
         
  

              
 :اي باشد براي    بر آن است تا وسيله                     

 
  هاي دانشگاهي ترجمه  آشنايي با رشته •

 ...ها و  نامه ها، پايان، نشريهكتابها: رساني در زمينة مسائل مربوط به ترجمه اطالع •

 هاي كارشناسي ارشد مترجمي آشنايي بيشتر با دوره •

 هاي ترجمه در دانشگاهر و بيشتر با استادان رشتهتعامل بهت •

هـاي مـرتبط بـا        منـدان و اسـتادان رشـته      ها و ديدگاههاي علمي دانشجويان، عالقـه         مقاالت، يافته   انعكاس •

 . ترجمه در حوزة مطالعات ترجمه

يقات به نشريات تكثير اين شماره از نشريه از محل يارانة دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقچاپ و هزينة 

در اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جناب آقاي دكتر خليل عليمحمدزاده معاون . دانشجويي تأمين شده است

محترم فرهنگي اين دانشگاه و جناب آقاي دكتر بيرجندي رياست محترم دانشكدة ادبيات و زبانهاي خارجي 

  .شود سپاسگزاري مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

كاررفته در اين نشريه، براساس آخرين شيوة خط به -

ويرايش كتاب دستور خط فارسي، مصوب فرهنگستان 

  . زبان و ادب فارسي است

مقاالت، لزوماً نظر و  هانوشتهنظرات مطرح شده در  -

   .نيست" دربارة ترجمه"

اي همندان در كلية رشتهبدين وسيله از همة عالقه -

هاي ترجمه و زبان دعوت به همكاري مرتبط با حوزه

ها و هـدر صورت تمايل، به همراه مقال. شودمي

هاي خود يك قطعه عكس خود را نيز ارسال تهـنوش

ست در صورت دسترسي همچنين خواهشمند ا. فرماييد

 قابل توجهي مرتبط با ترجمه، جهت به هرگونه خبر

ع كنيد يا آن را جهت موقع، ما را مطلرساني بهاطالع

  .انعكاس در اين نشريه براي ما ارسال كنيد

اين نشريه، كلية نظرات و پيشنهادهاي شما را  - 

پذيرد و در انتظار دريافت دربارة خود به ديدة منت مي

از . هاي شما دربارة ترجمه استها و مقالههـنوشت

 پستي، نشاني پست الكترونيك يا تلفن با يطريق نشان

  .   ارتباط باشيدما در

 

  
   علمي، فرهنگي، خبري ةگاهنام

  )شودر حال حاضر به صورت فصلنامه منتشر ميد(

   سوم ، شمارةدومسال 

  ۱۳۸۵ زمستان 

  

    بهروز كروبي:صاحب امتياز

    سيد حسين حيدريان:سردبيرو  مدير مسئول

   علي كازروني زند:ويراستار

  .أخذ مانعي ندارد              با ذكر منقل مطالب

  نشاني وبگاه معاونت فرهنگي دانشگاه

 www.vccans.ir):  نشريهpdfيافت نسخة جهت در (

  about-translation.blogspot.com:  نوشت نشريهوب

  com.gmail@AboutTranslation: پست الكترونيك

  ۱۹۵۷۵-۴۶۳صندوق پستي  –تهران : نشاني

 ۰۹۱۲ - ۲۲۷ ۱۶۸۷:  ارتباط با نشريهتلفن
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  ::رسترستفهفه

   ۳         ------- ------------ -----------                      يادداشت
    ۴         --- --------- -------------- ----    مصاحبه با استادان ترجمه

  دكتر محمد شهبا: اين شماره

  
  ۱۳              -- ----- ------------ --------      هانامهپايان

   كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي         هاينامهپايان: اين شماره

   واحد علوم و تحقيقات –دانشگاه آزاد اسالمي 

  
  ۲۵   ---------- ----------- ----     كارشناسي ارشد مترجميةآشنايي با دور

   ارشدي کارشناسي ورودي سؤاالت آزمونهايبررس

  ۴۱   -------------- -----------   منابع پيشنهادي براي سؤاالت تخصصي
  ۴۳   ----------- ----------- ---   برنامه و سرفصل دروس كارشناسي ارشد

  

    ۴۶          ----------- ----------- -------     هاي ترجمهها و ناگفتهنكته

  ۵۵   ----------- ----------- ---------       ها و خبرهانشريه

  ۵۷     ----------- ----------- ---------         مقاالت

۶۶     ----------- ----------- ---------        تاريخةدر آئين

  
 (About Translation)  

A Persian Translation Studies Journal 
Volume 2, Number 3, Winter 2007 

 
از استادان بزرگوار اين رشـته جنـاب آقـاي دكتـر تجويـدي،              

زاد به دليل   جناب آقاي دكتر مالنظر و سركار خانم دكتر فرح        
شــان در خـصوص انتـشـار       پشتگرميها و راهنماييهاي ارزنده   

همچنـين از همكـاران بزرگـواري       . شوداين مجله قدرداني مي   
يـد و در تهيـه و تنظـيم مطالـب ايـن             آكه نامشان در زير مي    
  :شوداند سپاسگزاري ميشماره با ما همراه بوده

كارشناس ارشد مترجمي و مـدرس ترجمـه در         (اميد احمدي   
كارشـناس ارشـد مترجمـي زبـان        (فاطمه جبارزاده    ،)دانشگاه

كارشـناس  ( يمـ لـيال عظي  ،  ) دانشگاه تربيت معلـم    -انگليسي  
، )واحـد بنـدرعباس   مي  اسـال دانـشگاه آزاد     -ارشد مترجمـي    

کارشناسـي ارشـد مترجمـي زبـان      دانـشجوي (حميد امينـي  
  و )دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقـات           -انگليسي  
 زبــان مترجمــي ارشــد ي کارشناســيدانــشجو (يپرينــا قمــ
  .)يدانشگاه شهيد بهشت -انگليسي 

                    
 
   

فهرست مطالب هدف براي شمارة چهارم نشريه عـالوه بـر           

  :عناوين اين شماره شامل موارد زير خواهد بود

  آشنايي با تاريخ مطالعات ترجمه •
  هايي از مترجمان  نكته-دربارة مترجمان  •
 –شـد مترجمـي   آشنايي بيشتر با دورة كارشناسي ار      •

  دهندة اين دوره در ايران مشخصات مراكز ارائه
  اخبار همايشها و رويدادهاي ترجمه •
 در جهت تهية كتابشناسي كامل     –ها  نامهاخبار پايان  •

  هاي مترجمينامهپايان
 بررسي آخرين آزمونهاي ورودي كارشناسي ارشد  •
ــه و     • ــات ترجم ــد در مطالع ــاي جدي ــي كتابه معرف

 رشتهكتابهاي موجود اين 
 كتابشناسي ترجمه •
 يهايي از ترجمة عمل نمونهيبررس •
  

جناب آقاي دكتـر بابـايي، مـدير محتـرم      از دربارة ترجمه 
ــشگاه ــة مركــزي دان ــوم و – آزاد اســالمي كتابخان  واحــد عل

گـروه  محترم  رئيس  سركارخانم خشكبارچي   نيز  ، و   تحقيقات
كه با سعة صــدر و حـس واالي فرهيختــگي           كتب و مرجع    

هاي موجود را براي اين نـشريه       نامهداري از منابع پايان   بربهره
    .نمايدتسهيل نمودند تشكر مي
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 گامي ديگر
 به دست ،تر به اهداف ذكر شده در صفحة آغازين خوشحاليم كه شمارة سوم نشريه را پربارتر از گذشته و نزديك

 به ن مدت انتشارياكه طي " دربارة ترجمه"را با ذكر برخي ويژگيهاي متمايز ن شماره يايادداشت . ايمشما رسانده

  .كنيمايم آغاز ميآن دست يافته

. ن ترجمه درآمده استاان و دوستدارـ به صورت مرجعي براي اهل فن و محقق،هـنشرية ما عالوه بر خبرنام

 آن را با يك خبرنامة مصرفي متفاوت كرده است و...  و هانامهاني پا،مراجع يفهرستها، هاكتابشناسياز  يمند بهـره

 يح حتي صحيسينو مرجع.كنند براي خود حفظ ميين ما آن را به عنوان مأخذ خوانندگا،خوشحاليم كه به اين دليل

 که يعتاً و در کنار مسائلي ماندگار است که طبيار دشوار ولي بسيد کارينمايظاهر آسان م که بهاندک يدر حجم

  .است روند انتشار مجله را کند کردهم، يقبالً برشمرد

ها و  مقالهي فارسشکلاز آنجا که . شودطور كامل به فارسي منتشر ميبه ،ه اهداف ذكر شد ازيرويپشرية ما در ن

ن يد بر ايتأک است،  و آموزش زبان انگليسييمترجم يهارشته دانشگاهي درها بر خالف عادت مرسوم نوشته

 موجب  و گزارشهاهامقالهتقديم چاپ فارسي ما مع. جاد کرده استي از دوستان اي برخي سؤال را برايجاروند، 

 که از يگاهيدر سؤاالت گاه و ب. سازديم ني خواندياديزان زيبه م را نشريه  و عمالًگرددجذب بيشترين مخاطب مي

 که به يجز مواردبه ام  داشتهمطالعات ترجمهفصلنامة  شماره از ١٤ يسي در مورد مقاالت بخش انگلمدوستان

مراجعه ن ية وزي آن نشريسيانگلشده است، کمتر به بخش ي آنها مربوط ميهانامهانيو پا ي کالسيقهايتحق

 است که نشريه را در اوقات فراغت اندکشان تا آخرين خوانندگاني عامل برانگيزانندة ، فارسيمطالب. اند داشته

بومي کردن ما برآنيم كه ز سويي ا. بخوانند يا بعداً به آن مراجعه کنند از آن را يي بخشهاتازنند صفحه ورق مي

در مورد بخشهايي كه با عناوين و . هاي تخصصي به زبان مقصد ميسر نخواهد شدکارگيري واژه هزبان علم جز با ب

يا زبان (هايي که به زبان انگليسي نامه و يا پايانتباطند، از جمله كتابها، وبگاههامشخصات مراجع اصلي در ار

  . ذكر اين عناوين و مشخصات به زبان اصلي الزم بوده و اين کار انجام شده استاندنگاشته شده) ديگري

دورة کارشناسی  يمختصراً به معرفشود، منتشر مي  بيشتريتعداد صفحاتد و ي جديشکلدر اين شماره، كه با 

ستادان مصاحبه با ا  در بخش.ايمپرداخته مان آن در کشوري وروديآزمونها  ويسي زبان انگلي مترجمارشد

ن رشته به بحث ي مختلف شکافته و با استاد مسلم ايلم را از منظرهايترجمه، موضوع تازه و پرمخاطب ترجمة ف

 واحد علوم و تحقيقات –دانشگاه آزاد اسالمي مترجمي زبان انگليسي در هاي نامهپايان يبه معرفپس س. مياتهسنش

  .مياپرداخته

 هانکته" از جمله موارد مطرح شده در يسي ترجمة چند عبارت متداول انگليارهاز راهکي و نز تکراريبرانگمقولة بحث

 نوشتاري نيزخأل واژگاني و  در مورد استاد ترجمه ازاي مقالهمة مقاالت، يدر بخش ضم. است"  ترجمهيهاو ناگفته

  .آمده است )يسروش اصفهان ترجمة شعر از يبررسبا عنوان  (مفاهيم ترجمهبه مند  عالقهيدانشجواز 

، ها، كتابخانهمند عالقهاي گسترده در حوزة مطالعات ترجمه براي همة افراديك نسخه از نشرية ما، به عنوان خبرنامه

توانيد مشترك رايگان شما هم مي. گرددمراكز فرهنگي و دانشگاههاي مرتبط با ترجمه به صورت رايگان ارسال مي

  )abouttranslation@gmail.com (.نشرية ما باشيد
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براي مصاحبه با استاد ترجمه، در .  سينما و تئاتر دانشگاه هنر در خيابان ورزنده تهران استةدكاينجا دانش
هاي تحصيلي كسي كه برخالف رشته. امغروب يك روز سرد دي ماه خدمت دكتر محمد شهبا رفته

او . هاي ترجمه و خصوصاً ترجمة نوار و فيلم داردعات در مورد ترجمه، نظريهاش، دنيايي از اطالدانشگاهي
: با بسياري از استادان مطالعات ترجمه در انگلستان مصاحبه يا همكاري داشته است؛ نامهاي آشنايي چون

  . مونا بيكر، الرنس ونوتي، پيتر نيومارك، پيتر بوش و سوزان بسنت
اي كه او  اولين لحظههماناز آن درختهاي پربار كه از . ي دانشگاه هنر استادعادكتر شهبا از استادان بي

 را در رفتار با خود، دانشجويان و حتي مسئولين دفتر دانشگاه شتيزيري و صميمبهكنم سررا مالقات مي
 عصر براي دانشجويانش در درسهاي اصلي كارشناسي ارشد ۶او امروز از صبح زود تا ساعت . بينممي

العاده گذاشته كالس فوق_ در دانشگاهي كه روزي خودش دانشجوي كارشناسي آنجا بوده است_ اسينم
  .است

رشتة تحصيلي او در دانشگاه .  در شهرستان سيرجان استان كرمان به دنيا آمد۱۳۴۳ دكتر شهبا در سال 
گلستان رفت ن به انهنر، تدوين فيلم بود و پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهرا

.  از دانشگاه ايست انگليا اخذ كرد۲۰۰۱ را در سال (Film Narratology)شناسي فيلم و دكتراي روايت
نويسي، توليد برنامة تلويزيوني و  فيلم، فيلمنامهاش را در حال حاضر به جز تدريس، تدويناو كار اصلي

  .داندترجمة آثار سينمايي مي
shahba@gmail.com 

. مطالعات ترجمه در كشورهايي مثل كشور ما نسبت به دنياي پيشرفته جاي رشد خيلي بيشتري دارد
  .ايمهاي دانش بشري، فرزند ترجمه در تمام زمينهزيرا ما

  

 
  

  

  دكتر محمد شهبا :اين شماره  

  سيد حسين حيدريان   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

ال چه ـ آقاي دكتر، ارتباط ترجمه با رشتة سينما چه بوده است و شما در طول تحصيل در انگلستان و تا به ح○
  يد؟ااي با ترجمه داشتهرابطه

در جشنوارة مطبوعات . امدر كسوت مترجم، من تا به حال بيش از سي كتاب، عموماً در زمينة سينمايي ترجمه كرده
اولين . اي در مجله فارابي بهترين مترجم شناخته شدم و جايزة سفر حج نصيبم شد ، به خاطر ترجمة مقاله1374سال 
خاطرم هست سال چهارم . خواندم كي به طور خودآموز زبان مي از كود. را سال چهارم دبستان انجام دادمام ترجمه

از ! دبستان يك روز كه براي زنگ انشا چيزي ننوشته بودم ناچار داستان كوتاهي را ترجمه كردم و سر كالس خواندم
   .اري از مواقع، مرا نجات داده استآن زمان تاكنون ترجمه در بسي

 يعني 2001 تا 1998از سال . اممطالعات ترجمه كار و مطالعة زيادي داشته در زمينة اميدانشگاهل يتحصدر سالهاي 
 رئيس جلسات هفتگي مركز ترجمة ادبي بريتانيا بودم و در آنجا با بسياري از  مترجمان ،تا زماني كه به ايران برگشتم

  . پردازان بزرگ ترجمه آشنا شدمو نظريه



    

  

  
         

 

   1385زمستان   –سوم  شماره –علمي، فرهنگي، خبري  گاهنامة        

٥ 
 
 
 
 
 
 
 

پروفسور من دوست گرامي ن مركز، يارئيس 
 بوش بود ولي هزار و يك كار داشت و پيتر

ايشان از مترجمان (بيشتر در سفر اسپانيا بود 
 به كه نهايتاًآور اسپانيايي به انگليسي است  نام

پيتر بوش از بنده خواسته ). اسپانيا مهاجرت كرد
بود كه در غياب ايشان اين جلسات هفتگي را كه 

آور  پردازان نام با حضور مترجمان و نظريه
من در زمينة ترجمه يك . ل مي شد اداره كنمتشكي

نظريه دارم كه عنوان آن نظرية شناختي 
(Cognitive)اساس اين نظريه اين است .  است
توانيم بر اساس نوع مخاطب و كه ما مي

اين نظريه را در دومين همايش ترجمة . تواناييهاي شناختي او، از يك متن اصلي چند ترجمه قابل قبول داشته باشيم
اند  اين نظريه خصوصاً براي جامعة مترجمان ما كه بسيار درگير تقدس متن اصلي. ارائه كردم) 1385(ادبي در مشهد 

در اين نظريه، . ايم داده اين نظريه در جنبة تئوريك شايد تازه بنمايد ولي در عمل هميشه آن را انجام مي. مهم است
  . تواند باشد كنندة گوناگوني ترجمه مي ه حتي توجيهاي نيست بلك متن نه تنها عامل بازدارنده» تقدس«

مترجمان ما غالباً بدون توجه به مخاطب ترجمه . شودهمين جاست كه كاربرد نظريه مشخص مي كنم  ميتصور من ○
  .برنديعني هميشه نثر خودشان را به كار مي. كنندمي
ن را با توجه به توانايي شناختي مخاطب، از نظر كالمي قرآ» مقدس«م كتاب يتوانيمثالً ما حتي م. ن طور استيهم. بله

  .كنيمهاي مختلفي ترجمه به گونه) نثر، واژگان و اصطالحات(

  بينيد؟به نظر شما مطالعات ترجمه در ايران چه جايگاهي دارد و رشد آن را چگونه مي ○
زيرا ما در تمام . يلي بيشتري داردمطالعات ترجمه در كشورهايي مثل كشور ما نسبت به دنياي پيشرفته جاي رشد خ

كند چون علم آدمي كه در انگلستان يا در كشورهاي انگليسي زبان زندگي مي. ايمهاي دانش بشري فرزند ترجمهزمينه
گيرد نيازي ندارد يا كمتر نياز دارد كه چيزي را از زبان شود و در دسترسش قرار ميبه زبان مادري خودش توليد مي

در و ) هنر ،شناسي، فلسفهجامعه از جمله (ترجمه كنند اما در كشور ما خصوصاً در زمينة علوم انساني ديگري برايش 
در اينجا . هامان از طريق ترجمه است دانستهشكني در ادبيات،ي با مبحث شالودهها، از رايانه گرفته تا آشنايهمة زمينه

 به نظر من بخش كوچكي از مطالعات ترجمه، آموزش فن .خيلي محيط مناسبي براي رشد مطالعات ترجمه وجود دارد
بخش زيادي از آن آگاهي پيدا كردن از آن است كه چه چيزي در ذهن مترجم و چه چيزي در ذهن . ترجمه است

كند؛  يا براي رسيدن به آن تأثير مورد نظر دهد و يا ماهيت، سرشت، يا نقش ترجمه را بررسي ميمخاطب روي مي
در صورتي . ايم ما هميشه ترجمه را يكي از راههاي آموزش زبان ديده. توانيم انتخاب كنيمهايي را ميخودمان چه راه

  .كه ترجمه معموالً راه مناسبي براي آموزش زبان نيست

توان به چند هرچند در حال حاضر فقط مي.  پرباري را پيش روي خود داردةبه نظر من مطالعات ترجمه در ايران، آيند
زاد و دكتر فرحدكتر مالنظر، (اه عالمه طباطبايي ، دانشگ)دكتر خزاعي فر(ه جلو در دانشگاه فردوسي مشهد قدم رو ب

به نظر من در . هاي تكميلي ترجمه اشاره كردمند پس از تأسيس دورههاي دانشجويان عالقهنامهو پايان) ديگر استادان
از سويي بايد . ه باشدـات ترجمـع تأليفي كافي براي مطالعام در جهت گسترش منابـور ما اولين گام بايد اهتمـكش
  .رفته گروههاي ترجمه را در دانشگاهها از گروههاي آموزش زبان و زبانشناسي تفكيك كردرفته

   رابطة سينما با ترجمه در كجاست؟ آيا در دانشكدة شما درسي به نام ترجمه وجود دارد؟○
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از سويي . در کشور ما اولين گام بايد اهتمام در جهت گسترش منابع تأليفي کافي براي مطالعات ترجمه باشد 
  .رفته گروههاي ترجمه را در دانشگاهها از گروههاي آموزش زبان و زبانشناسي تفکيک کردبايد رفته

اما ما مطالعات سينمايي داريم كه يك . شودهرچند در اينجا ترجمه تدريس نمي. داي تنگاتنگ دارسينما با ترجمه رابطه
شناسي سينما، تحول بيان سينما، سينما و بخش از آن كه مطالعات جنبي است با ترجمه در ارتباط است؛ مثل جامعه

و . نامه است به تصوير فيلمواژگان» ترجمة«ن، خود فيلم عالوه بر اي. هنرهاي ديگر كه يكي از اين هنرها ترجمه است
شناسي زبان بخش مهمي از  جامعه. شود شناسي سينما مطرح مي شناسي زبان و جامعه در اينجاست كه بحث جامعه

ايم، يعني تا جايي كه بنده اطالع دارم منبعي كه زبان فارسي را از ديدگاه ترجمه است كه در اين زمينه كم كار كرده
ضعفهاي ترجمه به نظر من بيشتر در فهم زبان فارسي است تا ضعف در دانستن . ريمشناسي بررسي كند نداجامعه

در خصوص سؤال شما در مورد رشتة . شناختي زبان هم نه فقط فهم دستوريِ زبان بلكه فهم جامعه آن. زبان خارجي
لم ـ ترجمة فيا در مقطع كارشناسي ارشد به موضوعـ، ما در بخشي از درس زبان تخصصي سينمهـا و ترجمـنميس
  .پردازيممي

در ايران متولي خاصي دارد؟ و جايگاه آن در ) اي است رسانهكه بخش مهمي از ترجمة(ترجمة فيلم  به نظر شما آيا ○
ترجمه    كار روزي مرتبط با هاي شبانه كانال تلويزيوني با برنامه7- 8حال حاضر كجاست؟ در كشوري كه االن 

اي چگونه بوده است و چه گذرد رشد ترجمة رسانهكه از آموزش ترجمه در ايران مي و پس از اين همه سال ميدار
  اي داريم؟تفاوتهايي پيدا شده است؟ آيا چيزي به نام ويرايش رسانه

ها  از اين جهت كه ما در بيشتر زمينه» متأسفانه«. متأسفانه و خوشبختانه ترجمة فيلم در ايران متولي خاصي ندارد
 دولتي هستيم و داشتن متولي براي ترجمة فيلم شايد از نظر اقتصادي و تأمين منابع الزم راهگشا نيازمند كمكهاي

هايي را براي اين امر  داشت نيست و باالخره محدوديت از اين جهت كه ياريهاي دولتي بدون چشم» خوشبختانه«. باشد
بخشي از آن :  را بايد به چند دسته تقسيم كنيمترجمة فيلم. به بهبود كيفي اين امر كمكي نكندآورد كه شايد  پيش مي

در اين نوع ترجمه . آيند كه بايد پس از ترجمه دوبله هم بشوندفيلمهاي سينمايي هستند كه در سينماها به نمايش درمي
ه  ترجم،هانوع ديگر ترجمه. ها بايد با طول مدت لب خوردن بازيگر همزمان شودمحدوديتهايي وجود دارد مثالً ترجمه

. تواند سبك و سياق خود را بهتر وارد ترجمه كندبراي زيرنويس كردن است كه در آن دست مترجم بازتر است و مي
ر ـدر ترجمه براي دوبله حتي سبك سخن بايد با واژگان مناسب با آن شخصيت هماهنگ باشد پس محدوديت بيشت

طلبد و ثانياً محدوديت كارگيري زباني علمي را ميبهد يا علمي است كه اوالً نوع سوم، ترجمة فيلمهاي مستن. شودمي
نوع چهارم، ترجمة همزمان فيلم است كه در آن يك يا دو نفر به جاي همة . هماهنگي با تصوير در آن بسيار كم است

ان شود، هم اين نوع ترجمه، كه امروزه كمتر انجام مي. كنند زنند يا گفتگوها را همزمان ترجمه مي ها حرف مي شخصيت
   .هاي ترجمه همزمان را دارد، عالوه بر اينكه نبايد مزاحم و مخل روند تماشاي تصاوير باشد دشواري

. كردماي از تلويزيون كه به صورت كارتون درست شده بود نگاه ميها به برنامهراه بچهـ يك بار حسب اتفاق به هم○
حتي كلمه . اي در مورد مسائل علمي بودبرنامه.  كردممن چون عالقه به ترجمه داشتم دقت. آورمديدم هيچ سر درنمي

element ترجمه شده است به صورت المنت »عنصر« كه بسيار ساده است و در تمام كتابهاي درسي علوم نيز به 
  آيا در سازمان صدا و سيما كسي بر كار ترجمه نظارت دارد؟. شده بود) آوانگاري(ترجمه 

دانم آقاي ابوالحسن  ش دارد و رئيس شوراي ويرايش آن هم تا جايي كه بنده ميسازمان صداوسيما يك شوراي ويراي
در . اما در صدا و سيما از بس حجم كار باال است، فرصت چنداني براي ضبط و ربط مطالب نيست. اند نجفي بوده
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من . زند لطمه ميگفتم هميشه يك نوع عجله و شتاب در كار صدا و سيما هست كه. نتيجه، اين اشتباهات پيش مي آيد
يعني ! »فوربيدن سيتي«گفته شد » شهر ممنوع« ساختة برتولوچي به جاي آخرين امپراتورخودم ديدم كه در فيلم 

Forbidden Cityمكتوب نيز وجود داردةدانيم كه اين آشفتگي در ترجم البته مي.  را اسم خاص در نظر گرفته بودند  .
هاي خيلي زيادي دارد اگر اين اتفاق بيفتد در تلويزيون كه بيننده. تر استهم فيلم و خبر تلويزيوني مةولي در ترجم

دوش گرفتن و حمام گرفتن و . اش هم همين كاربرد اصطالحات خارجي است نمونة تكراري. تأثيرش خيلي بيشتر است
  ...به عنوانِ و واي خداي من و 

 پس شما با صحبتهاي آقاي ابوالحسن نجفي موافق .كنديم مثالهاي شما حرفهاي كتاب غلط ننويسيم را تداعي ○
  دانيد؟هستيد؟ يعني گرته برداري حتي به صورت رايج را مجاز نمي

معتقدم زبان معيار، همان زباني است كه مردم همان . من با حرفهاي ايشان مقداري موافق و مقداري مخالف هستم
. صالً الزم نيست شما به نثر سعدي و واژگان خاقاني بنويسيدا. فهمندكنند و آن را ميدوره دارند از آن استفاده مي

حتي گاهي در ترجمة فيلم براي نشان . تر هم مطرح كردمشناسي زبان است كه پيش اين همان نكتة مهم توجه به جامعه
 از نوع ها حتي برداري ها شايد الزم باشد كه غلط بنويسيم و از همان گرته دادن موقعيت تحصيلي و اجتماعي شخصيت

اي است كه هيچ  در مورد زبان فارسي هم اعتقاد ندارم كه زبان فارسي صندوقچة دربسته. غيرمجازش استفاده كنيم
زبان، ابزار ارتباطي اهل آن زبان . اي نبايد وارد آن شود يا هيچ تركيب عاريتي نبايد در آن رواج پيدا كند واژة بيگانه

  ! »دوش بگيرم«روم  گويم دارم مي وم دوش بگيرم ميخواهم بر است و بنده خودم هم وقتي مي

گويم چيزي است كه اين  كه مييمطلباين . توان جلوي آن را گرفت تا اتفاق نيفتدبا اين همه، چيزهايي هستند كه مي
م فيلم ه. كانالهاي تلويزيون دامنه و برد خيلي زيادي دارد. روزها خيلي از طريق ترجمه وارد زبان فارسي شده است

كنند كارمند تلويزيون اي ميهـمة رسانـان كه كار ترجـبندي مترجمان وجود ندارد و بيشتر مترجماما درجه. همين طور
  . كنندهستند و با شرايط زندگي كارمندي كار مي

 واژة نامة شمااگر در پايان  چه معني است و چه چيزي را مطالعه كرديد؟به)  روايت شناسي( شماةنام  عنوان پايان○
translation را جستجو كنيم چند مورد يافت خواهدشد؟    

بحث در مورد عناصر روايت است در . Film Narratologyشناسي فيلم يا روايت. اين رشته بسيار جديد است 
گفتم فيلم ساختن اول از هر چيز بحث . گرددسينماي هنري امروز، كه البته يك مقداري از آن به بحث ترجمه برمي

يك فيلمنامة واحد را . كنندجمة متن فيلمنامه است به تصوير؛ كه عين كاري است كه مترجمان در ترجمة يك متن ميتر
طور كه يك متن واحد را ده مترجم به ده صورت ترجمه  گردانند، همانبه ده كارگردان بدهيد، ده جور به تصوير برمي

  .كنند مي

ست كه تماشاگر سينما از طريق تصوير و صداها چگونه داستان را در شناسي فيلم اين ا در واقع بحث اصلي روايت
يك سري . شنويد بينيد و اصواتي را هم ميدر فيلم، تصوير مي. گويندچون در فيلم، داستان نمي. سازدذهن خود مي

افتد؟ اين بحث، نه مياق چگوـاين اتف. ازيمـسان ميـا ما داستـاز دل اينه. زنندكنند و حرفهايي هم ميآدم كارهايي مي
شناسي فيلم مطرح است، در  هاي جديدِ روايت و من از همين نكته كه در نظريه. بحث تواناييهاي شناختي مخاطب است

 ةنامة من كلماگر در متن پايان. ام نظر خودم را در واقع از سينما گرفتهجوهرةمن . امبحث ترجمه استفاده كرده
translation ايد يك بار هم به كار نرفته باشد، اما مفهوم ترجمه در آنجا وجود داردرا جستجو كنيد ش.   

 آقاي ونوتي طور كهآن. شناخت مخاطب، يعني رعايت سبك و واژگاني متناسب با مخاطب و نه حضور خود مترجم  ○
اع صحبت كرده و در مورد جايگاه مترجمان در اجتم ،)Invisibility The Translator’s ("ناپيدايي مترجم"در كتاب 

  .... اينكه ترجمه يك خلق جديد است يااند واينكه مترجمان در مقايسه با نويسندگان هميشه ناپيدا بوده
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اما ما مطالعات سينمايي . شودهرچند در اينجا ترجمه تدريس نمي. اي تنگاتنگ داردسينما با ترجمه رابطه 
 .شناسي سينماهداريم كه يك بخش از آن كه مطالعات جنبي است با ترجمه در ارتباط است؛ مثل جامع

اند خودشان را در متن پنهان كنند يا اينكه خودشان را خيلي نشان بدهند، اين به نظر من مترجمان هميشه سعي كرده
  . دو گرايش افراطي در اين زمينه است

  طلبد؟يا اصالً ترجمه اين گونه مي اند؟گونه بودهواقع اين بهماني چگونه؟ آيا مترجمان  يع○

اي در متن وجود دارد  خواننده اي، مفهومي، عقيدهاي، نثري، واژهاند ديده نشوند و اگر كلمه بله، يعني يا سعي كرده
در . يلي جاها نيازمند حضور شخص شما نيز هستترجمه خ. طلبدگونه نميالبته گاهي ترجمه اين. خودش آن را بفهمد

يكي از كساني كه سعي كرده اين ناپيدايي را محو كند و خود را نشان دهد . طول تاريخ ترجمه اين اتفاق زياد افتاده
به مزاج حضرتعالي چگونه «: كندترجمه مي»  بازماندة روز«را در » How are you«آقاي نجف دريابندري است كه 

  .دهددر اينجا مترجم دارد حضور خود را نشان مي»  ن ؟است قربا

   آقاي منصوري چطور؟○

اهللا منصوري هاي آقاي ذبيحاي كه من داده بودم و شايد هم كمي مخالف داشته باشد اين است كه ترجمهطبق نظريه
اي آن نوع مخاطب ة من برطبق نظري. خوان مجالت هفتگييعني براي مخاطب پاورقي. براي مخاطب خودش خوب بوده

  . البته فرهيختگيِ زبان و مترجم جزو معيارهاي ترجمه نيست.  هرچند شايد با معيارهاي فرهيختگي نخواندخوب بوده،

در متن بگذاريم، ) invisibility(و ناپيدايي ) visibility(  جداي از مفهوم ونوتي شايد اگر ما پيوستاري از پيدايي○
.  استطرفدار شديد پيدايي بوده. مي شوند كه در يك سوي اين طيف قرار داردآقاي منصوري از كساني محسوب 

  . انگاشتهداشته و گاهي اوقات حتي نويسنده را ناديده مي خودش را بيشتر در نظر

هايش تشخيص هـثرش طوري است كه ما او را در ترجمـدري در مورد نوع نـو نجف دريابن. فرماييد  درست مي.بله
  . ن به نظر من امر خوبي استدهيم و ايمي

داشته باشد بهتر   يك مترجم اگر سعي كند در عين حال كه حضور دارد مفاهيم مورد نظر نويسنده را هم در نظرآيا ○
  نيست؟ ناپيدا بيشتر از نظر معنايي و پيدا از نظر سبك؟

 كار را گرفتن  ميانة،»رُ االُمور اوسطهاخي«: اندطور كه گفتهآن. اين كاري است كه بسياري از مترجمان  انجام مي دهند
. كاري است و اين كه آدم يك خرده از اين و يك خرده از آن را بگيردگوييد يك مقدار محافظهآنچه شما مي. بهتر است

همه دانش بشري، مترجم حق دارد كه مقداري خود را در كنيم، با ايناي كه ما داريم زندگي مياما به نظر من در دوره
هر متني را بيش از آنكه » عبداهللا كوثري«اگر دقت كرده باشيد آقاي . كندكاري كه آقاي كوثري هم مي. تن نشان دهدم

جنبة ادبي ترجمة آقاي كوثري بر جنبة ادبي متن نويسندة . كنددر اصل خود بوده به ادبيـت متن فارسي نزديك مي
با توجه به . دهيمبنابراين، متن آقاي كوثري را تشخيص مي. اين نوعي نشان دادن خود در متن است. چربداصلي مي

هر دو با توجه به مخاطبشان . ن متن آقاي ذبيح اهللا منصوري استان متن آقاي كوثري متفاوت از مخاطبااينكه مخاطب
 مناسب به نظرم بهتر است به جاي آن. درست بودن يا نبودنِ ترجمه عبارت گويايي نيست. دهندكار درستي انجام مي

  . هايي او ها يا ناتواني آيد، و توانايي بودن يا نامناسب بودن بگذاريم، كه در اينجا حتماً پاي مخاطب به ميان مي
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پير مرد و « توان از به عنوان مثال مي. اند ما در زمينة مكتوب، آثار ماندگاري داريم كه خيلي خوب ترجمه شده○
آيا در فيلم چنين چيزي را داريم كه يك فيلم را كسي . آقاي قاضي» كيشوتدن «ي نجف دريابندري نام برد يا »دريا

  خيلي خوب ترجمه كرده باشد و آن فيلم ماندگار شده باشد؟
ما در دوران ترجمة فيلم در دوران پيش از انقالب، فيلمهايي را داريم كه  . آقاي نجفيترجمة» خانوادة تيبو«و مثالً . بله

آن فيلمها به خاطر ترجمه و دوبلة . »بر باد رفته«يا فيلم . كوزينسف» هملت«مثل . اندگار شدهبه خاطر ترجمة فيلم ماند
  . اندبسيار شاخص ماندگار شده

  دانيد؟ در مورد اين فيلمها چند درصد موفقيت را مرهون ترجمه و چند درصد را مرهون دوبله مي○
در موفقيت و ) 50- 50يعني (كردم، اين دو سهمي مساوي به نظر من، در ترجمة فيلمهايي كه به عنوان نمونه عرض 

  . كنندميماندگاري فيلم ايفا 

  دانيم چه كسي آن را ترجمه كرده است؟ آيا نام مترجم هم همراه فيلم و ترجمة آن ماندگار شده است؟ آيا ما مي○
مدير . اندم خوبي در زمينة فيلم بودهايشان مترج. اندبوده» منوچهر انور«در آن دوران بيشتر ترجمة فيلمها كار آقاي 

هاي بسياري داريم كه هم در نتيجه نمونه. انديكي از بهترين مديران دوبالژ بوده» علي كسمايي«دوبالژ هم مرحوم 
از » شرلوك هلمز«و » داستانهاي جزيره«در سالهاي پس از انقالب نيز سريال . استدوبله و هم ترجمة فيلم خوب بوده 

ة ـاي بر خالف ترجميكي از بديهاي ترجمة رسانه.  دارد خوب ترجمه است؛ هم دوبله و هم ترجمه خوبهاينمونه
خصوص در زمينة فيلمهاي ـه ب،راً در تلويزيونـاما اخي. شودم در فيلم آورده نميـمكتوب اين است كه نام مترج

و بيشتر عالقه . نانام و بيـناي كاري بود بيانهـة رسـشود، اما در دوران پيش از انقالب، ترجممستند، اسم ذكر مي
به هر حال، كسي كه . دانند تا عالقه آورند بيشتر آن را شغل مي بود تا شغل، ولي امروزه كساني كه به اين كار روي مي

را به اگر همان . كند و شايد نام مترجم در يادش نماندكند بيشتر به خاطر خود فيلم نگاه ميفيلم مستند را نگاه مي
شود ها داده ميماند و اين است خاصيت اطالعاتي كه در رسانهصورت كتاب بخواند اسم مترجم بيشتر در ذهنش مي

  . و معموالً هم فرّار است

ها بر م است؟ در دانشگاهها انتخاب دورهاي چقدر مهة رسانهـ ترجم،ه و در مقايسه با ترجمة مكتوبـ در انواع ترجم○
  اي كجاست و چقدر منزلت دارد؟جايگاه ترجمة رسانه. شودست كه به آن احساس ميا اساس ميزان نيازي

 شبكه 7- 8به دليل اينكه عالوه بر . حتي از ترجمة كتاب هم نياز بيشتري نسبت به آن احساس مي شود. خيلي
ثالً از متن خبر اي است مشود ترجمهخبري كه در راديو خوانده مي. كنيمتلويزيوني، ما در راديو هم ترجمه مي

اگر . اي اينترنتي هم همين طورهوبگاهدر . و بيشترين مخاطب را دارد و در روزنامه هم همين طور. آسوشيتد پرس
فرض كنيد در كشور ما . ناپذير استكند كه پاياناي پيدا مي اينها را رسانه در نظر بگيريم، طيف بسيار گستردههمة

ها ازجمله راديو، تلويزيون و انواع تا اين كه رسانهاست اين بيشتر محتمل . مثالً يك روز نشر كتاب متوقف شود
هم از نظر بازار كار و هم از نظر ميزان فعاليت، ترجمة . ه الزم نباشدـها همه تعطيل شود و ديگر ترجمروزنامه

گر دقت كرده باشيد اخبار ا. اي كمتر استاما نمود آن در ترجمة رسانه. اي خيلي بيشتر از ترجمة كتاب استانهـرس
كنيم كه ايم كه تصور نميدانيم و بعد آن قدر با آن اُخت شدهاما نام مترجم را نمي. خارجي تلويزيون همه ترجمه است

  .گيرددر اينجا هم دارد كار ترجمه صورت مي

جمه، آموزش ترجمة اي داريد؟ آيا بهتر نيست در كنار اين همه انواع تر در ايران و در حال حاضر چه توصيه○
ها بر اين باورند كه هاي مدون دانشگاهي؟ خيليآيا بايد كارگاه داشته باشيم يا دوره. اي را هم داشته باشيمرسانه

برخي نيز معتقدند كه براي اين نوع از ترجمه، حتماً بايد كارگاهي باشد تا مترجمان . ترجمه امري استعدادي است
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اگر همان را به صورت کتاب بخواند اسم . کند، نام مترجم در يادش نمانديک فيلم مستند را نگاه ميکسي که شايد  
 .شود و معموالً هم فّرار استها داده ميماند و اين است خاصيت اطالعاتي که در رسانهمترجم بيشتر در ذهنش مي

هاي اند دورهها به آن رسيدهولي ظاهراً آنچه كه غربي. ا به صورت تجربي بياموزدبتوانند اصول و فوت و فن آن ر
  .مدون دانشگاهي است

يا : درست مثل عكاسي است. ترجمه با توجه به گستردگي كه دارد، نيازمند خالقيت و استعداد خاص خود است
. هر چند مقدار زيادي عكس بگيريد.  شدوقتي نيست شما عكاس نخواهيد. استعداد عكاسي در وجودتان هست يا نيست

هر چيز يك كليت . توان كاري كرداما اگر مقدار كمي خالقيت در وجودتان باشد، مي. شويدعكاس ماهري نمي
هايي هستند كه بدون كالس و درس به چيزي عالقه  در نتيجه آدم. گاهي خود خالقيت صددرصد است. صددرصد دارد

ساز يا عكاس يا نقاش يا مترجم خوبي  ، مثل افرادي كه بدون كالس و درس فيلمشوند دارند و در آن موفق مي
توانند با آموزش و پشتكار پر  درصد بقيه را مي50 درصد خالقيت دارند و 50يك سري آدمها هستند كه . شوند مي
 درصد پشتكار 40اگر . ند درصد استعداد براي اين كار دار30) مثل اكثر دانشجويان ما(به نظر من افراد متوسط . كنند

اشكال در اين است كه گاهي استعداد را با عالقه . رسند درصد آموزش هم كنار آن بگذارند به آن صددرصد مي30و 
. دـاً بايد باشـگيريم و در عين حال هم پشتكار نداريم در صورتي كه آن پشتكار شرط الزم است كه حتماه ميـاشتب

اند كه همة اين صد در صد را از آموزش طلب كنند،  ها عادت كرده  امروزي در همة رشتهعالوه، معموالً دانشجويانهب
التحصيالن ترجمه بسيار داريم به همين دليل است كه ما فارغ. آنكه به نقش استعداد و پشتكار خودشان توجه كنند  بي

ند بالقوه مترجم خوبي بشوند بلكه ظاهراً يك توانست نه اين كه آنها نمي. اندآور در بين آنها خيلي كماما مترجمان نام
در . جاي كار مي لنگيده، يا آموزش كم بوده يا استعداد كافي نبوده يا پشتكار خودش يا هر سه اشكال داشته است

  . تري است مند راه حل مناسب گزينش دانشجويان مناسب و عالقه. دانم حل را فقط آموزش نمي نتيجه، من تنها راه

، كار خود را داشتن پشتكاركند و در صورت گذارد و دانشجو هم فعاليت ميبه هر حال تأثير خود را مي دانشگاه ○
  .كندسرانجام پيدا مي

دهد؛ براي در سيستم كارگاهي جواب مي) به مفهوم نخست در بحث ما(اي به نظر من، بخش عمدة ترجمة رسانه. بله
ويژه در بريد، بهما داريد كلمه را در بحث گفتار و نه نوشتار به كار ميدر اينجا ش. اينكه با ترجمة مكتوب فرق دارد

جابجا كردن . همسو نيستبا بحث ترجمة مكتوب كه اين هميشه . اي كه قرار است براي دوبله صورت بگيردترجمه
دازيد، از لحاظ را جا بين» را«شايد اگر شما در ترجمة مكتوب فعل و فاعل را جابجا كنيد، . اجزاي كالم الزم است

. زننددر اينجا آدمها كتابي حرف نمي. اما در ترجمة فيلم براي دوبله، اين كار الزم است. دستوري كار اشتباهي باشد
نوعي عادت كردن به روند گفتاري گويشوران يك . كنندكنند، تكرار ميشكنند، مكث مي كنند، مِن مِن ميكلمات را مي

  . اي روي آن خيلي كار كرد همان چيزهايي است كه بايد در ترجمة رسانهزبان، يك لهجه، يك جامعه، از

نوع تيتر زدن هم با يك كتاب ادبي . اگر خبر سياسي است، واژگان خودش را دارد: در ترجمة خبر چند چيز مهم است
 به نظر من اگر .نِ در حد متوسطِ آگاهي، خبر را بفهمنداعالوه در نظر بگيريم كه تمامي مخاطبهفرق مي كند و ب

  . بخواهيم مطلبي را به صورت كتاب به چاپ برسانيم دستمان خيلي بازتر است
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در حوزة مطالعات ترجمه، بحث داغ دهة گذشته، جدايي ترجمه از . ايد شما در زمينة زبانشناسي مطالعه داشته○
ز ـني) مونا بيكر(ه ـرف مطالعات ترجمالمعاةجاي پاي اين منازعه را در دائر. زبانشناسي و منازعة اين دو بوده است

  گوييد؟در اين مورد چه مي. بينيممي

ارتباط . اي بايد از زبانشناسي آگاه باشند البته نه اينكه از زبانشناسي به ترجمه برسيمبه نظر من مترجمان حرفه
عضو شوراي واژه ) رينتجوان(من . شناسي در ترجمه انكارناپذير استهاي زبانشناسي از جمله واژهبيشتر حوزه

و سازي واژهرف و نحو، در نتيجه ناگزير با اصول ص. گزيني سينما و تلويزيون فرهنگستان زبان و ادب فارسي هستم
كنم و از همين واژگان ساخته شدة خودمان در  از سوي ديگر، ترجمه مي. شناسي زبان فارسي آشنا هستمواژه

انكار زبانشناسي يا . بينيد كه اين رابطه به طور طبيعي وجود دارد مي. مكن هايم استفاده مي فرهنگستان در ترجمه
منازعة مطالعات ترجمه و زبانشناسي در . مطالعات ترجمه نه به نفع ترجمه بوده است و نه مفيد به حال زبانشناسي

  . نداردكدام وجود  غرب به واسطه و اتكاي پشتوانه و سنتي نظري است كه در كشور ما، خوشبختانه، هيچ

من با . ايمتوانيم منكر اين باشيم كه در طول تاريخ همواره بين زبانشناسي و ادبيات پل داشتهاين گذشته، ما نمي زا
 كه ترجمه هيچ ربطي به زبانشناسي ندارد _زندطور كه مونا بيكر تا حدودي به آن دامن مي آن_گيريهاي افراطي جبهه

 بخشي از كار ما ،مثالً در دوبلة فيلم. ببينم كه اين دو به هم ربط دارند عمل ميطور كه گفتم درهمان. موافق نيستم
زند و زبانشناسي به بررسي و بهبود اين مسئله هر كسي براي القاي معنا يك طوري حرف مي. بخش آواشناسي است

ه رويكردهايي فراتر از البته زبانشناسي، راهي كافي براي فراگيري ترجمه نيست و بررسي نظري ترجم. كندكمك مي
  .طلبدزبانشناسي مي

اين . مندان بسياري هم دارددر ايران چگونه است؟ در حال حاضر، عالقه) نوار وفيلم(اي  بازار كار ترجمة رسانه○
شناسم كه مدرك كارشناسي ارشد مترجمي دارد مثالً من كسي را مي. مطرح است كه كجا مي توانند كار كنندؤال س

  مندان چيست؟تان به عالقهتوصيه. اش هم بد نيستر اين زمينه نيز دارد و كار ترجمهمطالعاتي د

تر خود را مشخص كنند و مند هستند اين است كه حيطة كوچكاي عالقهتوصيه من به دانشجوياني كه به ترجمه رسانه
 برنامه مستند، سريالهاي تلويزيوني، ،خبر، سرمقاله، فيلم، برنامة تلويزيوني: ببينند به ترجمة چه چيزي عالقه دارند
بايد دريابند كه به كجا عالقه دارند، . اي استاين يك حيطة بسيار گسترده. گاههابرنامة كودك، فيلم كارتون، ترجمة وب

كند، برايش يعني كسي كه در ترجمة فيلمهاي كارتون تبحر پيدا مي. ها وارد شدتوان به همة اين حوزهاين است كه نمي
اينكه اول مشخص . به دليل اينكه اين يك حيطة ديگري است. ت است كه بيايد برنامة فلسفة امروز را ترجمه كندسخ

ر، بست وقتااي هم مثل ترجمة مكتوب، امري كنند كجا، بعد وقتي كه كجايش را مشخص كردند، كار ترجمة رسانه
  .هي هم با بيكاري، همة اين چيزها در آن هستبر، نيازمند به عشق و عالقه، گاهي با درآمد باال، گاانرژي

 در ميان مترجمي هايدورهالتحصيالن ن مترجمان سازمان صدا و سيما را چه كساني تشكيل مي دهند؟ آيا فارغ اآل○
  آنها هستند؟

ر هاي غيدر رشته. مثالً فرانسه، مجارستاني، لهستاني، روسي و آلماني. مخصوصاً در زبانهاي غيرانگليسي. بله
  . اند انگليسي اغلب آنهايي هستند كه اين رشته را به صورت دانشگاهي آموخته

 ديداري-ترجمة شنيداري هايي به ناماي در خارج از كشور داريد؟ دورهشما اطالعي از آموزش ترجمة رسانهآيا   ○
)audio-visual translation(ندده در خارج از كشور مداركي باالتر از كارشناسي ارائه مي.  
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گيريهاي من با جبهه. ايمبين زبانشناسي و ادبيات پل داشتهتوانيم منكر اين باشيم كه در طول تاريخ همواره ما نمي 
 .انكار زبانشناسي يا مطالعات ترجمه نه به نفع ترجمه بوده است و نه مفيد به حال زبانشناسي. افراطي موافق نيستم

 audio-visualدهند، در تمامي دانشگاههايي كه مطالعات ترجمه درس مي.  داريمaudio-visual toolsما . بله

translationتا آنجايي كه من . اما به عنوان ترجمة مستقيم براي فيلم و براي زيرنويس كردن فيلم و دوبلة فيلم.  داريم
  .دهنددانشجويان را براي يك دورة دو سالة ترجمة فيلم تعليم ميجا در آنخبر دارم يك دانشگاه در فرانسه هست كه 

○ audio-visual translation هاي  در برنامه كهيي از آنجا دارد؟شباهتهايي چيست و با ترجمة شفاهي چه
  .هاي ترجمة شفاهي به صورت متمركز نيز خالي استدانشگاهي ايران جاي دوره

audio-visualحتي شامل ترجمة . شودست كه شامل ترجمة كنفرانسها ميبصري- سمعي در واقع يك ترجمة
شنويد و هم كنيد، يعني هم صداي طرف را ميشود؛ اين مانند اين است كه شما داريد نقش بازي ميحضوري نيز مي
هاي رشتهران در ـكنم در دانشگاههاي ايفكر مي. دهيدبينيد، هم يك سري از حاالتش را انتقال ميخود او را مي

مندم و جزو من شخصاً به ترجمة شفاهي عالقه. اندمترجمي زبان انگليسي فقط چند واحد به نام ترجمة شفاهي گذاشته
  . كنم ل ترجمة شفاهي را دنبال ميئمعدود مترجمان شفاهي كشور هستم و مسا

  جايگاه مترجم شفاهي كجاست؟ آيا حضور او فقط در ترجمة سياسي و مناسبتهاست؟ ○

مثالً فرض . هاي فرهنگي استبيشترش كه در وزارت امور خارجه است و بخش ديگر آن هم در مناسبات و برنامه. لهب
اي داشتند درباره سينما و معنويت و من هم با ايشان ميزگردي تي از فرانسه آمده بودند برنامهئكنيد هفتة گذشته هي

زدند، ما يك مترجم شفاهي فرانسه داشتيم، آقاي ه حرف ميداشتم در مورد آموزش سينما و اينها چون زبان فرانس
  . نادر تكميل همايون، كه از مترجمان خوب شفاهي زبان فرانسه است

كنند؟ يادم هست كه يك بار انجمن مترجمان شفاهي شكل شما را پيدا ميچگونه   نياز بودمترجم شفاهيبه  اآلن اگر  ○
اي نيز ترجمة شفاهي را سسهؤدر مهم اكنون ايشان ظاهراً و (  اندجمن بودهاز بانيان اين انآقاي رضوانيان . گرفت

  ايد؟ اين انجمن داشتهارتباطي باشما  ).آموزش مي دهند

اين چيزي . شوم من عضو هيچ انجمني كه قبول كند مرا به عضويت بپذيرد نمي. من عضو هيچ انجمني نيستم. خير
من عضو هيچ انجمني كه : گويدوودي آلن مي).  خندد مي(كس مي گويد است كه  وودي آلن به نقل از گروچو مار
شما متن را فقط يك بار . ترين نوع ترجمه استترجمة شفاهي سخت. شومحاضر بشود مرا به عضويت قبول كند نمي

ترين و  فنياين روند ترجمة همزمان،. هيچ فرهنگ لغتي در دسترس نيست. توانيد از گوينده كمك بگيريدنمي. شنويدمي
توانيد همة زند و شما نميگاه گوينده سه دقيقه حرف مي. اي بسيار قوي الزم داردحافظه. ترين نوع ترجمه استسخت

اي، به هر صورت، ضرورت مثل حوزة ترجمة رسانه. ها نيز آشنا باشيدبايد در عين حال با لهجه. آن را يادداشت كنيد
  . يد احساس بشوداوجود يك تشكل در اين زمينه نيز ش

  . با تشكر فراوان از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد○

 موفقيت و شادكامي و صبر ،ترجمهمطالعات مندان  بنده هم از شما متشكرم و براي همه دانشجويان، استادان و عالقه
  . مندمجميل آرزو
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  علي كازروني زند -  اميد احمدي: گردآوري

  

  ارشد مترجمي زبان انگليسيارشد مترجمي زبان انگليسي  هاي كارشناسيهاي كارشناسيامهامهننپايانپايان: : اين شمارهاين شماره

  ** واحد علوم و تحقيقات واحد علوم و تحقيقات––دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
 Problems of Translating Humor in Subtitling 

By: Ladan Saba, Advisor: Dr. H. Vossoughi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2004 
  الدن صبا/ در زيرنويس مشکالت ترجمة طنز: عنوان

  ۱۳۸۲- ۸۳ - زاد به مشاوره فرزانه فرح-راهنمايي حسين وثوقي  به - 

  

 به يراهکارهاشود و از سوي ديگر يماز يکسو، مفهوم زيرنويس و طنز به صورت نظري شکافته ق، ين تحقيدر ا

اين پژوهش در پي درک اين امر است که آيا ترجمة . گيرديم مورد مداقه قرار کار رفته در ترجمة زيرنويس عمالً

ي به کار )راهکارها (طنز در زيرنويس معطوف به زبان و فرهنگ مبدأ است يا خير و اينکه آيا انتخاب استراتژيها

  .گرفته شده مبتني بر نظر شخصي مترجم است يا هنجارهاي زبان و فرهنگ مبدأ، تعيين کننده اين انتخاب است

فصل اول، مقدمه، . استفاده شده استتحقيق حاضر مشتمل بر چهار فصل است که در آن، از روش توصيفي 

فصل دوم، به توضيح در مورد . شودهدف تحقيق با ارائة دو سؤال تحقيق و روش دستيابي به جواب را شامل مي

  .بحثهاي نظري در ارتباط با اين تحقيق اختصاص داده شده است

 سمعي و بصري از رجمةت. انددر قسمت بحثهاي نظري، ترجمه سمعي و بصري، هنجارها و طنز بررسي شده

 سمعي و نويس به مثابه يکي از انواع ترجمةديدگاه وضعيت و اهميت اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته و زير

هنجارها . بصري به طور کامل در چارچوب عناوين مفهوم، انواع و استراتژيهاي معطوف به آن بررسي شده است

بررسي ) ۱۹۹۸(ها و زيرنويس با توجه به نظريات دالباستيتا و رابطه هنجار) ۱۹۹۵(با توجه به نظريات توري 

ناپذير بودن طنز و مشکالت مربوط به آن مورد مداقه قرار گرفته سپس، مفهوم، انواع، مبحث ترجمه. شده است

 بررسي اطالعات، نتيجة تحقيق و  فصل سوم، چهارم و پنجم شامل نحوة گردآوري اطالعات، نحوة.است

ابزار ) ۱۹۹۷" (دروغگو، دروغگو"، )۱۹۹۴" (تراحمق و احمق"در اين تحقيق، دو فيلم . ي آن استکاربردهاي آموزش

 دقيقه و هر دو داراي زيرنويس فارسي ۹۰ و ۱۱۰مدت زمان پخش اين دو فيلم به ترتيب . گردآوري اطالعات است

فيلمها ابتدا با .  گرفته استگردآوري اطالعات از طريق مشاهده و بررسي اين دو فيلم و متن آنها صورت. است

 کردن نگارش، خواندن متن  چهار تلويزيون ولز که مشتمل بر بررسيمان شبکةاستفاده از روش ويرايش مترج

هاي طنز موجود از فيلمها استخراج شده زيرنويس و مشاهده کامل فيلم است مورد بررسي قرار گرفته و نمونه

هاي طنز  کاملي از نمونهفهرست اضافه شده و فهرستهاي ديگري به سپس، با کمک از متن فيلمها نمونه. است

                                                 
عاونت پژوهشي ظاهراً بر اساس زمان ارائه به م(هاي دانشگاه نامهها، فهرست تهيه شده در بخش پاياننامهمعيار در ترتيب ذکر پايان  *

، همگی به ذکورهای منامهصلی پايانمتن االزم به ذکر است  . بعد درج خواهد شدةقسمت دوم اين فهرست در شمار. بوده است) دانشگاه

  .زبان انگليسی است



  
  

  
  

14 

        1385زمستان  –سوم شماره–علمي، فرهنگي، خبري گاهنامة  
 

 
بندي بندي ارائه شده، طبقه فوق بر اساس طبقهفهرست. موجود در فيلمها به همراه ترجمه آنها فراهم شده است

  .تها بر اساس نوع ترجمه و استراتژيهاي به کار برده شده به وسيله مترجمان بررسي شده اسشده است و نمونه

پس از انجام مراحل تحقيق، نتايج به دست آمده تأييدي بر اين فرضية تحقيق بود که ترجمة طنز در زيرنويس 

شده در آنها  معطوف به فرهنگ و زبان مقصد است و بر اساس يافته ها مشخص شد که استراتژيهاي به کار رفته

 به طرف استراتژيهاي زبان مقصد تمايل نيز، ترکيبي از استراتژيهاي معطوف به زبان مبدأ و مقصد است که

هاي به کار رفته همچنين مشخص شد که ترجمه. بر اين اساس نيز طبقه بنديي ارائه شده است. بيشتر دارد

اللفظي است و استراتژيهاي به کار رفته بر اساس هنجارهاي زبان و فرهنگ مقصد هاي ارتباطي و تحتترجمه

  .م نيستاست و بر اساس انتخاب شخصي مترج

  

      

  

 The Role of Lexical Choices in News Translation 
By: Marzieh Fazelnia, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2004 

  مرضيه فاضل نيا/ تأثير انتخابهاي واژگاني مترجمان در زبان مقصد: عنوان

  ۱۳۸۲-۸۳ -مرضا تجويدي به مشاوره غال- زاد به راهنمايي فرزانه فرح- 

نظر  کنند، بههاي متفاوتي ارائه مياز آنجايي که مترجمان مختلف نسبت به يک متن واحد در زبان مبدأ ترجمه

کند، بنابراين بررسي دستکاريهايي که احتماالٌ رسد انتخابهاي واژگاني در ترجمة آنها نقش مهمي را ايفا ميمي

 اهميت ازو همچنين توجه به تأثير انتخابهاي واژگاني مترجمان در زبان مقصد دهد مترجم در متن مبدأ انجام مي

  .استبرخوردار بسياري 

کار تحقيقي حاضر به منظور بررسي نقش ترجمه در مطبوعات به طور اعم و بررسي تأثير انتخابهاي واژگاني 

منه موضوعات مطبوعاتي بسيار از آنجائي که دا. مترجم در ترجمة متون مطبوعاتي باالخص، انجام گرفته است

دراين تحقيق سعي شده .  است، مطالعة حاضر تنها به بررسي متون تحليلي اخيار سياسي پرداخته استگسترده

گزارش اين تحقيق . است که تأثير انتخابهاي واژگاني مترجمان بر روي خوانندگان متن مقصد بررسي شود

  .مشتمل بر چهار فصل است

شود، فصل دوم به توضيح در مورد بحثهاي نظري در ارتباط با اين تحقيق مل ميفصل اول مقدمه را شا

ان در حوزة ـه، تحليل انتقادي گفتمـموضوع ايدئولوژي در ترجم: د ازـاختصاص داده شده است که عبارتن

و هاي خبري، و ترجمه ، زبان مطبوعات و رسانه)Manipulation(، دستکاري در ترجمه )CDA(شناسي هـترجم

فصل سوم مربوط به گزارش تحقيق و يافتن پاسخ به سؤال تحقيق و بررسي فرضية مطرح ". خواندن"د ـفراين

اد کند؟ ـتواند در خواننده متن مقصد تأثير متفاوت ايجم ميـآيا انتخابهاي واژگاني مترج: شده در مقدمه است

ن تحليلي اخبار سياسي از زبان انگليسي به در ترجمه متو) ۱: هاي مطرح شده در اين تحقيق عبارتند ازهـفرضي

انتخابهاي واژگاني مترجم بر روي خوانندگان متن ) ۲. گيردهايي توسط مترجم صورت ميفارسي، دستکاري

  .کندمقصد تأثير متفاوتي ايجاد نمي

د انجام کار تحقيق در سه مرحلة آزمايشي، ترجمة متن اصلي تحقيق، و دادن پرسشنامه به خوانندگان متن مقص

  .افراد مورد تحقيق شامل دو گروه مترجمان و خوانندگان هستند. گرفت

گروه مترجمان عبارتند از هفت مترجم از روزنامه هاي کيهان، اطالعات، همشهري، آفتاب يزد، جمهوري اسالمي، 

مه از ميان متن ترج.  نفر است۴۶و صدا و سيماي جمهوري اسالمي و گروه خوانندگان که تعداد آنان بالغ بر 

  .متون تحليلي اخبار مربوط به خاورميانه انتخاب شد

  .هاي مترجمان تهيه و به خوانندگان داده شدپرسشنامه نيز مشتمل بر دو بخش بر اساس ترجمه
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  .  مورد تحليل قرار گرفتSPSS/PC+هاي استخراج شده توسط نرم افزار ها، دادهآوري پرسشنامهپس از جمع

يج حاصل از اين تحقيق هر دو حاکي از اين است که انتخابهاي واژگاني مترجمان در متن بحثهاي نظري و نتا

توانند بدون تأثيرگيري بدين معنا که مترجمان نمي.  ايجاد نمايدآنتواند تأثيرات متفاوتي در خوانندگان قصد ميم

بنابراين کلماتي .  نزديک شونداز قالب گفتماني جامعه خود و متقاعب آن ايدئولوژي و فضاي ذهني خود به متني

برند، متأثر از نظام فکري و ايدئولوژيکي ايشان و جامعه که آنها براي ترجمة متن مبدأ در متن مقصد به کار مي

 .آنها است

 
      

  

 An Assessment of Multiple Choice Test as a Tool for Evaluation of Translator Trainees’ 
Performance 
By: Niloofar Ghadiri, Advisor: Dr. Mohammad Alavi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2004 

  نيلوفر قديري/ يابي دانشجويان ترجمهشارزيابي تست چهارجوابي به عنوان ابزاري براي ارز: عنوان

  ۱۳۸۳-۸۴ - زادفرحفرزانه  به مشاورة -  به راهنمايي سيد محمد علوي- 

  

. امه ارزيابي تست چهارجوابي به عنوان ابزاري براي ارزشيابي دانشجويان ترجمه استنهدف از انجام اين پايان

اين دو آزمون که يکي متني براي .  گرفته شد۸، ۷، ۶براي اين منظور دو آزمون از دانشجويان ترجمه در ترمهاي 

 شد، به طوري که ابتدا ترجمه و ديگري يک تست چهار جوابه از همان متن بود، با فاصله زماني دو هفته برگزار

با نمرات کالسي و معدل دانشگاهي آنها که در . آزمون متن و سپس آزمون چهار جوابي از دانشجويان گرفته شد

نتيجه آمار و تحليل هاي آماري نشان داد که تست ترجمه ابزار مناسبي . پرسشنامه گرفته شده بود مقايسه شد

هايي که براي ترجمه تواند چهار مورد از اصلي ترين تواناييرا نميزي. براي ارزشيابي دانشجويان ترجمه نيست

  .مورد نياز است را مورد ارزشيابي قرار دهد

 
       

  

 Semantic and Structural Adjustments in English Translation of the Qur’an (Sura 36) 
By: Maryam Farrokhi, Advisor: Salar Manafi Anari, Reader: Dr. Hussein Mollanazar, 2004 

  مريم فرخي)/ ۳۶سورة (بررسي تعديلهاي ساختاري و معنايي در ترجمه هاي انگليسي قرآن کريم : عنوان

  ۱۳۸۲-۸۳ -  به مشاورة حسين مالنظر- به راهنمايي ساالر منافي اناري- 

قال دقيق مفهوم، تغييراتي در هر زبان داراي خصوصيات زبانشناسي خاص خود است که در امر ترجمه براي انت

. قرآن کريم کالم الهي است که براي هدايت کل بشر در تمام اعصار نازل شده است. اين ويژگيها صورت مي گيرد

توجه به . گرددانها است که براي کل بشر ميسر ميهاي آن به ساير زباستفاده از کالم الهي از طريق ترجمه

  .دهد قرآن، حساسيت و اهميت ترجمه آن را نشان ميجايگاه واال و خصوصيات خاص زباني

هاي انگليسي در اين تحقيق با هدف مشخص نمودن محدودة پذيرفتني تعديلهاي ساختاري و معنايي در ترجمه

هاي انگليسي سورة سي و ششم قرآن يعني سورة ياسين اي ترجمهاي و مقايسهقرآن کريم، به بررسي مقابله

  .پرداخته شده است

هاي آربري، شاکر، اسد و يوسفعلي با بهره گيري از تفاسير و ترجمة فارسي قرآن، به مقابله و مقايسة ترجمهبا 

در اين تحقيق دامنة ترجمه ناپذيري قرآن از ديدگاه زبانشناسي بررسي . هم و با متن اصلي پرداخته شده است

نايي که در جهت انتقال مفاهيم متن اصلي شود و روشهاي مترجمان مختلف و انواع تعديلهاي ساختاري و معمي

  .گردداند، مشخص ميبدان توسل جسته
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هاي انگليسي برخي از آيات را اند، انواع تعديلهاي موجود در ترجمهنتايج حاصله که در قالب جدولهايي ارائه شده

ود ـناپذير است و با وجاري و معنايي اجتنابـرآن، استفاده از تعديلهاي ساختـهاي قهـدر ترجم. دهدنشان مي

هر ترجمه فقط تالشي است براي . اي معادل کامل متن اصلي ارائه نمودتوان ترجمهگيري از آنها هم نميبهره

  .تواند جايگزين يا معادل کاملي براي آن باشدانتقال مفاهيم واالي کالم الهي و نمي

  

       
  

 A Study of the Relationship between Interpreting Ability and Intelligence (IQ Level) 
By: Ladan Ghazisaidi, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. Mehdi Noroozi Khiabani, 2004 

  الدن قاضي سعيدي/ و توانايي ترجمة شفاهي) IQسطح (بررسي رابطة ميان هوش : عنوان

  ۱۳۸۳ - روزي خياباني به مشاوره مهدي نو- زاد به راهنمايي فرزانه فرح- 

  

اين مطالعه بر روي سي . اين تحقيق براي مطالعة رابطة ميان توانايي ترجمة شفاهي و هوش صورت گرفته است

است و شامل کرده  شفاهي که محقق طراحي اد مورد مطالعه با يک تست ترجمةمترجم شفاهي انجام شده و افر

هاي انجام شده بر روي نوار، ضبط شده و توسط ترجمه. باشد، ارزيابي شدندترجمة قسمتي از يک مصاحبه مي

  .دهي شدند و نمره ميانگين محاسبه شدسه متخصص نمره

هاي هوش و ترجمة همبستگي ميان نمره. قسمت کتل براي ارزيابي سطح هوش افراد مورد مطالعه استفاده شد

  .شفاهي محاسبه شد

يان سطح هوش و توانايي ترجمة شفاهي در افراد مورد دار منتايج تحقيق حاکي از يک همبستگي مثبت معني

  .مطالعه است

  .به عالوه، در خالل انجام تحقيق، نتايج ديگري نيز به دست آمد و پرسشهايي براي تحقيقات بيشتر پيشنهاد شد

 
      

  

 The Impact of Syntactic Complexity on EFL Learners’ Translating Difficulties of 
Imaginative Literary Texts, By: Omid Ahmadi, Advisor: Dr. G. Tajvidi, Reader: Dr. F. 
Farahzad, 2005 

  اميد احمدي/ بي خالق دانشجويان مترجمي زبان انگليسي ادةترجمتأثير پيچيدگي نحوي بر مشکالت : عنوان

  ۱۳۸۳-۸۴ - زاد به مشاوره فرزانه فرح- رضا تجويديم به راهنماي غال- 

  

بررسي تأثير پيچيدگي نحوي بر مشکالت ترجمه ادبي خالق دانشجويان کارشناسي زبان : هدف پژوهش. ۱

  .انگليسي

 دانشجوي مؤنث کارشناسي مترجمي زبان انگليسي پس از برگزاري آزمون مهارت ۴۵: روش نمونه گيري. ۲

  . دانشجو با توجه به سطح معلومات برگزيده شدند۶۲زباني از ميان 

  . يک گروهي–توصيفي : ژوهشروش پ. ۳

 آزمون ترجمه متون ادبي -  آزمون مهارت خواندن متون ادبي خالق- آزمون مهارت زبان: ابزار اندازه گيري. ۴

  . آزمون ترجمه متون ادبي-خالق

  . رابطه علت و معلول-آزمون تک گروهيپس: طرح پژوهش. ۵

 ةيجه رسيد كه تأثير پيچيدگي نحوي بر توانايي ترجمها در اين تحقيق، پژوهشگر به اين نتبر اساس تحليل داده

  .كند متون ادبي خالق بيشتر ميةمتون ادبي دانشجويان معنادار بوده و مشكالت آنها را در هنگام ترجم
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 Different Techniques of Translating Methaphor, By: Nastaran Habibi, Advisor: Dr. 
Mohammad Khatib, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2005 

  نسترن حبيبي/  استعارهروشهاي مختلف ترجمة: عنوان

  ۱۳۸۳- ۸۴ – يدي به مشاوره غالمرضا تجو–ب ي محمد خط: به راهنمايي- 

شود، توجه به اهميت اين سازترين مقوالت در ترجمه محسوب مياز آنجائي که ترجمة استعاره يکي از مشکل

هايي که بنابراين در مطالعة حاضر کوشش شده است تا شيوه. رسد نظر ميصنعت ادبي در ترجمه ضروري به

  .برند مورد بررسي قرار گيرددانشجويان در ترجمة استعاره از انگليسي به فارسي به کار مي

 اين ةهدف اين مطالعه بررسي اين نکته است که آيا دانشجويان براي انواع استعاره تفاوتي قائل هستند و در ترجم

  .ها رجحان دارد يا خيرت ادبي شيوه خاصي بر ديگر شيوهنعص

فصل دوم، به توضيح در مورد . شودفصل اول، مقدمه را شامل مي: گزارش اين تحقيق مشتمل بر پنج فصل است

مدرن در نقطه نظرات کالسيک و : بحثهاي نظري مرتبط با اين تحقيق اختصاص داده شده است که عبارتند از

هاي پيشنهادي براي ، و همچنين روش...ارک، ليکاف، و هاي نظريه پردازاني از قبيل نيومبنديبقهمورد استعاره، ط

فصل چهارم مربوط .  و شيوه کار استمورد مطالعهفصل سوم، مربوط به گزارش تحقيق، افراد . ترجمه استعاره

  :ها و يافتن پاسخ سؤاالت زير مشتمل بربه تجزيه و تحليل داده

  دانشجويان ترجمه براي ترجمه استعاره چيست؟/ د استفاده مترجمان روشهاي مور•

   در ترجمة استعاره از زبان انگليسي به زبان فارسي چه روشهايي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند؟•

  :و بررسي فرضيه هاي مطرح شده در مقدمه است

عني آنهايي که معادل فارسي دارند و آنهايي  در ترجمة استعاره از زبان انگليسي به فارسي تفاوت اساسي بين م•

  .که معادل ندارند وجود ندارد

 در ترجمة استعاره از زبان انگليسي به زبان فارسي تفاوت اساسي در روشهاي مورد استفاده مترجمان وجود •

  .ندارد

" اصطالحات و تعبيرات"اين جمالت از کتابهاي .  جمله حاوي انواع استعاره آغاز شده است۲۰کار تحقيق با انتخاب 

جمالت مزبور به هفتاد دانشجوي مقطع کارشناسي . نوشته غفار تجلي و فرهنگ آکسفورد انتخاب شده اند

دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه عالمه طباطبائي و همچنين بيست دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه عالمه 

پس از جمع آوري جمالت ترجمه شده، داده هاي . استطباطبائي، براي ترجمه از انگليسي به فارسي داده شده 

 و سپس اين دنتگردآوري شده بر اساس جدول استراتژي پيشنهادي نيومارک مورد تجزيه و تحليل قرار گرف

  . شديبررس بر روي نمودار SPSSها توسط نرم افزارداده

در هنگام ترجمه استعاره از انگليسي بحثهاي نظري و نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از اين است که دانشجويان 

اند و به ندرت استعاره را به تشبيه تبديل به فارسي عمدتا از شيوه جايگزيني و ترجمه تحت اللفظي استفاده کرده

در مواردي که استعاره معادل کليشه اي در زبان فارسي نداشته است، استراتژي حذف نيز مورد . کرده اند

ذف کاربرد زيادي داشته است جمله هفت مي باشد که در اين حاز مواردي که روش . استفاده قرار گرفته است

اي فارسي براي آن وجود نداشته جمله استعاره از نوع استعاره زنده به کار برده شده است و هيچ معادل کليشه

  .است و به طور عمده يا حذف شده است و يا نادرست ترجمه شده است

اي اند خالقيت جايگاه ويژهه است که در بين کساني که در اين تحقيق شرکت کردههمچنين اين تحقيق نشان داد

  .نداشته است

 : ۸۸- ۹۱( پيشنهادي نيومارک ةمعيار ارزيابي روشهاي مورد استفاده مترجمان در اين تحقيق، روشهاي ترجم

  .مي باشد) ۱۹۸۸
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 Lexicography: Principles & Methods, By: Ali Qassemnezhad Djamei, Advisor: Gholam-
Reza Tajvidi (Ph.D), Reader: Parviz Birjandi, 2004 

  علي قاسم نژاد جامعي/ اصول فرهنگ نگاري تخصصي: عنوان

  ۱۳۸۲ -  به راهنمايي غالمرضا تجويدي، به مشاوره پرويز بيرجندي

 
نگاري و اصوالً يا نوع کارشان به فرهنگحاضر همة آناني هستند که بر حســب عالقه  نامةمخـاطبان پايان

از فرهنگهاي : کانون توجه در اين کار، معطوف به انواع گوناگون فرهنگ لغت است. مندندشناسي عالقهمرجـع

نيم نگاهي نيز به . کودکان و بزرگساالن گرفته، تا يک زبانه و دوزبانه و عمومي و تخصصي و علمي و فني

با ) دوزبانه(ز اين رهگذر، برخي از وجوه اشتراک و افتراق اين نوع فرهنگ نويسي فرهنگهاي دوزبانه شده تا ا

  .فرهنگ نويسي يک زبانه مشخص گردد

نگاري، يکي از بزرگترين معضالت اين حوزه از زبان شناسي کاربردي، زعم بسياري از متخصصان واژگانبه

صه کاربرد دارند، در نگارش اين پايان نامه نيز کمبود منابع است و يکي دو مأخذ مهمي که سالهاست در اين عر

اثر سترگ )  (Manual of Lexicograghyنگارييکي راهنماي واژگان: در زمرة منابع مهم و اصلي جاي داشتند

 نگاري، پژوهندة اهل چک، و ديگري، اصول و روش واژگان)Ladislav Zgusta(الديسالو زگوستا 

Lexicography: Principles and Practiceهارتمان. ک. ر.  نوشته ر )R.R.K.Hartman ( انتشارات آکادميک

  .لندن

 اول اين که يک فرهنگ لغت: براي ورود به عرصة فرهنگ نويسي، پيش از هر چيز بايد دو نکته را دانست

)dictionary  ( بدهد چه چيزي نيست، و دوم اينکه چه نوع اطالعاتي بايد - يا به عبارت دقيقتر–چه چيزي هست .

 ) En( المعارفةداير/ نامه، تشخيص و تبيين وجوه تمايز ميان فرهنگ لغت و دانشنامهاز همين رو، آغازگاه پايان

) Lexicography( واژگان نگاري يي هر چند اندک با پيشينه و زمينةبديهي است که الزمة چنين بحثي، آشنا. است

نگاري و پرداخت طيرترين مقوالت مندرج در کار واژگاندر مرحله بعد، به يکي از مهمترين و در عين حال خ

 نگاه  ايندر اينجا نيز هدف، تبيين تعريف از. شودمي) definition( فرهنگ نويسي، يعني تعريف واژگان نگاري 

  .بوده است، نه از ديد فلسفه، منطق، يا هر رشته ديگر

ي ـکوشارت و سختـزم فراست، مهـرد، بلکه مستلاز چنداني به استعداد يا خالقيت فردي نداـنگاري نيواژگان

ر فرهنگهاي لغت، ـول، عمـر معمطو به. ا و پرارزشـگاري، خلق اثري است ماننل واژگانـنگار است، و ماحصواژه

يسي، نويس شهير انگلساموئل جانسون، فرهنگ. ها ديرپاتر از عمر پديدآورندگانشان استها و دانشنامهنامهواژه

نويس، و هم اهل سياست و بحث و جدل؛ اما آن چه باعث نويس، هم زندگينامهبوده، هم نمايشنامههم شاعر 

جانسون مؤلف نخستين فرهنگ لغت : نويسي استماندگاري نام او شده، ميراث گران سنگ او در عرصه فرهنگ

  .انگليسي است

شناسي نوشته مارک حات ترجمهالطنامه حاضر، حدود يک سوم از فرهنگ توصيفي اصدر بخش نهايي پايان

جروم منچستر در سال از انتشارات سنت) Moria Cowie( و مويراکويي) Mark Shuttleworth( شاتلورث

. )Pتا انتهاي حرف Hاز ابتداي حرف (نامه آمده، ترجمه شده است  با توجه به آن چه در بخش نخست پايان۱۹۹۷

 عناصر زباني تا حد امکان بوده است، مشروط به آنکه براي خوانندة در اين بخش، اصل بر امانتداري و انتقال همة

هنگام برابريابي براي مدخلها، اصل ارجح، رجوع به منابع ترجمه شده معتبر و در . اين نوع متن، دشوار فهم نباشد
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تا نيز کوشيده شد ) اعالم(هنگام ضبط اسامي اشخاص . مرحله بعد، واژه گزيني و اصطالح سازي بوده است

  . اعالم با توجه به خاستگاه افراد از لحاظ مليتشان صورت گيردنگارش ةشيو

 
        

  

 Students of Philosophy and Religion in Translating Technical and & Non-technical Texts 
By: Malak Mortazi Biabani, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2005 

تفاوت عملکرد دانشجويان مترجمي انگليسي و دانشجويان فلسفه و فقه در ترجمة متون تخصصي و : عنوان

  ملک مرتاضي بياباني/ غير تخصصي

 ۱۳۸۴ -  به مشاوره غالمرضا تجويدي-زاد به راهنمايي فرزانه فرح - 

  

 ياريبسمتخصصان . داشته استالمللي، همواره در مرکز توجه قرار ترجمه به عنوان مهمترين ابزار ارتباطات بين

هاي مختلف، روشهاي ترجمه و معيارهاي اند تا تفاوتها و مشکالت ترجمه را از طريق ارائة فرضيهدر تالش بوده

  .اي در بين مترجمان برخوردار بوده استترجمة متون تخصصي نيز از جايگاه ويژه. ارزشيابي روشن کنند

 مورد توجه قرار مي گيرد در اين تحقيق مورد بررسي قرار آنچه در ترجمة متون تخصصي و غير تخصصي

/ متن ساده(و ديگري، متن غير تخصصي ) فلسفي(اين امر از طريق مقايسة ترجمة يک متن تخصصي . گرفته است

متن تخصصي به اين دليل انتخاب شده است که معلومات تخصصي و تأثير آن را در . محقق شده است) خبري

 و متن غيرتخصصي به اين دليل انتخاب شده است که قابليت ترجمه عمومي افراد مورد بسنجد، مطالعهافراد مورد 

 بودن، کيفيت، دارمعنا. واحد ترجمه در تصحيح متون مذکور، جمله تعيين شده است. برآورد کندتحقيق را عموماً 

ي شده در تحقيق مورد  جمالت ترجمه شده از جمله موارد بررسيبسندگصحت، ساختار صحيح، طبيعي بودن و 

  .گرفته شده است) ۱۹۹۲(زاد الگوي تصحيح متون مذکور از الگوي فرح. نظر مي باشند

هاي مترجمي استفاده هاي تربيت مترجم و در تدريس دورهتوان در دورهاز نتايج به دست آمده در اين تحقيق مي

توان براي ارزيابي ساير رفته است را ميالگوي ارزيابي ترجمه که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گ. نمود

  .ها خصوصاً در دروس دانشگاهي رشتة مترجمي به کار بردترجمه

  

      

  

 The Impact of Grammar Knowledge on the Translator Trainees’ Translation Ability 
By: Reza Farzi, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2005 

 رضا فرضي/ تأثير دانش دستوري بر توانايي ترجمه دانشجويان مترجمي زبان انگليسي: عنوان

  ۱۳۸۳-۸۴ - به مشاوره غالمرضا تجويدي- زاد به راهنمايي فرزانه فرح- 

  

براي . باشدهدف از تحقيق حاضر، بررسي تأثير دانش دستوري بر توانايي ترجمة دانشجويان رشته مترجمي مي

مطرح گرديدند که به قرار ) فرضيات(ابتدا سؤاالت تحقيق .  هدف مراحل مختلفي توسط محقق انجام شدنيل به اين

  :زير مي باشند

  آيا رابطه معناداري بين دانش دستوري و توانايي ترجمة دانشجويان رشته مترجمي وجود دارد؟. ۱

مه و نمرات کسب شده در امتحان کتبي اي ترجآيا رابطه معناداري بين نمرات کسب شده در امتحان چندگزينه. ۲

  ترجمه وجود دارد؟

  آيا رابطه معناداري در ميان نمرات کسب شده در بخشهاي مختلف امتحان کتبي ترجمه وجود دارد؟. ۳
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 دانشجوي سال آخر رشتة ۹۴سپس از ميان . پيرو اين فرضيات، فرضيات صفر مربوطه نيز اعمال گرديدند

به جهت همگن شدن جامعة آماري، امتحان توانش زباني ) اه آزاد اسالمي اسالمشهردانشگ(مترجمي زبان انگليسي 

يک هفته پس از .  دانشجو به عنوان جامعة آماري انتخاب شدند۴۴ دانشجوي مذکور، ۹۴از ميان . گرفته شد) تافل(

 امتحان توانش زباني از آنجايي که. اي و ترجمة کتبي به عمل آمد امتحان ترجمة چند گزينه۲ل آنان امتحان تاف

استاندارد در زبان فارسي وجود ندارد، محقق نمرة کسب شده در درس فارسي عمومي را مبناي توانش زبان 

بر اساس اطالعات آماري .  در نظر گرفته شد۱۴حداقل نمرة معيار در فارسي عمومي . فارسي در نظر گرفت

) اي ترجمه و امتحان کتبي ترجمه، امتحان چند گزينهبخش دستوري امتحان تافل(بدست آمده از سه امتحان فوق 

و با استفاده از روش آماري همبستگي وجود تأثير مثبت دانش دستوري بر توانايي ترجمه اثبات گرديد و تمامي 

  .فرضيات صفر اين تحقيق رد شدند

  

      

  

 A Comparative Study of English Participial Phrases and Their Persian Translation 
Equivalents 
By: Ahmad Karimi Banadkouhi, Advisor: Dr. H. Vossoughi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2004 

احمد کريمي / فارسي آنها ) ايترجمه(بررسي تطبيقي عبارات وجه وصفي انگليسي و معادلهاي : عنوان

  بنادکوکي

  ۱۳۸۳ - زادفرح به مشاوره فرزانه - به راهنمايي حسين وثوقي- 

  

  :پردازداين پژوهش به دو نکته اساسي مي

 جستجوي راهکارها و معادلهاي متني زبان فارسي که عموماً و با دامنة وسيع کاربرد، در ترجمة عبارات وجه - ۱

  .گيرندوصفي زبان انگليسي مورد استفاده قرار مي

يا و متداول فارسي که به طور معمول در ترجمة در صورت امکان، يافتن معادلهاي متني يا معادلهاي صوري پا. ۲

عبارات وجه وصفي انگليسي به کار رفته، در راستاي سهولت امر آموزش، بعضي از جوانب فرايند ترجمه را قابل 

  .بيني نمايندپيش

جفتهاي انتخاب شده عبارت وجه وصفي انگليسي و معادل (در اين تحقيق ضمن گردآوري اطالعات مورد نياز 

هاي فارسي آنها بوسيلة مترجمان مختلف، به مطالعة از منابع مختلف انگليسي و ترجمه) اي فارسي آنهترجم

" نقشي"و " ساختاري"اين امر همچنين تالشي است جهت کشف و تعيين معادلهاي . تطبيقي آنها پرداخته شده است

بنابراين، به اميد . شوندته ميفارسي که به طور معمول در ترجمة عبارات وجه وصفي انگليسي به کار گرف

دستيابي به الگوهاي کلي و مفيد در ترجمه اين ساختارها، محقق سعي کرده است هر يک از جفتهاي انتخاب شده 

نتايج به دست آمده به طور . را از زواياي ساختار و نقش آنها در زبانهاي مربوطه توصيف و سپس مقايسه نمايد

  :خالصه عبارت است از

هاي فارسي تغيير وارهاز عبارات وجه وصفي انگليسي، در فرايند ترجمه، به جمله% ۹۰ر ساختار، حدود  از نظ- ۱

بسامد معادل عبارات وجه پرتوانند به طور پايا و به عبارت ديگر، ساختارهاي طبيعي فارسي که مي. اندشکل يافته

ن صورت فرضية صفر که در آغاز پژوهش باشند و بديهاي فارسي ميوارهوصفي انگليسي قرار گيرند، جمله

  .د و خوشبختانه پاسخ به سؤال مطروحه با نتيجة خوبي حاصل شده استشومطرح گرديده است رد مي
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اند، داشته) modifier(از عبارات وجه وصفي انگليسي که در زبان مبدأ نقش معرف % ۸۰ از نظر نقش، حدود - ۲

هاي واره حالت، قيد زمان، قيد علت، قيد منظور و حتي اسم و نيز جملهقيد: در زبان فارسي نقش متفاوتي از قبيل

  .گيرندبه خود مي) باشندکه فاقد نقش مي(اصلي 

شناسي بخصوص آوردي هر چند اندک در پيشبرد دانش ترجمههاي اين تحقيق به صورت رهاميد است که يافته

  :در حوزة انگليسي به فارسي در موارد زير مؤثر واقع شود

 براي دانشجويان و مربيان ترجمه در دستيابي به معادلهاي فارسي مناسب در ترجمه عبارات وجه وصفي - ۱

  .اي هستند، مفيد واقع شودانگليسي که ساختارهاي پيچيده

 به مترجمان و معلمان ترجمه در تشخيص ساختارهاي فارسي که ممکن است به عنوان معادلهاي متني در - ۲

اينگونه بررسيها در .  وصفي انگليسي به کار گرفته شوند ديدگاه دقيقتر و بينش عميقتري بدهدترجمة عبارات وجه

گيري از رويکردي نوين در علم مطالعات ترجمه، زمينة ساختار و مطالعات ساختاري همچنين ممکن است با بهره

 ارتباط با ترجمه ديگر شناسان فارسي را در دستيابي به راهکارها و نگرشهاي جديد درمترجمان و ترجمه

  .ساختارهاي انگليسي و معادلهاي طبيعي و متداول آنها در زبان فارسي کمک نمايد

  

       
 

 Terminology: Principles, Methods, and Standards 
By: Mazdak Bolouri, Advisor: Dr. F. Farahzad, Reader: Dr. P. Birjandi, 2004 

  مزدک بلوري/ اصول، روشها و استاندارها: اصطالح شناسي: عنوان

  ۱۳۸۲ -  به مشاوره پرويز بيرجندي- زاد به راهنمايي فرزانه فرح- 

  

  :اين پايان نامة کارشناسي ارشد شامل دو بخش است

. شناسي ارائه گرددشود که شرح مختصري از اصول، روشها و استانداردهاي اصطالحدر بخش نخست، تالش مي

گزيني موفق و نيز مراحل مختلفي است که در صورت ات مقدماتي ضروري براي واژهاين بخش شامل اطالع

دهد که چگونه اشياء موجود در يک حوزة خاص اين مقاله توضيح مي. مبادرت به اين کار بايد از آنها عبور کرد

هاي رت شبکهپردازد که اين مفاهيم را به صوشوند و به تبيين روش ميدر قالب مفاهيم انتزاعي ريخته مي

کند تا در تعريف مفاهيمي که پيشتر سپس در ادامه، انواع مختلف تعاريف را معرفي مي. دهدمفهومي سامان مي

پس از آن، . دهداند به کار گرفته شوند و در ضمن اصول تعريف نويسي را شرح و بسط ميشناسايي شده

 پژوهشاين . گرددول و روشهاي واژه سازي ارائه ميتوصيفي از انواع متفاوت بازنمودها همراه با تحليلي از اص

شناسي ات در کار اصطالحسازي مفاهيم و اصطالحدر ادامه کار خود به تشريح اهميت استانداردسازي و هماهنگ

هاي در خاتمه، روشي را که بايد با استفاده از آن داده. شماردپرداخته، روشهاي و مراحل اين دو فرايند را بر مي

  .کندنگاري ثبت، پردازش و ارائه کرد توصيف ميشناختي را از طريق فرايند واژهحاصطال

از يک فرهنگ توصيفي مطالعات ترجمه )  G  تا انتهاي حرف Aابتداي حرف(نامه، قسمتي در بخش دوم اين پايان

. جمه خواهد شدبه فارسي تر) ۱۹۹۷انتشارات سنت جروم، : منچستر. فرهنگ مطالعات ترجمه. شاتلورث و کوئي(

شود که برگردان متن تا سر حد امکان به متن اصلي نزديک باشد و در عين حال به نقش در اين ترجمه تالش مي

به بيان ديگر، اين . خود را دنبال کند) يا اسکوپوس(شود تا اين متن بتواند هدف اطالعاتي متن توجه خاص مي

در ضمن تعدادي . کنددهندگي متن ايجاد مصالحه ميتترجمه بين وفاداري به متن اصلي و اهداف اطالعا

 .معادلهاي فارسي براي آن دسته از مفاهيمي که هيچ بازنمودي در فارسي ندارند انتخاب يا برساخته خواهد شد
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 On the Relationship between Simultaneous Interpreters’ Speed of Speaking in Farsi and 
the Quality of Their Interpreting 
By: Maryam Hosseinzadeh, Advisor: Dr. H. Marashi, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2006 

  مريم حسين زاده/ رابطة بين سرعت کالم مترجمان همزمان در فارسي و کيفيت ترجمة آنها: عنوان

  ۱۳۸۴-۸۵ - به مشاوره غالمرضا تجويدي-  به راهنمايي حميد مرعشي- 

  

تحقيق درصدد بررسي رابطة ميان دو شيوة پيچيدة ارتباطي يعني تکلم و ترجمة همزمان بود که بيانگر اين 

  .فرايندهاي پيچيدة زباني و نورولوژيکي هستند که با سرعتي باورنکردني در ذهن شکل مي گيرند

يعني فارسي و پرسش اصلي تحقيق اين بود که آيا ميان سرعت کالم مترجمان همزمان در زبان مادري شان 

  .کيفيت ترجمة همزمان آنها از انگليسي به فارسي رابطة معناداري وجود دارد يا خير

اي بودند که در همايشهاي مختلف داخل و  نفري که براي اين مطالعه انتخاب شدند مترجمان همزمان حرفه۱۴

مة همزمان از انگليسي به فارسي دو آزمون تکلم به فارسي و به دنبال آن ترج. خارج کشور مشغول به کار بودند

شان با مقياس تعداد کلمات در هر ثانيه محاسبه شد و سپس سرعت تکلم مترجمان در زبان مادري. به عمل آمد

  .گذاري شدندآزمونهاي ترجمه بررسي و نمره

فارسي و کيفيت ها نشان دادند که هيچ رابطة معناداري ميان سرعت کالم مترجمان همزمان در زبان در پايان، داده

  .ترجمة همزمان آنها از انگليسي به فارسي وجود ندارد

  

       
 

 Shifts in English-Persian Translation 
By: Masomeh Komijani, Advisor: Dr. A. Sedighi, Reader: Dr. G. Tajvidi, 2005 

  يمعصومه کميجاني بزچلوئ/ شيفت در ترجمه از انگليسي به فارسي: عنوان

  ۱۳۸۴ - تجويديغالمرضا به مشاوره -  صديقياحمد به راهنمايي - 

و پربسامدترين آنها که در ترجمه ) شيفت(در اين تحقيق، تالش بر اين بوده که بسامد انواع مختلف تغييرات نحوي 

  .رمان از زبان انگليسي به فارسي اتفاق مي افتد بررسي شود

تغييرات نحوي در ترجمة رمان از انگليسي به فارسي تغييرات مطابق فرضية تحقيق، پربسامدترين نوع اين 

  :ساختاري است و به طور ويژه ما در جستجوي يافتن پاسخ به سؤال زير هستيم

   پربسامدترين تغيير نحوي در ترجمة رمان از انگليسي به فارسي کدام است؟- 

ته و در واقع، چهارچوب نظري و پايه و در اين تحقيق شيفت در ترجمه از ديدگاه کتفورد مورد بررسي قرار گرف

  .اساس اين تحقيق را تشکيل مي دهد

به منظور پاسخ به سؤال تحقيق، در اين تحقيق بخشهايي از متن مبدأ، از سه رمان مختلف انگليسي و ترجمه هاي 

 از اين طريق آنها به فارسي اقتباس شده است تا انواع تغييرات نحوي اتفاق افتاده در طول ترجمه بررسي شود و

 و پربسامدترين آنها – که کتفورد معرفي کرده است –به هدف تحقيق يعني بسامد انواع مختلف تغييرات نحوي 

  .دست يابد

 دهد که تغييرات ساختاريهاي فارسي آنها نشان مياي اين سه رمان و ترجمهتجزيه و تحليل مقايسه

)structure-shifts ( ل تغييرات نحوي موجود در متنهاي مورد بررسي،  از ک۴۹ و درصد ۵۱۳با بسامد

با ) rank or unit-shifts(اي پربسامدترين اين تغييرات نحوي است و بعد از آن به ترتيب تغييرات واحدي يا مرتبه

، تغييرات ۱/۱۵ و درصد ۱۵۸با بسامد ) intra-system shifts( ، تغييرات داخل سيستمي۲۰ و درصد ۲۱۰بسامد 
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 و درصد ۶۷با بسامد ) level-shifts(  و تغييرات بين سطوحي ۳/۹ و درصد ۹۸با بسامد ) class-shifts( اي طبقه

  . اتفاق افتاده است۴/۶

  :تواند از چند جهت مفيد واقع شوداين تحقيق مي

 طور توانند بهبراي دانشجويان زبان انگليسي که از اين طريق عناصر زبان انگليسي را شناخته و در نتيجه مي. ۱

  .مؤثر اين زبان را بياموزند

خوبي تجزيه و تحليل کرده و در نتيجة ترجمة کند تا جمالت را بهبه دانشجويان مترجمي زبان انگليسي کمک مي. ۲

  .مؤثري را ارائه دهند

 

        

  

 Reading for Translation and for Non-Translation Purposes 
By: Nasrin Mohaghegh, Advisor: Dr. H. Vossoughi, Reader: Dr. Mohammad Khatib, 2004 

  نسرين محقق/ خواندن با هدف ترجمه و خواندن با هدف غير ترجمه: عنوان

  ۱۳۸۲- ۸۳ -  به مشاوره محمد خطيب- به راهنمايي حسين وثوقي- 

  

 هم در بين زبانهاي توان گفت که ترجمه از قدمتي معادل خود زبان برخوردار است زيرا در داخل هر زبان ومي

نيز ) ۱۹۹۳(با اين همه آنگونه که شيريو و ديگران . مختلف ارتباط انسانها همواره از طريق ترجمه عملي بوده است

شده و لذا در اند تا سالهاي اخير ترجمه عمدتاٌ در محدوده و چارچوب محصول نهايي بررسي مييادآور شده

  .د ترجمه تحقيق الزم به عمل نيامده استمورد نقش هر يک از عوامل مؤثر در فراين

آيد توانايي مترجم در از مهمترين عوامل مؤثر در فرايند ترجمه آنگونه که از نظرات دانشمندان و محققان برمي

رسد که بررسي اين مهم که مترجم براي دست يافتن به باشد و به نظر ميخواندن و درک مطلب در زبان مبدأ مي

رک و بينش از متن اصلي و براي بيان کردن قصد و منظور نويسندة اصلي روش خاصي از آن سطح از آگاهي د

  .برد، الاقل براي منظورهاي آموزشي ضروري باشدخواندن را به کار مي

خواندن يک متن به منظور ترجمه کردن آن به سامان يافتن يک متن مقصد و به پديد آمدن اثري منطبق با منظور 

بنابر موارد ذکر شده اين . نجامد که اين روش خواندن آن متن براي هر هدف ديگري استانويسندة اصلي مي

تحقيق به منظور برداشتن قدمي در جهت اثبات توانايي خاص مترجم در خواندن و تجزيه و تحليل متن اصلي و 

اي ديگر است و ه همان متن براي هر هدف غير ترجماثبات اين مهم که اين روش خواندن متفاوت با روش خواندن

  .با پرسش و فرضيه زير انجام شده است

اي آيا شيوة خواندن يک متن براي هدف ترجمه با شيوه خواندن همان متن براي يک هدف غير ترجمه :پرسش

  متفاوت است؟

مترجم به منظور دست يافتن به آن سطح از آگاهي، درک و بينش از متن اصلي شيوة ): فرضية صفر(فرضيه 

به عبارت ديگر شيوة خواندن يک متن براي هدف ترجمه، با شيوة خواندن . بردخواندن را به کار نميخاصي از 

  .آن براي يک هدف غير ترجمه يکسان است

  .تفاوت نمرة دانشجو در هر دو بار مشهود است): فرضية مقابل(

 طباطبايي تهران، از بين تمامي  نفر از دانشجويان مقطع کارشناسي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه عالمه۴۰تعداد 

اي از جامعه گروههاي کارشناسي مترجمي انگليسي دانشگاه مذکور، به طور تصادفي انتخاب و به عنوان نمونه

  :از نمونه مورد اشاره در سه زمينه آزمون به عمل آمد. مورد تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند

  .اي اجرا گرديدگزينه آزمون خواندن و درک مطلب که به صورت چهار- ۱
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بر اساس ) تکرار آزمون اول( آزمون خواندن و درک مطلب - از انگليسي به فارسي) مکتوب( آزمون ترجمه متن - ۲

 D=X1-X2=0: توان گفتنمرات آزمونهاي فوق محاسبات آماري الزم انجام و با توجه به نتايج بدست آمده مي

  .گرددبنابراين فرضية صفر به راحتي رد مي. گيردبدست آمده قرار نمي% ۹۵در فاصلة اطمينان 

 نتايج اين تحقيق با نظرات دانشمندان عرصة ترجمه مبني بر اينکه روش خواندن براي هدف ترجمه با روش - 

  .)تحقيق آقاي شيريو همخواني داردبا (خواندن براي هر هدف ديگري متفاوت است 

د صاحبنظران ترجمه است، مترجم از يکه همانگونه که مورد تأکجه گرفت يتوان نتيق مين تحقي ايهاافتهياز 

اي خاص توانايي خاصي براي خواندن و تجزيه و تحليل متن برخوردار است و براي هدف ترجمه، متن را به گونه

  .کند که اين روش خواندن براي ترجمه با روش خواندن براي هر هدف ديگري متفاوت استتحليل مي

  

      

  

 The Relationship between the Knowledge of Persian Grammar and Translation 
Performance 
By: Muhammad Kamani, Advisor: Dr. A. Sedighi, Reader: Dr. F. Farahzad, 2005 

 محمد کماني/ رابطه بين دانش دستور زبان فارسي در ترجمه از زبان انگليسي: عنوان

  ۱۳۸۳ - زاد  به مشاوره فرزانه فرح- يقيبه راهنماي احمد صد  - 

اين تحقيق به منظور مشخص کردن رابطة بين آشنايي مترجم با دستور زبان :  موضوع و طرح مسئله- الف

  .فارسي و توانايي او در ترجمه از زبان انگليسي به فارسي است

حقيق بر اين پايه استوار است چارچوب نظري به کار گرفته شده در اين ت: ها مباني نظري، پرسشها و نظريه-ب

امر ترجمه با دستور زبان مبدأ و مقصد آشنايي دارند، ترجمه آنها از نظر کمي و کيفي در سطح  که کساني که در

  .باالتري قرار دارد

روش به کار گرفته شده در تحقيق : ها روش تحقيق، نحوة اجراي آن، شيوة گردآوري و تجزيه و تحليل داده- ج

 دانشجوي رشتة مترجمي در دو دانشگاه آزاد واحد جنوب ۵۵ود که براي دستيابي به اين منظور از روش آماري ب

 سؤال ۲۰اي گرامر،  سؤال چهارگزينه۲۰تهران و پيام نور خمين خواسته شد که به سه گروه سؤال که شامل 

  . جملة انگليسي را به فارسي ترجمه کنند۱۵اي بود لغت پاسخ دهند و چهارگزينه

آمار و ارقام در تحقيق انجام گرفته نشان داد مترجماني که به دستور زبان هر دو مبدأ و : گيريها و نتيجه يافته- د

  .کارگيري جمالت صحيح و روان تسلط بيشتري دارندمقصد آشنايي دارند در به
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  يسي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگل دروسيو سرفصلها يورود يآزمونها

   *سيد حسين حيدريان

 واحد رودهن – يآزاد اسالممدرس دانشگاه 
  

  ) اسالميسراسري و آزاد( بررسي سؤاالت آزمونهاي ورودي :بخش نخست
دورة كارشناسي ارشد  "، برنامه و سرفصل دروسيکتابچة مشخصات کل" مندرج در "رشيط پذيشرا" قسمتدر 

قات و ي، تحقعلوموزارت  (ي وزارت فرهنگ و آموزش عاليزير برنامهي عاليمصوب شورامترجمي زبان انگليسي، 

  :**ن آمده استيچن )ي فعليفناور

براساس (داوطلبان ورود به اين رشته عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي ورود به دورة کارشناسي ارشد "

ي اين دوره که بايد بتوانند از عهدة امتحان ورود) ريزي کارشناسي ارشد شوراي عالي برنامهنامةآئين

، مهارت ترجمه از زبان انگليسي به فارسي و بالعکس و ، زبان و ادبيات فارسي از زبان انگليسياستعبارت 

  ".آئين نگارش فارسي برآيند

، )۱۳۸۰از سال (هاي کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در طي سالهاي برگزاري آزمونهاي ورودي دوره

 ۵ براي زبان عمومي به صورت تستهاي چهارجوابي، شامل ۲ر مقايسه با ضريب  د۳سؤاالت تخصصي با ضريب 

 بوده ادبيات فارسي، و زبانشناسي، مهارت ترجمه، شناسيواژه، اصول و مباني نظري ترجمه موضوع درسي

 تعداد سؤالهاي مطرح شده در کنکور سراسري و دانشگاه آزاد اسالمي را طي چهار سال ۱شمارة  جدول. است

  . دهدوالي به تفکيک موضوعات مختلف امتحاني نشان ميمت

كه گاه از  ( يا ترجمة متون پيداست، مجموع سؤاالت مربوط به بخش مهارت ترجمه۱طور كه از جدول شمارة همان

سؤاالت در هر دو گونه اينكاهش . استسال به سال كمتر شدهتقريباً ) شودميياد نيز  عمليعنوان ترجمة آن به

.  در سنجش توانائيهاي ترجمة داوطلبان باشدآنهاتواند به دليل ناکارآمد بودن دليل نيست و مي يقيناً بي،آزمون

توان از استدالل، دانش واژگاني و حتي سؤاالت مهارت ترجمه معموالً طوري است كه براي انتخاب گزينة درست مي

از .  استفاده جست و اين معيار خوبي نيستاز هوش و تكنيكهاي پاسخگويي به تست به جاي مهارت در ترجمه

اي  حرفهي براي مترجمة نزديک به پاسخ راـب بين دو گزين، انتخاسؤاالتاي بودن سويي، گاه ابهام ناشي از سليقه

سؤاالت ديگر طي تغيير در تعداد ، ميزان کاهش اين سؤاالت در مقايسه با ۲ و ۱در نمودارهاي  .کندنيز دشوار مي

  . شده استنشان دادهالي سه سال متو

 افزايش نسبي سؤاالت اصول و مباني نظري ترجمه در سالهاي اخير، بويژه در کنکور ۲ و ۱با توجه به نمودارهاي 

)  سؤال۲۵مجموعاً  (۸۵ درصد سؤاالت کنکور سراسري سال ۳۱سراسري كامالً مشهود است؛ به طوري که حدود 

را سؤاالت اصول و مباني نظري ترجمه تشکيل داده )  سؤال۳۰مجموعاً ( درصد سؤاالت دانشگاه آزاد اسالمي ۲۱و 

  .است

                                                 
* heydariann@yahoo.com  

شرح  (4، ص 1378، ي فرهنگ آموزش عال وزارتيزير برنامهي عالي شورايه علوم انسان، گروي خارجي زبانهايتة تخصصيمصوب كم  **
  ). آمده استگفتاركامل برنامه و سرفصل دروس در بخش پنجم اين 
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 ي اسالم تعداد سؤاالت تخصصي آزمونهاي سراسري و آزاد– ۱جدول 

  آزمون                       آزاد اسالمي  سراسري
  ۸۵  ۸۴  ۸۳  ۸۲  ۸۵  ۸۴  ۸۳  ۸۲  موضوع درسي

  ۳۰  ۲۰  ۲۰  ۱۵  ۲۵  ۲۶  ۱۰  ۱۵  *اصول ومباني نظري ترجمه

  ۱۵  ۱۰  ۱۰  ۲۰  ۱۵  ۱۰  ۱۵  ۱۲  واژه شناسي

  ۵  -  ۳۵  ۳۷  ۱  ۳  ۵  ۱۶  اقتصادي/سياسي
  ۱۵  ۱۰  ۲۰  ۱۹  ۷  ۱۰  ۲۲  ۱۹  حقوقي/اسناد

 مذهبي
  اخالقي/ادبيات مذهبي

۸  ۳  ۱  ۷  ۹  ۵  ۱۵  ۱۰  

  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ۰  ادبي

  
  

مهارت ترجمه 
  ترجمة متون/

  ۳۰  ۲۵  ۶۰  ۶۵  ۱۵  ۱۴  ۳۰  ۴۳  مجموع

  ۴۰  ۴۵  ۲۰  ۲۰  ۱۰  ۲۰  ۱۵  ۱۰  زبانشناسي

  -  -  -  -  ۱۰  ۱۰  ۱۰  -  **بررسي مقابله اي ساخت جمله

  ۲۵  ۳۷  ۳۰  ۲۰  ۵  -  -  -  ***ادبيات فارسي

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۱۴۰  ۱۴۰  ۸۰  ۸۰  ۸۰  ۸۰  مجموع

  . آمده استهاي ترجمهنظريه به نام  اسالمياين عنوان در آزمون آزاد* 
  .الت درس زبانشناسي ادغام شده است و در مجموعة زبانشناسي قرار گرفته استاي ساخت جمله با سؤابررسي مقابلهسؤاالت  در بعضي سالها **

 كه در اين شناسي قرار گرفته استشناسي و دستور زبان فارسي در يك مجموعه و در ذيل عنوان واژه معموالً در آزمون سراسري، درس واژه***
با تكيه بر (ي و نگارشي است و هر سال فقط دو يا سه سؤال از تاريخ ادبيات بيشتر سؤاالت ادبيات فارسي، سؤاالت دستور. جدول تفكيك شده است

  . مطرح شده است) شناسيسبك
  

عالوه بر مسائل  ترجمه، ي نظري ترجمه و اصول و مبانيدو بخش مهارتها سؤاالت تعداددر ش يکاهش و افزان ي ا

ن ي اپنجممندرج در بخش  ،ن دورهياهداف ابا  مون آزشتري تطابق ب جهتتواند دري، من گفتاري ايابتدامطرح شده در 

  .شد بايداوطلبان در خصوص مسائل نظر يها و دانستهتهايد بر قابلي تأکيعني گفتار

ن ي موجود در ايدرصدها. دهدي را نشان م۸۵ تعداد و درصد سؤاالت آزمونهاي سراسري و آزاد در سال ۲جدول 

 ين سال برگزاري در آخريد طراحان سؤال بر موضوعات مختلف درسيزان تأکيسة ميجهت مقا (۳جدول در نمودار 

ن گفتار ي اچهارمز منابع ذکر شده در بخش ي نن نمودار ويرسد توجه به ايبه نظر م.  آمده است)ي وروديآزمونها

  .د باشدين دوره مفي داوطلبان ورود به ايبرا

 را يگريال دـ مج، مذکوري ورودياـونهـ آزميرگزاروة بـ سؤاالت و نحيراوانــ نوع و ف ازيل کامليشک، تحليب

ن خصوص باشد، يق جامع در ايقک تحيتواند موضوع ي که مياز مسائل. است  خارجگفتارن يطلبد که از حوصلة ايم

 ي نظري اصول و مبانسؤاالتدر مورد ن موضوع يا. استها نهيز نوع انتخاب گزي سؤاالت و نيهايژگيل ويتحل

  .  استبررسي شده) بخش پاسخنامه( ارـگفتن ي اومـس در بخش يجمالبه طور اترجمه 

نامة کارشناسي ارشد نيـز نکتـة ديگر، پايين بودن تعـداد سؤاالت بخش ادبيات فارسي است که اهميت آن در آيين

دي است نامة يادشده، در واقع تأکينام بردن از موضوع درسي زبان و ادبيات فارسي در آئين. بيني شده استپيش

 در کنکور ۸۵سؤاالت ادبيات فارسي، در سالهاي قبل از . *هاي مترجمي زبان مادري براي دورهتسلط بربر لزوم 

 نيز، ۸۵توان دريافت، در کنکور سراسري سال  مي۳طور که از نمودار سراسري اصالً وجود نداشته است و آن

   . استبوده)  درصد۲۵/۶(درصد اين سؤاالت به طور مشهودي پايين 

                                                 
 در فصلنامة مطالعات ترجمه، سال اول، "وضعيت كنوني آموزش ترجمه در ايران"مالنظر، حسين، مقالة : براي مطالعة بيشتر رجوع شود به  *

  .1382شمارة دوم، تابستان 
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  مقايسة تعداد سؤاالت کنکور سراسري در طي سه سال متوالي در دروس مختلف - ۱نمودار 
  ).در ستونهاي اول و سوم توجه شودقابل مالحظه  كاهش و به افزايش(  سؤال ۸۰: تعداد كل در هر سه سال
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  دروس مختلفمقايسة تعداد سؤاالت دانشگاه آزاد اسالمي در طي سه سال متوالي در  -۲نمودار 
  ). چهارم توجه شود و در ستونهاي اول، سوم قابل مالحظهكاهش و افزايشبه (  سؤال ۱۴۰: تعداد كل در هر سه سال
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  ۸۵در سال اسالمي   تعداد و درصد سؤاالت آزمونهاي سراسري و آزاد – ۲جدول 

  نوع سؤال  آزاد اسالمي  سراسري

  درصد  تعداد سؤاالت  درصد  تعداد سؤاالت

  ۲۱,۴۳  ۳۰  ۳۱,۲۵  ۲۵   و مباني نظري ترجمهاصول

  ۱۰,۷۱  ۱۵  ۱۸,۷۵  ۱۵  شناسيواژه

  ۲۱,۴۳  ۳۰  ۱۸,۷۵  ۱۵  ترجمة متون/ مهارت ترجمه 

  ۲۸,۵۷  ۴۰  ۲۵  ۲۰  )اي ساخت جملهو بررسي مقابله(زبانشناسي 

  ۱۷,۸۶  ۲۵  ۶,۲۵  ۵  ادبيات فارسي

  ۱۰۰  ۱۴۰  ۱۰۰  ۸۰  مجموع
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  ۸۵ در سال  اسالميونهاي سراسري و آزاد مقايسة درصد سؤاالت آزم-۳نمودار 
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 ترجمه در آزمونهاي ورودي كارشناسي ي نظري سؤاالت اصول و مباننمونة :بخش دوم
   * مترجمي زبان انگليسيارشد

  
  ۸۵ سال يت آزمون سراسرسؤاال -الف 

  ) ترجمهي نظريمبان اصول و( 
  

241. Translators seek to ………… . 
1) express one world in terms of another 
2) domesticate otherwise foreign texts 
3) find equivalent forms for L1 lexical items 
4) show that man’s experiences are translatable 

 
242. Recording, in translation, refers to ………… . 

1) expression plane transfer 
2) content plane transfer 
3) content plane transfer transposition 
4) expression plane transposition 

 
243. The grammatical categories that best reflect conative function are: 

1) the imperative and locative forms 
2) the passive and circumlocutory forms 
3) the vocative and imperative forms 
4) the exhortative and conative forms 

  

                                                 
 با ما همكاري _) واحد علوم و تحقيقات( دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي –گزارش، آقاي بهروز ابراهيمي  در تهية اين  *

  .، به سفارش نشريه توسط دوست و همكار گرامي آقاي بهروز كروبي نگاشته شده استفتارهمچنين بخش سوم گ. اندداشته
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244. Equivalent effect is easier to achieve in the case of ………… texts. 
1) expressive  
2) informative 
3) phatic 
4) vocative 

 
245. The translatability/untranslatability concept is ………… . 

1) a key concept in applied translation studies 
2) no longer very important after Jakobson’s works 
3) the core concept of linguistics 
4) the core concept of semantics 

 
246. Code-switching refers to ………… . 

1) an expressive mode used by some artists and poets 
2) a typical disorder of multilingual children 
3) a typical disorder of multilingual individuals 
4) a typical disorder of aphasic children 

 
247. The term context is ………… . 

1) an aspect of the text particularly important for the language student 
2) the cultural, historical, and geographical setting of an utterance 
3) the co-text of a given utterance 
4) the same as co-text, according to the terminology of some translation studies schools 

 
248. According to Dryden, a word-by-word translation is a (an) ………… . 

1) adaptation 
2) imitation 
3) metaphrase 
4) paraphrase 

 
249. Which one of the following is an example of intralingual translation as discussed by 
Jakobson? 

1) Reproducing in the SL. 
2) Rewording in the SL. 
3) Rephrasing in the TL. 
4) Recreating in the SL. 

 
250. In Catford’s words, translation shifts are ………… . 

1) lexical in mismatches 
2) grammatical mismatches 
3) changes in the meaning of the ST 
4) departures from formal correspondence 

 
251. Recent MT programs are ………… . 

1) knowledge-based and transfer-based 
2) example-based and statistics-based 
3) based on matching, recognition, and output 
4) based on analysis, transfer, and restructuring 

 
252. When you learn foreign languages, translation is ………… . 

1) not included in the program 
2) limited to exercises in the use of foreign language 
3) replaced by version 
4) a didactic tool 
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253. Multilingual MT systems tend to use ………… . 

1) limited input 
2) an interlingua 
3) bi-directional programs 
4) an abstract representation 

 
254. In Vinay and Darbelnet’s model, calque is a procedure in ………… . 

1) literal translation 
2) free translation 
3) direct translation 
4) oblique translation 

 
255. Which one of the following questions is addressed by the cultural approaches to 
translation and translation studies? 

1) What do translations do? 
2) How can translations be compared? 
3) What is equivalence in translation? 
4) What are the mental processes of translating? 
 

256. What distinction does Levy make between translation theory and practice? 
1) Translation theory is abstract, but translation practice is actual. 
2) Translation theory is instructive, but translation practice is applied. 
3) Translation theory tends to be normative, but translation practice is pragmatic. 
4) Translation theory is rank-bound, but translation practice is rank free. 

 
257. What are the major sources of difficulty for interpreters? 

1) Fluency 
2) Register and unit 
3) Tone 
4) Speed and memory 

 
258. Which of the following is an example of vocative texts? 

1) A drama 
2) A scientific report 
3) Popular literature 
4) An autobiography 

 
259. Think-aloud protocols are used to investigate the ………… of translation. 

1) function 
2) interpretation 
3) medium 
4) process 

 
260. The equivalence of two linguistic signs ………… . 

1) is possible in only interlingual translation 
2) is possible only in intralingual translation through the use of synonyms 
3) does not exist 
4) is what allows translation 

 
261. In Dryden’s words, metaphor needs ………… . 

1) adaptation 
2) imitation 
3) literal translation 
4) rewording 
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262. What are kernel level sentences in Nida’s theory? 

1) Basic deep-structure sentences. 
2) Transformed surface-structure sentences. 
3) Basic statements and simple surface-structure sentences. 
4) Back-transformed, simple, active, declarative sentences. 

 
263. A pragmatic equivalent is oriented toward the ………… . 

1) message 
2) reader 
3) writer 
4) text 

 
264. According to Catford, in a partial translation ………… . 

1) some words are left untranslated 
2) some parts of the ST are omitted 
3) words are translated at corresponding levels 
4) the TL material replaces only some parts of the SL material 

 
265. Translators performing under different conditions often adopt differing strategies 

and ultimately come up with different ………… . 
1) evaluations 
2) hypotheses 
3) products 
4) theories 

 
  ۸۵سال  -اسالميت آزمون دانشگاه آزاد سؤاال -ب 

 ) ترجمهي نظرياصول و مبان(
 

101. Within Jakobson’s approach, cross-linguistic differences occur at the levels of 
………… . 
1) form, meaning, syntax 
2) aspect, gender, semantic fields 
3) features of meaning, lexical mismatches 
4) poetics, stylistics 

 
102. “Naturalness” is considered a characteristic of  ………… translation. 

1) unduly free 
2) modified literal 
3) idiomatic 
4) equivalent-response 

 
103. In the structural approaches, translation is defined as ………… . 

1) a change of meaning 
2) reproduction of message 
3) reproduction of  content 
4) a change of form 

 
104. What is the semantic label for the word “repetition”? 

1) event 
2) noun 
3) object 
4) verb 
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105. According to polysystem theory, when is translated literature peripheral? 

1) when it includes a variety of genres in literature 
2) when it is smaller in volume than non-translated literature 
3) when it is marginalized 
4) when it is canonized 

 

106. In the history of translation studies, the 18th century is known to be more ………… 
whereas the 19th century is known to be more ………… . 
1) linguistics-oriented, literature oriented 
2) philology-oriented, linguistics-oriented 
3) data-oriented, theory-oriented 
4) literature-oriented, science-oriented 

 

107. In the twentieth century, accuracy became more important than ………… . 
1) style 
2) fidelity 
3) literalness 
4) naturalness 

 
108. In what ways is the Spanish-English translation of a novel by Marquez restricted, 

according to Holme’s map? 
1) rank-restricted, area-restricted, text type-restricted. 
2) problem-restricted, time restricted, text type-restricted. 
3) text type-restricted, medium restricted, problem-restricted. 
4) area-restricted, text type-restricted, time-restricted. 

 
109. According to Larson, a borrowed word is  ………… into the receptor language, 

whereas a loan word is ………… to the TT receptors. 
1) transferred, known 
2) assimilated, new 
3) integrated, unfamiliar 
4) transposed, unidentified 

 
110. Larson’s approach to translation studies is ………… . 

1) semiotic 
2) descriptive 
3) structural and prescriptive 
4) post-structural and transformational 

 

111. The Relevance Theory was mediated into translation studies by ………… . 
1) Sperber and Wilson 
2) Gutt 
3) Hermans 
4) Hatim and Mason 

 

112. According to Larson, a modified literal translation ………… . 
1) changes the grammatical forms when constructions are obligatory. 
2) adds extraneous information to the source text. 
3) is rank-bound at the level of word 
4) reproduces the patterns of the source language 

 

113. What is the primary sense, according to Larson? 
1) The isolated meaning a word suggests to most of its users. 
2) The meaning of a word in the context. 
3) The meaning suggested by the word when it is used alone. 
4) The most important meaning of a word. 
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114. The Manipulation Scholl considers translation a ………… . 

1) paraphrase 
2) rewriting 
3) recoding 
4) reproduction 

 
115. The skopos theory was introduced by ………… . 

1) Nord 
2) Bassnett and Lefever 
3) Blum Kulka 
4) Verneer and Reiss 

 
116. Toury’s approach to translation is ………… . 

1) post-structural 
2) analytical 
3) hermeneutic 
4) normative 

 
117. Which of the following concepts corresponds to the concept of “the invariant core 

of meaning”? 
1) propositional meaning 
2) functional meaning 
3) literal meaning 
4) connotative meaning 

 
118. Which theory of translation is known to be behavioristic and mathematical? 

1) Steiner’s 
2) Kade’s 
3) Catford’s 
4) Neubert’s 

 
119. Cultural approaches to translation reject the concept of ………… . 

1) historical differences. 
2) translation universals. 
3) linguistic similarities 
4) power relations. 

 

120. Herman believes that ………… . 
1) all translations contain manipulation. 
2) translation is paraphrasing. 
3) translation is a linguistic activity. 
4) translation is distortion. 

 

121. Popovic believes that the difference between the various target versions of a single 
source text concerns ………… . 

1) the variant parts 
2) the core 
3) the periphery 
4) the meaning 

 

122. According to Zohar, translated literature is contral when ………… . 
1) it is done from a dominant language. 
2) it covers ideologically loaded material. 
3) it excludes certain literary genres. 
4) it is greater in volume than non-translated literature. 
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123. What is the difference between automatic text translation and automatic speech 
translation? 
1) The former is more complex. 
2) the latter is based on speech recognition, whereas the former is based on speech 

synthesis. 
3) The latter uses two more additional stages. 
4) The latter requires human intervention, whereas the former does not. 

 
124. Which of the following contributed to the development of second generation MT 

programs? 
1) Development of artificial intelligence. 
2) Inclusion of pre-editing and post-editing in the MT process. 
3) Text-linguistics 
4) Output restriction 

 
125. Which of the following constitutes an indirect method in MT? 

1) The ALPAC 
2) The Transfer Approach 
3) The text-analysis method 
4) The ASLIB 

 
126. Which one of the following strategies was used for null-equivalent words in the 
Baghdad school? 

1) borrowing 
2) coinage 
3) substitution 
4) omission 

 
127. Koller’s “pragmatic equivalence” is similar to Newmark’s ………… . 

1) semantic translation 
2) formal equivalence 
3) communicative translation 
4) text-type equivalence 

 
128. Munday defines “tertium comparationis” as ………… . 

1) a taxonomic linguistic strategy which is used in the analysis of translation shifts. 
2) a descriptive criteria which identifies the web of relations between ST and TT. 
3) a prescriptive notion which distinguishes between acceptable and unacceptable 

translations. 
4) an invariant against which two segments can be measured to gauge variation. 

 
129. In Vinay and Darbelnet’s model, a change of one part of speech for another is 

called ………… . 
1) calque  2) transposition  3) modulation  4) adaptation 

 
130. According to Catford, a change of the active voice to the passive is called …………  

1) structural shift  2) class shift  3) unit shift 4) intra-system shift 
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  85 سال ي ترجمه در آزمونهاي نظريمباناصول و ت سؤاالپاسخها و منابع  :بخش سوم
  *بهروز كروبي: يگردآور

   واحد اراك– يمدرس دانشگاه آزاد اسالم
  

  85 سال ي آزمون سراسر-الف
ن ي اي برايمتأسفانه، منبع. باشدي م1 ة، گزينگاه سازمان سنجشيح طبق پاسخنامة پايپاسخ صح: 241سؤال 

  .افت نشديال سؤ
  : زير رجوع شودينترنتيگاه ايبه پا :242 سؤال

it.logos.www .ز پاسخنامة منتشر شده توسط يو ن گاهين پايا موجود در نامةطبق پاسخسؤال ن يپاسخ ا
 از سؤاالت بخش اصول و  سؤال7 كه  ينترنتي ايناآشنا گاهين پايدر خصوص ا( . است1نه يگزسازمان سنجش 

) قسمت منابع(ن بخش ي اياست در انتها انتخاب شدهاز آن  85 آزمون سراسري سال  درمباني نظري ترجمه
     recoding   :خوردبه چشم مي  الزم به ذكر است در صورت سؤال نيز اشتباه اماليي.ح داد شده استيتوض

  ). است تايپ شده recording اشتباهبه
  :ر رجوع شوديه منبع زبن يهمچن

((The signal achievement of Roman Jakobson’s widely cited 1959 essay (reprinted below) is 
to have introduced a semiotic reflection on translatability. Jakobson questions empiricist 
semantics by conceiving of meaning, not as a reference to reality, but as a relation to a 
potentially endless chain of signs. He describes translation as a process of recoding which 
“involves two equivalent messages in two different codes.” Jakobson underestimates the 
interpretive nature of translation, the fact that recoding is an active rewording that 
doesn’t simply transmit the foreign message, but transforms it. Still, he is mindful of the 
differences among cultural discourses, especially poetry, where “grammatical categories carry 
a high semantic import” and which therefore requires translation that is a “creative 
transposition” into a different system of signs.))  (Venuti, 2000, p. 69, my emphasis) 

   :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح :243 سؤال
it.logos.wwwزي ن  و:  

((This function [vocative function] of language has been given many other names, including 
‘conative’ (denoting effort), ‘instrumental’, ‘operative’, and ‘pragmatic’.)) (Newmark, 1988, 
p.41, my emphasis) 

 :رجوع شودر يبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح  :244 سؤال
(Newmark, 1988, pp. 48-9) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز ! است3 گزينةح يپاسخ صح  :245 سؤال
it.logos.www  

  :ن رجوع شود بهيهمچن
((Jakobson’s discussion on translation centres around certain key questions of linguistics, 
including equivalence between items in SL and TL and the notion of translatability.))  
(Hatim & Munday, 2004, p.7 ,my emphasis underlined). 

 
NOTE: THEREFORE, TRANSLATABILITY IS “A KEY QUESTION” IN LINGUISTICS 
AND NOT “THE CORE CONCEPT” OF LINGUISTICS. 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز ! است1 گزينةح يپاسخ صح  :246 سؤال
it.logos.www 

                                                 
* behrouz.karoubi@gmail.com 
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  :ن رجوع شود بهيهمچن

(([Code switching is] a change by a speaker (or writer) from one language or language variety 
to another one.)) (Richards & Platt, 1992, p. 58) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح :247 سؤال
it.logos.www 

 ! فوق استخراج شده استوبگاه است كه از يسؤالن يتري منطقسؤالن يا: حيتوض

  :ن رجوع شود بهيهمچن
(([Context is] The multi-layered extra-textual environment which exerts a determining 
influence on the language used. The subject matter of a given text, for example, is part of a 
context of situation. The ideology of the speaker, on the other hand, would form part of the 
context of culture...)) (([Co-text is] The other lexical items that occur before and after a 
word.)) (Hatim & Munday 2004, pp.336-337, my emphasis underlined) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :248 سؤال
((In the preface to his translation of Ovid's Epistles in 1680, Dryden (1680,'1992: 17) reduces 
all translation to three categories: 
1 ‘metaphrase’: 'word by word and line by line' translation, which responds to literal 

translation; 
2 ‘paraphrase’: 'translation with latitude, where the author is kept in view by the translator so 

as never to be lost, but his words are not so strictly followed as his sense'; this involves 
changing whole phrases and more or less corresponds to faithful or sense for-sense 
translation; 

3 ‘imitation’: 'forsaking' both words and sense; This corresponds to Cowley's very free 
translation and is more or less adaptation.)) 

 (Munday, 2001, p.25) 
  . است2 گزينةح يپاسخ صح  :249 سؤال
د، بحث در مورد زبان مبدأ و ي آيان ميبه م) intralingual (ي كه صحبت از ترجمه درون زبانيهنگام: حيتوض
 در هيچ يك از !ميك زبان سر و كار دارين نوع ترجمه تنها با يرا در اي نامربوط است، ز (SL & TL) مقصد
 .زباني، زبان مبدأ و مقصد يكي است هم زمان ذكر نشده، در واقع در ترجمه درون ها، دو زبان مبدأ و مقصدگزينه

  ! زبان مبدأ استفاده شده استبه پاسخ دهنده ها از كلمة) هنماييرا(براي ندادن كليد پاسخ 
:ر رجوع شوديبه منبع ز  

((… the Russo–American linguist Roman Jakobson makes a very important distinction 
between three types of written translation: 
1. intralingual translation – translation within the same language, which can involve 

rewording or paraphrase; 
2. interlingual translation – translation from one language to another, and 
3. intersemiotic translation – translation of the verbal sign by a non-verbal sign, for 

example music or image.)) 
(Hatim & Munday, 2004, p.5, my emphasis underlined) 
 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :250 سؤال
((John Catford was the first scholar to use the term in his A Linguistic Theory of Translation 
(1965, see Section B Text B4.1). His definition of shifts is ‘departures from formal 
correspondence in the process of going from the SL to the TL’.)) (Hatim & Munday, 2004, 
p.26 my, emphasis underlined) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح  :251 سؤال
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((In recent years, several important new and quite different approaches to MT have 
emerged, two of which are worth summarizing here: example based MT and statistics-
based MT.)) (Somers, qtd in Baker 1998, p. 148, my emphasis)    

  
  :ر رجوع شوديبه منبع ز.  است4 گزينةح يپاسخ صح  :252 سؤال

it.logos.www 
  :ن رجوع شود بهيهمچن

(([Grammar Translation Method is] a method of foreign or second language teaching wich 
makes use of translation and grammar study as the main teaching and learning activities.)) 
(Richards & Platt, 1992, p. 161, my emphasis)  

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح  :253 سؤال
((… there are many advantages of an interlingual approach, especially when one thinks of 
multilingual systems translating between many language pairs … .)) (Somers, qtd in Baker 
1998, p. 145, my emphasis) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :254 سؤال
((Vinay and Darbelnet’s categorization of translation procedures is very detailed. They name 
two ‘methods’ covering seven procedures: 
1. direct translation, which covers borrowing, calque and literal translation, and 
2. oblique translation, which is transposition, modulation, equivalence and adaptation.)) 
(Hatim and Munday, 2004, p. 30, my emphasis underlined) 

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :255 سؤال
(([In cultural approaches] Translation is recognized as possessing an ideological power, not 
only reflecting the dominant forces at work in the society but also performing an active role in 
the formation and interpretation of ideology.)) 
(Hatim & Munday, 2004, p. 329, my emphasis) 

  :ر رجوع شودينبع زبه م . است3 گزينةح يپاسخ صح  :256 سؤال
((Translation theory tends to be normative, to instruct translators on the OPTIMAL solution; 
actual translation work, however, is pragmatic; the translator [resorts to] that one of the 
possible solutions which promises a maximum of effect with a minimum of effort. That is to 
say, he intuitively [invokes] the so-called MINIMAX STRATEGY.)) 
(Levy, qtd. in Hatim & Munday, 2004, p.174) 

  .ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :257 سؤال
((The main problems that each interpreter usually complains about are of three types: 
a. Not being able to write as fast as the speaker delivers his/her speech and not being able to 

read what one writes 
b. Not being able to remember all portions of the speech delivered 
c. Not being able to make pace with the speaker’s speech delivery)) 
(Miremadi, 1991, p. 226, my emphasis underlined) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :258 سؤال
(Newmark, 1988, p. 40) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :259 سؤال
((THINK-ALOUD PROTOCOL (TAP): A technique for recording reactions elicited from 
translators or users of translations regarding the PROCESS of translation.)) 
(Hatim & Munday, 2004, p.351) 

  :ر رجوع شوديمنبع ز به ! است4 گزينةح يپاسخ صح  :260 سؤال
it.logos.www 
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رغم ين حال، عليبا ا.  است3 گزينةح ي سازمان سنجش، پاسخ صحوبگاهد منتشر شده در يطبق كل  :261 سؤال

 در ي در مورد نظر خاص وي، متأسفانه نتوانستم مطلب"دنيدرا"د و نظرات يمراجعه به منابع مختلف در مورد عقا
  : سازمان سنجش بودوبگاهه در ر با پاسخ اعالم شديافتم كامالً مغايآنچه كه . ابميمورد ترجمه استعاره ب

((… the process which this term [metaphrase] denotes is that of LITERAL TRANSLATION. 
Dryden condemns such a practice in no uncertain terms by arguing that “’tis almost 
impossible to translate verbally, and well, at the same time”)) 
(Shuttleworth & Cowie, 1997, p. 103-4) 

  )ح استيز صحي ن1نة يگز( . است4 گزينة ،حيپاسخ صح  :262 سؤال 
  :ر رجوع شوديبه منبع ز

((The ‘analysis’ phase begins with discovering the so-called ‘kernels’ (a term which Nida 
borrows from Chomsky’s transformational generative grammar). Kernels are basic 
structural elements to which syntactically more elaborate surface structures of a language 
can be reduced.)) (Hatim & Munday, 2004, p. 46)  

  ).است ي چامسكdeep structureك به مفهوم يار نزديدا بسي ناkernel sentenceمفهوم : حيتوض(
  :ر رجوع شوديبه منبع ز.  است2 گزينةح يپاسخ صح  :263 سؤال 

((To achieve similarity of effect and cater for reader expectations is to attain full pragmatic or 
dynamic equivalence.)) 
(Hatim & Munday, 2004, p.51, my emphasis underlined) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :264 سؤال
(Miremadi, 1991, p. 143) 

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :265 سؤال
((At any rate, translators performing under different conditions (e.g., translating texts of 
different kinds, and/or for different audiences) often adopt different strategies, and ultimately 
come up with markedly different products.)) 
(Toury, qtd. in Venuti, 2000, p. 199)  

  فهرست منابع
 آزمون االت بخش اصول و مباني نظري ترجمةاز سؤ)  سؤال25از   سؤال7(بيش از يك چهارم  :حيتوض

 ي به نشانينترنتي از وبگاه ا"مستقيماً و بدون هيچ گونه تغييري"  85 مترجمي در سال سراسري كارشناسي ارشد
it.logos.www انتخاب شده است كه توسط Bruno Osimo مدرس قراردادي دروس ترجمه در دانشگاه 

Università degli Studi di Milanoفاقد اعتبار علمي الزم وبگاه  اين كتة قابل تأمل اينكهن. اند ايتاليا طرح شده
حال اين سؤال .  استOsimo؛ و بسياري از سؤاالت مطرح شده ظاهراً نظرات و برداشتهاي شخصي آقاي است

آيد كه آيا جزوة استاد مذكور جزو منابع كارشناسي ارشد مترجمي در كشور ايران است؟ و شخص و يا پيش مي
  مباحث نظري ترجمه آشنايي دارند؟اند تا چه حد بااالت را انتخاب كردهاشخاصي كه اين سؤ

Baker, M. (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. 
 
Hatim, B. & Munday, J. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. London: Routledge. 
 
Miremadi, S. (1991). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT. 
 
Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies. London: Routledge. 
 
Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. 
 
Richards, J.C., and Platt H. (1992) Dictionary of Language teaching and Applied Linguistics. London: 

Longman. 
Shuttleworth, M. & Cowie, M. (1997). Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome. 
 
Venuti, L. (2000) The Translation Studies Reader. London: Routledge. 
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  85 سال ي آزمون دانشگاه آزاد اسالم-ب
   :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح :101 سؤال

(Munday, 2001, p.37)  
 ي نشان دادن اختالفات زبانشناختيبرا) Jakobson(  ياكوبسن هستند كه"ييمثالها"سه مورد ذكر شده : حيتوض

آيد بر خالف آنچه كه از اين سؤال برمي. ردي گي مختلف از آنها بهره مي زبانهاي و واژگاني نحويرهان ساختايب
  !  شودين موارد ختم مي تنها به همين زبانيست كه اختالفات بين ني معتقد به ايو

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :102 سؤال
(Larson, 1984, p.17) 

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :103 سؤال
(Munday, 2001, Chapter 4)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :104 سؤال
(Larson, 1984, pp. 191-2)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :105 سؤال
(Munday, 2001, pp. 110-111)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :106 سؤال
(Miremadi, 1991, p. 102)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :107 سؤال
(Miremadi, 1991, p. 102)  

 :ر رجوع شوديمنبع زهر يك از دو به  . است4 گزينةح يپاسخ صح  :108 سؤال
(Munday, 2001, p. 12) also: (Hatim & Munday, 2004, pp. 130-31) 

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يپاسخ صح  :109 سؤال
(Larson, 1984, p.170)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :110 سؤال
(Larson, 1984, p. 26) Larson’s approach is based on the analysis of semantic structures. 

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح ي صحپاسخ  :111 سؤال
(Hatim & Munday, 2004, p. 57 and also p.176)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :112 سؤال
(Larson, 1984, p. 16)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :113 سؤال
(Larson, 1984, p. 100)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است2 گزينةح يسخ صحپا  :114 سؤال
(Shuttleworth & Cowie, 1997, p. 102)  

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :115 سؤال
(Hatim & Munday, 2004, p. 349)  

 :ر رجوع شوديمنبع زهر يك از دو به  . است4 گزينةح يپاسخ صح  :116 سؤال
(Munday, 2001, pp. 112-113) also: (Hatim & Munday, 2004, p. 95) 

 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است1 گزينةح يپاسخ صح  :117 سؤال
(See Larson, 1984, Chapter 18; also Bassnett, 1980/2002, p. 33)   

   (Newmark, 1991) :رجوع شودمقابل به منبع  . است3 گزينةح يپاسخ صح  :118 سؤال
  ) دانشگاه عالمه طباطبايي–زاد  و مباني نظري ترجمه، خانم دكتر فرحو نيز جزوة اصول(

  :ر رجوع شوديبه منبع ز . است4 گزينةح يپاسخ صح  :119 سؤال

(Hatim & Munday, 2004, p. 106) واژة يبه جا reject درواقع criticizeصحيح است .  
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    (Shuttleworth & Cowie, 1997, p. 102) :رجوع شودمقابل به منبع  . است1 گزينةح يپاسخ صح  :120 سؤال
   (Bassnett, 1980/2002, p. 33)                 :رجوع شودمقابل به منبع  . است1 گزينةح يپاسخ صح  :121 سؤال

  )يي دانشگاه عالمه طباطبا–زاد  ترجمه، خانم دكتر فرحي نظريز جزوة اصول و مبانيو ن(
  .)ر توجه شودي زمتنبه مورد دوم در . (ت اس1 گزينةح يپاسخ صح  :122 سؤال

Even-Zohar gives three major cases when translated literature occupies the primary position: 
1. When a ‘young’ literature is being established and looks initially to ‘older’ literatures for ready-made 
models; 
2. When a literature is ‘peripheral’ or ‘weak’ and imports those literary types which it is lacking. This 
can happen when a smaller nation is dominated by the culture of a larger one. Even-Zohar sees that ‘all 
sorts of peripheral literature may in such cases consist of translated literature’ (p. 194). This happens at 
various levels. For instance, in modern Spain smaller regions such as Galicia import many translations 
from the dominant Spanish form Castilian, while Spain itself imports canonized and non-canonized 
literature from the English-speaking world; 
3. When there is a critical turning point in literary history at which established models are no longer 
considered sufficient, or when there is a vacuum in the literature of the country. Where no type holds 
sway, it is easier for foreign models to assume primacy... (Munday, 2001, pp. 110-111) 

  . نوشته شده استntraloc اشتباهاً ntralecدر صورت سؤال : توضيح
در مقالة آقاي اين مطلب  همچنين ؛ Somers 2003, p. 363)نقل از ( . است3 گزينةح يپاسخ صح  :123 سؤال

  ). به صورت فارسي آمده استشناسيانديشي ترجمهمقاالت دو هممصطفي عاصي در مجموعه 
 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح  :124 سؤال

(Somers in Baker, 1998, p.141 also 145)   
 مربوط به اين منبع، در مقالة آقاي مصطفي عاصي در مجموعه ديگرهمچنين موضوع اين سؤال و سؤاالت (

  ).به صورت فارسي آمده است شناسيانديشي ترجمهممقاالت دو ه
   (Somers in Baker, 1998, p.141)            : رجوع شودمقابلبه منبع  . است2 گزينةح يپاسخ صح  :125 سؤال
 (Baker, 1998, p. 321)                           :رجوع شودمقابل به منبع  . است1 گزينةح يپاسخ صح  :126 سؤال
 :ر رجوع شوديبه منبع ز . است3 گزينةح يپاسخ صح :127 لسؤا

(Newmark, 1988, p. 47) also: (Hatim & Munday, 2004, p. 51)  
   (Hatim & Munday, 2004, pp. 31-2)      :رجوع شودمقابل به منبع  . است4 گزينةح يپاسخ صح  :128 سؤال
 :منبع زير رجوع شود هر يك از دوبه  . است2 گزينةح يپاسخ صح  :129 سؤال

   (Munday, 2001, p. 57) also:   (Hatim & Munday, 2004, p. 150)  
 :منبع زير رجوع شودهر يك از دو به  . است1 گزينةح يپاسخ صح :130 سؤال

(Munday, 2001, p. 61) also:   (Hatim & Munday, 2004, p. 145) 
  :فهرست منابع

Baker, M. (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge. 
 
Bassnett, S. (1980). Translation Studies. London: Routledge. 
 
*Hatim, b. & Munday, J. (2004). Translation: An Advanced Resource Book. London: Routledge. 
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University Press of America. 
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  *ي تخصصسؤاالت ي برايشنهاديمنابع پفهرست كامل  :بخش چهارم
  

  :مباني نظري ترجمهاصول و . 1
منابع به  ارـگفتن يه شده در بخش سوم ايپاسخنامة تهدر  ، ترجمهي نظريمباناصول و  در مورد سؤاالت بخش

تحت (كر يمونا ب المعارفةدائره ـاز جمل ،ابعـن منيا ةـهمة ـ مطالعدـرسير مـبه نظ يول. استاشاره شده  ايويژه
 ي ورودي در آزمونهاي آمادگيصرفاً برا) Routledge Encyclopedia of Translation Studiesعنوان 
  براي درسيجامع يكه از كتابها ،از دو منبع زير ترجمه، ي نظريدر بخش مبانر، ـي اخيدر سالها. ستي نيضرور

 يشتريسؤاالت ب ، ديگرمنابع نسبت به ،سراسري و آزاد اسالمي در هر دو آزمون ،شوندين رشته محسوب ميا
در بخش قبلي پاسخنامة در اي كه اشاره. قابل توجه اينكه برخي از مطالب اين دو كتاب مشترك است .آمده است

يد همين مطلب ؤشده است م) گاه آزاد اسالمي دانش130 و 129، 116، 108 هايسؤال(ت سؤاالپاسخ به برخي از 
  : به صورت افست شده موجود استهر دو كتاب در بازار. است

1. * Introducing Translation Studies; J. Munday 
).دارد يشتريت بين كتاب اهمياو فصل هفتم چهار فصل اول (  

 
2. * Translation: An Advanced Resource Book; B. Hatim & J. Munday 

) آخر كتاب Glossary   و نيز (Unints 1-10) Section A دي با تأك بر ) 
  . كتاب، شامل مقاالتي است كه در فصلهايي از كتاب اول خالصه شده استاين ) Section B(بخش دوم : توضيح

  
  :اد اسالمي از اين منبع بوده استبرخي از سؤاالت دانشگاه آز

- * Meaning-based Translation; M. L. Larson 
 

منبع نخست كه در آزمونهاي سال دو  خصوصاً (ال مطرح شده است ؤسز يناز كتابهاي ذيل  ،در سالهاي گذشته
  .) استيشتريت بي اهميدارا بوده مورد توجه طراحان سؤال نيز 85

- * A Textbook of Translation; P. Newmark 
- Theories of Translation & Interpretation; Dr. Miremadi )انتشارات سمت(  
- Approaches to Translation; P. Newmark 
- Principles & Methodology of Translation; Dr. Mollanazar )انتشارات سمت(  
 

  :زبانشناسي. ۲

- * The Study of Language; G. Yule  
:اي/ و   

- An Introduction to Language; V. Fromkin & R. Rodman 
  :اي ساخت جمله مقابلهررسيب. ۳

- Contrastive Analysis & Error Analysis; Dr. Keshavarz ) رهنماانتشارات(  
- Contrastive Linguistics & Error Analysis (1st vol); Dr. Fallahi; (Iran University Press) 

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي  (بررسي ساخت فارسي و انگليسي و تجزيه و تحليل خطاها؛ دکتر ضياء حسيني - 

  )واحد جنوب يا انتشارات رهنما

)انتشارات دانشگاه پيام نور ( فارسي و انگليسي؛ دکتر يارمحمديةاي ساخت جملبررسي مقابله -   

 
                                                 

 منابع يول. ندري متغ مختلفي در سالهاي ورودي آزمونهاي است كه طراحان سؤالهاين نكته ضروري توجه به ا،نابعن ميدر مورد ا *
 يمندان به قبولجهت عالقهر ي اخيكرد طرح سؤال در سالهاي در خصوص روفتاربخش اول گتوجه به  ن بخش به همراهي شده در ايمعرف
  .اند مشخص شده"*" با عالمت بيشترتي اهمين بخش، منابع دارايدر ا. اهد بودد خويمف يسي زبان انگلي مترجميهادورهدر 
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  :يات فارسيادب. ۴

  )انتشارات سمت( يالني گيعيش؛ دکتر سميراينگارش و و - 

  )انتشارات توس (ي؛ دکتر ناتل خانلريدستور زبان فارس - 

  

  :يشناسواژه. ۵

  ) انتشارات سمت(؛ دکتر تجويدي  انگليسیشناسي واژه* - 

   يديبغ باي؛ دکتر رضائيواژه شناس - 

  )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز؛ دکتر کلباسي - 
 )شگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوه( وندهاي رايج در زبان انگليسي؛ دکتر صفار مقدم - 

 

  :) ترجمة متونيا (مهارت ترجمه. ۶

به  يياز سو. رنگتر شده است سال به سال کم،ت سؤاالت ترجمة متونياهم. همانطور که در بخش اول اشاره شد

شنهاد ي پلذا.  باشديي قابل پاسخگو، و دقتيگونه سؤاالت با معلومات زبان عمومني از ايبخش مهمرسد ينظر م

ها و واژه از يآگاهدر بين اين كتابها،  (.رنديت در نظر بگيل را در درجة دوم اهمي ذيشود داوطلبان، کتابهايم

  :) در پاسخگويي به سؤاالت مربوطه مؤثر بوده است، مکاتبات و اسناديکتابها از آنها، بويژه، يبرخحات اصطال

  
  )انتشارات دانشگاه پيام نور( توانگر ؛ هوشنگ) جلدي۲(مکاتبات و اسناد ترجمة   * - 

   )انتشارات سمت(  مکاتبات و اسناد؛ رحيم اصالن زادهةترجمهاي عملي نمونه * - 

  )انتشارات سمت(؛ دکتر ساالر منافي اناري )۱(بررسي ترجمة انگليسي متون اسالمي  * - 

   )ت سمتانتشارا(اي ؛ دکتر الهي قمشه)۲(بررسي ترجمة انگليسي متون اسالمي  * - 

  )انتشارات دانشگاه پيام نور( يدي؛ دکتر تجوياسيمتون سترجمة  - 

  )انتشارات دانشگاه پيام نور( يدي؛ دکتر تجو)ي جلد۲ (يمتون مطبوعاتترجمة  - 

  )انتشارات سمت( فر يع؛ دکتر خزايمتون ادبترجمة  - 

  )انتشارات دانشگاه پيام نور(زاد ؛ دکتر فرح)۱(شرفته يپترجمة  - 

  )انتشارات دانشگاه پيام نور( گهر ي؛ دکتر جعفريمتون اقتصادة ترجم - 

 )نشر ني(؛ دکتر نوروزي خياباني ) فارسي- انگليسي(فرهنگ لغات و اصطالحات سياسي  - 

 

  :منابع ديگر

كه بعضاً براي همچنين توسط گروه مطالعات ترجمة دانشگاه عالمه طباطبايي، مطالعة منابع فارسي زير نيز 

  :پيشنهاد شده است هداصول و مباني نظري ترجمه مفيد بوموضوع درسي 

   )مركز نشر دانشگاهي(درآمدي بر اصول و روش ترجمه؛ دکتر لطفي پور ساعدي   - 

  )انتشارات دانشگاه پيام نور(زاد نخستين درسهاي ترجمه؛ دکتر فرح - 

  )ظردكتر حسين مالن: صاحب امتياز (ه مطالعات ترجمةفصلنامهاي مختلف شماره - 

  )انتشارات يلدا قلم) (بخش اول (شناسيانديشي ترجمههمدو مجموعه مقاالت  - 

  )انتشارات آستان قدس رضوي (ترجمه و مترجم؛ غالمرضا رشيدي - 
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  هاي کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در ايرانبرنامه و سرفصل دروس دوره

  ∗)مشخصات کلي، برنامه و سرفصل دروسکتابچة برگرفته از (

  :هدف
  : منظور اصلي از ايجاد دورة کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، برآوردن دو هدف براي نيازهاي مملکت است

  .هاي علوم انساني، علوم اجتماعي و غيرهيت مترجمان  زبده در زمينهترب_ الف 
  .شناسان و مربيان دروس ترجمه در سطوح مختلف دانشگاهي و محققاني در زمينة مسايل و کاربردهاي ترجمهتربيت ترجمه_ ب 

ز نياز هيأت علمي الزم براي تدريس دروس توانند نياز روزافزون مملکت را به مترجمان و نيالتحصيالن اين دوره ميبديهي است فارغ
  .ترجمه و تحقيقات ترجمه را تا حد زيادي برآورده سازند

  

  طول دوره _ ۲
 واحد آن طبق مقررات کارشناسي ارشد در سه نيمسال ۲۸باشد که  نيمسال مي۴دورة کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي حداقل 

رسد و تعداد واحدهاي الزم براي شود و کالً در چهار نيمسـال به پايان ميل چهارم انتخاب مينامة آن در نيمساگردد و پايانتوزيع مي
  .گردد واحد مي۳۲باشد که جمعاً بالغ بر نامه مي واحد پايان۴ واحـد درسي و ۲۸گذراندن اين دوره 

اي همة دانشجويان اجباري است و حداقل نمرة نياز تعيين شده که گذراندن آنها بربه عنوان دروس پيش)  واحد۶معادل (سه درس هم 
  .گرددباشد و در ميانگين نمرات دوره محاسبه ميقبولي در هر يک از آنها دوازده مي

  

  شرايط پذيرش_ ۳
ي نامة کارشناسي ارشد شورابر اساس آئين(داوطلبان ورود به اين رشته عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي ورود به دورة کارشناسي ارشد 

، مهارت ، زبان و ادبيات فارسيبايد بتوانند از عهدة امتحان ورودي اين دوره که عبارت خواهد بود از زبان انگليسي) ريزيعالي برنامه
  .ترجمه از زبان انگليسي به فارسي و بالعکس و آئين نگارش فارسي برآيند

التحصيالن فارغ. هاي مترجمي زبان انگليسي خواهند بودشناسي رشتهالتحصيالن دوره کاراگرچه داوطلبان ورود به اين رشته بيشتر فارغ
  .توانند داوطلب شرکت در آزمون اين رشته باشندزبان و ادبيات انگليسي و دبيري زبان انگليسي هم مي

  :تبصره
م اجتماعي و اقتصادي نيز که به هاي علوم انساني علوم پايه، علوم فني و مهندسي، علوالتحصيالن کارشناسي کلية رشتهآن دسته از فارغ

  .توانند در آزمون اين رشته شرکت کنندنظر خود به زبان انگليسي و زبان فارسي تسلط کافي داشته باشند مي
با اين وجود، درسهاي کمبود براي کلية دانشجويان کارشناسي ارشد مترجمي اجباري خواهد بود که در طي يک نيمسال قبل از شروع 

  .باشندشوند و پيشنياز درسهاي کارشناسي ارشد مي عرضه ميدوره کارشناسي
  

  تعداد واحدهاي درسي_ ۴
  :باشد کارشناسي ارشد مترجمي به ترتيب زير ميةتعداد واحدهاي دور 

   واحد۲۲        اجباري_ درسهاي تخصصي : الف
   واحد۶         تخصصي _ درسهاي انتخابي : ب
     واحد۴           نامه پايان: ج

  ∗ واحد۳۲          ي درسيجمع واحدها

  * برنامه و سرفصل دروس كارشناسي ارشد:پنجمبخش 
ر ايران هاي کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دنامه و سرفصل دروس دورهقسمت، بردر اين 

 وزارت يزير برنامهي عالي مصوب شوراکتابچة مشخصات کلي، برنامه و سرفصل دروسبرگرفته از 

تواند براي اين برنامه مي. آمده است) ي فعلي و فناورقاتي، تحقعلوموزارت  (يالـفرهنگ و آموزش ع

ره مورد نظر است و دروس و سرفصلهايي در اين دواهداف، خواهند بدانند چه اري که ميـ بسيداوطلبان

   .  تعيين و تبيين کنند بسيار مفيد باشدشانعاليقانتخاب خود را بر اساس 

                                                 
را به   واحدهاي درسيمجموع عمالً، )يا پيشنياز ( واحد دروس كمبود6اجباري بودن  شودمتن فوق استنباط مي دوم بندهمانطور كه از  *

كارشناسي ارشد "حيدريان، سيد حسين، مقالة : بهرجوع شود  اين باره رد .رساند كه در بند چهارم در نظر گرفته نشده استمي 38
  .1382 در فصلنامة مطالعات ترجمه، سال اول، شمارة دوم، تابستان "حرفهاي ناگفته: مترجمي
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  فهرست دروس کارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي 

  ) واحد۲۶( اجباري –جدول درسهاي تخصصي: الف 
کد 

  درس
  تعداد  نام درس

  واحد
  پيشنياز يا زمان  ساعت

  ارائه درس
    عملي  نظري  جمع      

  )ترم اول(__          ۳۴  ۳۴  ۲  زبانشناسي کاربردي و ترجمه  ۰۱۱
  )ترم اول(__         ۳۴  ۳۴  ۲  روشهاي پيشرفته تحقيق و ترجمه  ۰۱۲
  )ترم اول(__         ۳۴  ۳۴  ۲  هاي ترجمهنظريه  ۰۱۳
  )ترم اول(__        ۳۴  ۳۴  ۲  ادب فارسي در ادبيات جهان  ۰۱۴
  )ترم دوم    (۰۱۱    ۳۴  ۳۴  ۲  گزيني در ترجمهشناسي و معادلواژه  ۰۱۵
  )ترم دوم (۰۱۲ و۰۱۱    ۳۴  ۳۴  ۲  سمينار مسايل ترجمه  ۰۱۶
  )ترم دوم      (۰۱۳    ۳۴  ۳۴  ۲  مدلهاي ترجمه  ۰۱۷
  )ترم دوم     (۰۱۳    ۳۴  ۳۴  ۲  نقد و  بررسي آثار ترجمه شده  ۰۱۸
  )ترم سوم      (۰۱۲    ۳۴  ۳۴  ۲  ارزشيابي پيشرفته و ترجمه  ۰۱۹
  )ترم سوم      (۰۱۸    ۳۴  ۳۴  ۲  جمهکارگاه تر  ۰۲۰
  )ترم سوم( ۰۱۲و۰۱۸    ۳۴  ۳۴  ۲  )در ادبيات انگليسي(نقد کاربردي   ۰۲۱
          ۴  نامهپايان  ۰۲۲
          ۲۶  جمع  

  
  ) واحد۶ (يتخصص-جدول درسهاي انتخابي: ب 

کد 
  درس

  تعداد  نام درس
  واحد

  پيشنياز يا زمان  ساعت
  ارائه درس

    عملي  نظري  جمع      

  )ترم اول(__         ۳۴  ۳۴  ۲  نويسي به زبان انگليسي لهمقا  ۱۰۱
  )ترم اول(__         ۳۴  ۳۴  ۲  هاي آموزشي زباناصول و نظريه  ۱۰۲
  )ترم اول(__         ۳۴  ۳۴  ۲  شناسي در ترجمهفرهنگ و جامعه  ۱۰۳
شناسي ترجمه در ايران و آشنايي با ديرينه  ۱۰۴

  آثار ترجمه شده به فارسي
  )ترم دوم(    ۰۱۴    ۳۴  ۳۴  ۲

  )ترم دوم(۰۱۳و۰۱۱    ۳۴  ۳۴  ۲  ادبيات و تحليل کالم  ۱۰۵
  )ترم دوم      (۰۱۳    ۳۴  ۳۴  ۲  بررسي ترجمه انواع متون علمي  ۱۰۶
  )ترم سوم   (   ۰۱۷    ۳۴  ۳۴  ۲  کاربرد رايانه در ترجمه  ۱۰۷
  )سومترم(۰۱۷و۰۱۱    ۳۴  ۳۴  ۲  ترجمه از ديدگاه زبانشناسي  ۱۰۸
  )ترم سوم (   ۰۱۴    ۳۴  ۳۴  ۲  نگي در دو زبانشناخت عناصر فره  ۱۰۹
  اي انواع نثر درشناسي مقابلهسبک  ۱۱۰

   ترجمه
 ترم(۰۱۵ و۰۱۴    ۳۴  ۳۴  ۲

  )سوم
  )ترم سوم    (۰۱۴    ۳۴  ۳۴  ۲  بررسي شاهکارهاي ادبيات داستاني  ۱۱۱
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از بين درسهاي جدول )  واحد۶معادل (گروههاي آموزشي با توجه به امکانات و نيازهاي دانشجويان خود سه درس 
  .نمايندب انتخاب و برگزار مي

  ) واحد۶تا (جدول درسهاي کمبود :    ج
کد 

  درس
  تعداد  نام درس

  واحد
  پيشنياز يا زمان  ساعت

  ارائه درس
    عملي  نظري  جمع      

از فارسي به (بررسي و ترجمة آثار اسالمي   ۰۱
  )انگليسي

۲  ۳۴  ۳۴    --  

  --    ۳۴  ۳۴  ۲  مباني نظري ترجمه  ۰۲
  --    ۳۴  ۳۴  ۲  فلسفة تعليم و تربيت  ۰۳

  

      

  

هاي تکميلي دهد که همانند ديگر دوره اين برنامه آمده است نشان مي دروسعناوينآنچه که در مقدمه و 

، عالقه به بحثهاي نظري الزمة تحصيل در دورة )از جمله آموزش زبان انگليسي و زبانشناسي عمومي(

 از داوطلبان از آن غافل هستند و  برخیبان انگليسي است؛ موضوعي که کارشناسي ارشد مترجمي ز

پس از قبولي در دانشگاه به علت رويارويي با بحثهاي نظري به عنوان بخش عمدة مباحث درسي، دچار 

 که گاه بسط و تقويت تواناييهاي ترجمه را دورهاين غفلت شايد از عنوان اين . *شوندسرخوردگي مي

 تنها يکي از د،ينيبيمطوري که در مشخصات کلي اين دوره اما همان. ناشي شده باشدکند تداعي مي

هدفي که معموالً در دورة محدود تحصيل، زير : اهداف آن، تربيت مترجمان زبده برشمرده شده است

گونه که از همان. گيردشناسان، و در درجة بعدي اهميت قرار ميساية هدف دوم، يعني تربيت ترجمه

 واحد تخصصي، انتخابي و پيشنياز اين ۳۸شود، از مجموع  نيز استنباط ميدورهاول دروس اين جد

، )از فارسي به انگليسي(بررسي و ترجمة آثار اسالمي  و کارگاه ترجمهرشته تنها دو درس دو واحدي 

  . به ترجمة عملي و آموزش آن اختصاص دارد

 که در يامکانات  است کهين نکته ضروريکر ا، ذ)جدول ب (يتخصص-يانتخابدروس در مورد جدول 

 واحد ۶ گذراندنان وجود دارد، معموالً آنها را ملزم به يل دانشجويصح کشور در زمان تيدانشگاهها

  .کندي دانشگاه مربوطه مي شده از سومشخص

  

                                                 
   .همان منبع:  بهدر اين مورد رجوع شود *
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   ∗ميرحسن هاشمي ميناباد
   واحد اراك- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  

  

 **تکرار
دهند ايـن اسـت کـه تکـراِر     هاِي غلطي که برخي از استاداِن ترجمه به دانشجويان ياد مي          از جمله اسطوره  

دانشجوياِن متـين و مطيـع هـم بايـد          . کلمه يا عبارتي در جمله اشتباه است و بايد از آن خودداري ورزيد            

  .باشدهايشان اثري از تکرار نخود را به هزار در و ديوار بزنند تا در ترجمه

کار کاِر توست، امر امر توست، کار از     : شويمهايي مواجه نمي  مگر ما در گفتارهاي روزمره با چنين جمله       

دست باالِي دست بسيار است، دست دست را        : کار گذشت؟ آيا اين َمثَلهاي فارسي را بايد نادرست خواند         

گيري، قولش قول    دست پس مي   شويد، با هر دست بدهي از همان      گردد رو را مي   شويد دست هم برمي   مي

است، کاِر خدايي نه کاري است خُرد، کاِر دل است کاِر خشت و گل نيست، لطف کن لطف که بيگانه شـود           

  .حلقه به گوش، مادر نسوخت مادر اندرسوخت

اش توان حکم کرد که متـرجم نبايـد در جملـه    نميم کهيدهي نشان مي روشنيهانجا با آوردن نمونهيدر ا 

رود، بـه ويـژه بـراي       تکرار فرآينِد عادِي زبان است که به مقاصِد مختلف به کار مي           .  را تکرار کند   ايواژه

بخشي تقريباً در تماِم انواِع شـعر و بيـشتِر انـواِع نثـر       تکرار عنصِر اساسِي وحدت   . آفرينيتأکيد و زيبايي  

مکـن اسـت همـين تمهيـِد زبـانِي      امـا گـاهي م  . يکي از صنايِع ادبي در شعر و نثر همانا تکرار اسـت   . است

  .مخلّ و قبيح باشد°آفرين خودزيبايي

تکراِر هنري يـا ادبـي،   ) ٢(تکراِر طبيعي و عادِي زبان، ) ١: (توان به سه نوع تقسيم کردفرآينِد تکرار را مي  

  .و همين نوع تکرار است که بايد از آن دوري ورزيد, تکراِر قبيح و مخل) ٣(و 

  

  تکراِر طبيعي. ١

  .ام در آن ضروري استهتمديگر اينکه نوشته بود که اين کار کار خطيري است و مزيِد دقت و ا_ 

  )١٣٦٦:٩قائم مقائم فراهاني (

                                                 
∗ h_hashemi_mi@yahoo.com 

آموزان عزيز مفيد كار و ترجمهتواند براي مترجمان تازهين سطور است كه ميآيد، برآيند نظرات نگارندة ا مطالبي كه در اين ستون مي **
كند نظرات خود را دربارة اين موارد و همچنين موارد مشابه در مندان و دوستداران ترجمه دعوت مينويسنده، از كلية عالقه. واقع شود
  .، به دفتر مجله ارسال فرماينديترجمة عمل
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  .گويمرا مي استالين پيش آمد جاي پاي آن چه در دورة. وان استها بسي فراجاپاها از اين _

  )١٣٥٧:١١٥احمد جالل آل(

رمِق بيماران نيست ِي بييک بيمارستان معموالً صدايي جز نالهدر . يک بيمارستان يک بيمارستان است_ 

  .شب قوروق باشد بيمارستان: بله... 

  )١١٦همان (

  .معنِي هلن همان مبارزه به خاطِر هلن است! هلني در کار نيست_ 

  )١٣٥٢:٧محمد قاضي (

آنکـه  .  و عـوام را خوان نهد و بـار دهـد خـواص      عادِت ايشان چنين بود که سلطان در سالي به دو عيد          _ 

  .خواص باشند در حضرِت او باشند و آنچه عوام باشند در ديگر سراها و مواضع

  )١٣٥٦:٦٦ناصرخسرو (

  جارو؛ صفاِي دختر چشم است و ابروِي خانه آب است و صفا_ 

  هوو هووست اگر همه سبوست

  کند، جاري جاري را کدبانوهوو هوو را خوشگل مي

  

  تکراِر هنري و ادبي. ٢

صـباح   ناِم آن خداي که ناِم او راحِت روح است و پيغاِم او مفتـاِح فتـوح اسـت و سـالِم او در وقـِت                           به_ 

  .م دِل مجروح است و مهِر او بالنشينان را کشتي نوح استؤمنان را صبوح است و ذکِر او مرهم

   )۱۳۷۰ :٢٥_٦ خواجه عبداهللا انصاري، سخناِن پير هرات(

  بنشين برکَم اي لحظه      دلَکَم  دلبرکَم_ 

  آسوده گردد دلکم        شايد از بهِر خدا 
  

  سرخ و سفيد و پمبه شد      هر که عروِس عمه شد _ 

  سوسِک سيا، جزغاله شد          هر که عروِس خاله شد
  

  )سعدي(دينان پشيماني پشيماني وزين آييِن بي  مسلمانان مسلمانان مسلماني مسلماني_ 

  سوز خواهم سوز، با آن سوز ساز   جازچند از اين الفاظ و اضمار و م_ 

  )سعدي(بعد از غِم رويت غِم بيهوده خورانند      قومي غم دين دارد و قومِي غم دنيا

يکي بود يکي نبود، جلّي بود و جاللي بود، حلقه به گوش غالمي بود، هر چـه رفتـيم راه بـود، هـر چـه         _  

  .کنديم چاه بود، کليدش دسِت ملِک جبار بود
  

  دکّوِن عطّاري، پسر سر، الري پسرپسر، پ_ 

  يکيش تهرونِي قر دار هفتا زن بياري پسر

  يکيش دختِر ايله داريکيش اصفهوني مال

  يکيش زِن زنانه  جاهازش سِر فيله

  .......................  َپرانهيکيش مگس
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  تکراِر قبيح و مخل. ٣

  .شودنخ به صورِت قاچاق به کشور قاچاق مي ميليارد ٢٥ ميليارد نخ سيگاِر موردنياز در کشور ٤٠از _ 

  )٩، ص ١٣٧٩ آذر ٢٠حيات نو، يکشنبه  (

  )زائد است» به صورِت قاچاق«عبارِت (

  

 اما اينكه اين چگونه است كه اين چيزي را كه پيش از تولدم اتفاق افتاده با اين دقـت و قاطعيـت عنـوان                         -

  . كنم، اين هم داستاني داردمي

  ) ۱۳۷۸:۱۶ .نشر تجربه: تهران. الرنس استرن. يسترام شنديتر، ابراهيم يونسي(

  ")اين"تكرار مخل (

  

گذاشت، الزاماً  اقدامات رژيم شاه در مورد خانمها كه روي طبقات متوسط يا باالي خانمها تأثير مي-

  .مورد موافقت اكثريت خانمهاي ايراني، نبود يا حتي دركش نكرده بودند

   .)تبديل كرد" آنها"توان به ضمير در موارد دوم و سوم را مي" ايرانيخانمهاي"ي و نيز "خانمها("

   عليرغم وجود باوجود وجود -

   اين مواردة درباردرمورد اين موارد  -

  

***  
  

» مـي «گونـه کـه     به عبارِت ديگر، همـان    . تکراِر فعل نقِش ديگري دارد و آن نشان دادِن استمراِر فعل است           

تکراِر فعل نيز نشانگِر اين است که کـاري بـه طـوِر مـستمر انجـام گرفتـه و           . تنشانة  فعِل استمراري اس    

دويدم تا اينکه بـه سـِر   يعني مدت زماني مي» سر کوهي رسيدم/ دويدم و دويدم «ماننِد . تکرار شده است  

  .کوهي رسيدم

  

مد و آمـد تـا بـه        آمد و آ  . ها خداحافظي کرد و شروع به پايين آمدن کرد        گنجشکبهار با جوجه  بعد هم گل  

  .توانست برودجايي رسيد که ديگر نمي

  ) ١٣٧٠: ٨مؤسسه انتشاراِت کوچک جنگلي : تهران. بهار و گنجشکگلاميرحسين فردي،  (

  

 بدون ضرورت از عيـوِب فـصاحِت    ]  و[... مورد کثرِت تکراِر بي«: گوييمالدين همايي ميزبان با جاللهم

چون در غيِر موارِد منقضي اتّفاق      ... مورد  پيداست که تکراِر بي   ). ١٣٥٤: ٢١( کالم يا فصاحِت  جمله است       

توان شمرد، چه ممکن است در بعـضي        مخلِّ فصاحت است، وليکن آن را از عيوِب مسلّم نمي         . افتاده باشد 

ي اگونهپس هر تکراري ناخوشايند نيست؛ تکرار اگر به       ). ١٣٥٤ : ٢١. (از موارد، الزم بلکه مستحسن باشد     

  .باشد که کالم را درشت و ناهموار گرداند عيب است و بايد از آن پرهيز کرد
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  . انتشارات کوچِک جنگليمؤسسة: تهران.  بهار و گنجشکگل.  ١٣٧٠فردي، اميرحسين، 

  .انتشارات شرق: ، تهرانييغماين ي به کوشش بدرالد.منشآت قائم مقام .١٣٦٦ابولقاسم ، قائم مقام فراهاني، 
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  .دانشگاِه  سپاهيان انقالب: تهران.   فنون بالغت و صناعات ادبي. ١٣٥٤الدين، همايي، جالل

  

  

Be about to 
 اتّفـاق افتـادِن عملـي را    وع بـودن يـا در آسـتانة   ر در شرِف وق يک مصد به اضافةbe about toساختار 

 اين سـاختار    ،راحتيتوانند به کار نمي آموزاِن تازه بسياري از مبتديان و مترجمان و ترجمه      . دهدنشان مي 

  :اند از آن در فارسي عبارتهاي عمدةمعادل. را درک کنند يا معادِل مناسبي براي آن بياورند

  ).کنداي است که بر عمل داللت ميعنصِر بعدي مصدر يا کلمه... (،  در َدِم  .. .، در آستانة...در شرِف  _ ١

 ملمـوس اسـتفاده     توان از حال يا گذشتة    نگليسي مي  ا  متناسب با مفهوِم جملة    . زماِن ملموس يا ناتمام   _ ٢

 معين و هم    آيد و هر دو فعل يعني هم فعلِ       پيش از فعِل اصلي مي    » داشتن«در اين ساختار فعِل معيِن      . کرد

  .روندرفتم، دارند ميشوند مثالً داشتم ميفعِل اصلي صرف مي

ايـن مفهـوم بـر      .   بـود  ،  چيزي نمانـده    )اِي آن در مفهوِم محاوره  (قريب  نزديک بود،  کم مانده بود، عن      _ ٣

تاِر  را بـا سـاخ  be about toاين مفهـوِم  . کنداست داللت مي عمل نپوشيده و تحقّق نيافتهقصدي که جامة

on the very of يا on/at the point ofصورِت   به اضافة -ingتوان بيان کرد داِر فعل نيز مي .  

   .It’s about to rain   .آيددارد باران مي
He was at the point of finishing the exercises. 

  .چيزي نمانده بود که تمرينها را تمام کند/ کرد داشت تمرينها را تمام مي

I was about to go to bed when there was a knock.  

  .رفتم که در زدندخواب ميداشتم به رخت

He was about to cry.  

  .کم مانده بود که گريه کند/ گرفت اش ميداشت گريه

The train was about to leave.  

  .کردقطار داشت حرکت مي. /  حرکت بوددر آستانة/ قطار در شرِف 

    .He was about to hit me  .را بزندنزديک بود م

The suspects admitted being about to commit a crime.  

   . ارتکاب به يک جنايت بودندظنونان اعتراف کردند که در آستانةاين م

عمل يا توافقي که قرار بود يا قرار است در آينـده اتفـاق   ) ١: ( دو کاربرِد ديگر نيز داردabout toساختار 

تر يا والدين به فرزنـدان يـا        تر به کوچک  دستور دادن بزرگ  ) ٢(و  .  و يا سرنوشت محتوم چنين بود      بيفتد

  . مصرف دارو يا کار با دستگاه و وسيله و ابزارها و شيوةدستورالعمل در اطالعيه
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In favor of  
از سـوي  . سـودِ فـِع، بـه    عبارت است از طرفداِر، حامِي، پشتيباِن، بـه ن favor of inپرکاربردترين معناِي 

تـا اينجـا مـشکلي    . کسي يا سازماني است» به ناِم « و » در وجِه « ديگر، در چک و اوراق قرضه به معنِي       

  ؟ِ زير هم مصداق داردهايولي آيا اين معاني در مورِد جمله. نداريم

(1) The plan for the new airport has been scraped in favor of an extension of the old 
one. 
(2) The party had rejected wholesale nationalism in favor of competitive, selective 
public enterprise. 
(3) You will have to temporarily abandon your own needs in favor of theirs. 
(4) He refused a job in the steel industry in favor of a university appointment. 

و » به سـودِ «و » به نفِع«راحتي از معادلهاي ها انسان نيست تا به  در اين جمله infavor ofمفعوِل بعد از 

 داريم، به معنِي تـرجيح  favor ، برخالِف تصوري که از in favor ofدر اين مواقع . جز آن استفاده کنيم

-کنـيم، بـه مـورِد دوم مـي        د که عنصِر دوم را انتخـاب مـي        دهدادِن چيزي بر چيز ديگر است و نشان مي        

  :شودهاِي فوق چنين مي جملهةبنابراين، ترجم. هيم نه اولي رادپردازيم و آن را انجام مي

طرِح احداِث فرودگاِه جديد کنار گذاشته شد و در عوض گـسترِش فرودگـاِه قـديمي در برنامـه قـرار                     ) ١(

  .گرفت

 .ههاِي اقتصادِي عمومِي رقابتي و گزينشي پرداختفراگير را کنار گذاشت و به بنگاگرايِي  ملّي،حزب) ٢(

 .ي آنها برسيازهاي و به برآوردن ني خود دست بکشيازهايد موقتاً از نيبا) ٣(

 .شغلي را در صنايع فوالد نپذيرفت و به جاِي آن پسِت دانشگاهي را قبول کرد) ٤(

  

Very 
است که در اغلِب موارد نيز درست       » بسيار« و  » زياد« ،  »خيلي«  داريم،   very اولين تصوري که از معنايِ    

آيد و خواننده يا مترجم بنـا بـه عـادِت قبلـِي خـود از                 گاهي با اسم يا صفِت غيِر مدرج مي        veryاما  . است

 را  veryمانـد و    رسد يا اينکه در تعييِن معنا در مي       کند و به معناِي نادرستي مي     همين معادلها استفاده مي   

  .کند موکّدسازي است در ترجمه حذف ميکه واژة

-اما گاهي مي  . سازدآيد و آن را مؤکّد مي     دانيم که با صفت يا قيِد ديگري مي        را معموالً قيد مي    very واژة

د تواند بالفاصله اسـم را توصـيف و مقيـ    با اسم به کار رفته، در حالي که معموالً قيد نمي veryبينيم که 

شود و نقِش صـفت را دارد بـراي تأکيـد بـر زمـان و مکـان و                   اين واژه هنگامي که با اسم همراه مي       . کند

  .رودموقعيت و حالت به کار مي

Very           جد، حامله  ( براي تأکيد بر معنِي اسم يا صفِت غيِر مدرهـاي   واژه .آيـد پيش از آنهـا مـي     ) ماننِد مجر

 .ترين معادل را برگزيدتوان از بيِن آنها نزديک با توجه به متن مي هستند کهveryزير از جمله معادلهاي 

  همان، درست همان، عيناً همان _ 

  خود، خوِد خود، خوِد ، خودش_ 

  درست، عيناً درست_ 
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  ِصرِف، عيِن ، محض_ 

  دقيقاً، واقعاً، واقعي، کامالً_ 

  ) در زباِن عاميانه ( همانعدل، عدل_ 

  اً همانهمان، درست همان، دقيق_ 

  به معناِي واقعِي کلمه_ 

از آنجـا کـه نقـِش       . تکراِر کلمه در فارسي از جمله سازوکارهاي تأکيد است، مثالً داِغ داغ يعني خيلـي داغ               

ا بخـِش انتهـايِي آن يـا         تأکيد بر اسم است تا نشان دهد منظوِر ما دقيقاً يک مکان يـا نقطـه يـ                  veryاصلِي  

سـازِي تکـرار اسـتفاده    توان در مقابِل آن در فارسي از فرآينِد واژهي مآخرين نقطة زماني و مکاني است،    

  .کرد

 The very middle of the front row وسِط وسِط  رديِف اول 

 at the very end of the book  تِه تِه کتاب 

ده کرد که   استفا» خوِد خودِ « توان از   عالوه بر اين در موارِد ديگر، همانطور که اشاره شد، در فارسي مي            

  .باز هم بر طبِق فراينِد تکرار ساخته شده است

  )ن سلسله مباحثي در همproper  مبحثنيز نگاه کنيد به(

These are the very words he used. 
  .درست همان کلماتي هستند که او بر زبان آورد/ اينها دقيقاً 

We met in this very room. 
  .با هم ديدار کرديم) بود که(ين اتاق در خوِد ا/ درست در اين / در همين 

The commercial theater is fighting for its very life. 
  .جنگدتئاتِر تجاري براي خوِد زندگي مي

Respect is the very foundation of civilized living. 
  . واقعِي زندگِي متمدن استاحترام، شالودة

The very first light of day. 
  .دقيقاً اولين نوِر روز/ درست

The very next day we held a session. 
  .ار کرديمزاي برگدقيقاً روِز بعدش جلسه/ درست 

I walked to the very top. 
  .درست تا قلّه پياده رفتم، تا خوِد قلّه پياده رفتم

We were in on their discussion from the very beginning. 
  .از، ما در بحثشان شرکت داشتيماز همان آغ) درست(

The role of the peacemaker is, by its very nature, a thankless one. 
اجـر و  صـرفاً بـر طبـِق مـاهيتش، نقـش بـي      /  به صرِف مـاهيتش  / اش نقِش ميانجي، بنا به ماهيِت واقعي 

  .پاداشي است

 The very latest techniques  هاواقعاً آخرين شيوه

 She seemed very English to him  .آمدکامالً انگليسي به نظر مي/  واقعاً برايش

  

  :مثالهاي فوق را با اين مورد مقايسه کنيد
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 a very pregnant woman  زِن پا به ماه

 The fierce hatred of a very woman  نفرِت عميق يک زن به معناِي واقعِي کلمه
  … yea, at that very moment,  Consideration like an angel came 

  در همان آن... 

  .اي آمدتدبر چونان فرشته

  )٩_١٤ :يع احمد خزاةهنري پنجم، شکسپير، ترجم( 

هـاِي  در ترجمه . رودفارسي، بيشتر به کار مي     مشابه آن در     يمعنا، در مقايسه با     very در انگليسي واژة  

شـود کـه ظـاهراً در       ن واژه در مـواردي اسـتفاده مـي        فارسي به انگليسي توسِط  مترجماِن انگليسي از اي        

  .فارسي معادلي ندارد

  ز هنر به خود نگنجم چو به خُم مي مغاني                            بَدَرد لباس بر تن چو بجوشدم معاني

  )نظيري نيشابوري(

Through genieus I cannot contain, like the Magian wine in the jar, the very garnments 
are rent on my body when my ideas ferment. (E.G. Brown 1969: IV: 252) 

 
  ام که مپرسمن به گوش خود از دهانش دوش                            سخناني شنيده

  )حافظ(

But yester-night, this very ear 
Such language from her mouth did hear- 
O ask me not what  

  يکتابشناس

  .نشر قطره: ر، تهرانيام شکپيلي، نوشتة و پنجميهنر، ۱۳۷۱، احمد، يخزاع - 

 - Shakespeare, William. 1954. King Henry V. edited by J. H. Walter. London: Routledge. 
 

owing to, thanks to 
owing to و thanks toبـودن و تـشکّر کـردن    شان هـيچ ارتبـاطي بـه بـدهکار      برخالِف کلماِت سازنده

دهند که کسي يا چيزي باعـِث       کنند و نشان مي   هر دو بر دليل و علِّت انجام گرفتِن کاري داللت مي          . ندارند

  .اند مترادفهاِي اين عبارتdue to و because of. روي دادِن کاري بوده است

  ِ  برکت، به، در نتيجة، به خاطِر، به دليِلبه سبِب، به علِّت، به جهِت

به لطِف، بـه همـِت،   :  توان از اين معادلها استفاده کرد    گر کسي عامل و باعث و بانِي کاري مثبت شود مي          ا

  .، به يمِن، در سايةبه برکِت وجوِد

He missed the last quarter of last season owing to injury. 
  .محروم شد پيشفصل  ي باز از آخرين،ديدگيبه علِّت آسيب

Now, owing to the financial cut-backs, the workshops have been closed. 
  .انداکنون به دليِل کمبوِد مالي کارگاهها بسته شده

It was entirely owing to him that they acquired two bonus points. 
  .العاده بگيرندصرفاً به برکِت وجوِد او بود که آنها توانستند دو امتياِز فوق
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The town center had a narrow escape from destruction, thanks to 100 firemen, who 
contained the blaze. 

  .هاِي آتش را مهار کردند از خطِر نابودي نجات يافتنشاني که زبانهمرکِز شهر به همِت صد مأموِر آتش

Thanks to the new network, clerks will be able to deal with all he payments at one 
time. 

  .حد تماِم پرداختها را انجام دهنداتوانند در آنِ  و جديد ميکارمندان در ساية وجود شبکة

We were late, owing to snow.                                                                            

  .به خاطِر برف دير کرديم

It was thanks to your stupidity that we lost the game.  

  . ميباخت/  حماقِتت، بازي را واگذار کرديم در نتيجة

  

  

  قيد+    صفت  +  اسم   

Highly  praised    achievements 
توانـد صـفتي را     قيـد مـي   . شـود ساز مـي   آن مشکل  ِي دستوِر زبان است که گاهي ترجمة      هاقيد از شگفتي  

، neatly dressed studentدر گـروِه اسـمِي   . گِر اسم باشـند  مجموعاً توصيفوصف کند که هر دِو آنها

 خـود  neatlyکنـد و   آن را توصـيف مـي  neatly dressed است که عبارِت صـفتِي  student گروه هستة

  .صورت نشان دادتوان بدين نحوي را مياين رابطة.  استdressedگِر صفِت توصيف

  

   student  dressed  neatly   
 
 

 neatly dressed student دستورِي عبارِت  نموداِر رابطة
 
  

شود که اين ساختار را نتوان به ساختاِر مشابه در فارسـي برگردانـد، مخـصوصاً      کار هنگامي سخت مي   

در اين صـورت، شـايد بهتـرين راه آن باشـد کـه عبـارِت               .  مختوم باشد  ed–وقتي که صفِت مورِدنظر به      

 اسـمي ربـط دهـيم يـا تغييـراِت           ِي موصولي آن را به هـستة      »که« واره تبديل کنيم و با      جملهصفتي را به    

  .دستورِي ديگري انجام دهيم

  

  eagerly awaited telephone call 
  .اي که مشتاقانه منتظرش بوديمپيغاِم تلفني

  carefully performed duty 
  . اي که با دقّت اجرا شده استوظيفه

 مطلـوبي   شوند و ترجمـة    اينگونه عبارات دچاِر مشکل مي     آموزان، معموالً در ترجمة   رجمهدانشجويان و ت  

اگر اين ساختار را بتوان به همين شکل به فارسي انتقال داد بدوِن اينکه تعارضـي                . کننداز آن عرضه نمي   

  :م مانندشوي بياِن طبيعِي فارسي پيدا کند، با مشکلي مواجه نميةبا دستوِر زباِن فارسي و شيو
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  a highly successful company 

  بسيار موفّق/ العاده شرکتي فوق

  an extremely disappointed young man 
  العاده مأيوسجواِن فوق

Highly praised achievements 
  .دستاوردهايي که از آن بسيار ستايش شد/ دستاوردهايي که مورِد ستايش فراوان قرارگرفت 

A very frightened little girl 
قـدر   اين عبارت به ساختاِر مشابِه فارسـي چـه         دقّت کنيد که ترجمة   (ر ترسيده بود    دختِر کوچکي که بسيا   

  ...)غيِر طبيعي است؟ دختِر بسيار ترسيده به من گفت 

Geoffrey was a deeply religious man 
  .جفري آدمي با اعتقاداِت عميِق مذهبي بود

He has amasingly long eyelashes. 
  .)داشت يبلند ياهکنندرهيخبه شکل  ييهامژه (.انگيز بودهاي بلندي داشت که اين موضوع شگفتمژه

A delightfully refreshing taste 
  .چسبي داشت که بسيار مطبوع بودطعِم دل

Incredibly boring documents 
  .آور بود و اين موضوع باورکردني نبوداسناد کسالت/ آور بود  باورنکردني کسالتاسنادي که به طرزي

  

سازِي دستوري نام دارد که بر طبـِق        تغييراتي که در اينجا صورت گرفت انطباقهاي دستوري يا دگرگون         

 شود کـه نتيجـه در زبـانِ        تغييراتي داده مي   ، مطابِق زباِن مقصد   ،آن در ساختار دستورِي جمله يا عبارت      

واره به  شود، جمله  قيدي تبديل مي   وارة قيد تنها به عبارت يا جمله      مثالً. مقصد پذيرفتني و قابِل قبول باشد     

  .شود و جز آنآيد، صفت به  قيد بدل مي واحد درميعبارت يا کلمةصورِت 
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   فصلنامة مترجم منتشر شد۴۴ و ۴۳ شماره

  ١٣٨٥ بهار و تابستان :٤٣شماره 

  :خوانيمدر اين شماره از مجله مي

  حسين معصومي همداني /  تحول روشهاي ترجمه شعر در ايرانسير

  جوعلي صلح / هاي ترجمه در ايران نظريهةسوء تفاهم دربار

   گفتگو با كامران فاني

  فرعلي خزاعي / روشهاي ترجمه

خنده در / روزگار آدمكشها / پنين / هرگز رهايم مكن : نقد ترجمه

  تاريكي

  اسماعيل حداديان مقدم/ رجمان المللي متعضويت در فدراسيون بين

داريوش  / براي داشتن زبان باز در ترجمه بايد فرهنگ باز داشت

  آشوري

  محمد نويد / مجموعه نمايشنامه هايي از دور تا دور دنيا

  دکتر محمد جواد کمالي/ ترجمه دوباره آثار ادبي فرانسه به فارسي

....  

  

  

  

  ١٣٨٥ پاييز و زمستان :٤٤شماره 

  :اره از مجله آمده استدر اين شم

     مهدي سحابي  /در جستجوي زمان از دست رفته

    علي صلح جو / هاي ترجمه و ويرايش نكته

     بهروز كروبي / فراسوي نظريه هاي ترجمه 

  گفتگو با ليلي گلستان

    كريم امامي / لزوم بازنگري در شيوه نگارش خط فارسي 

  عبداهللا كوثري :م مترج/روساريو فره/  اندر حكايت سرنوشت

 يترجمه انگليس/ سالومه / بازمانده روز / عروسكخانه (: نقد ترجمه 

    علي خزاعي فر/  )غزليات حافظ

    منوچهر انور /  و مقصد أمناطق معني در دو زبان مبد: كارگاه ترجمه 

    علي خزاعي فر/ جايگاه ترجمه در فرهنگستان 

....  
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 پيام مترجمان رسمي    ةنام فصل ةاولين شمار  

   .منتشر شد

فصلنامة خبـري، آموزشـي، پژوهـشي پيـام مترجمـان رسـمي، بـه               

و مدير مسئولي امير    صاحب امتيازي جامعة مترجمان رسمي ايران       

در اولـين شـماره از ايـن فـصلنامه، در           . منتشر شد صادقي بابالن،   

  : ده استمبخش سخن مدير مسئول چنين آ

 رســمي در ايــران، ايــن ةديدآمــدن ترجمــپــس از هفتــاد ســال از پ"

اي مخصوص  نخستين بار است كه مترجمان رسمي صاحب رسانه       

ما اميدواريم اين نشريه محلـي بـراي تبـادل آرا           .... شوندبه خود مي  

 فـن ترجمـه و مـسائل و مـشكالت آن در كـشور باشـد و                 ةدر زمين 

  ".موجب رشد و ارتقاي كيفي آن در جامعه گردد

  :طالب زير آمده است م،در اين شماره

  جامعة مترجمان رسمي در يك نگاه •

  تولد و رشد جامعة مترجمان رسمي ايران •

 اولين همايش ترجمة رسمي در ايران •

 هنر مظلوم: ترجمه •

 ؟يا سهل انگارياست فقر لغوي  •

  .....نقدي بر يك ترجمه •

  ۸۸۸۳۴۸۳۸: ن فصلنامهتلف

  :نشاني پست الکترونيکي

a_s_bablan@yahoo.com  

  فرهنگستان و ترجمه

 ۱۲روز شـنبه  " فرهنگستان و ترجمه"ر فرهنگستان زبان و ادب فارسي با موضوع   هفتمين نشست گروه ادبيات معاص    

به گزارش فصلنامة مترجم، سـخنران ايـن نشـست دکتـر علـي      .  در ساختمان مرکزي شهر کتاب برگزار شد۸۵اسفند  

سـابقة  فـر ضـمن اشـاره بـه         دکتـر خزاعـي   . فر بود که به بحث دربارة جايگاه ترجمه در فرهنگستان پرداخـت           خزاعي

گزيني در فرهنگستان اهميت بسياري دارد بـه طـوري کـه اکنـون در اذهـان                 واژه: " تاريخي فرهنگستان در ايران گفت    

در دو سه دهـة اخيـر،       : "ايشان در بخشي از سخنان خود اضافه کرد       ." کندگزيني را تداعي مي   عموم، فرهنگستان، واژه  

  ."انها عوض شده استدنيا بسيار تغيير کرده و لذا دستور کار فرهنگست

 دارند language policyامروزه غالب کشورها برنامة مدوني تحت عنوان سياست زباني يا :  "فر تصريح کردخزاعي

... که عبارت است از مجموعه سياستهاي رسمي دولت که از طريق قانونگذاري يا صـدور دسـتورالعملهاي اجرايـي و           

ومي، کم و کيف آموزش مهارتهـاي زبـاني و حـق افـراد و گروههـا بـراي                   در مورد استفاده از زبان در محيطهاي عم       

گيـري در مـورد مـسائل مختلـف         در ايران، تصميم  ."  "شوداستفاده يا حفظ و پاسداري از زبان مادري خود اعمال مي          

اگـر از   . داي وجـود داشـته باشـ      شدهدهند، بدون آنکه بين اين نهادها روابط تعريف       زبان را نهادهاي مختلف انجام مي     

 گروهـي کـه در فرهنگـستان بـه کـار مـشغولند، ده گـروه        ۱۱منظر سياست زباني به کار فرهنگـستان نگـاه کنـيم، از           

گزينـي اسـت کـه کـارش مشخـصاً در حـوزة       دهند و فقط يک گـروه واژه پژوهشهاي تاريخي، زباني و ادبي انجام مي      

  ." سياست زباني قرار دارد

 مورد فعاليتهاي فرهنگستان در زمينة آموزش زبان مادري،  و مفهوم واژة اصالت              فر پس از بحثي مبسوط در     خزاعي

تر است چون ساختارها و تعبيـرات       امروزه فارسي گفتاري از فارسي نوشتاري اصيل      : " در ترجمه اشاره کرد و گفت     

 .مده استآ) ۴۴شمارة (متن کامل اين گزارش در فصلنامة مترجم ." بيشتري دارد که اصالتاً فارسي است
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  **موانع و راهكارهاموانع و راهكارها: :  در ترجمه در ترجمهييننخأل واژگاخأل واژگا
  

   **يزي تبريدرين حيحس
  اصفهان خوراسگان واحد–عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 

  
) ۱۳۹؛ ص ۱۳۷۲يارمحمدي، (»  پيام از زبان مبدأ در قالب زبان مقصدةانتقال و ارائ«ترجمه را به تعبيري، فرآيند 

اي ن با مشکالت عديدهابينيم که مترجمنمايد، اما در عمل مي ساده ميظاهر چنين تعريفياگرچه به. اندتعريف کرده

خصوص پيدا کردن قالبي مناسب و طبيعي در زبان مقصد براي انتقال مفاهيم  چگونگي انتقال پيام و بهةدر زمين

بع آن طيي و بههاي معناهاي توزيع مؤلفههشوند چرا که از طرفي ساختارهاي واژگاني و شيوزبان مبدأ روبرو مي

اجتماعي آميخته با زبان _ ريزي مفاهيم از زباني به زبان ديگر متفاوت است و از طرف ديگر مفاهيم فرهنگي قالب

که واژگان دو زبان با هم همخواني و  ترتيب از آنجائيبدين. نيستندمبدأ با چنين مفاهيمي از زبان مقصد يکسان 

  که  _١ي موفق به پيدا کردن معادلهاي لغويسادگ يک به يک ندارند مترجم بهةرابط

، مترجم drizzle انگليسي ةمثالً در ترجم. شودنمي_ ) ۱۵۳؛ ص ۱۹۸۴الرسن، (» هدف مطلوب و غايي است«

باشد و حتي در جايگزيني مي» نرمهباران« و يا » ريزباران« ، »نم باراننم« ناگزير از استفاده از ترکيبهايي مثل 

 با معادلهاي لغوي فارسي رايج اين کلمات يعني نان و حمام نيز مترجم در انتقال bath و يا breadلغاتي نظير 

 ةپختخمير( بندد زبانان نقش مي در ذهن انگليسيbreadباشد زيرا مفهومي که از لفظ کامل اين مفاهيم موفق نمي

متفاوت ) ته شده در تنور؛ برکت سفرهخمير نازِک پخ(زبانان از لفظ نان با برداشت فارسي) گرد به شکل باگت

در اين موارد تفاوتهاي فرهنگي . طور هم مفهوم حمام انگليسي با مفهوم حمام فارسي يکسان نيستاست و همين

 در يافتن مترجماناما با اين همه مشکالت . دو زبان مبدأ و مقصد يافتن معادلهاي لغوي را مشکل ساخته است

  .شودختم نمي به اينجا واژگانيمعادلهاي 

  

  ٢ واژگاني واژگانيخألخأل

رسد که مترجم بخواهد مفهومي را از مشکالت مترجم در تالش براي يافتن معادلهاي لغوي وقتي به اوج خود مي

طور کلي اصالً از قبل زبان مبدأ منتقل نمايد که واژگان زبان مقصد فاقد لفظي واحد براي بيان آن باشد و يا به

اند که بر دو ناميده»  واژگانيخأل«اي را اصطالحاً چنين پديده. ساخته نشده باشدقالبي براي اين چنين مفهومي 

  .٤مطلقخأل واژگاني  و ٣ واژگاني نسبيخأل: نوع است

                                                 
  مؤلف كتاب   (رد الرسنخانم ميلد  و  )زبانشناس برجستة ايراني(  ن خود را به آقاي دكتر محمدرضا باطني دي بايدنگارنده مي  *

Meaning–based Translation (د ابراز نماي.  
**  atbinus@yahoo.com )  ازدانشجوي دورة دكتراي آموزش زبان انگليسي در دانشگاه شير(   
1 lexical equivalents 
2 lexical gap/semantic void 
3 relative lexical gap 
4 absolute lexical gap 
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   واژگاني نسبيخأل. ۱

هاي معنايي بيشتري نسبت به اي را ترجمه کند که اين واژه در زبان مبدأ حاوي مؤلفهاگر مترجم بخواهد واژه

خأل در زبان مقصد باشد  موجودةواژ
 

به عبارت ديگر، هرگاه مفاهيمي مشترک را در . واژگاني، نسبي خواهد بود

در , دقت و ظرافت زبان مبدأ نباشدعاني اين مفاهيم در زبان مقصد بههر دو زبان مبدأ و مقصد بيابيم که برش م

هاي معنايي موجود  تمامي مؤلفهةدربرگيرندتوانيم معادلهاي لغوي کامالً دقيقي بيابيم که  اين مفاهيم نميةترجم

تنهايي مشکل به» گاو«  فارسي ة انتخاب کلمox انگليسي ة واژـةمثالً در ترجم. هاي زبان مبدأ باشنددر واژه

هاي معنايي  نيز گنجانده شده که در بين مؤلفه]مذکر+ [ معنايي ة مؤلفoxکند چون در کلمه يابي را حل نميمعادل

 ٢يابي فرهنگي و معادل١يابي توصيفي معادلةتوان از دو شيوچنين مفاهيمي مي ةدر ترجم. شوديده نمي گاو دةکلم

  .استفاده کرد

  

  يابي توصيفيمعادل

خأل مقابله با اين پديده يعني ةترين و مؤثرترين شيوساده
 

يابي توصيفي است يعني انتخاب واژگاني نسبي معادل

 زبان مبدأ گنجانده ةاي که در واژهاي معنايي متمايزکنندهحديد آن با افزودن مؤلفهتر در زبان مقصد و تلفظي عام

به اختصار، يعني استفاده از لفظ عام به همراه عبارتي : شده اما در لفظ عام انتخابي زبان مقصد وجود ندارد

وم کلي اشاره دارند اما  در زبان انگليسي هر دو به يک مفهmeatمثالً دو واژه گوشت در زبان فارسي و . وصفي

حال آنکه در . گردداي جداگانه ساخته شده و استفاده ميدر زبان انگليسي براي هر نوع گوشت بخصوص واژه

بايد از  لغات زير ميةپس در ترجم. رودزبان فارسي تنها لفظ عام گوشت، براي تمام اين موارد به کار مي

  :معادلهاي توصيفي سود جست

 beef  وشت گاوگ  lamb  گوشت بره

  veal گوشت گوساله  mutton گوشت گوسفند

 pork گوشت خوک venison  گوشت گوزن
 

يابي لغوي نمايد، اما در تا اينجا مترجم توانسته با افزودن نام حيوان به لفظ عام گوشت مفاهيم فوق را معادل 

هاي معنايي حاضر د ديگر مؤلفهکند و مترجم بايمورد کلمات زير ِصرف افزودن نام حيوان موردنظر کفايت نمي

  :را به صورت عبارت وصفي به اين مجموعه بيفزايد

    ham  گوشت ران خوک 

  bacon گوشت دودي يا نمک سود خوک 

توانند بيانگر خصوصيات ظاهري، مواد سازنده، ساختار، مکان هاي الصاقي به لفظ عام در اين شيوه ميمؤلفه 

   به iglooمثالً درترجمه . عمل و يا کاربرد شيء موردبحث باشند ةگان، نحوکننداستفاده و يا استفاده و مورد

و استفاده کنندگان ) موارد سازنده(مترجم با افزودن دو صفت مربوطه به ساختار ظاهري »  کلبه برفي اسکيمويي«

 فعل ةترجم. سازد سنگي ساکنين کوهستاني متمايز مية چوبي ساکنان شمال ايران و يا کلبةاين شيء آن را از کلب

poach و فعل » پز کردنآب) پوست کنده(بدون پوست « بهfetch اي نيز حاصل چنين شيوه» رفتن و آوردن« به

  .است
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  يابي فرهنگي معادل

ويژه بار معنايي ضمني تواند با فدا کردن بخشي از خصوصيات به فوق مؤثر واقع نشود مترجم ميةچنانچه شيو

مفاهيم  ةمثالً در ترجم. اي مشابه در فرهنگ زبان مقصد جانشين سازددأ آن را با واژهو تلويحي واژه زبان مب

ايراني روزه، _ترتيب از الفاظ اسالمي بهpulpit و fast ، altarبراي کلمات انگليسي ) ع(موجود در دين مسيح 

شخصاً در اين نوع ترجمه خورشت سبزي ترجمه نمايد که م) نوعي( را goulashمحراب و منبر استفاده کند و يا 

توانند در جاي خود معادلهايي پويا براي با اين وجود چنين معادلهايي نيز مي. رودبخشي از پيام از دست مي

  .انتقال پيام باشند

  

   واژگاني مطلقخأل. ۲

   با شوند مترجمطور کلي جديد و ناشناخته محسوب ميدر انتقال مفاهيمي از زبان مبدأ که در زبان مقصد به

علت تازگي اين  شود، زيرا بهصددرصد در مجموعه واژگان زبان مقصد براي بيان اين مفاهيم مواجه مي يخالئ

مفاهيم زبان مقصد از قبل هيچ نوع قالبي را براي بيان و ناميدن آنها در نظر نگرفته است و در نتيجه يافتن 

برخورد فرهنگها در . گرددپذير نميادگي نيز امکانسمعادلهاي لغوي براي مفاهيم مذکور اگر غيرممکن نباشد به

 تماس هر چه بيشتر علل مختلف از يک طرف و گسترش دانش و پيشرفت علوم از طرف ديگر باعث شده  ةنتيج

ي که سعي در انتقال دانش روز و فرهنگ ملل مختلف دارند هر روز با مفاهيمي روبرو شوند که مترجماناست تا 

 الفاظي عام در اختيار ندارند که بتوانند با تحديد و يا احياناً مترجماندر اينجا ديگر .  دارنددر زبان مقصد تازگي

مثالً در سالهاي گذشته . وصفي در زبان مقصد معادلهاي لغوي مناسب بيابند_بسط آنها به کمک عبارات الصاقي

ند و امروز نيز صحبت از فاکس، موبايل، وجود آمده مفاهيم و الفاظي نظير تلويزيون، کامپيوتر، ماهواره و هيپي ب

  . اينترِنت و َرپ است،اليه اوزون

 مفهوم دقيق آن ١ مترجم همانا رمزگشاييةاز زبان مبدأ اولين و مهمترين وظيف_هاييدر برخورد با چنين واژه 

ود را به درک ترتيب مترجم ابتدا بايد تالش خبدين. هاي معنايي نهفته در آنهاستکلمات و فهرست کردن مؤلفه

کامل و صحيح کلمات و مفاهيم جديد معطوف سازد و آنگاه کوشش نمايد معادلهايي پويا براي آنها در زبان 

  . ها و راهکارهاي زير بيابدمقصد با استفاده از يکي از شيوه

  

  ٢هاي قرضيپديده

خألترين شيوه مقابله با مشکالت ناشي از رايج
 

 به. هاي قرضي است از پديدهواژگاني مطلق در ترجمه استفاده

 و z و y زبانهاي ]و قواعد ساختاري[ بر اساس واژگان xتغييراتي را که در زبان  ةکلي«، )۱۳۶۹(تعريف باطني 

عبارت ديگر وقتي زبان مقصد براي به). ۷۸_۷۹صص (» ناميم ميهاي قرضيپديدهگيرد صورت مي... غيره 

با قرض گرفتن عين ) البته با رعايت اصول و ضوابطي خاص(تواند جم مياي ندارد مترناميدن مفاهيم تازه واژه

هاي پديده. واژه و يا الگوي ساختاري آن و يا ترکيبي از اين دو زبان مبدأ در زبان مقصد معادلهايي پويا بسازد

  .شوندقرضي خود انواعي دارد که در زير تشريح مي

  

  

  

  ٣ قرضيةواژ

                                                 
1 decoding / unpacking 
2 loan processes 
3 loan word 
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ها و عبارات زبان  ناميدن مفاهيم تازه قرض گرفتن و به کار بردن عين همان واژهترين شيوه براي ساده،ظاهربه

هايي شروع به نوشتن آنها به زبان مقصد مبدأ در زبان مقصد است يعني مترجم به محض برخورد با چنين واژه

اما بايد . بنويسد» ترکامپيو« را در زبان فارسي computer ة واژمثالً. نويسي بنمايد آوانويسي و يا حرفةبه شيو

 در زبان از نوع قراردادي است پس ها بين صورت و معناي واژهة که رابطبه اين نکته توجه کرد که از آنجائي

مثالً ( با حروف زبان مقصد ،هم نوشته شده) در اينجا فارسي( وام گرفته شده هر چند با حروف زبان مقصد ةواژ

تنها با گذشت زمان، تکرار و تمرين است  .خواهدبود» توخالي«اصطالح  بهمعني واي گنگ، بيواژه) زبانانفارسي

از اين شيوه معموالً در برگردان اسامي خاص . گردداي قرضي در زبان مقصد روشن ميکه مفهوم اين چنين واژه

شاخص «لمات ها استفاده از کضمن آنکه براي آسانتر کردن درک اين واژه. شوداستفاده مي... افراد، مکانها و 

  :شودهاي موردنظر معموالً سودمند واقع ميقبل از واژه  ١)نماگروه(» گروه

 General motors                           جنرال موتورز                              شرکت 

            TOEFL                                       تافل      آزمون 

      Reuter                                                                  رويتر    خبرگزاري 

کند بايد براي روشن شدن اي قرضي در متني استفاده ميبار از واژهدر مواردي نيز مترجم وقتي براي اولين 

 قرضي ةاز آن واژگونه در پانوشت صفحه و يا در داخل دو پرانتز بعد مفهوم اين واژه توضيحي کوتاه و تعريف

  : مثالً.  متن تنها به ذکر خود واژه قرضي اکتفا کند ةبعد در ادامفراهم آورد و از آن به

 Coyote  )نوعي گرگ صحرايي بومي آمريکاي شمالي(کايوت 

  Pudding )نوعي دسر شيرين(پودينگ 

 Lemming )نوعي موش قطبي(لمينگ 

انجامد ظهور کلمات و مفاهيم جديد مي به_ انگليسي و به خصوص در زبان _ روند ديگري که در زبان  

 قرضي ة معموالً به صورت واژ٢)هاسرواژه(ها از بين انواع اختصارات سرنام. استفاده از انواع اختصارات است

  :شوندوارد زبان مقصد مي

 MENA  )کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا(ِمنا 

  UNSCOM )کميسيون ويژه سازمان ملل متحد(آنسکام 

  GATT )پيمان عمومي تعرفه و تجارت(گات 

. شوندها در متن آورده ميضمناً در اينجا نيز عبارات توضيحي داخل پرانتزها در اولين برخورد با اين سرنام 

اي ي ناآشنا قرض بگيرد ابتدا آنرا با واژهائاي را مستقيماً از زبان مبدگاهي هم بهتر است مترجم به جاي آنکه واژه

اين شيوه .  ميانجي را در زبان مقصد استفاده نمايدةعادل در زبان خارجي آشناتري تعويض کند و سپس آن واژم

مثالً در ترجمه از زبان ژاپني به فارسي الزم است به جاي وام گرفتن عين . گويند مي٣»تبادل قرضي« را اصطالحاً 

به . زبانان با آنها آشناترند قرض گرفتفرانسه که فارسيرا از زبان عربي، انگليسي و يا   ژاپني معادلهاي آنةواژ

استفاده شود » اکسيژن« هشت جدول مندليف از لفظ انگليسي ةعبارت ديگر به جاي ذکر لفظ روسي عنصر شمار

به طور کلي تبادل فرضي مانع از تنوع و .  را ژامبون ترجمه کند که در اصل لفظي فرانسوي استbaconو مترجم 

شود و به همين دليل آشنايي با آن براي هاي قرضي براي تنها يک مفهوم در زبان مقصد مياژهچندگانگي و

  . مهم استمترجمان
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2 acronyms 
3 loan exchange 
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هاي قرضي جاافتاده در تواند با اعمال قوانين دستوري و آواي زبان مقصد بر واژهدر مواردي نيز مترجم مي 

 موسوم به ةاين شيو. و نيمي ديگر بومي باشد آن قرضي ةآن زبان ترکيبهايي بسازد که نيمي از مواد سازند

شود که از نظر گويشوران زبان مقصد رنگ و کار گرفته ميهاي قرضي بهبيشتر در مورد واژه ١»آميزش قرضي«

 bombardment و atomicهاي بارز اين نوع ترجمه برگردان کلمات نمونه. اندبوي خارجي خود را از دست داده

در سالهاي اخير نيز ظهور لفظ ). ۸۵_۸۹؛ صص ۱۳۶۹باطني،  (هستند) باران+ بم (مباران اتمي و ببه به ترتيب 

اي و استفاده از لفظ پستچي در زبان فارسي حاصل چنين شيوه» باندپيچي« به bandage ةو ترجم» سوارپارک«

  .است
  

  ٢ قرضيةترجم

يعني با استفاده . گيردرا قرض مي ي آن مترجم به عوض وام گرفتن اصل واژه تنها الگوي ساختار،در اين شيوه

به تعطيالت «سالها پيش عنصر فرهنگي . کند ترجمه ميءجزبهء زبان مبدأ را جزةاز واژگان بومي زبان مقصد واژ

، پس وجود نداشت آن در زبان فارسي بعتبه در فرهنگ ايرانيان و » رفتن نوعروس و داماد بعد از ازدواج

اين عبارت جزء جزءبه ةشدند که اين مشکل با ترجم با مشکل مواجه ميhoneymoon عبارت ة در ترجممترجمان

ترجمه شده » آسمانخراش« که به skyscraper ةو يا واژ. با حفظ ساختار قرضي آن برطرف شد» عسلماه«به 

عث لطمه ديدن انگارانه از اين روش با بايد به اين نکته نيز توجه نمايند که استفاده مفرط و سهلمترجمان. است

 sweet looksاز » نگاههاي شيرين«نشدني نظير و ظهور ترکيبات نامأنوس و پذيرفته) مثالً فارسي(زبان مقصد 

گزينش معادل . گرددمي) ۴۹؛ ص ۱۳۶۵جو، صلح (frogmenاز » ايمردان قورباغه«و  )۸۴؛ ص ۱۳۶۹باطني، (

  :طريق انجام پذيرفته استبراي کلمات زير بدين

 garbology  شناسيزباله  ultraviolet   بنفشماوراء

  automobile خودرو  blender  کنطمخلو

 wheel chair صندلي چرخدار superstar  ستارهفوق
  

  ٣تعبير قرضي

 واژه خارجي پس از رمزگشايي مفهوم آن و مشخص کردن ءدر اين روش مترجم به عوض ترجمه کردن اجزا

دهد که معموالً کارگيري واژگان بومي زبان مقصد به دست مي آن واژه با بههاي معنايي آن تعبير خود را ازمؤلفه

 را indicator انگليسي ة واژمترجمانمثالً در گذشته . باشدبيانگر خصوصيات ظاهري و يا کارکردي آن واژه مي

 فارسي در گزينش در سالهاي اخير نيز فرهنگستان زبان و ادب. اندتعبير نموده» راهنمايي) چراغ(«در فارسي به 

  :غايت به کار گرفته استهاي خارجي راه يافته به زبان فارسي اين روش را بهمعادل براي واژه

 Pyrex  نسوز  subsidy  يارانه

  abstract چکيده  answering machine گيرپيام

 sink ظرفشويي microwave  تندپز

شوند که در ساخت آنها ذوق سليم و ير ميپسند و فراگاين چنين کلمات و ترکيباتي معموالً وقتي عامه 

که  مثالً از آنجائي. آوايي زبان مقصد در نظر گرفته شده و معني آنها روشن و زودياب باشد_معيارهاي دستوري

هايي نظير زودپز، عالوه قبالً هم در فارسي واژهههمراه با ورود اين وسيله به ايران ساخته شد و ب» تندپز « ةواژ

که مدتها پس از » رايانه«اي مثل اند اقبال بيشتري براي فراگير شدن دارد تا واژهتي پلوپز به کار رفتهپز و حآرام

  .زبانان از لفظ کامپيوتر ساخته و عرضه شدورود اين محصول و استفاده مکرر فارسي
  

                                                 
1 loan blending 
2 loan translation / calque 
3 loan rendition 
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  ١ترجمه و تعبير قرضي

 خارجي به ة بخشي از واژ،در اين روش. ايدتواند از تلفيق دو روش اخير گزينش معادل نمدر مواردي مترجم مي

 را به spaceman  مترجماندر گذشته، . کندشود و مترجم بخش ديگري را تعبير مياي بومي ترجمه ميواژه

  ). ۸۵؛ ص ۱۳۶۹باطني، (اند  را به هواپيما ترجمه و تعبير کردهaeroplaneفضانورد و 

) مردم(وري و فرهنگ عامه ا به بازيافت، فنfolklore و recycle ، technologyامروزه نيز برگردان کلماتي مثل 

  .باشندهاي مشخص کاربرد اين شيوه در ترجمه مينمونه

  

  ٢تغيير قرضي

  شود  جديدي نيز در زبان مقصد ساخته نميةشود و واژاي از زبان مبدأ وام گرفته نميدر اين روش هيچ واژه

). ۸۳؛ ص ۱۳۶۹باطني، (» شود وجود دارد يک بار معنايي تازه داده مي]قصد م[اي که در زبان بومي بلکه به واژه«

  اي از مجموعههاي معنايِي کلمهکند با تعميم و يا تحديد مؤلفهبه عبارت ديگر، در اين روش مترجم سعي مي

گزينش . زدآماده سا_ وارداتي از زبان مبدأ _ اي را براي بيان مفاهيم تازه واژگان زبان مقصد چنين کلمه

 و دفتر به ازاء refrigerator ، يخچال در عوض politics ، سياست به جاي bumperمعادلهايي نظير سپر براي 

officeدر حال حاضر نيز فرهنگستان زبان و ادب . هاي موفق چنين تغييرات معنايي در گذشته هستند از نمونه

 handbook، ) نگجalbum) ات و مفاهيم خارجي مثل اي در گزينش معادل براي برخي کلمفارسي از چنين شيوه

  .جسته است سود) خوشاب (compoteو ) دستينه(

ها هم بايد توجه داشته باشند که براي ايکارگيري اين روش بپرهيزند و حرفهکار بايد اکيداً از به تازهمترجمان 

 بومي و آن مفهوم با هم ة آن بايد اين واژاي بومي و جايگزين کردن واژه و مفهوم خارجي باتغيير معنايي واژه

 کلمه خشک در فارسي و ةمثالً بين معني اولي: قرابت معنايي داشته باشند تا چنين تغييري پذيرفته انگاشته شود

مقررات «توان به  را ميstrict rulesپس عبارت . شود انگليسي نزديکي معنايي حس مي”strict“مفهوم کلمه 

کند تا مين استدالل در خصوص تخصيص و تحديد معنايي کلمه فارسي مجلس صدق ميه. ترجمه کرد» خشک

 باتجربه بايد اين مترجماننکته آخر در مورد اين شيوه اينکه .    انگليسي قرار دادparliamentبتوان آن را به ازاِء 

قدر دور از ذهن باشد عنايي آنروش را با احتياط کامل به کار ببندند، چرا که ممکن است گاهي تحديد و يا تعميم م

  .که مخاطبان ترجمه در زبان مقصد در درک پيام با مشکل مواجه گردند

  

  ٤ يا تعريف٣سازييابي به کمک واژهمعادل

 نوپا مترجمانوجه کار و به هيچ _ مترجمانمعموالً کار  ٥»زني واژهسکه«سازي يا به اصطالح بديهي است که واژه

تواند در سازي کرده است مترجم هم ميي خاص که نويسنده متن اصلي خود اقدام به واژهاما در موارد. نيست_ 

سازي معادلي لغوي و پويا براي مفهوم الذکر کارگر نيفتد از طريق واژهصورتي که هيچيک از روشهاي فوق

 برخورد که به danclapping اين مقاله خود در متني به واژه ةمثالً نگارند. مذکور در زبان مقصد ايجاد کند

نگارنده . باشدمي) دست زدن (clapو ) رقصيدن (danceاحتمال قريب به يقين حاصل فرايند آميزش دو واژه 

الفاظ « ويژه در ترجمةاين شيوه به .پيام را منتقل سازد) پايکوبي+ شادي (لق واژه شادکوبي کوشش نمود تا با خ

                                                 
1 loan translation and rendition 
2 loan shift 
3 word coinage 
4 definition 
5 coinage 
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مثالً در . يابدندة اصلي در متن مبدأ هستند اهميتي خاص مي که ساخته و پرداختة خود نويس١»يکبار مصرف

  :در جملة ٢داستان ققنوس اثر سيلويا تاونسند وارنر

  .udgeit hadn’t got , as Mr Poldero said, but; and as amiable, The phoenix was handsome as ever 

ابتدا نگارنده تالش . يابي کردسازي معادلاژهتوان به کمک واست مي» لفظي يکبار مصرف« را که udge ةکلم 

معني اما در عين حال نمود تا معني اين کلمه را تا حد امکان درک کند، سپس با تکيه بر شم زباني خود کلمات بي

در (زبان تحصيلکرده  نفر فارسي۵۰را ساخت و سپس آنها را در اختيار » اَجو، گومي، جوزي، اَقو، سگا« منطقي 

سپس . قرار داد تا تعيين کنند که از نظر آنها اين کلمات ساختگي بار معنايي مثبت دارند يا منفي) ي مختلفهارشته

  : جمله موردنظر به قرار زير به کار گرفتة کلمات با بار معنايي مثبت را در ترجمةمجدداً نگارند

  .اما      ققنوس      گومي        نداشت. ۱

  .زي       نداشتاما      ققنوس      جو. ۲

  .اما      ققنوس      اَجو          نداشت. ۳

 نفر ديگر با همان مشخصات قبلي گذاشت تا آنها تعيين کنند که کداميک از ۵۰و اين جمالت را مجدداً در اختيار  

 رأي مثبت  شماره يک، چهل و دوةدر نهايت به جمل. باشندمي» فقدان صفتي مثبت« مفهوم   ةکننداين جمالت تداعي

  .داده شد

و آخر اينکه چنانچه هيچيک از روشهاي مطرح شده در اين مقاله نتوانست مترجم را در يافتن و گزينش معادل   

زبانه يعني تعريف مفاهيم در قالب عبارات و معمول فرهنگهاي لغت تک ةياري دهد مترجم ناچار است تا از شيو

 انتقال پيام تا حد ةهر حال وظيفه ساز است اما برات طوالني مشکلهر چند تکرار چنين عبا. جمالت استفاده کند

  .زيادي ادا شده است

  سخن آخر 

که از موفق خواهد بود مترجمي براي ترجمه در عصر حاضر . فن، هنر و علم:  سه بعد دارد، ترجمهشكي نيست كه

ألخه با موارد گوناگون هچنين مترجمي در مواج. هر سه جنبه سهمي برده باشد
 

گيري از اين هر  با بهره،واژگاني

تواند هايي ابتکاري مي اين مقاله و يا حتي با استفاده از شيوه درسه و به کار بستن يکي از روشهاي مورد اشاره

  . در زبان مقصد دست يابدواژگانيبه سر منزل مقصود يعني يافتن معادل 
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   شعر از سروش اصفهاني در هزار و يك شب شعر از سروش اصفهاني در هزار و يك شبةةترجمترجم 
   *شيرين امين

  **دانشجوي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك
 
 
 
 
  
 

هاي درخشان نثر  از نمونه قدر ادبيات فارسي وار گران از آثهزار و يك شببا عنوان   و ليلهيلةل الف ترجمة
او اين كتاب را به فرمان بهمن . فارسي دورة قاجار است كه به قلم عبداللطيف طسوجي تبريزي فراهم آمده است

الشعرا سروش خـان شمسبهمن ميـرزا به ميـرزا محمـدعلي. ميـرزا بهين فرزند عباس ميـرزا به فارسي برگرداند
برگزيند و اگر شعري » به جاي اشعار عربيه، شعر فارسي از كتب شعراء مناسب همان مقام«ني دستور داد اصفها

  .مناسب مضمون نباشد، خود بسرايد
هاي شعر فارسي را از ديوانهاي شاعران بزرگ استخراج كرد و با نهايت مهارت در خالل او بهترين نمونه

براي نشان دادن ميـزان استـادي و  .گري پرداختيـز به صنعت گنجـاند و خود ن هزار و يك شبداستانهاي
، تأليف دكتر  ادبيات عاميانة ايراندستي ميرزا سروش اصفهاني، شعرهاي او را به همراه اصل عربي آنها ازچيـره

  .آوريممي) 400-403، صص 1371به كوشش حسن ذوالفقاري، نشر چشمه، (محمد جعفر محجوب 
  

 ي نورالدين و كنيزك به شعرترجمة داستان عل -1

الرشيد در لباس صيادان با علي  اي هست كه در آن خليفه هارون در داستان علي نورالدين و كنيزك صحنه
حديث خود را نثر گويم يا «: گويد نورالدين مي علي. پرسدشود و سرگذشت وي را از او مينورالدين رو به رو مي

پس نورالدين سر به زير افكند و اين ابيات انشا . ر سفتنت و كالم نظم دنظم؟ خليفه گفت كالم نثر سخن گفتن اس
  :نمود

  كه داشت در تن و چشمش مرا چو جان و بصر    به شهر بصره مرا بود مهربان پدري 
   بديع چهره و مجلس فروز و رامشگر    يكي كنيزي بهر نشاط من بخريد 

  ام پر از عنبر او كلبهز بوي طرة    ز رنگ چهرة او خانه ام پر از گل برگ 
   بمانده بود مرا آنچه سيم و زر ز پدر    پدر نماند و تمامي به كار او كردم

   چو ديد دست من بي نوا تهي از زر    رو مرا بفروش : مرا كنيزك من گفت
...  

   بر امير بيامد ز تو شكايت گر  چه گفت؟ گفت كه آن پير ناسپاس كنون 
  ...ببند رخت از جا كه نيست جاي مقر     اد امير شهر به حبس تو نيز فرمان د

  :و اين است اصل عربي بيتها
  و همومي نمت لبعد بالدي     اني هجرت رقاديييا خليل

  غاب غني مجاور االلحاد     كان لي والد علي شفوقاً

                                                 
* shirinamin5@gmail.com 

  .امآقاي حسن هاشمي ميناباد بهره جسته، از ياري استاد عزيزم يادداشتدر نگارش اين   **
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    صرت منها مفتت االكباد    و جرت لي من بعد ذاك امور
  ن بقدها المياديمثل غص                ة فتان الحسانمشتري لي ا

  و تخيرتها علي االجواد                فصرفت الذي ورثت عليها
...  

       فاتي الحاجب الرشيد السداد           فهدي مالك البالد لحبسي       
   ... هم مكمد احسادياعن ذر      لي اني اسير بعيداًرامزاً

  
  حكايت  -2

 :ستايد هم آمده است، استاد دالك خود را چنين ميدر حكايت دالك، ضمن قسمتي كه در شب بيست و ن

  هان ظن نبري كز و شكست است مرا   اين صنعت شايان كه به دست است مرا
 سرهاي ملوك زير دست است مرا    بر تارك سروران همي رانم تيغ

 :اصل عربي بيتها اين است

  و هذا المزين در السلوك    جميع الصنائع مثل العقود
 و تحت يديه رؤس الملوك    همفيعلو علي كل ذي حك

  
  داستان بديهه گويي ابونواس -3 

 نقل شده است براي هارون الرشيد با كنيزكي 339 تا 337گويي ابونواس در شبهاي    داستاني در باب بديهه
 دهد آورند و خليفه بدو فرمان مي اي به گرو بوده است نزد او مي ابونواس را كه در ميكده. دهد اي روي مي حادثه

 :سرايد ابونواس چنين مي. در آن باشد» يا امين اهللا ما هذا الخبر«: شعري بخواند كه عبارت

  فانصني جسمي و اكثرت الفكر    طال ليلي بالعوادي و السهر
   في مقاصير الحجرثم طوراً    ةتارقمت امشي في محلي 
  و هو بيضا قد تغطت بالشعر     اسودافرأت عيناي شخصاً

... 

  يا امين اهللا ما هذا الخبر    ةئلقاثم قامت و هي لي 
...  

      :است سروده ) ترجمه كرده و(و سروش آن را به فارسي در همان بحر و به همان قافيه چنين 
  برد انديشه برون خوابم ز سر   دوش پاسي رفته از شب بيشتر 

  اي كردم گذر بر در هر حجره   گرد خانه گشتمي شوريده حال
  پيكري آمد سياه اندر نظر   گشتم و هنگام گشتن مر مرا

...  
  ...يا امين اهللا ما هذا الخبر    گفت با من از سر مستي و ناز

  
هاي ترجمة متبحرانة ميرزا سروش اصفهاني، ضمن اينكه تواناييهاي زبان فارسي را در ترجمـه بررسي نمونه

، انتقال )equivalent(وم معادل تواند محلي باشد براي درنگ در مباحث نظري ترجمه از جمله مفهنماياند، ميمي
)shift(و امكانات رعايت سبك در ترجمة ادبي ،.  
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  اكبر عابديانعلي
  

  هاترجمهگنجها و : اسكندر

پادشاهي بگرفت و از ايرانيان بسيار بكشت و جايهاشان ويران كرد و حـصارهاي ايـشان كنـد و خـراب                     ) اسكندر(
بدان خوانند همه را بكشت و كتابها كه اندر ديـن مغـان و زردشـتي بـود                  كرد و علمهاي ايشان كه مر ايشان را هير        

كردنـد و بـه روم       ترجمـه و آنچه اندر طب و نجوم و حساب و ديگر علمها بود فرمود تـا آن همـه را                    . همه بسوخت 
ت، آنچه حمل توانست كرد حمل كرد و به روم فرستاد و آنچه نتوانس       . فرستاد و همة گنجهاي ملوك ايران برداشت      

و گنجها ساخت و طلسمها كرد كه كس را         . هم به ايرانشهر، اندر زمينها، بيابانها و كوهها و جايهاي محكم دفن كرد            
  . دست بدان نرسد

دژ ”و به استخر رفت، و آنجا مردم بسيار گرد آمده بودند از روزگـار همـاي بنـت بهمـن، و جـايي بـود كـه آن را                           
. ي كتاب بود، از علم دين زردشتي و فلسفه و حساب و هندسه و هـر علمـي                 اندر و . گفتندي، يعني دارالكتب  “ نوشت

كردنـد و بـه روم فرسـتاد و فرمـود بـه مقـدونيا بنهادنـد، و آن دژ نوشـت را                        ترجمهاسكندر بفرمود تا آن همه را       
والن مانـده  و اندر ميان عجم كتاب نماند، مگر اندك مايه كه اندر دست مجه       . بسوختند، با هر چه كتاب بود اندر وي       

  .هاي واليت بود، اندر زاويه
 و پس سپاه ايران، آنچه بـاقي مانـده بـود، همـه را جمـع كـرد و لـشكري بـساخت و بـه هندوسـتان رفـت، از راه                                
تركستان، و همه را قهر كرد؛ و تركستان و چين و ماچين و هندوستان و كشمير بگرفت و همه ملوك را قهـر كـرد،    

  . ا وفات يافتو چون به بابل رسيد در آنج
   )قرن پنجم هجري، االخبار زينابوسعيد عبدالحي ابن محمود گرديزي غزنوي، : مأخذ(
  

  
  

   است يتيکارشناس ترب ةازمند مشاوري کودکان نيقرآن برا ةترجم

امبر و  يـ  از سـنت پ    يريـ گم، بر ضـرورت بهـره     يات قرآن كر  يد بر اعجاز آ   ي مشهد با تأك   ياستاد دانشگاه علوم قرآن   
    : د كرد و گفتيات قرآن تأكيق آي درك دقيبرا) ع(ني معصومة ائمةريس

ست از يـ باي خاص از جمله كودكان و نوجوانـان مـ   ي سن ي گروهها ي و برا  ي اختصاص يهـا ترجمه
  . برخوردار باشنديتي روانشناس و كارشناسان علوم تربةمشاور

در : افـزود   ا خبرنگـار مهـر   مشهد در گفتگو بي زاده استاد دانشگاه علوم قرآنيمحمدرضا محمد
تـوان از  يات مـ يـ  فهم بهتر آيبرا  پس.كنندير ميگر را تفسيكديات قرآن يات آمده است كه آيروا
 .بهره برد  است،يكي آنها أگر مربوط و منشيكدي كه به ياتيآ

 يهاهي با نظرق و توأميدق هـا ترجمهچنانچه :  كودكان و نوجوانان گفتي قرآن به طور خاص براةترجمدر مورد  يو
 مـورد  هـا ترجمـه ن يـ  ا واستتر  مناسب باشديتيترب  مانند روانشناسان و كارشناسان علومي متخصصانيراهبرد

  . استقبال كودكان قرار خواهد گرفت


