riccardi 
116. Translation Studies Reader                          Schlesinger    1 
117. Translation Studies Susan Bassnett-Mc Guire 
118. Translation Studies: An Integrated Approach     Mary Snell-Hornby: 1988   2 
119. Translation Studies: Theories and Applications    Jeremy Munday:2001   2 
120. Translation Universals     2 
121. Translation Universals - Do they exist?                                   Anna Mauranen  3 
122. Translation,  Power,  Supervision         Roman Alvarez & M. Armen-Africa Vidal       2. 
123. Translation, History and Culture                 Susan Bassnett & Andre Lefevre 
124. Translation, History and Culture              2 
125. Translation, History and Culture            Bassnett & Lefever: 1998     2 
126. Translation, History, Culture; A Source Book        edition: Andre Lefever    3 
127. Translation: An Advanced Resource Book             Basil Hatim & Jeremy 

Munday   3 
128. Translations in Systems     Theo Hermans: 1999 
129. Translators through History                   Jean Delisle & Judith Woodsworth 
130. Translators through History                Delisle & Woodsworth   1 
131. Triangulating Translation - Perspectives in Process-oriented Research  Fabu Alves 3 
132. Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research    

Alves   3 
133. Unity in Diversity; Current Trends in Translation Studies                        2 

Unity in Diversity?   Gynne Bowker        
         Versuch Einer Intertheorie der Translation         Hans J. Vermeer     2006 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

25 



    

  
  

  
  
 

1385  تابستان –دوم  شماره – علمي، فرهنگي، خبري ة گاهنام        

 
  هاي ترجمهها و ناگفتهنكته

   ∗حسن هاشمي مينابادمير

   واحد اراك- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
  
  
  
  تابع افعالت

ان ترجمه در كالسهايشان به دانشجويان اي از استادعده
آنان اين كار را خالف فصاحت زبان . كنند كه از كاربرد دو فعل پشت سر هم خودداري ورزندتوصيه يا امر مي

كند و در واقع لزوم مااليلزمي است كه باعث اين دستور گاهي براي دانشجويان مشكل ايجاد مي. دانندفارسي مي
داد كه امر و نهي اين چنيني در  نگارنده با شنيدن اين دستور از دانشجويان، توضيح مي.شودعدم فصاحت نيز مي
هايي از آثار بزرگان نثر معاصر و ادباي بزرگ براي اثبات مدعاي خود مجبور شدم نمونه. فارسي در كار نيست

  :بياورم از جمله
ا بايد تماماً مأخذ قرار داد، نه به آنچه ديگران هاي خود او رحاصل اين كه در تحقيق از احوال شيخ سعدي، نه گفته

اند آن چه هاي بسيار كه اين اواخر محققان به عمل آورده، و پس از موشكافيتوان اعتماد نموداند مينقل كرده
  ...كه  گفت اين است توان از روي تحقيقمي

  )1367: كليات سعدي، محمد علي فروغي، ص يازده (
  .رسيده است قدر بدانندميراث گرانبها كه از نياكان به ايشان ايرانيان بايد از اين 

  )17همان، ص (                
  ...بوده اند نداريمخبر از ديگران كه بي شك گروهي بزرگ 

  )1369:2:1  ، سبك شناسي)ملك الشعرا(محمد تقي بهار (
  ... كه توان باور كرد اند نميداشتهبالجمله با تأكيد و ابرامي كه سامانيان در زنده كردن آداب و فرهنگ ايران 

  )2ص: همان(                  
  .گردانندپرتاب كند سر بر نمينيما و امثاله اگر كالهشان را هم باد به آن طرفها 

  )1356:173  مهدي اخوان ثالث(            
ر از كند، از نوشيدن ويسكي امتناع داشت و گفت اگالبته اين شكسته سلندر به حكم آن كه فرنگي آالت مصرف نمي

  ، واال فالداريد بياوريدهاي خودمان همان كشمش سگي
  )174همان، (                  

  .وارد است وقوف يابدبر تناقض كالم و اعتراضات كه بر آنها 
  )1356:4  مقاصدااللحان، ) ه838وفات (عبدالقادر بن غيبي حافظ مراغي (      

  

                                                 
∗ h_hashemi_mi@yahoo.com 
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اگر عدد اين افعال از دو تجاوز كند غالباً «ت، اما بنابراين، آوردن دو فعل پشت سر هم در فارسي امري طبيعي اس
  )1370:99ابوالحسن نجفي  (.»شود و خواننده مجبور است آن را از نو بخواندفهم عبارت دشوار مي

آوريم و سپس نظر استاد حلهاي رفع مشكل تتابع افعال را، اگر وجود داشته باشد، به طور خالصه ميابتدا راه
  :كنيمرا عيناً نقل قول مي) 1380:99- 101(ابوالحسن نجفي 

 ول و به عبارت ديگر عوض كردن جملةي موص» كه«انتقال فعل جمله پايه از پايان عبارت به پيش از  .1
دقت كنيد كه با اين تمهيد نبايد معناي كل جمله تغيير كند يا ابهام معنايي .  وابسته يا پيروپايه و جملة

  .پيش آيد
اين بار نيز نبايد معناي كل . هاي وابستهوارهجاي برخي از فعلهاي جملهاستفاده از اسم يا اسم مصدر به .2

از سوي ديگر مترجم بايد دقت كند بار مفهومي جمله سنگين . جمله تغيير كند و ابهام معنايي پيش آيد
 .گي اطالعاتي بيش از حد پديد نيايددنشود و فشر

 به چند جملة مستقل كوتاه، به شرطي كه معناي كل جمله تغيير نكند، ابهام هاي طوالنيشكستن جمله .3
  .ها حفظ شودمعنايي پيش نيايد، و پيوند معنايي بين جمله

هرگاه چند جمله پيرو و همراه يك جمله پايه بيايد، احتمال اين . شوددر فارسي معموالً فعل در آخر جمله واقع مي
اگر عدد اين افعال از دو تجاوز كند .  در پايان عبارت به دنبال يكديگر رديف شوندهاهست كه افعال همة اين جمله
اگر عدد افعال از اين مقدار نيز . شود و خواننده مجبور است كه آن را از نو بخواندغالباً فهم عبارت دشوار مي

  .مانداجز ميشود و خواننده حتي، در بعضي از موارد، از فهم آن عدرگذرد معناي عبارت مبهم مي
آيد خورد، زيرا در زبانهاي فرنگي، فعل جمله معموالً پيش از مفعول ميها به چشم مياين مشكل بيشتر در ترجمه

دهد، اما در ترجمه اين قبيل عبارتها شود تتابع افعال رخ نميو چون جمله پيرو غالباً به مفعول جمله قبل راجع مي
ه شيوه ترجمة لفظ به لفظ عمل شود، غالباً عبارتهاي سنگين نامفهومي به به فارسي اگر به روال عادي، يعني ب

  .تر استبراي حل اين مشكل در فارسي راههاي متعددي هست كه از آنها چند راه عملي. آيددست مي
اي مثالً به ج. موصول منتقل شود» كة«يك راه اين است كه فعل جملة پايه حتي المقدرو از پايان عبارت به پيش از 

در من صداي وجدان از صداي همه اين استداللهاي مردم «: ها آمده استيكي از ترجمهدر عبارت سنگين زير كه 
  ،»فريب كه دستاويز كساني كه چشم بسته اطاعت مي كنند شده است بلندتر است

ويز كساني در من صداي وجدان بلندتر است از صداي همه اين استداللهاي مردم فريب كه دستا«: توان گفتمي
  ».كنندشده است كه چشم بسته اطاعت مي

يا اسم (رسند از عبارت حذف شوند يا به جاي آنها اسم راه ديگر اين است كه بعضي از فعلها كه زايد به نظر مي
  .آورده شود) مصدر

شود و ه فدا مياز راه حل اخير با احتياط بسيار بايد استفاده كرد، زيرا خواه ناخواه مقداري از مفاهيم در مبادل
  .احتمال اين نيز هست كه بر اثر حذف فعلها معناي كل عبارت تغيير كند

تر هم هست و آن اين است كه عبارت طوالني شكسته شود و به چند جمله مستقل كوتاه منقسم يك راه ساده
 )1381:21  نيز نگاه كنيد به غالمرضا تجويدي (.گردد

  كتاب شناسي
  .مرواريد: تهران. از اين اوستا. 1356، )دامي. م(اخوان ثالث، مهدي 

  .انتشارات اميركبير: تهران. 2 ج سبك شناسي،. 1369، )ملك الشعرا(بهار، محمد تقي، 
  .دانشگاه پيام نور:  تهران.متون سياسيةترجم. 1381تجويدي، غالمرضا، 

  .انتشارات اميركبير: تهران . بهاءالدين خرمشاهي: به اهتمام محمد علي فروغي، مصحح.كليات سعدي. 1367سعدي، 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران . به اهتمام تقي بينش.مقاصد االلحان. 1356عبدالقادر بن غيبي حافظ مراغي، 

  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران.غلط ننويسيم. 1370نجفي، ابوالحسن، 
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Well  

Wellًگر براي صفت مفعولي نيز ر حالت توصيفد.  مشكلي در ترجمه به فارسي ندارد در حالت قيدي معموال
  :كند، براي مثالي ايجاد نميصمشكل خا

 well-formed خوش ساخت                well-ordered   خوش ترتيب، مرتب

 well-built                 خوش اندام                   well-spoken     خوش بيان، خوش صحبت

 well-formed, well-structured                 خوش ساخت                                       

اما اگر اين واژه به صورت قيد تأكيد همراه با برخي از صفتهاي مفعولي كه بخشي از ساختار مجهول باشند، 
مه راحتي قابل ترجبه كار رود به...  و could، may ، mightبرخي از حروف اضافه، بعد از فعلهاي كمكي مانند 

  . پناه جويد)حذف (مترجم گاهي مجبور مي شود آن را در ترجمه جا بيندازد و به استراتژي اجتناب. نيست
  :هاي مشابه با آنها از معادلهاي زير سود بردبا توجه به بافت و موقعيت مي توان در موارد فوق و جمله

   بر وفق مراد-       جا مناسب، به-       حقبه - 
 ، طبيعي است كه طبعاً-          كامالً-       نيك - 

 ترديد بي-          احتماالً-       درست - 

  به احتمال قوي-       حسابي - 

 سخت - 

  
You seem to be well liked every where.   

 . دوست دارندحسابي همه جا شما را ظاهراً
Argentina were well beaten by Italy in the first round. 

  .د ساختر بر آرژانتين واسختيايتاليا در دور اول شكست 
. of last yearswell aheadApplicants are  

  . بيشترندمراتببهمتقاضيان نسبت به سال قبل 
   refuse. I can’t well                                     . نمي توانم ردش كنمطبعا
      well out of sight            از نظرها پنهان كامالً

  
  well pass the appropriate age                                       از سن مناسب فراتر رفتن كامالً

as the author well says   
   چنين مي گويد كهحقبهنويسنده /  مي گويد كه جابهده چه ننويس

The decision may well be questioned.   
  .در اين تصميم شك و ترديد كنند  كه امكان داردطبيعي است

 .You might well be right                                                      . حق با شما استقويبه احتمال 

      .He well knew the penalty                   .    دانست مجازات آن را ميقطعاً/ بي ترديد / به روشني 
  A population of well over a million people                      بيش از يك ميليون نفرقطعاًجمعيتي 
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  ضمير مستتر

به ) هم در جايگاه نهاد و هم در جايگاه شناسه(آوردن ضمير در جايگاه نهاد و دادن نقش مكرر به يك عنصر 
 ترين ابزاراولين دليل و شايد مهمترين دليل آن تأكيد است و تكرار يكي از اصلي. گيردداليل مختلفي صورت مي

  .تأكيد به شمار مي رود
  !                        تو ديگر كي هستي؟

  .هر كي گفت نون و پنير، تو سرت را بگذار بمير
  .رسدتو آوازت را بخوان نوبت رقص من هم مي

  اش پاي خودمتو بده، مستي
  تو پاك باش و مدار اي برادر از كس باك
  تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

   چه داني كه در كنار فراتيتو قدر آب
  

  چرا من نبايد بتونم راه بروم، ماه پيشوني؟    :سماء
  .غصه نخور) آه مي كشد(  :ماه پيشوني

ببين چه . تو خودت رو بذار جاي من. شه غصه نخورممگه مي. زننهمه همين حرف رو مي  :سماء
انتشارات : ، تهران3رگ گلب. كارگاه تئاتر كودك و نوجوان، مركز هنرهاي نمايشي... (سخته اگه

  ).80، ص1369نمايش، 
چرا من «هاي فاقد ضمير در جايگاه فاعل است؛ اما جمله» شه غصه نخورممگه مي«و » غصه نخور«هاي جمله

  .كه تأكيدي نهفته دارند ضمير فاعلي دارند» تو خودت رو بذار جاي من«و » نبايد راه بروم
جمه به قياس زبانهاي اروپايي در تمام موارد فاعل را در آغاز جملة كار و نوآموزان ترمترجمان ناشي و تازه

  .كندآورند كه اين امر ترجمه را غيرطبيعي و نامأنوس ميفارسي مي
كنند تا فاعل ضمير را حذف آموزان توصية اكيد مياي از مدرسان ترجمه براي مقابله با اين مشكل، به ترجمهعده
آموزان از امكانات و تواناييهاي دستور زبان افراط باعث محروم ساختن ترجمهاين تفريط در مقابل آن . كنند

اين تفريط كه مانند مورد اول بر خالف قواعد دستوري فارسي است در مواردي خود به . شودفارسي مي
  .زدايدشود و قدرت تأكيدي بسياري از ساختهاي فارسي را ميساختارهاي غير فارسي منجر مي

 
  

را ) مفرد يا جمع(و شمار ) اول، دوم، يا سوم شخص(كه شخص هستند صري ار ساختمان فعل عن دهاشناسه
از آنجا كه فعل فارسي از اين واژك دستوري .  ند   َ يد،_ يم، _  د؛   َي،    م،  َاز د و عبارتندندهنشان مي

، به ويژه فاعل ضمير، در آغاز به عبارت ديگر وجود فاعل. برخوردار است الزامي به آوردن نهاد يا فاعل نيست
 بيان طبيعي فارسي فاعل را، بر خالف زبانهاي اروپايي، مي توان وة، پس در شيستجمله در جايگاه نهاد الزامي ني

ساخت حضور دارد، وجود ف است و در ژرفحذواما در زبانهاي اروپايي بجز فعل امر، كه فاعل آن م. حذف كرد
  .فاعل در جمله اجباري است

گوييم، مانند  ضمير در روساخت جمله نمود عيني پيدا كرده و ظاهر شده باشد آن را ضمير آشكار يا بارز مياگر
  . اين موضوع مطلب مفصلي بيان فرموديدة شما ديروز دربار،او به خانه رفت
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نديد، به خانه مانند برو، نخ. كندساخت جمله وجود دارد اما نمود عيني پيدا نميضمير پوشيده يا مستتر در ژرف
  .رفت، ديشب دير به خانه برگشت

  
  جيمز اس هومز

است » هولمز«يكي از آنها . شوندهاي بد موجب رواج اشتباهات زيادي در بين مردم ميراديو و تلويزيون و ترجمه
ي  در انگليسHolmesگويد ها وارد ذهن ايرانيان شده كه وقتي كسي ميها و ترجمهكه آن چنان از طريق دوبله

/homz /آورندكنند و شرلوك هولمز را شاهد مدعاي خود ميشود، ديگران باورش نميتلفظ مي.  
در كلمات زير / l/ همانطور كه salmon و calm ،palmشود مانند در انگليسي تلفظ نمي/ m/قبل از / l/صداي 

  . گويند ميl «(silent«( غيرملفوظlبه اين كاربرد در انگليسي. would وchalk ،walk: شودخوانده نمي
 ادبيات و زبانهاي خارجي دانشكدةتعبير دوم توسط استادان گروه ترجمة (» مطالعات ترجمه«پژوهي يا ترجمه

. هومز گره خورده است.  يعني جيمز اسJames S. Holmesبا نام .)  استدانشگاه عالمه طباطبايي متداول شده
 ترجمه در هايجز كتاب نظريه هولمز مواجه شده، بهه بوده، با امالينگارنده در بيشتر مقاالتي كه در اين زمين

  .جو صلح عليعصر حاضر به ترجمة

  
Proper  

ها اين وابسته. گيردهايي مي گروه اسمي يا گروه صفتي يا گروه قيدي باشد، وابسته يا وابستهچه هستةهسته، 
-ها يا توصيفگروه اول وابسته. گيرندد از هسته قرار ميها بعآيند، اما برخي از وابسته پيش از هسته ميمعموالً

امكان . ندهست) postmodifiers(گرهاي پسين ها يا توصيفو گروه دوم وابسته) premodifiers(گرهاي پيشين 
خواهد بدهد، اسم يا صفت يا قيد گر، بسته به ماهيت هسته و نوع اطالعي كه گوينده يا نويسنده ميدارد توصيف

-تر است؛ در صورتي كه امكان دارد نتوان توصيف راحتگرهاي پيشين معموالً درك و شناسايي توصيف.باشد

هايي كه در مثالهاي زير واژه. راحتي تشخيص داد و به فارسي ترجمه كردگرهاي پسين را در جمله و متن به
 :اندگر پسين توصيفشده است،مشخص 

   martialcourt  دادگاه نظامي
  duethe amount    پرداختمبلغ قابل 

  availablethe information    اطالعات موجود

  originalanything  هر چيز بديع                                                          

گر پيشين براي تواند در نقش توصيفاي وجود دارد كه هم ميساده و شايد پيش پا افتاده واژة در زبان انگليسي
 كم  است كه معناي آن در نقش وابسته پسين، كه نسبتاproperًاين واژه . گر پسين عمل كند و هم توصيفاسم

  .شودساز ميكند و درنتيجه، در درك مطلب و ترجمه مشكلكاربرد نيز هست، با نقش و معناي مشهورش فرق مي
كند و  اي و اصلي آن محدود ميتهگيرد معناي اسم را به بخش هس وقتي كه بعد از اسم قرار ميproperصفت 

رود كه منظور تنها بخش اصلي آن است و اضافات و ضمايم و زوايدي را كه براي تأكيد بر اين نكته به كار مي
  اسم مورد توصيف خود را از تمام ديگر چيزهايي كه گاهيproper. گيرد با آن همراه است در بر نميمعموالً
  .دساز  ميرود متمايز آن به شمار ميجزو 

 
  :رسي عبارتند ازفامعادلهاي آن در
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بخش ) در مورد مكان(، _ به معناي ، خاص، دقيقاً_ محض، خود _عي كلمه، اصلي، اساسي، قواقعي، به معناي وا
  ها آن/  آناصلي يا مركزي، به معناي واقعي

Many people call themselves Londoners though they live in areas that are not part of the city 
proper. 

 منهاي[كنند كه بخشي از خود شهر لندن   زندگي ميمناطقيچه در  دانند گر  مييبسياري از مردم خودشان را لندن
  . نيست] آنحومة

They are within the sphere of architecture proper, excluding, for example the question of 
water supply, electric current, etc. 

كشي، برق و غيره ر از مسئلة لولهمعماري به معناي واقعي كلمه براي مثال به غي/  معماري محضآنها در حوزة
  .دارندقرار 

The expression “China Proper” applies to the eighteen provinces that lie south of the Great 
Wall. 

  .شود كه در جنوب ديوار بزرگ قرار دارند اطالق ميبه هجده ايالتي» اصليچين «اصطالح 
Their animosity dated back to the Civil War, but the feud proper began in 1880. 

  . شروع شد1880گردد، اما دشمني واقعي از مي بربه دوران جنگ داخلي ها خصومت آن
  

 Irregular Plural            قاعدههاي بيجمع

شوند، اما اسمهايي نيز هستند كه در انگليسي از زبانهاي التين و  جمع بسته مي_sانگليسي با اي هبيشتر اسم
 با قاعدة هاي جمعقاعدةقاعده و نيز امالي بيجمعهاي بي. اي دارندقاعدهاند و جمعهاي بيوام گرفته شده يوناني

كنند و  به آنها دقت نميزدهار و ناشي يا شتابگاهي مترجمان، به ويژه مترجمان تازه ك. انگليسي را بايد فرا گرفت
 را در متن به ويژه اگر crises و crisisبراي مثال چشم تعليم نديده به راحتي و آساني . شونددچار خطا مي

 شكل جمع اين از آن جا كه غالباً. كندبيند، يا صورت جمع مفرد آنها را با هم خلط ميحروف آن ريز باشد، يكي مي
رود، تشخيص شكل مفردشان و ارتباط دادن آن ها به شكل جمعشان خالي ي قرضي در انگليسي بكار ميهاواژه

  :مآوريها را مي از آندر اين جا براي نمونه تعدادي. از اشكال و دردسر نيست
 

  جمع    
acuaria 

           desiderata 
 memoranda 

 nucli 
    errate 

stimuli 
 syllabi 
 corpora 

 genera 
 larvae 

 vertebrae 
 formulae 

 مفرد
aquarium 
desideratum 
memorandum 
nucleu 
erratu          
stimulus 
syllabus 
corpus 
genus 
larva 
vertebra 
formula 

  

  جمع
crises 
theses 
analyses 
radius 
criterion 
media 
data 
strata 
fora 
bacteria 
matrices 
indices  

 مفرد
crisis   
thesis 
analysis 
radii 
criteria  
medium 
datum 
stratum 
forum 
bacterium 
matrix 
index 

ها در شكل مفردشان  در آخر اين واژهs. ها يكي استه گرفته شده و شكل مفرد و جمع آنهاي زير از فرانسواژه
تن دقت كرد و با تحليل آن دريافت كه در ترجمه بايد به م. شودتلفظ مي/ z/شود، اما در شكل جمع تلفظ نمي

  .منظور نويسنده جمع بوده است يا مفرد
  précis    corps  ourgeois 
  rendezvous patois              chassis 
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  ""گراگرامتناسب نقشمتناسب نقش"" به ترجمة  به ترجمة ""خوبخوب""از ترجمة از ترجمة : :  ترجمه ترجمهكيفيتكيفيتارزيابي ارزيابي 

  كريستينا شفنر: نويسنده
  انشگاه آزاد اسالمي واحد اراك، مدرس د∗بهروز كروبي: مترجم

  
  ترجمة خوب كدام است؟

مسألة كيفيت همواره در مباحث مربوط به ترجمه چه به عنوان يك محصول و چه به عنوان يك فرايند از اهميت بااليي 
عبارت اي خوب يا به  گويند هدف از هرگونه فعاليت ترجماني توليد ترجمه ايم كه مي بسيار شنيده.  برخوردار بوده است

هاي ديگر خوب  اي در مقايسه با ترجمه توان گفت كه ترجمه اما بر اساس چه معياري مي. ديگر متن مقصدي خوب است
شوند، بسته به هدف از ارزيابي و چهارچوب نظري بكار  يا بد و ضعيف است؟ معيارهايي كه براي اين امر ذكر مي

پيش ": گويد مي) 1997:1(هاوس . باشد كنند، با هم متفاوت مي ميگرفته شده توسط افرادي كه كيفيت ترجمه را ارزيابي 
بنابراين، وجود نگرشهاي مختلف نسبت به ترجمه منجر .  يك ترجمه وجود يك نظريه ترجمه استكيفيتنياز ارزشيابي 

  ".گردد به تفاوت برداشتها از مفهوم كيفيت ترجماني و در نتيجه، تفاوت روشهاي  ارزيابي آن مي

ترجمه خوب تا حد ممكن دقيق است :  آن است كه"ترجمه خوب كدام است"مول به اين پرسش كه پاسخ مع
 "دقيق نسبت به چه چيزي؟" مفهومي نسبي است، يعني ما ناگزيريم بپرسيم "دقت"اما، ). 1991:2براي مثال نيومارك، (

متن ) پيام(خوب بازآفرينشي دقيق از معموالً معيار سنجش در چنين ارزشيابي متن مبدأ است، به عبارت ديگر ترجمه 
براي ). 1992:19نيوبرت و شرو، (در مدلهاي زبانشناختي ترجمه غالباً چنين برداشتي حكمفرما است . باشد مبدأ مي

گردد تا مشخص شود آيا متن مقصد  ارزيابي كيفيت ترجمه در اين مدلها، متن مقصد با متن مبدأ مقايسه مي
يعني (اين مقايسه هم از نظر كمي . باشد يا خير امل، وفادارانه، يا درست از متن مبدأ ميبازآفرينشي دقيق، صحيح، ك

معاني صريح و ضمني از نظر ارجاعي و "گيرد و هم از نظر كيفي، يعني دقيق بودن در  انجام مي) كامل بودن انتقال پيام
اي كه بخشي از  صاً در كالسهاي ترجمهمدل ارزيابي غالب درآموزش ترجمه، خصو). 1991:111نيومارك،  ("كاربردي

  .   گونه است آيند، نيز بدين ها بحساب مي هاي آموزش زبان در مدارس و دانشگاه دوره

و يا (اي متنوع است، و مدلهاي زبانشناختي عمدتاً جاي خود را به ساير رويكردهايي داده  مطالعات ترجمه رشته
ريقي موجب روشنتر شدن پديده پيچيده ترجمه شده و معيارهاي كمابيش كه هريك به ط) حداقل از آنها متأثر شده اند

 به ميان "دقت كاربردي"هنگامي كه نيومارك سخن از . متفاوتي را براي ارزيابي كيفيت ترجمه معرفي كرده اند
متني، -كند كه معيارهاي مهمي در مدلهاي زبانشناختي هاي متني و موقعيتي اشاره مي آورد، در حقيقت به جنبه مي

يكي از دستاوردهاي مهم اين مدلها اين است كه توجه همگان را از ترجمه . روند كاربردي، و گفتماني ترجمه بشمار مي
باور اصلي در اين مدلها آن است كه ما .  معطوف ساخته اند"آفرينش متن" به ترجمه بعنوان "بازآفريني متن"بعنوان 

دوبوگراند و درسلر، . ك.ر(كنيم   متن را بعنوان رويدادي ارتباطي ترجمه مينه واژگان و ساختارهاي دستورزباني، بلكه
، به عبارت ديگر، ما همواره با متون در موقعيت و فرهنگ سروكار داريم، و اين متون نقشي خاص را ايفا )1981
 متن بوسيله خصوصيات خاص است، و لذا) يا ژانر(گونه -اي از يك متن به عالوه، هر متن نماينده، يا نمونه. كنند مي

                                                 
∗ behrouz.karoubi@gmail.com 
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براي مثال، گزارشهاي هواشناسي، . گردد كه كمابيش قراردادي هستند برون متني خاصي تعريف مي درون متني و
از نظر ترتيب ارائه اطالعات، (هايي هستند كه  گونه-هايي از متن كاتالوگها و يا گزارشهاي اقتصادي ساالنه نمونه

فوق العاده قراردادي ) انتخابهاي واژگاني، و ساختارهاي نحوي—1990ك،ون داي. ك.  ر–ساختارهاي متني كالن 
 دقيق از نظر"متن مقصد . باشد باشند، در حاليكه خصوصيات متني متون ادبي يا مقاالت چندان قراردادي نمي مي

اين انتظارات گونه شناختي در زبان و فرهنگ مقصد مطابقت دارند و بنابر- متني است كه با قراردادهاي متن"برديركا
  .سازد مخاطبين متن مبدأ را در موقعيت ارتباطي خاص برآورده مي

ه هستند كه به هردليل در مدلهاي زبانشناختي م ترجكيفيتگونه شناختي بخشي مهم در ارزيابي -مالحظات متن
ي نيز، عمدتاً تحت تأثير با اين حال اگر بخواهيم منصف باشيم بايد بگوييم كه مدلهاي زبانشناخت. اند ناديده گرفته شده

توان  بندرت ترجمه پژوهي را مي) حداقل در اروپا(در دهه حاضر . پيشرفت علم زبانشناسي، دستخوش تغيير شده اند
براي مثال، .  استفاده نمايد1960يافت كه در چهارچوب مدلهاي زبانشناختي تحقيق كند ولي از روشهاي سنتي دهه 

نشان داده كه  تا حد قابل قبولي ) TQA( ترجمه كيفيتتي خود نسبت به ارزيابي در رويكرد زبانشناخ) 1997(هاوس
  .جنبه هاي متني، موقعيتي و فرهنگي را نيز لحاظ كرده است

روشن شدن ) TQA( ترجمه كيفيت متني و كاربردي براي ارزيابي -دستاورد اصلي رويكردهاي زبانشناختي
متن مقصد بوسيله قراردادهاي متن گونه شناختي زبان مقصد و همچنين اين حقيقت است كه اصوالً قالب زبانشناختي 

كه متن مقصد درآن نقش ) براي مثال، زمان و مكان،  دانش و تجربه مخاطبين مقصد(موقعيت ارتباطي فرهنگ مقصد 
 ديگر "خوب"مه بنابراين يك ترج. گردد، و نه بوسيله  ساختارهاي زبانشناختي متن مبدأ كند تعيين مي خويش را ايفا مي

برگردان صحيح معاني واحد هاي زبان مبدأ در سطح خرد نيست، بلكه متن مقصدي است كه نقش مورد نظر خود را 
 "خوب"دهند بجاي ترجمه  از اين رو برخي از ترجمه پژوهان ترجيح مي. نمايند بصورت موثر در فرهنگ مقصد ايفا مي

  .   ميان آورنده  صحبت ب"اسب از نظر كاركرديمتن" و يا ")از نظر كاربردي(مكفي "از ترجمه 

بزرگترين دستاورد رويكردهاي نقش گرا نسبت به ترجمه، كه عمدتاً در كشور آلمان شكل گرفته اند، معرفي 
) TQA( ترجمه كيفيتنقش يا هدف متن مقصد بعنوان معياري تعيين كننده در تمامي ترجمه ها، و در نتيجه، در ارزيابي 

شود كه به  اين رويكردها، كيفيت نه بعنوان شاخصي عيني بلكه بعنوان عاملي نسبي در نظر گرفته ميدر . باشد مي
مصرف كننده متن و معيارهاي وي براي ارزيابي ميزان تناسب و كارايي متن در ايفاي نقش خود در موقعيتي خاص 

  . بستگي دارد

   ترجمه در رويكردهاي نقش گرا    كيفيتارزيابي 

گردد كه مدعي هستند هدف متن مقصد   عنواني است كه بر تحقيقات پژوهشگراني اطالق مي"نقش گرارويكرد " 
ترجمه اين رويكرد اصوالً با تحقيقات هانس ورمير و پيدايش نظريه هدفمندي . باشداي ميمهمترين معيار در هر ترجمه

)Skopos theory ( آغاز گشت)يگ، استاد دانشگاه جرمرشايم، يكي از هون. هانس جي). 1991ريب و ورمير، . ك.ر
مسائل حاضر زبان "وي از سخنران اصلي همايش . كند گرا تحقيق مي محققاني است كه در چهارچوب رويكردهاي نقش

 به زبان آلماني است، اين همايش فرصتي "نقش گرايان"از آنجائيكه اكثر آثار منتشر شده توسط . بود) CILS(وجامعه 
  ).1997؛ شفنر، 1997نورد، . ك.ر(اين رويكرد در انگلستان نيز مطرح شود را فراهم آورد تا 

 خالصه مطالبي در مورد ة، به ارائ"مسائل حاضر زبان و جامعه"هونيگ، در ابتداي مقاله خود در همايش 
 سنجش هنگامي كه معيار اصلي. پردازد كردهاي نقش گرا در آلمان، و نقطه نظرات و مباحث اصلي خود مييپيدايش رو

 ترجمه تناسب كاركردي متن مبدأ باشد  مترجم و مصرف كننده متن مقصد، در مقايسه با كيفيتدر ارزيابي 
به استداللهاي . ك. همچنين ر(يابند  رويكردهاي سنتي تر نسبت به ترجمه، جايگاهي باالتر و نقش موثرتري مي

  .) درباره مرئي بودن بيشتر مترجم1995ونوتي،
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كتاب . واني درباره مسائل كلي ترجمه، مسائل آموزشي، و طرح درس ترجمه منتشر ساخته استهونيگ آثار فرا
 چاپ كرد هم اكنون 1982 كه هونيگ به همراه كاسمول در سال )Strategie der Übersetzung(راهبرد هاي ترجمه "

 در )Konstruktives Übersetzen ("ترجمه مفيد"آخرين اثر وي، . باشد يكي از كتب درسي اصلي در كشور آلمان مي
 ، كه مخاطب آن نه تنها محققان و دانشجويان بلكه كارفرمايان و استفاده كنندگان ترجمه نيز بود، به سرعت 1995سال 

هونيگ در كتابها و مقاالت خود از مترجمان داراي اطمينان به نفس، . به يكي از كتابهاي پرفروش آلمان تبديل گرديد
گذرد آگاهند، و لذا از كار خويش اطمينان دارند، قوياً جانبداري  از آنچه در طي فرايند ترجمه مييعني مترجماني كه 

وي بر اين نكته تأكيد دارد كه خصوصيت بارز مترجمان ميزان آشنايي آنها با زبان بيگانه و يا موضوع . كند مي
توانند براي نيل به اهداف آنها مورد   متنها مياختصاصي ترجمه نيست، بلكه ميزان آگاهي آنها از اين امر است كه كدام

كنندگان قصد  كنند و مصرف بنابراين، بسيار مهم است كه بدانند براي چه كسي ترجمه مي. استفاده قرار گيرند و چگونه
ه تواند متن مقصدي توليد كند ك تنها بوسيله اين دانش است كه يك مترجم مي. دارند از ترجمه چه استفاده اي نمايند

  .داراي ساختار و صورتي متناسب براي نيل به اهداف مورد نظر آن براي مخاطبين باشد

، كه )Skopos Theory( هدفمندي ترجمه ة نظريةاي از محققان خارج از حيط استدالل فوق اغلب توسط دسته
، مورد انتقاد قرار تواند وسيله را توجيه كند كنندگان از متن مقصد، يا هدف آن نمي معتقدند مورد كاربرد مصرف

شود، نقش كارفرماي ترجمه بيش از حد  گويند كه در رويكرد نقش گرا، به متن مبدأ كم توجهي مي منتقدان مي. گيرد مي
بخشي از اين . شود، و تمايز مشخصي بين ترجمه و اقتباس و يا ساير آفرينشهاي متني وجود ندارد برجسته مي

دليل ه باشد و لذا قابل قبول نيستند، اما دليل قسمت ديگري از انتقادات ب  انگاري ميانتقادات ناشي از سوء تعبير يا ساده
نقشي " گاهي در معني "نقش"واژه . باشد  در ادبيات نقش گرايان مي"نقش" يا "كاركرد"استفاده مبهم از واژه كليدي 

 در اين معني مترادف با "نقش"(شود   بكار برده مي"كند كه متن مقصد در موقعيت ارتباطي فرهنگ مقصد ايفا مي
 در اين معني با "نقش"(رود  اما اين واژه براي نقش متن، براي مثال نقش اخباري يا امري نيز بكار مي).  است"هدف"

مورد ديگر استفاده از اين واژه براي نقش لغت يا ). شود كنشهاي گفتاري و نقشهاي زباني بوهلر ارتباط مربوط مي
  .باشد مي) يعني ارتباط ساختارهاي خرد و كالن(تن عبارت در درون كل م

ترجمه نقش پذير لزوماً . شود  تفاوت قائل مي"نقش پذير" و ترجمه "نقش گرا"هونيگ در كتاب خود بين ترجمه 
اي در شرايط خاص ممكن است مورد پذيرش واقع شود، اما مقبوليت كامل نداشته  نقش گرا نيست؛ براي مثال، ترجمه

 به عنوان معياري "هدف"بدين ترتيب، مفهوم .  مثال از عرفها و هنجارهاي متن گونه شناختي مطابعت نكندباشد، براي
تعيين كننده براي كيفيت ترجمه، شامل صحت زبانشناختي متن، يعني مطابقت با قوانين و عرفهاي زبانشناختي، متن 

  .گردد گونه شناختي، و ارتباطي زبان و فرهنگ مقصد، نيز مي

   ترجمهكيفيتي ارزيابي حواش

شد، كيفيت شاخصي عيني نيست، بلكه عاملي نسبي است كه به مصرف كننده متن و معيارهاي  همانطور كه پيشتر گفته
به اين حقيقت اذعان دارد كه در كنار تفاسير متفاوت از مفهوم كيفيت ترجماني، ) 1997(هاوس . ارزيابي وي بستگي دارد

توانند كيفيت متن  ، افراد مختلفي كه مي)1994(به عقيده پوچ هكر . زيابي آن وجود دارندروشهاي مختلفي نيز براي ار
، و اشخاص )خودارزشيابي(مخاطبان آني متن، توليدكنندگان متن مقصد : باشند مقصد را ارزيابي كنند به شرح ذيل مي

و افرادي مانند اساتيد ترجمه كه در زمينه ثالث، براي مثال، نمايندگان توليد كننده متن مبدأ، كارفرمايان، همكاران، 
روند كه هونيگ بخش  مين ترتيب روشهاي مختلفي براي ارزيابي ترجمه بكار مي هبه. ارزيابي ترجمه صاحب نظرند

 ترجمه عدم وجود كيفيتيكي از مشكالت اصلي در زمينه ارزيابي . اعظم مقاله خود را به آنها اختصاص داده است
در اينجا سوال اين است كه آيا اصوالً .  گيرند ي است كه توسط چند ارزياب مختلف انجام ميييهاهماهنگي در ارزياب

هماهنگي در ارزيابي ترجمه توسط چندين ارزياب امكان پذير است؟ پاسخ اين پرسش با در نظر گرفتن اينكه ارزيابان، 
كنند و معيارهاي متفاوتي براي  بال ميبا توجه به عوامل موثر در شرايط ارزيابي، هر يك هدف خاص خود را دن
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دهد، حتي در يك محيط آموزشي واحد نيز به راحتي هماهنگي  چنانچه هونيگ نشان مي.  است"منفي"ارزيابي دارند 
گيرد  هاي زبان مورد استفاده قرار مي يكي از روشهاي متداول در ارزيابي ترجمه كه در رشته. شود حاصل نمي

ختي، كم كردن نمره براي هر اشتباه و يا دادن نمره مثبت براي راه حلهاي خوب و ابتكاري شمارش اشتباهات زبانشنا
باشند، معموالً كيفيت  چنين روشهاي تصحيحي، كه غالباً چيزي بيش از سنجش سطح دانش واژگاني نمي. باشد مي

 درمان و  تشخيص، بينهونيگ، بر خالف روش فوق. سنجند ترجمه را در مقايسه با يك ترجمه معيار و الگو مي
به گفته وي، در نقد و يا ارزيابي مستدل ترجمه بايد تشخيص داده شود كه ترجمه . شود نقصهاي ترجمه تفاوت قائل مي

ارزيابي نقش "هونيگ معتقد است كه چنين روش . گذارد مورد ارزيابي در محيط مقصد چه تأثيري بر روي مخاطبان مي
 نيز، براي تربيت مترجمان حرفه اي بكار گرفته شود، كه اين درمانين بايد بصورت  همچني"گراي اشتباهات در ترجمه

  . نيز مورد توجه قرار گرفت"مسائل حاضر زبان و جامعه"نكته در همايش 

براي مثال، چند متن، چه نوع متوني، از و به چه (در كشورهاي مختلف عرفها و رسوم متفاوتي براي ترجمه 
هاي خاص تربيت مترجم در سطح كارشناسي در  براي مثال، برنامه(و تربيت مترجم ) ند؟شو زبانهايي ترجمه مي

وجود )  يا دوره هاي يكساله كارشناسي ارشد، يا آموزش ضمن خدمت-- چنانچه در اروپا معمول است --دانشگاهها 
 به عنوان يك شغل و اين تفاوتها به موقعيت اجتماعي مترجمان در اين كشورها، و ميزان پذيرش مترجمي. دارد

رسد در بسياري از كشورها آنچنان كه بايد به  به نظر مي. شود مطالعات ترجمه بعنوان يك رشته دانشگاهي مربوط مي
رويكردهاي نقش گرا : جايگاه، قدرت و عمل"شود؛ و اين نگراني در مباحث مقاله هونيگ تحت عنوان  مترجمان توجه نمي

  . عكس شده است ترجمه نيز منكيفيتو ارزيابي 

اگر بخواهيم كه رشته مطالعات ترجمه بيشتر به رسميت شناخته شود، بايد با توسل به انتشار مطالب، برگزاري 
اختالف در نقطه نظرها، عقايد يا اصطالحات مورد استفاده، تا .  شويم"ترمرئي"هاي آموزشي و غيره همايشها، برنامه

رسد، هم ترجمه  اما وقتي نوبت به رويكردهاي نقش گرا مي. يچ اشكالي نداردكنيم، ه وقتي كه درباره آنها بحث مي
دهند كه از حمايت متعصبانه از رويكرد نقشگرا گرفته تا نفي  ي نشان مييپژوهان و هم مترجمان حرفه اي واكنشها

دراين . ساسي هستندبيشتر جر و بحثها درباره  رويكردهاي نقش گرا غالباً بسيار شخصي و اح. اند كامل آن متفاوت
  . شود شوند و از آنها دفاع مي جدلها برخي از رويكردهاي نظري بر باقي ارجح، و بنابر اين موجه انگاشته مي

ما هنوز درباره خصوصيات زبانشناختي و ": در مقدمه كتابي جديد در مورد آموزش نگارش چنين آمده است
هاي ناموفق متمايز شود آگاهي چنداني  و از ساير نوشتهاي موفق بحساب آيد  گردند نوشته متني كه باعث مي

توان اين عبارت را در مورد ترجمه نيز بكار برد، يعني، ما هنوز  به همين ترتيب، مي). vii:1996ونتوال و مارانن، ("نداريم
رويكردهاي .  دانست"موفق" يا "خوب"توان متن مقصدي را  به اندازه كافي دراين باره اطالع نداريم كه چه وقت مي

در پايان، رويكردي .   و همچنين معيارهاي متفاوتي براي ارزيابي آن دارند"خوب"مختلف تعاريف متفاوتي از ترجمه 
نكات زيادي نيز براي بحث باقيمانده  . موفق است كه بتواند ارزش خود را عمالً در امر خطير ترجمه به اثبات برساند

  .  باشد"مسائل حاضر زبان و جامعه"ي تواند موضوع همايشهاي آت است كه مي
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  هاها  گانگانگفتگوي بين نظامگفتگوي بين نظام

   دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي–آزاده كاميار 
  

  :چكيده 
 كه بر 1920 بر اساس نظريات ساختارگرايان روسي در دهه [Itmar  Even-Zohar ] ايتمار اوِن زوهار 1970 ةدر ده

آنها اثر ادبي را به . ه نمود را ارائ[Polysystem theory]موضوع تاريخ نگاري ادبي كار كرده بودند، نظريه نظامگان 
« : تنهايي مورد مطالعه قرار ندادند بلكه آن را بخشي از يك نظام ادبي در نظر گرفتند و بدين صورت تعريفش نمودند

اينك ) . 71-72 : 1972تينيانوف  ( ».باشد ها مي  ارتباطي مداوم با ديگر گونه  است كه در  ادبي  گونه يك نظام، كاركردهاي
بخشي از چارچوبي اجتماعي، فرهنگي،ادبي و تاريخي است و اين مطلب تالش در جهت رسيدن به موقعيت ادبيات 

  . كند مركزي يك كانون ادبي را توجيه مي
نهايت وسعت يك كالن نظامگان را ) 2جايگاه ترجمه را در اين نظامگان بيابد  ) 1: نگارنده در اين مقاله سعي دارد

سازي را با در نظر گرفتن ايده گفتگوي تمدنها و از منظر  ثير پديده اي چون جهانيو در آخر تأ) 3مشخص سازد 
  . نظامگان بسنجد
  .نظامگان، مركز، حاشيه، معيار، نظامگان جهاني، جهاني سازي، گفتگوي بين تمدنها : مفاهيم كليدي

  
   :[Polysystem] و نظامگان [System]نظام  -1
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  : نويسد ترجمه مي المعارف مطالعات ةشاتلورث در داير
اين واژه را تعريف كرد و آن را به معناي ساختار چند اليه عناصري كه با هم در ارتباطند و ) 1929(اولين بار تينيانوف 

تواند به صورت مجموعه اي از  شبكه ارتباطي ست كه مي« از نظر اون زوهار نظام . بر هم تأثير متقابل دارند به كار برد
 فرهنگي فرض شود، درنتيجه اين فعاليت خود از طريق همين شبكه قابل _فعاليت اجتماعي عوامل درگير در يك 

  . مشاهده است
شان بر مبناي سلسله  نظامهاي نامتجانسي ست كه نحوه قرارگيري) يا نظام(بر اساس مدل اون زوهار، نظامگان، آميزه 

 جاري و پويا در محدوده نظامگان به صورت يك كل مراتب خاصي است، اين نظامها  براي ايجاد يك روند رو به تكامل،
  . گذارند بر هم اثر مي

مثل فرمهاي شعري (توان گفت، نظامگان ادبي نه تنها شامل شاهكارها و فرمهاي ادبي مورد قبول  بر اين اساس مي
كدام از  در حالي كه هيچگيرد،  شود بلكه ژانرهايي مانند ادبيات كودك، ادبيات عامه و ترجمه را نيز در برمي مي) موجود

 در اينجا بايد متذكر شد كه نظامگان ها  )176 : 1998در بيكر .(گرفتند آنها پيش از اين در حوزه مطالعات ادبي قرار نمي
توان  به سادگي مي. تر از آن هستند كه تنها دربرگيرنده يك نظامگان ادبي باشند بر مبناي اين تعريف، بسيار گسترده

شايان ذكر است در تمام آنها، . نيز متصور شد... ري چون نظامگان اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و نظامگانهاي ديگ
  . البته ما در اين مقاله تنها به بحث درباره نظامگان ادبيات و ترجمه ادبيات اكتفا خواهيم كرد. نظامگان ترجمه وجود دارد

شود به عنوان مثال نظامگان ترجمه ادبيات كه خود  ميواضح است كه هر نظامگان خود از نظامگانهاي كوچكتر تشكيل 
بخشي از نظامگان ادبيات است شامل خرد نظامگانهايي مانند ترجمه ادبيات مذهبي، ترجمه ادبيات كودك، ترجمه شعر و 

 .شود مي... 

   
 :مركز و حاشيه در نظامگان 1-1

هاي ظامگان ادبيات، براي تصرف مركز بين اليهنويسد، در تمام نظامگانها از جمله ن شاتلورث درباره اين مفاهيم مي
داند بلكه آن را ماحصل نبرد  اون زوهار تحول ادبي را ناشي از يك هدف خاص نمي. مي بر قرار استئمختلف جنگي دا

به نمودار توجه كنيد ) 176 : 1998در بيكر (داند كه بين اليه هاي نامتجانس نظامگان در جريان است  اجتناب ناپذيري مي
  .شايد بتوان آن را تجسم بسيار ساده شدهء يك نظامگان دانست

اين مطلب را در ذهن داشته باشيد كه نظامهاي مستقر در هر اليه با هم برابر نيستند و بر اساس سلسله مراتبي خاص 
نظامهاي . استهاي مختلف  هرچه از مركز دورتر باشند قدرت و تأثيرشان نيز كمتر خواهد شد و اين، دليل نزاع بين اليه

مستقر در حاشيه سعي در رساندن خود به اليه هاي نزديكتر به مركز و در نهايت خود مركز دارند و در اين سير آنچه 
حركتي از . بينيم كه روندي دوسويه بر يك نظامگان حاكم است مي. رانند مي ايهاي حاشيههاي ديگر است به اليهدر اليه

البته اين را نيز نبايد فراموش كرد كه در هر نظامگان يك مركز . اي به اليه هاي حاشيهحاشيه به سوي مركز و از مركز 
اصلي و چندين مركز فرعي وجود دارد زيرا همان طور كه پيش از اين گفتيم هر اليه جايگاه يك نظامگان كوچكتر است 

 نيز 2شايد بتوان يك نظامگان را به شكل . اي  وجود دارد هاي حاشيه  مركزي و اليهياهكه در آن نيز به نوبه خود الي
  .  تصور كرد

  . اند كه شايد امكان جدا كردنشان وجود نداشته باشد هرچند به زعم نگارنده اين نظامها چنان درهم رفته
. كند  مي[Canonized]» معيار«برخي خصوصيات خاص، يك نظام را تبديل به ) 23: 1921(هاي شكلوويچ  براساس گفته

اند و جامعه  ست كه در اليه هاي مركزي پذيرفته شده) هم مدل و هم متون(هنجارها و آثاري » معيار«از منظور وي 
 نيز به آن دسته از [Non-canonized]» غيرمعيار«طبيعتاً . داند محصول آنها را بخشي از ميراث تاريــخي خود مي

پذيرند و جامعه در طول زمان محصوالت آنها را  گردد كه اليه هاي مركزي آنها را نمي هنجارها و متوني اطالق مي
  . كند فراموش مي

اون زوهار معتقد است، مركز كل نظامگان هميشه محل آثار معيار و معتبر است، به همين دليل، يعني، حاكميت مركز بر 
: اون زوهار(ت، نظامگان و تعيين هنجارهاي حاكم بر نظام توسط آن، حضور در مركز اين همه براي يك نظام حياتي اس
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Periphery 
 حاشيه

Periphery 
 حاشيه

Periphery 
 حاشيه

 Centerمركز

در طي اين مسير اگر نظام  قدرت . و اين انگيزه حركت يك نظام از دورترين اليه به سمت قلب نظامگان است) 1990
تواند مركز را تصاحب كند و تبديل به معيار يا الگوي اصلي  باشد يا اين قدرت را بدست آورد مي الزم را داشته

[Primary]ر مركز قرار دارد نيز مسيري معكوس را طي خواهد كرد يعني از مركز به آنچه د.  حاكم بر نظامگان شود
به همين منوال در نظامگان . رود كه شايد بتوان آن را تاريخ آن نظامگان درنظرگرفت سوي دورترين اليه نظامگان مي

با نگاهي به . كند ثبت مياي كه تمام فراز و فرودهاي يك نظامگان را در خود  اليه: ناميم ادبي آن را تاريخ ادبيات مي
اند و اينك تنها در دل تاريخ  توان به سادگي نظامهاي بسياري را يافت كه زماني معيار بوده تاريخ ادبيات فارسي مي

   .هرچند نگارنده معتقد است اگرچه آن نظامي كه وارد تاريخ نظامگان شود. وجود دارند
 نخواهد بود اما اين امكان وجود دارد كه با تغيير و تحول وسير هرگز به آن شكل اوليه قادر به تصاحب دوباره مركز
 دوباره تمام اليه ها، در شكل و قالبي نو به مركز

برسد و معيار شناخته شود هرچند در اين صورت 
توان آن را همان نظام  به احتمال زياد ديگر نمي

اين روند دائمي حركت از و به مركز . سابق دانست
  .  زنده و پويا استخصيصه يك نظامگان

نكته ديگر، شايد درست نباشد كه بگوييم بين نظامها 
دموكراسي در . جدال و تنش در جريان است

ورود يك . باالترين سطح خود در زبان جاري ست
نظام به مركز نظامگان يا هر اليه اي كه آن نظام را 

سازد منوط به پذيرش آن در  به مركز نزديكتر مي
بارت ديگر كاربران آن نظام است ميان مردم يا به ع

هرچه تعداد كاربران بيشتر شود بر ميزان مقبوليت 
آن افزوده و در نتيجه قدرت آن براي ورود به مركز 

ناميد؛ هنگامي كه آنچه در مركز است نسبت به اليه  » مرحله مشروعيت« شايد بتوان اين مرحله را . شود بيشتر مي
الگويي كه ديگر جوابگوي نياز ( گردد   مي[secondary]دگي تبديل به الگويي ثانويه آيد به سا مجاور كهنه به نظر مي

به اعتقاد نگارنده . دهد كه ميزان پذيرش آن در ميان كاربران بيشتر است و جايش را به نظامي ديگر مي) انسان نباشد
دانند با  ران نظام مقيم در مركز ميكارب. شايد درست اين باشد كه بگوييم جدال و تنش بين كاربران نظام وجود دارد

دانند با ورود به نظام قدرت اصلي نظامگان  دهند و كاربران نظام مجاور مي بيرون رفتن از آن قدرت را از دست مي
  . مثل هميشه دعوا بر سر قدرت است. شوند مي

  
  :ترجمه و نظامگان -2

 به عنوان نظامي مكمل در نظامگان بلكه به صورت من ادبيات ترجمه شده را نه« : گويد اون زوهار دربارة ترجمه مي
ترجمه عالوه بر : شايد بتوان اين مطلب را نيز به اين گفته اضافه كرد) 1990: اون زوهار (» .بينيم مي فعالترين نظام آن

رجمه داستان به آغاز ژانر داستان كوتاه در ايران نگاه كنيد اين ت. اينكه فعالترين نظام است نظام فعال كننده نيز هست
  . كوتاه بود كه اين ژانر را در ايران فعال كرد

  : اون زوهار معتقد است آثار ترجمه شده دست كم به دو طريق با هم مرتبط خواهند بود
در اصول انتخاب متون مبدأ توسط ادبيات مقصد، اين اصول هرگز بي ارتباط با نظامهاي داخلي ادبيات مقصد ) الف

  . نيستند
  .پذيرند اي كه متون ترجمه شده هنجارها، رفتارها و سياستهاي خاص را مي در شيوه) ب

توجه داشته باشيد، قرار گرفتن ادبيات ترجمه شده در مركز نظامگان ادبيات به اين معناست كه در شكل بخشيدن به 
  . مركز و ايجاد تغيير در هنجارهاي حاكم بر نظامگان نقش فعال دارد
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  :شود امگان  تبديل به معيار ميدر سه صورت ترجمه در نظ
  ).به عنوان مثال، ادبيات كشورهاي تازه استقالل يافته( اي ندارد  است و شكل تثبيت شده» جوان«وقتي نظامگان ) 1
  يا ادبيات .) شود يعني در گروه بزرگتري شامل ادبيات مرتبط با هم قرار گيرد محسوب مي» حاشيه اي«وقتي ادبيات ) 2
  ) . به عنوان مثال ادبيات بوسني و هرزگوين در كالن نظامگان ادبيات كشورهاي اروپايي( يا هر دو باشد و» ضعيف «
 مرداد را يك بحران فرض كنيم، پس از 28اگر كودتاي (وقتي نقطه عطفي، بحراني، يا خالء در ادبيات رخ دهد مثال ) 3

  . در ادبيات كشورمان ترجمه ادبيات روسيه تبديل به معيار شد
نظامگان . مفاهيمي نسبي هستند» ضعيف«يا » حاشيه اي «، » جوان«چند، نگارنده معتقد است مفاهيمي از اين دست هر

تواند در مقايسه با نظامگان يك كشور، قدرتمند، و در مقابل كشوري ديگر، حاشيه اي، به نظر  ادبيات يك كشور مي
  . بيايد

يمه غربي جهان نيز تمايلي به قرار گرفتن در گروه ادبيات كشورهاي اي ن  ادبيات حاشيهي حت« : نويسد اون زوهار مي
شود  دهد كه از آغاز روابط بر اساس سلسله مراتب تنظيم مي و اين نشان مي. كوچك و يكسان فرض شدن با آنان ندارد

برسد اما چاره اي شايد اين طرز فكر ناخوشايند به نظر ). نگارنده معتقد است اين روابط كامال مبتني بر قدرت است( 
نيست جز اينكه بپذيريم در گروهي كه در برگيرندة ادبيات كشورهايي است كه با هم در ارتباطند مثالً اروپا، از همان 

در محدوده اين كالن نظامگان، ادبيات برخي . شود برقرار مي) مبتني بر قدرت(آغاز روابط بر اساس سلسله مراتب 
  ) 134 : 2000ونوتي (»  . ر خواهند گرفتاي قرا كشورها در موقعيت حاشيه

عدم تمايل نظامگان غربي به يكسان و همرتبه ) 2مفهوم كالن نظامگان  ) 1:  اين نقل قول از دو جهت حائز اهميت است
  . انگاشته شدن با كشورهاي كوچكتر

ه مشترك با هم داشته هايي كه دست كم يك خصيص توان كالن نظامگان را به صورت نظامگان بر اساس اين گفته، مي
باشند تعريف كرد، به عنوان مثال كالن نظامگان ادبيات كشورهاي اسالمي، كالن نظامگان كشورهاي فارسي زبان يا 

  ... .  ادبيات زنان و  كالن نظامگان
مگانهاي دنيا رسيم كه تمام نظا اگر اين مثالها را به همين روال ادامه دهيم در نهايت به كالن نظامگاني  بسيار وسيع مي

نامد اين نظامگان بر اساس اين خصوصيت مشترك ميان  مي» نظامگان جهاني « نگارنده آن را . دهد را در خود جاي مي
كنند و در آن با هم  تمام كاربران آن انسانهايي هستند كه بر روي زمين زندگي مي: تمام نظامگانها شكل گرفته است

  :اني ادبيات متمركز خواهيم شددر ادامه بر روي نظامگان جه. شريكند
  
 : جهاني سازي، گفتگوي تمدنها و نظامگان-3

  [Globalization] جهاني سازي 1-3

اي است مبتني بر تفسير و تاويل وقايع جاري با در نظر گرفتن شرايط بين المللي و در ارتباط با  جهاني سازي نظريه
اي از ادعاهاي نظري است كه در   اين پديده مجموعه.فرهنگيتوسعه، شرايط اقتصادي، اجتماعي و تأثيرات سياسي و 
  :تمام آنها دو روند روزافزون و اصلي قابل مشاهده است

  شرايط اقتصادي ) ب   نظامهاي ارتباطي فعال در سطح جهاني ) الف
 جهاني تأكيد سازي يعني تمركز و تأكيد آن بر جنبه هاي فرهنگي و ارتباط در اينجا بر يكي از خصوصيات مهم جهاني

  : اندازيم شمرند مي نخست نگاهي به خصوصياتي كه براي جهاني سازي بر مي. خواهيم كرد
يابد، و از طريق آن تمام كشورها به سادگي و به فراواني  كه هر روز اهميتي بيش از ديروز مي: نظام ارتباط جهاني) 1

  .  در حد شهروندي نيز اين امر ميسر خواهد بودي حتنه فقط در سطوح دولتي بلكه. قادر به تقابل با يكديگر هستند
اگرچه نظام ارتباطي اصلي در ميان كشورهاي بيشتر توسعه يافته عمل خواهد كرد اما اين مكانيسم كاربري اش را ) 2

اي در  هاي حاشيه اين مسأله امكان برقراري ارتباط گروه. در ميان كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز بسط خواهد داد
توانند  دهد و به اين ترتيب آنان نيز مي كشورهاي فقير و تقابل آنان با جهان را با استفاده از تكنولوژي جديد افزايش مي

  .بدانند» دهكده جهاني«خود را جزيي از 
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وارد اگر چه اقليتها كامالً . گيرد در بعضي كشورها تحت تاثير اين الگوي ارتباط نوين قرار مي» اقليت بودن« مفهوم )3
شوند اما نخبگان سياسي و اقتصادي قدرتمند هر كشور بخشي از اين تقابل با جهان  اين نظام جهاني ارتباطي نمي

  . گيرندگان حقيقي در كشورهاي در حال توسعه هستند و البته در نهايت همين نخبگان تصميم. هستند
كنند كه بر معيارهاي زندگي  ايطي را تعيين ميعناصر اجتماعي و اقتصادي تحت تأثير پديده نوين جهاني سازي شر) 4

در تعاريف، جهاني سازي با هدف سهيم كردن تمام كشورها  )2001ريز.اي. جيواني. (در هر كشوري تأثير خواهد گذارد
  .به طور يكسان در جهان به وجود آمده اما آيا آنچه تحت عنوان اين پديده در جريان است با اين هدف مطابقت دارد

سازي نگرانند و معتقدند اين پديده  پردازاني چون الرنس ونوتي و گاياتري اسپيوك از گسترش روز افزون جهانينظريه
كشورهاي توسعه . رفته رفته ماهيتي استعماري پيدا كرده و ترجمه نيز تبديل به ابراز اين استعمار نو شده است

. كنند خواهند نه آن طور كه هستند ترجمه مي ه ميديگران را آن طور ك) آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي(يافته
بدون توجه به زبان خاص هر گروه، گونه اي نوين از استعمار «: گويد اسپيوك با توجه به ادبيات زنان جهان سوم مي

وي معتقد است فمينيستهاي غربي اگر خواهان ) 398 : 2000در ونوتي (» .بر مفاهيم غير غربي حاكم خواهيم ساخت
نويسند بياموزند نه اينكه  مي كه آن زنان به آن مي خوانند و زباني ا زنان كشورهاي پسا استعماري هستند بايدوحدت ب

 : 2001ماندي . (طور كه دوست دارند ترجمه كننداز آنها بخواهند به زبان آنان بينديشند و بنويسند يا آنان را همان
132( 

  
  [Dialogue among Civilization] گفتگوي بين تمدنها 2-3

توان چشم  آنچه اين روزها نمي«گويند  آقاي خاتمي در سخنراني خود در اجالس يونسكو درباره گفتگوي بين تمدنها مي
تواند و نبايد خصوصيات و مقتضيات فرهنگهاي بومي  اما فرهنگ جهاني نمي. بر آن بست ظهور يك فرهنگ جهاني است
فرهنگها و تمدنها كه به طور طبيعي در ميان ملل مختلف و در طول تاريخ . گيردرا با هدف تحميل خود بر آنها ناديده ب

هاي تاريخي و سنتي آن ملت تطبيق يافته  تكوين يافته اند عناصري در خود دارند كه به تدريج با روح جمعي و ويژگي
علي . كنند كديگر را تثبيت مياين عناصر با يكديگر در ارتباطند و در محدوده يك شبكه ارتباطي مناسب موقعيت ي. است

  . توان يك ساختار واحد و هماهنگ در ميان اين مجموعه ديد رغم تكثر ساختاري و چند گونگي ها باز هم مي
به منظور جلوگيري از هرج و مرج و آشفتگي تمام بخشهاي درگير بايد وارد گفتگو با هم شوند، گفتگويي كه در آن قادر 

امروزه سد كردن راه جريان حركت آزاد . يات در حوزه هاي مختلف فرهنگي و مدني باشندبه تبادل علم، تجربه و نظر
: خاتمي. (ترجمه ابزار اصلي اين جريان است. آراء و افكار بين فرهنگها و تمدنها در هر نقطه از جهان غيرممكن است

2000(  
  : ينك بياييد از منظر نظامگان جهاني به اين دو پديده نگاه كنيما

تواند در خدمت برداشتن مرزها و به دنبال آن نزديك كردن  ساس آنچه تاكنون گفته شد نظامگان جهاني ميبر ا
هم چنين . باشد) تقسيم جهان به اول و سوم يا توسعه يافته، نيافته و در حال توسعه(مرتبه اي   نگاه كشورها، حذف

، همان طور كه هستند، نه آن طور كه ديگران قادر است موقعيتي ايجاد كند كه در آن كشورها امكان بيان خود
  . خواهند باشند را پيدا كنند مي

ادبيات آينه تمام نماي . شود در نظامگان جهاني ادبيات، ادبيات تمام كشورها به صورت حلقه هاي يك زنجير فرض مي
يگاهي قائل شويم ناگريز بايد بي ترديد وقتي براي ادبيات چنين جا. ارزشها، سنتها، باورها، آالم و آمال يك ملت است

بينيم بلكه  اهميت بيشتري به ترجمه دهيم و اگر از اين پنجره به ترجمه نگاه كنيم نه تنها ديگر آن را ابزار استعمار نمي
درچنين نظامگاني، زبان انگليسي زبان استعمار نيست بلكه تنها .  قادريم نقش استعمارزدائي نيز براي آن بيابيميحت

بايد به اين مسأله نيز توجه داشت كه امروز اين زبان، . كند و ميانجي بين زبانها و ملتهاي مختلف را بازي مينقش رابط 
زيرا مركز نظامگان در احاطه آن است اما به محض اينكه زبان و ادبيات ديگري . زبان رسمي نظامگان جهاني است

  . ا بيابد، آن زبان را زبان نظامگان اعالم خواهيم كردتوانايي ورود به مركز و در نتيجه بيرون راندن اين زبان ر
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.  شايد بر انگيزانندة آن نيز باشديگرايي نيست بلكه حتهيچ وجه نافي حس وطن دوستي و مليآنچه در باال ذكر شد به 
ل نمودن زيرا هدف غايي تصوير چنين نظامگان جهاني پايان دادن به چالشهاي ميان نظامها و فرهنگهاي مختلف و تبدي

ترديد اگر تمام كشورها احساس كنند از فرصت يكسان براي بيان خود  بي. آن به رقابتي صلح آميز خواهد بود
شوند، صدايشان شنيده خواهد شد و در نهايت در اين نظامگان با  برخوردارند، بي تمدن، ضعيف و غريبه محسوب نمي

اي  عالوه بر اين، چنين تلقي. كنند ب نظامگان تالش بيشتري ميديگران شريكند، براي باال كشيدن خود و نزديكي به قل
هرچند چنين تصوري بسيار آرمانگرايانه به نظر . دوستي، همكاري و در نهايت شايد صلح براي انسان به همراه بياورد

را همان يا تو : دهند دنيا را به همين روش جاري جهاني سازند رسد چه بدون شك استعمارگران جديد ترجيح مي مي
و اين ديده شدن يا نشدن همان سؤال قديمي بودن يا نبودن را به . بينم بينم، يا اصالً تو را نمي خواهم مي طور كه مي

دانند، به خوبي به اين مسأله واقفند كه اين روش جهاني  متأسفانه امروز آنان كه خود را معيار مي. سازد ذهن متبادر مي
توان دريافت كه مركزنشينان  اما با نگاهي به تاريخ مي.  بيشتر همراه خواهد داشت سازي برايشان سرمايه و قدرت_

  . هرگز تا ابد مقيم مركز نخواهند بود و ناگزير به تسليم اين جايگاه به ديگران هستند
تيجه بايد اميدوار باشيم با حاكم شدن فرهنگ گفتگو، نه برخورد، از اين پس شاهد حكومت شايستگي بر مركز و در ن

  . كل نظامگان خواهيم بود
 اين فرهنگ و اثبات توانايي و شايستگي يك نظام مثالً نظامگان ادبيات فارسي نقش ةبه اعتقاد نگارنده ترجمه در اشاع
چه ايران چه هر كشور ديگري بايد مترجماني بومي و آشنا به فرهنگ و زبان ديگر . غيرقابل انكاري بازي خواهد كرد

. شود كنيم پر رنگـــتر مي د اين مسأله وقتي از كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه صحبت ميكشورها تربيت كن
توان به سادگي گذشت، اين روند كامالً دوسويه  هرچند از اين حقيقت نيز نمي. ما بايد خودمان، خودمان را ترجمه كنيم

مه ها باشد بايد بخواهد آنها را بخواند به عبارتي، نظامگان هدف يعني نظامگاني كه قرار است خوانندة اين ترج. است
پذيرندة آنها باشد، زيرا بي شك اين ترجمه ها پر از عناصر فرهنگي خواهد بود كه شايد در وهله اول خوانش متن را 

 خود و اگر اين خوانندگان كه معموالً. دشوار سازند،به قول الرنس ونوتي اين ترجمه ها ترجمه هايي مقاوم خواهند بود
  . اي به خواندن نشان ندهند بي شك اين سير متوقف خواهد شد دانند عالقه را برتر نيز مي

گير شود كه ديگر، همسايگان ِِ دور و نزديك  باري دست كم مي توان اميدوار بود به روزي كه فرهنگ گفتگو چنان همه
ين باشد كه همه خود را شريك در يك نظامگان خود را دشمن و ديگران فرض نكنيم، شايد تنها راه تعبير اين رويا ا

 . جهاني ببينم
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  اكبر عابديانعلي

  
اميه به كارگزاراني جهـت ادارة سـرزمينهاي وسـيع          پي آنها، و نياز بني    درپس از تسلط اعراب بر ايران، فتوحات پي       

، مشاور، مـسئول خـراج      مترجميرانيان تدريجاً به دستگاه خالفت و امور ديواني وارد شدند و با عناوين              فتح شده، ا  
دستگاه اجرائي خلفا را به دست گرفتند و تدريجاً با نفوذ در گروههاي مخالف خالفت و كمكهـاي تـاريخي بـه                      ... و  

، بيشتر امور ديواني عباسيان را در اختيـار  عباسگيري عباسيان، با امحاء قدرت اموي و به قدرت رسيدن بني     شكل
  .گرفتند

تبـار بودنـد و پـس از آميختگـي ايـن            ساالري عباسـيان، ايرانـي و يـا ايرانـي           اكثر كاتبان و كارگزاران قدرت ديوان     
 متـون قـديم بـه       ترجمـة گذاري شد و ايرانيـان بـا          هاي فرهنگي پايه    كارگزاران با امور فرهنگي حكومت، اولين آميزه      

  .هاي حكومت  عباسيان پرداختند   تحكيم پايهياري
عباس و در عهد خلفاي اموي نيز ايرانيـان بـا           الذهب آورده است كه قبل از دوره بني         المسعودي در جلد سوم مروج    

هـا و      به كمك حكومت شتافته بودند و معاويه نخستين حاكمي بود كه براي استفاده از انـواع حربـه                  ترجمهموضوع  
  . متون فارسي به عربي را صادر كردترجمهر گرفته شده در دستگاه حكومتي ايرانيان، دستور كا سياستهاي به

 متـون مربـوط     ترجمـه  نقل كرده است كه هشام بن عبدالملك دستور          االدب العربي شوقي ضيف نيز در كتاب تاريخ       
تاب عن الفارسيه يتحـدث     كما يروي انه نقل لهشام، ك     ". به اساس دولت ساساني و انتظام سياسي آن را صادر كرد          

   ".عن الدوله الساسانيه و نظمها السياسيه
 از زبانهاي مختلف به زبان عربي، مدتها اعـراب را از تـصنيف و تـأليف و تـدوين          ترجمهرونق و گسترش موضوع     

ي فكانت العرب فـ   ... ". اي را به سير ارتقاء فرهنگ ادب عرب موجب شد           زنندهمتون عربي مانع گشت و ركود ضربه      
 حـاجي   –مقدمه كتاب كشف الظنـون       ("...صدر االسالم ال تعتني لشيء من العلوم اال بلًغتها و معرفه احكام شريعتها            

    )خليفه
  

 
  

  !!ترجمهترجمهصدور نامه از ايران براي صدور نامه از ايران براي 
  

در [ايـن جـا     . ها، با ايـران كنـار بيايـد       اي فرستاده بود كه عليرغم ميل انگليسي      در زمان آقا محمدخان، ناپلئون نامه     
 كرده و گفتـه بـود   ترجمـه آنجا يك كسي آن را . اين نامه را به بغداد فرستادند     .  كسي بلد نبود كه نامه بخواند      ]ايران

خواسـتيم سـفير      حتـي وقتـي مـي     . ] كند ترجمهكه  [كسي را نداشتيم    . كند  كه ناپلئون نامي است كه اظهار عبوديت مي       
رفتنـد در فرنـگ گوشـت غيـر اسـالمي             بعد هـم نمـي    . بلد نبود هيچ كس زبان    : رفت  بفرستيم به انگلستان، كسي نمي    

  .بخورند
  1383 ارديبهشت 5، 174، ش كتاب هفتهي، بمصاحبه با عبدالحسين نوا
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