


         
               

 
 اي باشد براي بر آن است تا وسيله            

   ترجمه درهاي تحقيق و پژوهش و حوزههاي دانشگاهي ترجمه  آشنايي با رشته •
 هاي ترجمهتعامل بهتر و بيشتر با استادان رشته •

هـاي مـرتبط بـا        منـدان رشـته    عالقـه   و دانـشجويان استادان،  ها و ديدگاههاي علمي        مقاالت، يافته   انعكاس •
 ترجمه در حوزة مطالعات ترجمه

 ...ها و  نامه ها، پايان، نشريهكتابها: ترجمه مسائل مربوط به ةرساني در زمين اطالع •

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشريات ةتكثير اين شماره از نشريه از محل يارانچاپ و  ةهزين
در اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جناب آقاي دكتر خليل عليمحمدزاده معاون . دانشجويي تأمين شده است

  .شود  ادبيات و زبانهاي خارجي سپاسگزاري مية رياست محترم دانشكدنيزي اين دانشگاه و محترم فرهنگ
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

    
  

 ]23/12/1383:    تاريخ صدور711607/29/8: شمارة مجوز نشريه[
 

 كلية نظرات و پيشنهادهاي شما را دربارة ترجمه •
پذيرد و آمادة انعكاس دربارة خود به ديدة منت مي
مندان به ترجمه و ديدگاهها و مقاالت عالقه

 .هاي مرتبط با ترجمه و زبان است حوزه
 
كاررفته در اين نشريه براساس آخرين شيوة خط به •

 مصوب فرهنگستان دستور خط فارسيش كتاب ويراي
 . زبان و ادب فارسي است

  
خواهشمند است در صورت دسترسي به هرگونه خبر  •

قابل توجه مرتبط با ترجمه، آن را جهت انعكاس در 
از . نشريه يا تهية خبر تكميلي براي ما ارسال كنيد

طريق نشاني پستي، نشاني پست الكترونيكي يا تلفن 
 .اط باشيدبا ما در ارتب

ها و مقاالت لزومـاً نظـر       نظرات مطرح شده در نوشته     •
   . نيستدربارة ترجمه

  . با ذكر مأخذ مانعي ندارددربارة ترجمهنقل مطالب  •
  
 
 

 

  
  فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري 

  .)شود در حال حاضر هر شش ماه يكبار منتشر مي(
  سال سوم، شمارة پنجم 

  1386پائيز و زمستان 
  

  بهروز كروبي :صاحب امتياز
   سيد حسين حيدريان :مدير مسئول و سردبير

   جو وانضسلما ر :پرست هيئت تحريريه و ويراستارسر
  سيد مجيد مطهري: طراح جلد

  علي معتمدي: مدير اجرايي
  ): نشريهpdfجهت دريافت نسخة (وبگاه معاونت فرهنگي دانشگاه 

www.vccans.ir 
  about-translation.blogspot.com  :نوشت نشريهوب

  Abouttranslation@gmail.com :پست الكترونيكي
  19575-463تهران، صندوق پستي : نشاني

   0912 – 227 1687: تلفن ارتباط با نشريه



  
  

  
  

2 

         1386زمستان   و پاييز /پنجم  شمارة  / علمي، فرهنگي، خبري  فصلنامة
 

  فهرست فهرست  
  3              .................. .................................................................................                    يادداشت

       مصاحبه با استادان ترجمه
    4                ..................................................................................................   هوشنگ توانگر: اين شماره

  
  مقاالت

  9.                 .................................................................................سمانه قرايي / مقدمة مترجم بحثي در        
  /   )1381از آغاز تا سال ( تاريخچة ترجمة آثار شكسپير در ادبيات فارسي                   

  14          .     .................................................................................................  مريم نويديدكتر ناصر ملكي،                   
  20                ................................. ............................................................ينيئزاده عالآ/  خطاهاي مترجم      

  
  33           ..............    ................................................         حسن هاشمي ميناباد/ هاي ترجمه ها و ناگفتهنكته

          42              ...... ............................................................برزي      فاطمه مهدي/ آشنايي با انديشمندان ترجمه
  46                  .................. فاطمه جبارزاده  /هايي از ترجمة فيلم در گفتگويي با دكتر دياز سينتاس ناگفته   
   

   كتابشناسي ترجمه 
              52               ........... ................................................  حسين حيدريانسيد/  كتابشناسي آثار فارسي دربارة ترجمه

   فهرست معادلهاي اصطالحات مطالعات ترجمه                         
 56 ..........                .............................................  »فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعه ترجمه«برگرفته از كتاب 

    
  65                 ..........................................  ..............................................................................ها و خبرهانشريه

  سخنراني
  دكتر حسين مالنظر و مركز پژوهشهاي ترجمه

  شوراي عالي ترجمه تشكيل شد
   آستانه منتشر شدشمارة دوم فصلنامة

  همايش فرهنگ و سنتهاي ترجمه 
   فصلنامة مترجم منتشر شد46 و 45هاي شماره

  اندهاي مذهبي را از شعر موالنا حذف كردهمترجمان آمريكايي واژه
  
  
  
  

  
  
  
 
 

زاد، آقاي دكتر غالمرضا تجويدي، آقاي دكتر حسين مالنظر، آقاي دكتر كامبيز              خانم دكتر فرزانه فرح    ار اين رشته  از استادان بزرگو  
  .شود شـان در انتشـار اين مجله قدرداني مي محمودزاده و آقاي حسن هاشمي ميناباد به دليل پشتگرميها و راهنماييهاي ارزنده

      
:  شـود   انـد سپاسـگزاري مـي     آيد و در تهيه و تنظيم مطالب اين شماره بـا مـا همـراه بـوده                   زير مي  از سروران عزيزي كه نامشان در     

آقـاي حميـد امينـي و خانمهـا فـرح           :  علوم و تحقيقات    علوم و تحقيقات   واحدواحددانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي،          دانشجويان كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسالمي،          
و علـي   آقاي هادي حاجي   : :  واحد رودهن   واحد رودهن  ––گليسي دانشگاه آزاد اسالمي     گليسي دانشگاه آزاد اسالمي      مترجمي زبان ان    مترجمي زبان ان   دانشجويان كارشناسي دانشجويان كارشناسي  . محبوبه دهقاني  مدني و 
اين نشريه همچنين مراتـب امتنـان       . فر و آزيتا محسني   ، آزاده ظهوريان، سميه عبدلي    عرفاتيمهديه  مهديه مشهدي علي بابايي،     خانمها  

ايـن شـماره اعـالم       مطالـب تنظيم برخي از    در  همكاري  به دليل   و حبيبة سيحاني    نيا   آسيه بهاري   و خانمها  اميد رنجبر آقايان  خود را از    
              . داردمي
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خواننـدگان عزيـزي    طالع  ابه   يادداشت  اين در ابتداي  كه    است  خبري ترينتازهبار  يك ماه شش هر دربارة ترجمه  انتشار
 بتـوانيم حـضور   اميـدواريم بـا ايـن تـصميم،         . سـانيم رمـي انـد   پيگير نشر مجله بوده    ، با تماس و ارسال نامه     يشهكه هم 
در فواصل زماني را هرچند اميدواريم امكانات و شرايط آينده امكان انتشار مجله    .مان را در كنار شما حفظ كنيم       پيوسته

  .كوتاهتر فراهم كند
 معرفي واژگـان     مجموعه  ترجمه و نيز بخش نخست از      وه بر بخشهاي هميشگي، كتابشناسي فارسي     شمارة حاضر عال  در  

  .فرهنگ توصيفي مطالعات ترجمه درج شده است
 ، واحد علوم و تحقيقـات     ، معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي      وبگاه هم اكنون از طريق صفحة اصلي      الزم به ذكر است   

آوردن طريقـة بـه دسـت   . هاي مجلـه فـراهم آمـده اسـت       همة شماره ) pdf ةنسخ( فايل الكترونيكي    امكان دسترسي به  
  :است زير به شرح هاي الكتريكي مجلهنسخه

  ،http://www.vccans.irمراجعه به وبگاه . 1
  ،بر روي نام نشريه كليك  و»ات و مجالتيجستجوي بانك نشر«قسمت مراجعه به . 2
   .كليك بر روي شمارة مورد نظر از مجله. 3

                                                       
  باشيد پايدار

  سردبير              
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 اسـتادي اسـت كـه       خوشروترين ، ترجمة مكاتبات و اسناد    طبع و مهربان  شوخهوشنگ توانگر، استاد    
لگي با نشاط و عالقه پشت ميز كارش در دارالترجمة           او درهفتاد و يك سا     . با او مصاحبه كرد    توانمي

 تهران با دقت و اشتياق مشغول ترجمه يـا بررسـي و            هدايت منطقة دروس    خيابان 95رسمي شمارة   
مهمتر از كار ترجمه، هم اوست كه توانست با تأليف و انتشار دو جلـد               . ويرايش متنهاي حقوقي است   

ي ترجمة اصطالحات و عبارات اسناد را براي دانشجويان         ، تلخ ترجمة مكاتبات و اسناد   كتاب آموزشي   
  . مشتاق اين رشته شيرين كند

صراحت، به مـشكالت و مـسائلي كـه در مقابـل             حرفهايي صميمي و با   اليالبه         استاد توانگردر 
پردازد و مـا را بـا ضـرورت جـدي گـرفتن ترجمـة       گيرد ميمترجمان رسمي و حرفة ترجمه قرار مي     

اي مستقل از آموزش ترجمه در ايران آشـنا و بـه ايـن              عنوان شاخه   ويژه شاخة حقوقي به   تخصصي به 
  .كند مند ميرشته عالقه

او عالوه بر عضويت و فعاليت در جامعة مترجمان رسمي ايران، عـضو انجمـن مترجمـان همزمـان و                    
ترجمـان رسـمي   فصلنامة مة اخير مكتوب آستين تگزاس نيز هست و مطالبي خواندني از او در شمار          

 .به چاپ رسيده است

 
  
  

    
    

  هوشنگ توانگر: اين شماره
  سيد حسين حيدريان  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در ابتدا، لطفاً كمي دربارة خودتان بفرمائيد و اينكه آشنايي شما با ترجمه چگونه بوده است؟* 
بود به آن زمان از زبان روسي كه مادرم به من آموخته .  شروع به ترجمه كردمها كيهان بچهجلة  مدرسالگي14 من از  -

ها را شـادروان عبـاس يمينـي        ترجمه. بيشترشامل داستانهاي فولكوريك روسي بود     كارهايمكردم و   فارسي ترجمه مي  
كردم كـه در مجلـة      ازنظرساختاري، لغوي و غيره مقابله مي      هاي ايشان را    من هم ترجمه  . كردند  شريف ويراستاري مي  

هـاي    ضـمن مقابلـة ترجمـه     . دسـت آوردم  بـه ةزيادي در ترجم  در سنين نوجواني تجارب     .  چاپ مي شد   ها  كيهان بچه 
پس ازاخذ ديپلم ادبي وارد دانشگاه شدم و در رشتة زبان و ادبيـات انگليـسي                . راه افتادم ور بتدريج درزبان فارسي   كمذ

هـايي از مـن در         فارسي و بـالعكس كـردم و ترجمـه         - تحصيل و همزمان شروع به ترجمه انگليسي        تهران در دانشگاه 
 نيز همكاري   ها  كيهان بچه ا مرحوم جعفربديعي، صاحب امتياز      ب. وعات چاپ شد و رفته رفته وارد اين حرفه شدم         مطب

   .داشتم
 در محضر اساتيدي چون شادروان دكتر صورتگر، شادروان دكتر پازارگادي،           تهراندر دوره ليسانس در دانشگاه              

يك شركت انگليسي   با  در زمان دانشجويي    . كردم تلمذ گوهرين   شادروان دكتر سپهبدي و شادروان دكتر سيد صادق       
مـا در  . كـرد همكاران انگليسي زبان به من دريادگيري انگليسي بسيار كمـك   همكاري داشتم و مكالمه با    CJBبه نام   

    از پس. مزدي هم به زبان انگليسي حرف مي CJBكارخانة سايتدر و خوانديم ميمكتوب درس صورت بهدانشگاه بيشتر
       جـا درآن. شـدم  قبـول  نفـت  امتحانـات شـركت    در آن از بعـد  و كـردم مـي  كـار  شـيراز  دردرسـازماني التحصيليفارغ

          آبادان بودم و مسئول قسمتي در آموزش و پرورش         آموزش پتروشيمي ةادار ارشد و سرپرست  كردمكسبزياديتجارب
  . هاي زيادي را كه طي اين دوران به دست آوردم بسيار به من كمك كرد تجربه. دمملي نفت در آبادان بو شركت
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تواند آنطور كه مردم انتظار دارند به زبان آنان نزديك شود و اگر هـم قـرار باشـد ايـن                    زبان حقوقي هيچگاه نمي   
در اين خصوص پيش از انقالب اسـالمي كارهـايي   . دانان بزرگ و فرهنگستان است موضوع تحقّق يابد، كار حقوق    

 .ولي اين كار ادامه نيافت.  را جايگزين كردندخواهيمثالً به جاي استيناف، واژة پژوهش. صورت گرفت

اي تأسيس كردم به نام مكتب زبـان آبـادان كـه در آن               به بعد همچنان در شركت نفت بودم و مؤسسه         1343از سال   
هـز بـود و چـون       جاي بود كه در آبادان به آخرين وسائل سمعي و بصري و تلويزيون رنگـي م               هنگام نخستين مؤسسه  

.  از شركت نفت اسـتعفا دادم      ,ناچار بودم پيوسته براي كسب تجارب بيشتر در امر تدريس زبان به انگلستان سفر كنم              
  .بعد از اينكه جنگ تحميلي آغاز شد ناگزير به مهاجرت به تهران شدم

  
  در چه سالهايي به فعاليت در خصوص ترجمه حقوقي روي آورديد؟* 
مـدت زيـادي   .  شروع به كار كردمروزولته تهران آمدم در دارالترجمة  بعد از اينكه ب -

   در آنجا كارآموز بودم و در امتحان مترجمي شركت كـردم و نفـر سـوم شـدم پـس از                    
دم و در چندين دوره،     كرجمي رسمي، كار ترجمة رسمي خود را شروع         ة متر اخذ پروان 

.  اين عضويت ادامـه دارد      جامعة مترجمان رسمي بودم كه هنوز هم       ةعضو هيئت مدير  
ولـي  , براي جامعه مترجمان رسمي خيلي كارها انجام داديم و همواره فعاليـت داريـم             

  . مشكالت فراوان است كه در حال رفع آنها هستيم
  

  جامعة مترجمان رسمي در چه زماني تأسيس شد؟ و شما از كي تدريس ترجمه را آغاز كرديد؟* 
دورة قبل را وزارت كشور بنا به دالئلي منحل كرد و ما با يك سري       . عاليت داشت  جامعة مترجمان رسمي دو دوره ف      -

كـار  .  نخست را مرحوم دكتر مصاحب بر عهده داشـت         ةرياست دور . ضوابط جديد فعاليت مجدد خود را شروع كرديم       
ردم و درس  در دانشگاه علّامه طباطبـائي شـروع كـ   1365تدريس ترجمه را در حالي كه مترجم رسمي بودم در سال      

تـدريج   بعد به . ترجمه مكاتبات و اسناد را در زمان رياست آقايان دكتر بيرجندي و دكتر ميرعمادي تدريس مي كردم                
كـردم و در  دروس ترجمة اسناد و چند درس ترجمة ديگـر را تـدريس مـي   . در دانشگاه آزاد اسالمي كار را ادامه دادم     

افتخارات من اين است كه بسياري از دانـشجويانم در حـال حاضـر پروانـة                از  . حقيقت، پاية ترجمه اسناد را بنا نهادم      
  .كننداند و در اين رشته فعاليت ميمترجمي رسمي را اخذ كرده

  
 مكاتبات و اسناد شما به اقرار استادان اين رشته كـاملترين كتـاب آموزشـي در موضـوع ترجمـه                     ةكتاب ترجم * 

  .تأليف اين كتاب توضيح دهيددر مورد روند . مكاتبات و اسناد بوده است
آموختة رشتة ادبيات زبان انگليسي دانشگاه تهران هستم، ولي بتدريج به ترجمة حقـوقي گـرايش                 اگرچه من دانش   -

كـردم  در آن زمان كه من در دانشگاه تدريس مـي   . دادميافتم و بخصوص در كار حقوقي ترجمه هاي زيادي انجام مي          
 دانـشگاه پيـام    كـه ده بود و من شروع به آماده ساختن جزواتي در اين خصوص كردم               اسناد تازه ارائه ش    ةدرس ترجم 

يك سال بعد هم جلد دوم بـه        .  با تغييرات و بازنگري به صورت كتاب منتشر كرد         1375نور اولين جلد آن را در سال        
 كتابها حاصل يك    اين.  در حال بازنگري مطالب آن هستم      هنوزهم بار تجديد چاپ شده است       5چاپ رسيد و تاكنون     

برداري و تالش است كه براي اولين بار در ارتباط با درس ترجمة مكاتبـات و اسـناد بـه چـاپ                      سالة يادداشت  دهة  دور
جانب، يك كتاب كامالً خودخوان است و با كتابهاي ديگر كه بعداً در اين زمينـه چـاپ شـده                    تأليف اين . رسيده است 

  . است  تفاوتهايي دارد
مترجم بايد در آنچه ترجمه مي كند توانا بـوده و خـود نيـز    « : ام مقدمة اين كتاب از قول جاحظ نوشته     من در         

  صاحب همان دانشي باشد كه مؤلّف دارد و به زباني هم كه ترجمه مي كند بايد اشراف داشته باشـد، بـه قِـسمي كـه             
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ايـم و همچنـين در   ه قدر بخوانيم باز هم كـم خوانـده   ؛ ما از لحاظ زبان مبدأ هر چ       ».هر دو زبان را به يك اندازه بداند       

كاري كه من در اين كتاب انجام دادم اين بود كه نخست اشراف كلي از نوع سند مورد ترجمه را به                     . مورد زبان مقصد  
خواهيد سند ازدواج را ترجمه كنيد بايد بر قانون مـدني ايـران اشـراف داشـته                 يعني گفتم اگر مي   . دانشجو ارائه دادم  

اين كار را من در مورد كـالس درس خـودم نيـز پيـاده               . باشيد
كردم، يعني هم قـانون را درس مـي دادم و هـم سـندهاي               مي

تـا متوجـه نباشـيد    : من به دانـشجويان گفـتم    . آن را مربوط به   
توانيـد آن را ترجمـه        ، نمـي  چيـست ماهيت متن مورد ترجمـه      

      .كنيد

 در زبـان    كـه چرا ما هنوز جايگزيني براي كلمات حقـوقي         * 
   برايمان نامأنوس است پيدا نمي كنيم؟فارسي

گـردد كـه بايـد تـا         بخشي به ماهيت متنهاي حقـوقي برمـي        -
حدودي با متنهاي معمول از نظر ساختار و واژه متفاوت باشد و   
بخشي نيز به اين دليل است كه تاكنون اقدامي جـدي در ايـن              

رد بايـد   اقدام جدي هم صورت بگيـ     . زمينه صورت نگرفته است   
در مـورد   . زمان بگذرد تا جا بيفتد و همان معنـا را افـاده كنـد             

قانون تجارت را كه از اروپـا گرفتـه شـده           . گرددقانون مدني ايران بسياري از مسائل آن به قرآن و فقه اسالمي باز مي             
 در سند ازدواج    است يك سري از مطالبش مربوط به فقه اسالمي است كه از نظر تجاري خيلي فرق كرده است، مثالً                  

-مثالً وقتي مي  .  معناي خاص حقوقي خود را دارد      عتوان جايگزين كرد؟ رجو      چه چيزي را مي    »رجوع« ةبه جاي كلم  
لط ترجمـه   غشوند و اگر اين كلمه را        بسياري متوجه نمي  » فالن زن و شوهر بعد از طالق به هم رجوع كردند           «گويند

  .شويم كنيم دچار مشكل مي
وع ضطور كه مردم انتظار دارند به زبان آنان نزديك شود و اگر هم قرار باشد اين مو                تواند آن  گاه نمي چزبان حقوقي هي  

. در اين خصوص پيش از انقالب اسالمي كارهايي صورت گرفت. دانان بزرگ و فرهنگستان است تحقّق يابد، كار حقوق
          هرچنـد دوبـاره از     ،دچـار وقفـه شـد     لـي ايـن كـار       و. خواهي را جايگزين كردنـد    هشمثالً به جاي استيناف، واژة پژو     

نامة  به نظر من مقالة آقاي دكتر حسن حبيبي در شمارة اول          . اين كار بدون مطالعه محقق نخواهد شد       .سرگرفته شد 
  . بهترين راهنما در خصوص زبان حقوقي استفرهنگستان

 معادلهاي خوبي براي اصطالحات حقوقي است و  شامل،تهيه شده در ديوان دعاوي الهه، فرهنگ اصطالحات حقوقي
آيـد  بايد از هر تالشي كه در اين زمينه بـه عمـل مـي              .اماستفاده كرده من در تدوين كتابم به اين منابع اشاره و از آن          

  .استتقبال كرد
ته رفته كنـار    هاي كهن را رف   شود، واژه تر ديده مي  هاي امروزي هايي كه در اساسنامه    در زبان انگليسي واژه    يحت* 
  اي كه براي خود اساسنامه به كار برده مي شود چه نظري داريد؟ واژه دربارة.گذارند مي

ها بيشتر مربوط به قانون تجارت است و اين قانون چندان ارتباطي با فقه اسـالمي نـدارد و بيـشتر آن در                         اساسنامه -
اساسـنامة تجـاري در     . نويسند  به صورت ايتاليك مي   زبان حقوقي انگليسي به صورت التين است و اين لغات التين را             

  .شود  ترجمه مي Statuteولي اساسنامة دانشگاه آزاد .  استArticles of Associationواقع 
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Constitution    وCharter of United Nation) بـا كمـال    . هم نوعي اساسـنامه اسـت  ) منشور سازمان ملل
 بدون اشراف به متون حقوقي و آگاهي كلي از مفاد قانوني زبـان مبـدأ و مقـصد بـه                     بيشتر افراد در حال حاضر  تأسف،  

كند بايد مدت مديـدي در زمينـة اسـناد     وقتي كسي ترجمة اسناد تدريس مي . شودتدريس ترجمة اسناد مشغول مي    
ا انجام دهم، با وجود اينكه تجربـه زيـادي          من خود زماني كه قصد داشتم نخستين بار ترجمة اسناد ر          . كار كرده باشد  

در آن زمان بود كه تجربيات فراواني را در كار ترجمه حقوقي از آقاي ابراهيمي، مترجم       . داشتم، دچار ترس شده بودم    
شـود كـسي در دورة ليـسانس دو يـا چهـار واحـد درسـي                 چطور مي . رسمي و حقوقي دارالترجمة روزولت، فراگرفتم     

گيرد بخواهد  كارشناسي ارشد و غيره هم هيچ كار عملي كارگاهي و تجربه در مورد آن صورت نميگذرانده و در دورة
مـن  ! درس ترجمه اسناد را در دانشگاه تدريس كند؟ درسي را بايد تدريس كند كه خود اشـراف كـافي بـه آن نـدارد         

ن در كتابـشان تمـام مـسائل        ايـشا . شـدم خودم در كالس ترجمة اسناد بدون كتاب آقاي جعفري لنگرودي وارد نمي           
 سـال اسـت كـه بـه تـدريس ترجمـة             30 و حال نزديك بـه       .اندحقوقي را مو به مو شكافته و به بررسي آنها پرداخته          

  . مكاتبات و اسناد مشغول هستم
  در مورد ترجمه رسمي در تمام زبانهاي دنيا چه نظري داريد؟* 
ــد   - ــران آن اهميتــي كــه باي ــشده اســت  در مــورد ترجمــه رســمي در اي ــوز داده ن ــه آن داده شــود هن ــرا در ،ب                 زي

      تـوان ترجمـة مكاتبـات و اسـناد را انتخـاب كـرد و هـم                 در سرفصل دروس انتخابي دانشگاه، هم مـي        اكثر دانشگاهها 
        يـن ا. ؛ و بيشتر دانشجويان به دليـل مـشكل بـودن متـون حقـوقي تمايـل بـه گـزينش زبـان دوم دارنـد                        را زبان دوم 

در حالي كه در هر مملكتـي بايـد         .  جدي گرفته نشده است    ،طور كه بايد  دهد كه اين رشتة درسي هنوز آن      مي نشان  
هاي  بايستي دوره المللي شركت كنند و براي نيل به هدف، مي مترجمان حقوقي وجود داشته باشند كه در دعاوي بين        

توانـد كـل   در متون حقوقي جابجايي ويرگول هـم مـي  . يجاد شود آن ا عمليمستقل ترجمة حقوقي با تأكيد بر جنبة        
دهم به مقالة دكتر اردالن در شمارة اخير فصلنامة پيام مترجمان در اين خصوص شما را ارجاع مي. معنا را عوض كند

  .رسمي
  ؟استهم اكنون چه تعداد مترجم حقوقي كارآمد در سطح كشور موجود * 
 حقـوقي مـشغول بـه       ةاي در بخـش ترجمـ       مترجمان رسمي اين رشته به طور حرفه       در حال حاضر تعداد اندكي از        -

يكي ادبيات ويزايي و مهـاجرتي    : فعاليت هستند، به دليل آنكه اآلن دو نوع ترجمة رسمي در سراسر كشور وجود دارد              
اران مـن   اي هستند و ديگري ترجمة حقوقي البته نوع سومي هم وجود دارد كـه همكـ                توان گفت كليشه    است كه مي  

است كـه دانـشجويان بـه علـت     ) term paper(بايد از آن اجتناب كنند و همانا ترجمة كارهاي كالسي دانشجويان 
 سـال اسـت كـه    22اكنون بيش از . دهندها ميرا جهت ترجمه تحويل دارالترجمه آنها   ،حوصلگي در انجام تكاليف     بي

امـا ادبيـات ويزايـي از نـوع         . دهـم اي حقوقي آن را انجام مي     ه  جانب است و ترجمه   ترجمة يكي از بانكها به عهدة اين      
تري است كه بخش اعظم آن نيـازي بـه اشـراف بـه مطالـب        كار ساده . اي است ديگري است يا به عبارت ديگر كليشه      

  .حقوقي ندارد
ي  چنـدان  نامة مترجمان رسمي تعيين شده اسـت، تفـاوت        الترجمه كه در آئين      پرداخت حق  ةمتأسفانه تعرف 

 و بعضاً هم اربـاب  .تعيين شده است) word count( شود و فقط بر اساس شمارش واژگانن نوع ترجمه قائل نميبي
  .داندرجوع تفاوت دوغ و دوشاب را اصالً نمي

نامة مترجمان رسمي تعيين شده است، تفـاوت        الترجمه كه در آئينپرداخت حق ةمتأسفانه تعرف 
  .شود و فقط بر اساس شمارش واژگان تعيين شده استچنداني بين نوع ترجمه قائل نمي
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  كنيد؟ يچند درصد كارتان انگليسي به فارسي و چند درصد برعكس است و آيا به زبانهاي ديگر نيز ترجمه م* 
 مورد نظر دارد ولي بيشتر ترجمة از زبان فارسي به انگليسي است و زبانهاي ديگـر را اعـم از آلمـاني،                       متنبستگي به   

  كنيمفرانسه و غيره را به مترجم رسمي همان زبانها محول مي
  رشته كدامند؟داريد؟ به نظرشما اكنون منابع مهم اين استفاده ازمنابع چه نظري و شناسيمورد مرجعرد* 

اي را كه الزم    خصوصاً نكته . يك مترجم رسمي به علت گستردگي كارش بايد منابع مختلفي را در اختيار داشته باشد              
مترجمـان بايـد در     . تان به آن اشاره كنيد، لزوم ايجاد حس تعاون و همكاري بـين مترجمـان اسـت                دانم در مجله  مي

چيزي است كه ما از آن ) team work(و اين كار گروهي . ي انجام شودتعامل با يكديگر باشند يا كار به صورت تيم
  .به داليل گوناگون فاصلة بسياري داريم

جانب، برخي از فرهنگهاي تخصصي از جملـه         اين ترجمة مكاتبات و اسناد    برده شده در كتاب      عالوه بر فرهنگهاي نام   
Chambers Dictionary of Scientice and Technologyگ  و فرهنMcGrahill  يا فرهنگ اصـطالحات 

 جهانگير افـشاري و غيـره نيـز         ) فارسي –انگليسي(فرهنگ كوچه هاي نفت و گاز و      واژه) نوشتة گيو آقاسي  (كشتيراني  
نظـري و نـه بـه        بايد از نشر هر فرهنگ در اين زمينه چه كار فردي باشد يا گروهي استقبال كنيم و با بي                   .وجود دارد 

  .مييي به غناي آن بيفزاقصد كوبيدن و خودنماي
  داري چه نظري داريد؟درباره صحت ترجمه و امانت* 
مترجم بايد هم امانت ترجمه را نگه دارد و هـم اسـرار     . اي دارد كه بايد تابع آن باشد       هر مترجم رسمي سوگند نامه     -

ما ناچاريم امانت را . داري شودبايست نسبت به آنها امانت مثالً سند حقوقي داراي موارد بسياري است كه مي        . مردم را 
اما متأسفانه بيشتر دانشجويان ترجيح مـي       .  و كامالً معناي فارسي و برابر واژه را پيدا كنيم           كنيم طور كامل رعايت   هب

  . دهند به ترجمه ويزايي بپردازند تا ترجمه حقوقي
  تبات و اسناد است؟در ترجمه چه فرقي ميان مكا.  تدريس شما مكاتبات و اسناد بوده استةرشت* 
برخـي  . نگاري نيز داريم اي در كنار آن به نام نامهشاخه.  مكاتبات بر خالف اسناد هم جنبة اداري دارد و هم حقوقي    -

 يا ترجمـه    هاي تخصصي از جمله كشتيراني است     ها در حوزه   بعضي از نامه  . آورند از  شركتها، نامه هم براي ترجمه مي       
كسي كه مي خواهد مترجم حقـوقي خـوبي شـود           .  يا موارد ديگر    شعب خارج از كشور    كارهاي بانكي مثل گزارشهاي   

 ممكن است  كه اشتباه در برداشت      ؛ انجام دهد زيرا صحبت از حقّ است و بار معناي دقيق واژگان            بايد كارهاي زيادي  
  .را موجب شودجابجايي حقوق افراد

رزوي تأسـيس يـا كـار در دارالترجمـه را دارنـد چـه               كنيد؟ و براي دانشجوياني كه آ     روزي چند ساعت كار مي    * 
  هايي داريد؟ توصيه

 صبح شـروع و     6 يا   4آيد، از ساعت       با وجودي كه در اين سن به نظر نمي         ، من به دليل عالقه به كار ترجمة حقوقي        -
قش داشـته   كنم در فرايند ترجمه ن    من اساساً مترجم امضايي نيستم و سعي مي       . كنم شب كار مي   12گاهي تا ساعت    

هاي انجام گرفته را براي مقابلـه و  اكثر ترجمه. كنمتنهايي ترجمه ميبسياري از كارهاي جدي را هنوز خودم به . باشم
 بتوانند در امر ترجمه، بخصوص ترجمة حقـوقي،         آنها شود   موجب مي  كاراين  . كنم    صحت كار به كارآموزان محول مي     

كنم كـه     براي دانشجويان عزيز متقاضي ترجمة رسمي پيشنهاد مي       . يندتمرين و ممارست و اشراف كافي را كسب نما        
داري بسيار كار ترجمه را نزد اساتيد با تجربه فراگيرند و دمـي غافـل از مطالعـه و آمـوختن                     با دقت و حوصله و امانت     

  .بهتر زبان مبدأ و زبان مقصد بخصوص مطالب حقوقي نباشند

بسياري از . كنم در فرايند ترجمه نقش داشته باشم     من اساساً مترجم امضايي نيستم و سعي مي
هاي انجام گرفتـه را بـراي       و اكثر ترجمه  . كنمتنهايي ترجمه مي  كارهاي جدي را هنوز خودم به     

 .كنم  مقابله و صحت كار به كارآموزان محول مي

  .با تشكّر فراوان از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد* 
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  بحثي در مقدمة مترجمبحثي در مقدمة مترجم
  

  *اييرقَ سمانه
  دانشجوي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه عالمه طباطبايي

  
به مقدمه نياز دارد؟ البته در اينجا منظور از ترجمه، ترجمة           ) به زبان مقصد با حفظ معني     اين برگردان متن مبدأ     (آيا ترجمه   

داسـتاني اغلـب    ندگان متون غير  نويس.  هستند مبدأاي به زبان خود نويسنده در متن         متون ادبي است كه معموالً  فاقد مقدمه       
توضيحات مبسوطي دربارة خود كتاب، انگيزة نوشتن آن، تحقيقات به كار رفته براي انجام آن، روشهاي به كـار رفتـه در              

آورنـد و زحمـت متـرجم     انجام تحقيقات، بخشها و فصول كتاب، و چكيدة هر كدام از آنها را در مقدمة مبسوط خود مي     
 از قبيل تبيين جايگاه علمي كتاب، ديگر كارهاي نويسنده، مزايا و معايب احتمـالي آن و توضـيح       جز در موارد اندكي   (را  

نامـه  اما در مورد متون داستاني، احتمـاالً صـفحة تقـديم          . كنند كم مي ) مواردي كه ممكن است در نظر خواننده مهم باشند        
. اي از زبـان خـود نويـسنده در آن يافـت            د جملـه  توان پيش از ورود به داسـتان چنـ         تنها جايي در خود كتاب است كه مي       

اغلـب  . اي به وادي داستان خود بكشانند      دهند خوانندگانشان را بدون هيچ پيش فرض و زمينه         نويسندگان ادبي ترجيح مي   
هـاي   دهند كه اصالً دليل انتخاب اثرشان توسط خواننده، مطالعـة مـصاحبه            خصوصاًً در كشورهاي غربي اين احتمال را مي       

خبر از همـه جـا و بـه صـرف            هاي مختلف بوده و خواننده بي      ها، مجالت و سايت    ن ادبي در روزنامه   اهاي منتقد  ها يا نقد  آن
گونه آشنايي خواننـده بـا ترجمـة يـك اثـر            پس چرا با اينكه احتمال اين     . زيبا بودن جلد كتاب وارد داستانشان نشده است       
م نيازمند است و آنچه مترجم نياز بـه اشـاره بـه آن را در ابتـداي كتـاب                    ادبي وجود دارد خواننده همچنان به مقدمة مترج       

  تواند راهگشاي فهم و درك اثر و لذت مضاعف خواننده شود؟ كند، مي حس مي
  

  مقدمة ترجمه

معتقد است كه اولين وظيفة مترجم ترجمة متن است و چنانچه پس از آن ترجمة خود را ناقص يافت،                   ) 1988 :101(نيومارك  
شوند كه بايد به حاشـيه       اين كمك مترجم در قالب توضيحاتي ظاهر مي       . تر شود  كند كه به معني نزديك     واننده كمك مي  به خ 

كنـد   بندي كه او از اين اطالعات اضافي يا كمكي ارائه مي   تقسيم. ها مقدمه است   منتقل شوند و براي مترجم يكي از اين حاشيه        
گرچه او درجايي ديگـر جداگانـه از مقدمـه متـرجم نـام              . اي است  نوشتي و نمايه  به صورت اطالعات درون متني، پانوشتي، پي      

بنـدي   دهد، در اين تقسيم    نوشتي و حتي پانوشتي را در خود جاي مي         برد، اما مقدمه را، كه در بسياري از موارد اطالعات پي           مي
نده به داليلي به جاي آوردن در مـتن اصـلي در       داند كه نويس   نيز حاشيه را يا مطالبي مي     ) 1373(معصومي همداني   . گنجاند نمي

 سـرزمين هـرز    ةاليوت شخصاً بـه منظومـ     . اس. و مثال شاعر انگليسي تي    (دهد   ذيل صفحات، آخر فصل يا آخر كتاب جاي مي        

                                                 
*  sama.gharaei@gmail.com 
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مقدمـة متـرجم    . آورد و يا مطالبي كه مترجم كتاب يا مقاله در توضيح منظور نويسنده جداي از متن مي               ) خود حاشيه زده است   

محسوب كـرد   ) annotations(هاي ترجمه    توان آن را جزء حاشيه     اي نيست و با اينكه هم مي       هيچ چارچوب نظري جداگانه   
ويليـامز و   . تـوان بـه آن مراجعـه كـرد         دانيم كه بـراي انجـام چـه نـوع پژوهـشهايي مـي              و از اين طريق به آن پرداخت و هم مي         

توان بـه منظـور پـژوهش دربـارة مترجمـان بـه آنهـا                دانند كه مي   هايي مي  همقدمة مترجم را يكي از حوز      )2002 : 10( چسترمن
در مـورد مطـالبي كـه بايـد در آن گنجانـده شـود و                .  برد  مراجعه كرد و در صورت بودونبود آنها به نحوةكار مترجم بيشتر پي           

 كـاري انجـام نـشده اسـت و تنهـا      بندي اين اطالعات به طور خـاص  اطالعات زايدي كه بايد از آنها پرهيز شود و نوع و تقسيم   
، در  دارد مقدمـة ترجمـه     اعتقـاد ) 1379:313( مينابـاد  حـسن هاشـمي    .به طور گذرا به آن اشاره كرده اسـت        ) 1988(نيومارك  

  .مدي است براي درك نويسنده وآنچه در كتاب آمده استآ، كليد كاررسان باشدصورتي كه مفيد واطالع
  

  محتواي مقدمه
معتقد است كه مترجم بايد اهميت احتمالي اثر در فرهنگ زبان مقصد را ارزيابي كند و مشخص سـازد كـه                     ) 1988(نيومارك  

هـاي جديـد     حال كه اثري ترجمه شده، چه اثري بر زبان مقـصد، ادبيـات آن و ايـده                . آيا اين اثر ارزش ترجمه شدن دارد يا نه        
سخ به اين سؤاالت را بايد در مقدمة مترجم يافت و البتـه   نيومارك معتقد است كه پا    . مطرح شده در سطح آن خواهد گذاشت      

شود تا از مترجم انتظار طرح چنين مطـالبي          كند كه سنت بي نام و نشان بودن مترجم در اروپا به راحتي منسوخ نمي               تصريح مي 
  .را داشت

  :با توجه به نظر نيومارك، مترجم بايد در مقدمة خود به نكات زير اشاره كند
شده يا نه  اي حس مي كه آيا جاي خالي چنين ترجمهو اين) مبدأو البته در زبان     (صد   اهميت اثر در فرهنگ زبان مق      جايگاه و . 1
  ). ميلتون اشاره كرد»بهشت گمشده« مهدوي دامغاني از ةدكتر فريد توان به ترجمة در اين مورد مي(
توان به آشنايي خوانندگان و      به طور مثال مي   ( گذاشت   اين اثر ترجمه شده چه تأثيري بر زبان مقصد در تمام سطوح خواهد            . 2

نويسندگان ايراني با آثار ريموند كارور از طريق ترجمة آنها و تأثير سبك داستان نويسي او بـر بـسياري از نويـسندگان جـوان                         
  ).اشاره كرد

تند كه جاي طرح آنها در اند و بسياري از نكات ديگر هس    اما موارد باال كلي و در عين حال براي يك مقدمه ناكافي           
) 1332-1356(هـاي ادبـي انتـشارات فـرانكلين          هاي ترجمه  بر روي مقدمه  ) 2008(در تحقيقي كه نگارنده     . مقدمة مترجم است  

  :ها مشخص ساخته است انجام داده، نكات ذيل را با تعين بسامد وقوعشان در اين ترجمه
، ادعـاي متـرجم     %)80(و و مكتب و ژانري كه در آن فعال بوده           زندگينامة نويسندة كتاب به همراه فهرستي از آثار ا        

، نظر شخصي مترجم دربارة درونمايه داستان       %)70(اي از داستان كتاب      ، خالصه %)70(مبني بر وفادار بودن به اصل       
، داليل خاص مترجم براي انتخـاب       %)50(، اعتراف مترجم مبني بر حذف قسمتهايي از داستان           %)50(و اهميت آن    

اسـامي  (، پانوشـت    %)30(، اظهـار فروتنـي متـرجم        %)30(هاي زباني و معنـايي ترجمـه         ، دشواري  %)40(يك معادل   
، تقـديم ترجمـة    %)20(، داليل مترجم براي ترجمة كتاب        %)20) (خاص، نام اصلي كتابهاي نام برده شده در مقدمه        

و تشكر از دوسـت يـا اسـتادي كـه      %) 10(، تاريخچةكوتاهي از كشور محل زندگي نويسنده     %)20(كتاب به كسي    
  %).10(مترجم را در ترجمة كتاب همراهي كرده است 

اي از نويسنده يا منتقدي غيرايراني  درصداز آنها مقدمه6/16ها داراي مقدمة مترجم بودند و   درصد از اين ترجمه5/55البته تنها 
هم به آن اشاره مـي  ) 2001(كه مالنظر _ين نبود مقدمة مترجم    اي بودند كه هم    درصد نيز فاقد هرگونه مقدمه    7/27را داشتند و    

  .  خود حاوي تلويحاتي است كه به آنها خواهيم پرداخت_داند هاي پيش از انقالب را فاقد آن مي كند و بيشتر ترجمه
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 ، نويـسنده  زنـدگاني و شـرح حـال       :كنـد محتواي مقدمة مترجمان را به شرح زير خالصه مـي          )1379:313( مينابادحسن هاشمي 
نقـش و جايگـاه آنهـا در خالقيـت ادبـي نويـسنده، ويژگيهـا و                  و ويژگيها تأثرهاي او،آثار و   و تأثير زندگاني هنري و ادبي او،    

 يـا  مشكالت ترجمة آثـار نويـسنده و       ، ومسائل و  )باشدوجود داشته  اگر( هاي قبلي اثر  جايگاه اثر مورد ترجمه، اشاره به ترجمه      
  .متن مورد ترجمه
مترجم نـه مـأمور يـافتن منـابع         «زيرا  . داند مي» اطالعي« هاي مترجم را بيشتر از نوع      حاشيه) 1373(ومي همداني   معص

نوشـتها و    كـه بيـشتر منظـور پـي       (هـاي متـرجم را       او حاشـيه  ) 136ص   (».مؤلف است و نه موظف به تكميـل و توضـيح نظـر او             
معادلهـاي  : كند به سه دسته تقسيم مي    ) هاي همخواني دارد   در مقدمه پانوشتهاست، اما در بسياري موارد با اطالعات مطرح شده          

شـود و در تحقيـق       هاي فارسي توضيحات گاه مبسوطي به خواننده داده مي         هاي ترجمه  كه در اين مورد در مقدمه     (اصطالحات  
  . يحات، ضبط اعالم بيگانه، و توض)ها ترجمه حاوي اصطالحاتي از اين دست بودند فوق چهل درصد از مقدمه

هـا يافـت مـي شـوند و      ها و رسـيدن بـه مـواردي كلـي كـه در اكثـر مقدمـه        در واقع براي تعيين دقيق محتواي مقدمه 
تشخيص ضروري بودن، زايد بودن و حتي گاه گمراه كننده بودنشان براي خواننده، بايد به خود مقدمه رجـوع كـرد و تـا ايـن                

اي قابل قبـول     توان به نتيجه   در زبانها و فرهنگهاي متفاوت صورت نگيرد نمي       ها   هاي بسياري از ترجمه    تحقيقات بر روي مقدمه   
هـاي زمـاني ديگـر و در زبانهـا و فرهنگهـاي              مشابه پژوهش فوق را بايد براي كتابهاي داسـتاني ديگـري در برهـه             . دست يافت 

يخي و ايـدئولوژيكي گفتمانهـاي      هـا برسـيم و هـم تلويحـات تـار           متفاوت نيز انجام دهيم تا هم به چارچوبي كلي براي مقدمـه           
  . هاي مختلف تاريخي را مشخص سازيم دوره

  
  ابزاري براي تسهيل درك متن: مقدمه

. تر شدن خواننده به متن از مترجم خواسـته اسـت           اين كاركرد مقدمه در راستاي همان كمكي است كه نيومارك براي نزديك           
تواننـد آنـرا در بدنـه ترجمـه،          دهـد كـه مـي      اتي اضافي به خواننده مـي     سازي، و رفع ابهام متن اطالع      مترجم براي تصريح، ساده   

توضيحات متـرجم در مقدمـه معمـوال كلـي و مربـوط بـه تمـام داسـتان اسـت و مگـر در           . پانوشت، مؤخره، يا مقدمه ارائه كند    
 هـدف متـرجم از      .شـوند  كنـد، مـوردي نمـي      مواردي كه مترجم به حذف، تغيير، و يا انتخاب معادلي خاص در متن اشاره مـي               

زندگينامه نويسنده، آثار او، كساني كه از آنها تأثير گرفتـه يـا بـر آنهـا تـأثير گذاشـته، نقـد آثـارش و            (گنجاندن اين اطالعات    
بـراي  ) 1988(تسهيل ورود خواننده به يك فضاي فرهنگي متفـاوت و ناآشـنا و بـر طبـق نظـر نيومـارك           ) اي از داستان   خالصه

مترجم نه تنهـا دربـاره      . فرهنگي است كه ترجمه متني وابسته به فرهنگ را براي مترجم دشوار كرده است             مقابله با همان فاصله     
 مبدأدهد كه ممكن است در فرهنگ        ، بلكه در برخي موارد سبكي را نشان مي        )74آقايي،  (دهد   اختالفات فرهنگي توضيح مي   

اي مقدمـة   نمونـه چنـين مقدمـه   (امال تازه و دست نيـافتني اسـت         پيشينه و تعريفي داشته باشد، ليكن براي خوانندة زبان مقصد ك          
). دهد تر خواندن متن پيچيده و چند روايتي فاكنر به خواننده سرنخ مي صالح حسيني بر خشم و هياهوست كه در آن براي ساده

ي اوايل قرن بيستم اروپا و كند كه برخي منتقدين اروپايي مقدمه مترجمان آثار فرهنگي و سياس نيز تصريح مي) 2006(فرامكينا 
  . اند امريكا را در درك اين متون دشوار بسيار راهگشا قلمداد كرده

  
  ابزاري براي تسهيل نشر متن: مقدمه

هـايي را در حاشـيه نگـاه         هـايي را در مركـز و ايـدئولوژي          اي نهادهاي حاكم با استفاده از ابزار قدرت ايـدئولوژي           در هر جامعه  
ناشر . يابند كه خود را با خوانش نهادينة اين نهاد حاكم سازگار كنند نها تفكراتي فرصت و امكان طرح ميدر نتيجه ت. دارند مي

يابـد كـه آن را در قالبهـاي از پـيش              يا مترجم به عنوان عوامل معرفي تفكرات نو تنها هنگامي امكان عرضة اين تفكرات را مي               
جا براي آرايش و پيـرايش تفكـرات نـو بـر طبـق پارامترهـاي                  بهترينتعريف شدة ايدئولوژي مسلط جاي دهد و مقدمه مترجم          

علـي  توسـط محمـد  ) جوزف كنـراد  (دل تاريكينيز در مثالي كه از مقدمة ترجمة پيش از انقالب   ) 2001(مالنظر  . حاكم است 



  
  

  
  

12 

         1386زمستان   و پاييز /پنجم  شمارة  / علمي، فرهنگي، خبري  فصلنامة
 

 
ناد او با روسـيه و  ها در مورد آريستوكرات بودن كنراد و ع   آورد به اين هدف مقدمه در مطمئن ساختن سانسورچي          صفريان مي 

  . كند چين اشاره مي
  

  اي مترجم در مقدمه رويكرد ترجمه
داننـد، خـود       نبود مقدمة مترجم را نشانه اي براي شـناخت بيـشتر او مـي              طور كه بودو  همان) 2002: 24-25(ويليامز و چسترمن    

ه شغلشان، الگوي ذهنـي آنهـا، همخـواني         مقدمه را، در كنار عواملي ديگر، منبعي غني از اطالعاتي در مورد نگرش مترجمان ب              
آنها . كنند كنند و تحت تاثيرشان هستند، معرفي مي شان ميشان و كساني كه تحسين ها با شرايط كاري و كيفيت ترجمه ديدگاه

هـاي    داننـد كـه بـراي جمـع آوري داده           مـي ) paratext(هـا     همچنين مقدمه را در كنار جلد كتـاب جـزء پيـرامتن           ) 91: همان(
كنـد كـه    نيز به مترجماني چون كاولي و درايدن اشاره مي) 2001:24(ي ماند. توان از آنها سود جست هاي تاريخي مي  هشپژو

بـسياري از  . دادنـد  هـا شـرح مـي   خـود را در مقدمـه  عصر خود رويكرد آزاد، تحت اللفظي يا اقتباسيبه سياق ساير مترجمان هم 
شان براي حفظ هر چـه بيـشتر سـبك        اي قائل باشند، با توضيحاتي در مورد سعي         همترجمان، بدون اينكه براي خود نظرية ترجم      

هـا فرمـول    اي خـود را در مقدمـه   نويسنده، يا به عكس پايبندي به ساختار و هنجار نگارشي و ذهني زبان مقصد، نظريـة ترجمـه        
گيرد به بخشي  اش را در برمي     اي   ترجمه گاهي نيز مقدمة مترجم و كه نظريات او در باب زبان و مدل و رويكرد              . كنند  بندي مي 

  ). خانة عروسك ايبسنمقدمة منوچهر انور بر نمايشنامة     (شود  جداگانه از كتاب تبديل مي
  

  مقدمة مترجم از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان
در برابـر مـتن     (دانـد     مـي ) metatext(در نقد ترجمه از ديدگاه تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه را متن پسيني             ) 1386(زاد  فرح

و كـالن  ) دستور، واژگـان، اسـتعاره هـا، اصـطالحات ايـدئولوژيكي      (توان آن را در دو سطح خرد          كه مي ) prototextپيشين  
تحليـل  . گيري در رابطه با مناسبات قـدرت دسـت يافـت          ، به موضع متن و عواقب اين موضع       تحليل كرد و در نتيجة اين تحليل      

هاي مترجم، نمودهاي هويتي، عناصر قـدرت، عقايـد ايـدئولوژيكي و نظـرات و قـضاوتهاي                   ته بندي متن در سطح كالن به دس     
مقدمـه فيتزجرالـد بـر ترجمـة اشـعار      . پـردازد  نوشت و تلويحاتي كه به همراه دارند مي  مترجم در مقدمه، مؤخره، پانوشت و پي      

ا، نگاه از باالي آنها به ادبيات شرق به طور كلي و ايـران              هاي آنه   بنديخيام و مؤخره نيكلسون بر ترجمة اشعار مولوي و تقسيم         
اند، بيانگر نگاهي است كه فرهنگ غربي را در صـدر و مركـز و           به طور خاص و بيان جرح و تعديلهايي كه در آثار آنها كرده            

نگ در حاشـيه را تنهـا   نگاهي كه فره. بيند شان نبوده، در حاشيه مي فرهنگ و ادب قسمتي از شرق را كه هيچ گاه هم مستعمره      
  .هاي از پيش مقرر شده جاي داده باشد را به تمامي در دسته بنديكند كه آن هنگامي معرفي مي

 نويـسنده و    ةهاي داسـتاني مؤسـسة فـرانكلين صـورت گرفـت، زندگينامـ              هاي ترجمه    در تحقيقي كه بر روي مقدمه     
معصومي (چيز را بايد بداند  بر اعتقاد به اين اصل كه خواننده همهها آمده بود كه عالوه  فهرست آثار او در هشتاد درصد مقدمه

در . اي در نقد ادبي است  زندگينامه-نشان دهندة باور آگاهانه يا ناآگاهانه ناشر و يا مترجم به رويكرد تاريخي) 1377همداني، 
 ادبي به عنوان بازتابي از زنـدگي نويـسنده و   را مطرح كرده، اثر   تين، منتقد فرانسوي براي اولين بار آن      . اچ. اين رويكرد كه تي   

  ).2000گوئرين وديگران(شود  زيسته و يا زندگينامه شخصيتهاي اثر ادبي ديده مي دورة تاريخي كه در آن مي
ايـن مـسأله را نيـز    . اي از داسـتان كتـاب بـود    شد، خالصـه   ها ديده مي     دومين موردي كه در هفتاد درصد اين مقدمه       

اول اينكه آشنايي با فرهنگي كامالً بيگانه به آن اندازه دشواري داشت كه خواننده ناآشـنا را                 . نبه تحليل كرد  توان از چند ج     مي
اي از نويسندگاني چون فاكنر يـا وولـف كـه از تكنيـك جريـان                  از صرافت فهم داستان بيندازد، به خصوص داستانهاي پيچيده        

دوم اينكه . گذاشت اي از داستان را در اختيار خواننده مي        همان ابتدا خالصه  در نتيجه مترجم از     . سيال ذهن استفاده كرده بودند    
توانست به توصيه ناشر و يا به صالحديد خود، براي رهايي از قيد سانسوري كه پيش از اين    در اين خالصه داستانها، مترجم مي     
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مـثال در پنجـاه   . لوژيكي آن را كنـار بگـذارد  خطر را تعريف كند و همة تلويحات سياسـي و ايـدئو     نيز آمد، داستاني ساده و بي     
ها مترجم عنوان كرده بود كه قسمتهايي از داستان را به داليل مختلف فرهنگي، اخالقي يا صرفاً عدم اهميت                     درصد اين مقدمه  

 اثـر مـارك تـواين عنـوان         سـي سـي پـي      زنـدگي بـر روي مـي      دليلي كه پرويز داريوش براي حذف قسمتهايي از         (آن قسمت   
قـسمت  ) حتي در همين مورد اخير كه متـرجم كـامالً سـليقه اي عمـل كـرده                (حذف كرده است در تمامي اين موارد        ) دكن  مي

اين نوع برخورد مترجم خـود نـشان از مناسـبات قـدرتي             . اهميت و بدون تأثير در كليت داستان دانسته بودند          حذف شده را بي   
اي كه  به عنوان تنها مجراي ارتباط با غرب در جامعه     (ه در آن مترجم     مناسباتي ك . جداي از مناسبات بين حكومت و مردم دارد       

يابد و با نخبه خواندن خـود و عـوام دانـستن              اعتباري هم سنگ نويسندگان مي    ) بيشتر وارد كنندة فرهنگ است تا صادر كننده       
  . گيرد مخاطبان، در جايگاه تصميم گيرنده براي آنها قرار مي

  
  تغيير محتواي مقدمه 

هـاي سـي،    هايي كه در دهه گاه مشخص و ثابت نبوده است، اما با مقايسة مقدمه  وب مقدمه و موارد قابل ذكر در آن هيچ        چارچ
آيد كه با گذشت سريع زمـان، پيـشرفت    هاي كنوني، اين نتيجه به دست مي شده و مقدمه ها نگاشته مي   چهل، و پنجاه بر ترجمه    

رسـيد،    طالبي كه تا چند سال قبل گنجاندنشان در مقدمة مترجم ضروري بـه نظـر مـي                ، و تغيير نياز مخاطب بسياري از م       فنّاوري
هاي امروزي تاريخ كشور نويسنده، زندگينامـة او فهرسـت بلنـد              در مقدمه ). 2008قرايي،  (اند    موضوعيت خود را از دست داده     
االتر رفته و اغلب با شناختي قبلي كتاب را         اي كه سطح دانش و معلوماتش ب        شود، زيرا خواننده    بااليي از آثارش كمتر ديده مي     

تـر از اطالعـات       تواند با يك جستجوي اينترنتي ساده به اطالعاتي به مراتب كامل            گزيند، در صورت عدم شناخت هم مي        برمي
تحقيق تر عمل مي كنند و گاه اقدام به يك  شان گزيده   در انتخاب محتواي مقدمه    مترجماندر نتيجه،   . مقدمه مترجم دست يابد   

  . نياز از مراجعه به آن نيست كنند كه حتي خوانندة آگاه با امكانات پيشرفته امروزي نيز بي اي كامل مي كتابخانه
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  تاريخچة ترجمة آثار شكسپير در ادبيات فارسيتاريخچة ترجمة آثار شكسپير در ادبيات فارسي 
  ))13811381از آغاز تا سال از آغاز تا سال ((

  استاديار دانشگاه رازي  - دكتر ناصر ملكي
   اراك اسالمي واحددانشگاه آزاد  ارشديدانشجوي كارشناس  -  نويدي مريم

  
  چكيده 

. رسـيد  ايرانيان   اش ديرتر به گوش    آوازهاي است كه     شاعر و نويسنده  ) 1616-1564(ويليام شكسپير   
بعـد از او مترجمـان      . نخستين كسي كه او را به جامعة ادبي ايران معرفي كرد، لطفعلي صورتگر بـود              

هاي او را دوباره و چندباره ترجمه و چاپ كردند، اما تنها در دوران اخير بـود كـه                    يشنامهبسياري نما 
:  مرحله تقـسيم شـده اسـت   پنجدر اين مقاله ترجمة آثار شكسپير به . شدترجمة اشعارش نيز انجام  

، ترجمة آثار شكـسپير در دهـة        30هاي آثار شكسپير، ترجمة آثار شكسپير در دهة          نخستين ترجمه 
  .، ترجمة آثار شكسپير پس از انقالب اسالمي50ترجمة آثار شكسپير در دهة  ،40

مقدمه
 كه مترجمان زيادي را به      است شاهد بوده ونيهاي بسياري را    نثر فارسي در ايران طي يك قرن اخير، تحول و دگرگ          

با نـام   نويسندگان و شاعران    از ميان اين    كمتر كسي است كه     .  است واداشتهكار ترجمة آثار نويسندگان و شاعران خارجي        
.  وفـات يافـت    1616 و سال     در شهر استراتفورد به دنيا آمد      1564شكسپير در سال    . ويليام شكسپير آشنايي نداشته باشد    

 اما در ايران بـه  ،درخشاني بودة آثارش در زمان حياتش شهرت بسياري را براي او كسب كرد و در ميان هم عصرانش چهر                
 شناسانده  به مردم تا آثار شكسپير كشيد طول زيادي مدت،بت به كار ترجمة آثار غربي داشتندسبب نگرشي كه مردم نس

زاده مـدت    محمد قزويني و سيد حسن تقي      هرچند كه مترجمان شهيري چون    ) 1300 تا   1250(هاي اوليه    در دوره . شود
 اولـين كـسي كـه    گويا گذراندند، ولي هاي پاريس به كسب علم و دانش زيادي را در كشورهاي خارجي و از جمله دانشگاه      

پيرايگـي   اين دوره بر سـادگي و بـي        ترجمه در    پاية. آثار شكسپير را به ايرانيان معرفي و ترجمه كرد، لطفعلي صورتگر بود           
اي در نثـر   توان مرحوم محمد قزويني دانست كه به وجود چنين عارضه      پيشرو نخستين اين سبك را مي     . گذاشته شده بود  

 چنـان  ،نويسندگان اين گونه نثر حتي بدون آن كه با زباني غيـر از زبـان فارسـي آشـنا باشـند     . ي پي برده بود  جديد فارس 
 آثـار صـدر فهرسـت      در) 81،  1380دهقـاني، (اي ناهموار از يك زبان فرنگي است         نويسند كه گويي نوشتة آنان ترجمه      مي

جاي دارند و تنها در پايان فهرست است كه مترجمـان از  مترجمان كتابهاي تاريخي، فلسفي و اجتماعي و تربيتي و علمي       
خواستند كه ايرانيان از طريق زبـان فارسـي بـا ايـن آثـار آشـنا شـوند و         آنان مي. كنند برخي آثار صرفاً ادبي فرنگ ياد مي 

 گاه ايرانيان را بـه آمـوختن زبانهـاي فرنگـي ترغيـب نكردنـد و بـر عـزت نفـس ملـي و سـنن ملـي تأكيـد داشـتند                                 هيچ
چنين بود كه در اين دوران بر آثار شكسپير كه جزء آثار ادبي بود اجحاف بسياري روا داشته شد و                    ) 102،  1380دهقاني،(

  .پيرايگي اين مترجمان با بيان پر ابهام و ژرف شكسپير سازگاري نداشت سادگي و بي
  
  هاي آثار شكسپير نخستين ترجمه. 1

طور كه به نظـر   ه و قزويني كه دستاوردي عظيم در كار ترجمه داشتند، اين   مترجمان بزرگي چون تقي زاد    وجود  رغم  علي
  كه نمايـشنامة   اطفعلي صورتگر بود  ي ادبي معرفي كرد ل     رسد اولين كسي كه در ايران اين شاعر و نويسنده را به جامعه             مي

دم چـاپ شـيراز بـه چـاپ         ه از انگليسي به فارسي ترجمه كرد و در نشرية سپيد          1304 را قبل از سال      »ونوس و آدونيس  «
دكتر صورتگر استاد زبان ادبيـات  . وي فرزند آقا خان شيرازي از اديبان مشهور و توانا و شاعران كالسيك ايران بود         . رسانيد
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صورتگر اگرچه اهل فارس    . فارسي و انگليسي و پيش از بازنشستگي رئيس گروه زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه تهران بود               
 تاريخ ادبيات انگليس   .هاي شعر معاصر است    ل فراواني به شعر سبك خراساني داشت و آثارش از بهترين نمونه           بود، اما تماي  

جوليـوس قيـصر و شـرح       بهـادر    عـد از او ميـرزا محمـدخان       ب) 361 ، 1363نژنـد، . (از تأليفهاي مهم اوست    و سخن سنجي  
، 1356شـهرياري،   . (ارات بـصره بـه چـاپ رسـانيد         از انگليسي به فارسي ترجمه كرد و در انتش         1304 را در سال     شكسپير

178(.   
شاهكارهاي شكـسپير، هملـت، رومئـو و         هاي شكسپير، با عنوان    ايشنامهسه سال بعد از او سلطان حميد امير سليماني نم         

.  از انگليسي به فارسي ترجمـه كـرد و در انتـشارات خـاور در تهـران بـه چـاپ رسـانيد                       1307 را در سال     ژوليت و مكبث  
 او كـه صـرفاً سـرگرم    .توان به احمد كسروي اشاره كرد  مي1311هاي پيش از   سالبرجستگان از .)178،  1356رياري،شه(

نگريست  پرداخت، ادبيات را به ديدة بدبيني نمي هاي تاريخي و زبانشناسي بود و به مسايل سياسي و اجتماعي نمي پژوهش
شـمرد و از ميـان     شاعران و نويسندگان بزرگ را از جملة نوابغ مـي  شكسپير،ژوليوس سزاراي از  و در نقد و معرفي ترجمه  

او عزيـز اهللا    سـال پـس از        شـش ) 176 ، 1380دهقاني،. (همة آثار شكسپير براي روايتهاي تاريخي او مقام خاصي قائل بود          
ر تهران در انتشارات     غرب را از انگليسي به فارسي ترجمه كرد وآن را د           ليلي و مجنون   يا   رومئو و ژوليت  سامان نمايشنامة   

 در  1319 را در سـال      اتللواو عبدالحسين نوشين نمايشنامة      دوسال بعد از     .)178 ، 1356شهرياري،(مروج به چاپ رسانيد     
 را از    هملـت  ان سال مسعود فـرزاد نمايـشنامة      در هم .بتدريج ترجمة آثار ادبي رونق گرفت     . چاپخانة سپهر به چاپ رسانيد    

او كه اكنون به تبحري در كار ترجمه دست يافته بـود            . رد و درمجلة موسيقي به چاپ رسانيد      انگليسي به فارسي ترجمه ك    
 بـه   كتاببنگاه ترجمه و نـشر    را ترجمه كرد و در       تابستان يا در نيمه شب   ؤر نمايشنامة   1320د يعني در سال     يك سال بع  

 و از شكسپير پنج حكايت 1322ت در سال  كه علي اصغر حكم    به طوري    ،اي را آغاز كرد    ترجمه، مسير تازه    و چاپ رسانيد 
 عبدالحـسين  1329سه سـال بعـد از او يعنـي در سـال            .  را در تهران به چاپ رسانيد      پنج درام از شكسپير    1326در سال   

  .)179، 1356شهرياري،  (.كرد  را ترجمههياهوي بسيار براي هيچ را ترجمه كرده بود اتللو نوشين كه قبالً 
  
  30ر در دهة ترجمة آثار شكسپي. 2

در اين دوره ترجمة آثار شكسپير رونق بسياري پيدا كرد و بعضي از مترجمان به تجديد ترجمه پرداختند از اين اشـخاص                      
مت ترجمه شـده بـود      را كه قبالً توسط علي اصغر حك        پنج حكايت شكسپير  1330توان به نوذر اشاره كرد كه در سال          مي

يك سال بعـد    .  درتهران به چاپ رسيد    1333جمة علي اصغر حكمت مجدداً در سال        البته تر . كردويرايش و دوباره ترجمه     
را در بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،         ) نمايشنامه در پنج پرده   ( تراژدي قيصر ) نمازي( فرنگيس شادمان    1334يعني درسال   

 در نـشر    1336را در سـال      مكبث او عبدالكريم احمدي نمايشنامة      بعد از . )179،  1356شهرياري،  (تهران به چاپ رسانيد     
ياري روبرو شد، چون شكسپير  او در ترجمة اين اثر با مشكالت بس.)177، 1356شهرياري، (انديشة تهران به چاپ رسانيد 

 بيش از تمام آثارش به استعاره سخن گفته بود و يافتن معادلهايي براي تعبيرها و تركيبها و كلمات بديع و خيره در مكبث
 احمدي از گنجينة ادبيـات كالسـيك        ،آفرينش هنرمندانة شاعر را تباه نكند كار دشواري بود، بنابراين         كنندة شكسپير كه    

 يك سال بعـد از او       .)8،  1380مترلينگ،  (هاي شكسپير در كلماتش زنده بماند        ايران بهره گرفت تا استعارات مستور گفته      
شـهرياري،  (رد و در نشر انديـشه تهـران بـه چـاپ رسـانيد             ترجمه ك  1337 را در سال     اتللو) به آذين (محمود اعتماد زاده    

ايهاماتي كه انتقـال آن را بـه ترجمـة اثـر            . رو شد ه او نيز در كار ترجمة اين اثر با ايهامات بيان شكسپير روب            .)178،  1356
ب تابـستان،   روياي نيمه شـ   هفت داستان    سال بود كه فريده قراچه داغي        در همان ) 11،  1381به آذين،   . (نمود متعذر مي 

 را در بنگاه ترجمه و نشر تهران به چاپ براي هيچ، دلدادگان، تاجر ونيزي و شب دوازدهم       اشتباهات مضحك، جنجال زياد   
 اين رونداسـتقبال  .باشد  آنچه مشهود شد عدم نگراني مترجمان به ترجمة مجدد آثار مي     .)177،  1356شهرياري،  (رسانيد  

 1337 از عبـدالرحيم احمـدي در سـال           مكبـث  ،بنابراين. دهد پير را نشان مي   كسمردم از ترجمة آثار خارجي بخصوص ش      
  .دوباره به چاپ رسيد
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  40ترجمة آثار شكسپير در دهة . 3

بارة آثار شكسپير  در اين دوره ترجمة آثار شكسپير به رونق بسياري دست يافت و مترجمان بسياري به ترجمة دوباره و سه
، بـه چـاپ   كتاب ترجمه كـرد و در بنگـاه ترجمـه و نـشر    1340را در سال  ليرشاه  جواد پيمان،  ان نمونه پرداختند، به عنو  

او .  را ترجمه كرد و در انتشارات علمي و فرهنگي به چـاپ رسـانيد              مكبثمان سال فرنگيس شادمان تراژدي      در ه . رسانيد
اي بـراي    ينكه زبان چيزي نيست، مگر وسـيله      در حين ترجمة اين اثر فرق انگليسي امروز و انگليسي آن ايام را دريافت و ا               

آيد براي بيان كامل آنها خواه به نظم و خواه به نثر ناچار بايد به                بيان فكر و در هر دوره تحول كه افكار جديد به وجود مي            
ي تأليفات مهجور و متروك آثار شكسپير گوياي بالغـت و شـيواي           . مهمترين و مناسبترين لفظ يا عبارت الزم توسل جست        

ترجمة مسعود فرزاد مجدداً به چـاپ        پرده  نمايشنامة هملت در پنج    1342در سال   ) 23،  1351ادمان،  ش. (بيان او هستند  
   :ترجمه شده از شكسپيرعبارتندازرسيد بقية آثار 

  .، تهران، اميركبير1343ضا براهني  ر،ـ تراژدي ريچارد سوم
  .1344 پيمان، ، جوادژوليترومئو و ـ 
  . تهران ، مهرگان، چاپ اول باراني1344وش شاهين،  دارياتللو،ـ 

  .كتاب ، بنگاه ترجمه و نشر1344رگادي، ، عالء الدين پازاآنتوني وكلئوپاتراـ نمايشنامة غم انگيز 
  .، تهران، فخر رازي1344، ، داريوش شاهينهملت ـ 

  . ، تهران، نشر انديشه1344، )ذينبه آ( ، محمود اعتماد زاده ـ هملت
، زمـان، زيرنظـر حـسينعلي    ، تهـران  1347، )قراگوزلـو ( ابوالقاسم ناصرالملك ،ن غم انگيز اتللوي مغربي در ونديك داستاـ  

  .قراگوزلو
  . تهران ، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،1347، عالء الدين پازارگادي،  كور يوالنوسـ 
  .د تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ مجد1347، ، جواد پيمان ليرشاهـ
  .دد تهران، بنگاه ترجمه ونشر كتاب، چاپ مج1348، ، مسعود فرزاد هملتـ
  .، چاپ مجدد تهران ، نشر انديشه1349، )به آذين(، محمود اعتماد زاده  اتللوـ

  .تهران، بنگاه ترجمه و نشر، 1350، پازارگادي عالء الدين ،ي ونيزرـ تاج
  
   50ترجمة آثار شكسپير در دهة . 4

اولـين  كتابهايي كه در اين دوران براي       . هايي كه قبالً ترجمه و چاپ شده بود تجديد ترجمه و چاپ شد            در اين دوران كتاب   
  : بار ترجمه شدند عبارتند از

  .1351ي، تهران، نشر انديشه سونيـ طوفان، ابراهيم 
  .1351، عالء الدين پازارگادي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ژوليتـ رومئو و

  .1351 رضي معظمي، تهران، آسيا، ـ تيمون آتن،
  .1354،  تلويزيون ملي ايران، راديو، افضل وثوقي، تهرانـ شب دوازدهم

  .1354ه ترجمه و نشر، ، تهران، بنگا، عالء الدين پازارگاديـ نمايشنامة خنده آور شب دوازدهم
   .1356 ، هدايت كاظمي ، تهران ، هنر ، رومئو و ژوليتـ 
   .1356الء الدين پازارگادي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، ، عبيهودة عشقتالش ـ 

  . ، اميركبير1357، تهران، ، يوسف اعتصام الملك، دكتر مهدي حميديـ افسانة لير
  .1357اعتصام الملك، يوسف ! ـ اي محبوبة من

  .1357 لطفعلي صورتگر، اتللو،ـ 
  .1357، حسن شهباز، آنطور كه بخواهيـ 
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  ر شكسپير پس از انقالب اسالميترجمة آثا. 5

اي نيـز    بعد از انقالب كار مترجمان مدتي دچار ركود شد ولي دوباره تجديد چاپ آثار مترجمان قبلي آغـاز گرديـد وعـده                     
 نـام             راالـدين پازارگـادي    توان عـالء   هاي شكسپير كردند كه از آنها مي       شروع به گردآوري مجموعه آثار و نمايشنامه      

هـاي   هـا و قـسمت      با بيان ابهام آميز شكسپير در كمـدي        كه او نيز  . به چاپ رسانيد   1375اين مجموعه را در سال      وي  .برد
هاي دوپهلو  شكسپيردر بسياري از موارد از سبك بازي با كلمات و استفاده از واژه «:گفت   مضحك با مشكل روبرو شده بود

تساوي كاملي از لحاظ مفهوم و دو پهلو بودن كلمات جز به صـورت    كند و چون در دو زبان مختلف         و چند پهلو پيروي مي    
اي را برگزينـد كـه تنهـا يـك مفهـوم را       هـا ناچـار اسـت واژه      تصادفي و استثنايي وجود ندارد، مترجم اين نوع نمايـشنامه         

 اين صورت بيـان  رساند و مفهوم يا مفاهيم ديگر را در پاورقي آن صفحه توضيح دهد و علت تغيير جهت گفتگوها را به                    مي
  .  و اين عين امانت داري در ترجمه است) 13، 1375پازارگادي،  (»كند

  : پردازيم اند مي  دوران ترجمه شدهحال به ذكر آثاري كه در اين
  .1368همايون پور، ، خسرو جوليوس سزارـ 
  .1371ري، مؤسسه انتشارات آگاه، ، داريوش آشومكبثـ 
  .1375، دكتر عالء الدين پازارگادي، سروش، سپيرجموعه آثار نمايشي ويليام شكمـ 

  . مؤسسه نشر تير76-77ي دامغاني، ، فريده مهدوـ هياهوي بسيار براي هيچ
  . مؤسسه نشر تير76-77امغاني، ، فريده مهدوي دـ رام كردن زن سركش

  . مؤسسه نشر تير76-77ي دامغاني، ، فريده مهدورنج بيهودة عشقـ 
  . مؤسسه نشر تير76-77، فريده مهدوي دامغاني، ش نكوستـ نيك آن باشد كه انجام

  . مؤسسه نشر تير76-77ي دامغاني، ، فريده مهدوهر طول ميل شماستـ 
  . مؤسسه نشر تير76-77ي دامغاني، ، فريده مهدودو نجيب زادة وروناـ 
  .1379 محمود همايون وش، چاپ آرين،  شرح اشعار)رها.م(ام مقدم ، بهنغزلهاي شكسپيرـ 
  .1380 احمدي، نشر پژوهش دادار، ، دكترعبدالرحيممكبث موريس مترليگـ 

تنهـا در  . هاي شكسپير كمتر كسي دست به ترجمة  اشعار شكسپير زده بود  با وجود ترجمة چند بارة نمايشنامه     
ابهـام وگـاه    هـاي شكـسپير بـا زبـان پـر            اند، چون غزلواره   اين دوره است كه مترجمان به اشعار شكسپير هم نگاهي داشته          

هايي چون فنا و ميرايي،  پديده. كند هاي ملموس اين جهاني بيان مي هاي ژرف را دربارة پديده طنزآميز احساسات و انديشه
بنابراين زبان غزلواره صريح و مشخص اسـت و معـاني را بـا آفريـدن                . هاي عشق  گذشت بي امان زمان، فريبها و پيچيدگي      

بهامي در كار باشد به دليل كاربرد كنايه و ايهام است نـه بـه خـاطر تعـابير سـمبوليك و      كند و اگر هم ا تصاوير منتقل مي 
  .)22، 1378سعيدپور، . (هاي پيچيده استعاره

  :نتيجه
اي در ترجمة ادبي آثـار ادبـي شـد و ايـن              تعصبي كه ايرانيان به فرهنگ و تربيت و سنن ملي داشتند باعث وقفه             نگرش و 

نام ونشاني را     سير ترجمة آثار شكسپير مترجمان بي     .  اولين مترجم آثار شكسپير به وجود آورد       نقيصه فقداني را در معرفي    
بينـيم كـه آثارشـان در     طور كـساني را مـي  همين.  يك دوره چاپ شدنددردر دوران مختلف معرفي كرد كه آثارشان تنها         

  هملـت ،) بار چـاپ 8 ترجمه و 5با (، مكبث )چاپ بار 10 ترجمه و 7با (بيشتر از همه اتللو . رسند زمان ما هم به چاپ مي  
هـا نظيـر     نمايشنامهاز برخي. ه استدر بين خوانندگان فارسي زبان مخاطبان بسياري پيدا كرد    )  بار چاپ  6 ترجمه و    3با  (

ار  و از ترجمـة اشـع      ه اسـت  گرفتـ     تنها يك ترجمه انجام      وپاترا و كوريوالنوس، تيون آتن    ونوس و آدونيس، آنتوني و كلئ     
قبـل از سـال     بعضي از شاعران چون ايرج ميرزا جالل الملك، يكي از شاعران            . شكسپير جز در دهة اخير چيزي ديده نشد       

. اي آزاد با روح ايراني بود       كه ترجمه  را سرود زهره و منوچهر  ، منظومه    شكسپير   ونوس و آدونيس  نماية    براساس درو  1304
  .)362 ، 1369يوسفي، پاييز(گرست  هدر رواني و سادگي او جلودر اين منظومه اوج زيبايي اسلوب شعر ايرج 

  .ز پيدا شد كه بدون سال چاپ بودند آثاري ني، اين حيطة ترجمهدر
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  .، ابوالفتح اوژن بختياري، تهراندر شهر ورونادو جوان ـ 
  .، ابوالفتح اوژن بختياري، تهرانقصة زمستانيـ 
  .تهران عباس آريان پور كاشاني، كمدي اشتباهات،ـ 

  .، ابوالفتح اوژن بختياري، تهرانخواهد ـ همان كه دلت مي
  .يراز، نشرية سپيده دم چاپ ش لطفعلي صورتگرونوس و آدونيس،ـ 
  .، دكتر محمدعلي اسالمي ندوشنليترومئو و ژوـ 
  .، لطفعلي صورتگركلوخ انداز را پاداش سنگ استـ 
  

  منابع و مĤخذ
، تهران، سروش انتشارات صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي        وعه آثار نمايشي شكسپير   مجم). 1380( الدينپازارگادي، عالء 

  . ايران
  . ، تهران، نشر آتيهاز شكسپير تا اليوت). 1380(سعيدپور، سعيد 
  . ، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي)نمازي(، ترجمة فرنگيس شادماني تراژدي مكبث). 1367(شكسپير، ويليام 

  . به آذين ، تهران، نشر آتيه. ا.  ، ترجمة مهملت). 1379   (----------
  . ، ترجمة داريوش آشوري ، تهران، انتشارات آگاهمكبث). 1380   (----------
  . به آذين، تهران، نشر آتيه. ا.  ، ترجمة ماتللو). 1381 . (----------

كها و جريانهـاي نمـايش، تهـران، انتـشارات          ها و اصـطالحات و سـب        فرهنگ واژه  :كتاب نمايش ). 1356(شهرياري، خسرو   
  .اميركبير

  .، تهران، اميركبيردرياي گوهر). 1356(حميدي، مهدي 
  .، تهران، انتشارات سخنپيشگامان نقد ادبي در ايران). 1380(دهقاني، محمود 

  . ، ترجمة عبدالرحيم احمدي، تهران، نشرية پژوهش دادارمكبث). 1380(مترلينگ، موريس 
  .، فرهنگ دانستنيها، تهران، انتشارات بنيادجهان دانش). 1363(د نژند، محم

، ترجمه منوچهر اميري، تهران، سروش انتشارات صـدا و سـيماي جمهـوري              آشنايي با شكسپير    ).1367(هريسن، ج، بي    
  .اسالمي ايران

  .، تهران، انتشارات پاييزچشمة روشن). 1369(يوسفي، غالمحسين 

  

  شكسپيرشكسپير  آثارآثار  رجمةرجمةذيلي برمقالة تاريخچة تذيلي برمقالة تاريخچة ت
  

  حسن هاشمي ميناباد

موارد مهمي از ترجمة آثار اين شاعر نامدار انگليسي » تاريخچة ترجمة آثار شكسپير در ادبيات فارسي«در مقالة   
 ، بر خالف اعتقاد ناصـر ملكـي و        آغاز ترجمة آثار شكسپير    . مذكور اشكاالت مهمي را در بردارد      نوشتارذكر شده است، ولي     

گوزلـو  را ابوالقاسم خـان قـره      اتللودردوران قاجار   . رسدمي از لطفعلي صورتگر   ي، به دوران قاجار و بسيار پيشتر      مريم نويد 
 ةهنرپيـش  پاپازيـان،  هجري شمسي پنج سال پـس از مـرگ ناصـرالملك،         1311درسال .ترجمه كرد ) ناصرالملك(همداني  
نقش اتللو را به     دانست و اين است كه پاپازيان كه فارسي نمي      جالب   .اين نمايشنامه را در تهران به روي صحنه برد        ،  روسي

 را نيـز ترجمـه   بازرگان ونيـزي  ناصرالملك. بقية بازيگران به فارسي  و عهده داشت نقش خود را به زبان فرانسوي اجرا كرد         
  .چاپ كرده است 1370در  را اتللو  نشر اسپادا. كرده است
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متعلـق بـه دورة      شده از همين مترجم و     قلمداد 40 آثار مترجم دهة   اله جزو قر اين م   كه د  داستان غم انگيز اتللوي مغربي    
الملـك كـه    يوسف اعتـصام  دو اثر شكسپير به ترجمة .در پاريس چاپ شده است  1961اين اثر نخستين بار در     .قاجار است 

ل از لطفعلـي صـورتگر ترجمـه شـده           قبـ  ةهم در دور    باز  من ةاي محبوب  و    لير ةافسانآمده يعني    50جزو آثار مترجم دهة     
  . است

 ادي را ترجمـه كـرده كـه در جمـ    به تربيت آوردن دختر تند خوي قاجار  ةدر دور عمادالسلطنه  حسينقلي ميرزا     
فرزنـد ارشـد شـاهزاده      الـسلطنه   عمادحسينقلي ميرزا سـالور ملقـب بـه         . هجري قمري چاپ شده است    1318االولي سنة   

او در اعتراض   . درگذشت1311درتهران به دنيا آمد و در      شمسي 1247 در فرزند محمدشاه قاجار  عبدالصمد ميرزاعزالدوله   
، مجبـور بـه اسـتعفا از        در نتيجه  و» .ها ايران را به باد خواهند داد      اين كاله لگني  «:بر مالية ايران گفت      به رياست ميلسيپو  
بـه كوشـش دكتـر محمـد علـي           1363در سال   » ويبه تربيت آوردن دختر تندخ     مجلس تماشاخانة «. مشاغل دولتي شد  

   . استظ ملي محفوة خطي اين اثر در كتابخانةنسخ. چاپ شده است صوتي در نشر قطره باز
مقاالت متعددي دربـارة ايـن       )1379:77(به گفتة شيرين بزرگمهر   . اندبا شكسپير آشنا بوده    ايرانيان دورة قاجار    
هجري 1328 سال اول، ،4شمارة( بهار، از جملهختلف اين دوره به چاپ رسيده بوده   نويس انگليسي در نشريات م    نمايشنامه

  .)هجري قمري1336 ،1، سال 1شمارة (  ادبيةمجل و )هجري شمسي1287 ( رعدروزنامة ،)قمري
  :اثر زير است من دارد، اطّالعاتي بسيار بيشتر از حافظة قاصركه قطعاً   مورد،در اين منبع موثّق  

  .1363، انتشارات توس: تهران. ج2، ادبيات نمايشي در ايران پور، جمشيد ملك
را ترجمـه كـرده كـه        ندارد، بلكه بخشهايي از آن    جوليت   و وئروممحمدعلي اسالمي ندوشن ترجمة مستقلي از         

  .او آمده است سرنوشتهاي بينوشته  آخرين بار در كتاب
 )1381نشرويدا، چاپ سـوم،     : تهران(ة شكسپير عاشقان غزلهايبا عنوان    لي از غزلهاي شكسپير   تفضّي   تق ةترجم  

   !).كه البته ترجمة خوبي در خور نام اين بزرگمرد ادبيات جهان نيست ( كتاب برگزيدة سال شناخته شد 1377در سال 
يـد حتمـاً   چنين منـابع زيـر را با  در پژوهشي اين. انددست اول استفاده نكرده نويسندگان مقاله از منابع اصلي و      
  :بررسي كرد
  ، يحيي آرين پور،صبا تا نيما از_  
  ، ادوارد براون،4ج ،تاريخ ادبيات ايران_  
  ابوالقاسم جنّتي عطايي، ،نمايش در ايران بنياد_  
  ، بهرام بيضاييتاريخ نمايش در ايران_  

در مسكو چـاپ     1370، مصطفي اسكويي كه در      ايران اترئ پژوهشي در تاريخ ت     از بگذريم
  .ممكن است براي همگان قابل دسترسي نباشد  وشده

در  1308 در تـاجر ونيـزي   . اتر جدا نيـست   ئتاريخ ترجمة نمايشنامه از تاريخ ت       
در تـاالر    1311در) افـسانة زمـستان   ( تـاج افتخـار    دارالفنون به روي صحنه رفته اسـت،      

بـه   پيرپـنج حكايـت از ويليـام شكـس     .به كارگرداني قـسطانيان  1316 دراتللوو  نكويي،
خالصـة   در دو جلـد زيبـا بـه چـاپ رسـيده كـه       1322ترجمة علـي اصـغر حكمـت در   

توانيــد در كتابخانــه ايــن اثــر را مــي. (سنده اســتيــهــاي ايــن نونمايــشنامه
حـداقل از دو اثـر برگـردان علـي اصـغر             .)ادب پيدا كنيد    زبان و  فرهنگستان
ن اصـلي آنهـا   توان دريافت كه برخي از آثار مترجم شكـسپير مـت      حكمت مي 

  .اند، بلكه تلخيص يا ساده نوشتة آنها بودهنبوده
  

در آغـاز   / ei/كه در فارسي مصوت     .  نام دقيق او شكسپير است     :اي جالب در مورد ضبط فارسي نام اين نويسنده        نكته
  .نام او به كسره تبديل شده

  :منبع
ــر تئــاتر ا   )1379( بزرگمهــر، شــيرين ــأثير ترجمــة متــون نمايــشي ب ــرانت .انتــشاراتي تبيــان_مؤســسة فرهنگــي: تهــران. ي
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   مترجم مترجمىىخطاهاخطاها
  
   *ينيئزاده عالآ

  - كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي ىدانشجو
  **زاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات فارسآدانشگاه 

  
  پيشگفتار

يـا كـردار خـويش مرتكـب       رگفتارگردد كه فرد سهواً و ناخودآگاه د                 خطا دراصطالح عام، به اشتباهي اطالق مي      
از ايـن رو، واژة     . گردنـد  در زندگي روزمره، افراد درموقعيتهاي مختلف به داليل گوناگون دچارخطا و اشتباه مي            . شود مي

ن بـا توجـه بـه     آ، ميـزان اهميـت و تأثيرگـذاري         گيرد و در نتيجه    اي از اشخاص وشرايط را در برمي       خطا طيف گسترده  
، خطاي گفتاري يك فرد عادي كه در حين گفتگو با ديگـري             بنابراين. گردد  و مكاني معين مي    شخص و موقعيت زماني   

امـا  . افتد، اهميت چنداني ندارد و گاه با پوزش و تصحيح كالم نابجا از سوي متكلم قابـل جبـران خواهـد بـود            اتفاق مي 
زند، هرچنـد    ر جمع دانشجويان سر مي    خطايي كه از يك سخنران در جريان سخنراني رسمي و يا يك استاد دانشگاه د              

ناخودآگاه و تحت تأثير محيط به وقوع مي پيوندد، با توجه به موقعيت خـاص گوينـده و شـنونده ممكـن اسـت اثـرات                    
  .ناخوشايندي برجا بگذارد

ه چـرا كـ   . دهند از اهميـت بيـشتري برخوردارنـد        در مقايسه با خطاهاي گفتاري، اشتباهاتي كه درعملكرد افراد رخ مي          
توان اين دسته ازخطاها را جبران كرد، اما از آنجا كـه اعمـال از                همواره عمل تأثير بيشتري بر بيننده دارد و هرچند مي         

دهد و حتي با تصحيح اشتباه نيز       مي شوند، به سرعت ذهن را تحت تأثير قرار        طريق چشم و حواس ديداري دريافت مي      
در چنين موقعيتهاست كه خطـا و       . ت بر ذهن بيننده بر جاي مانده باشد       عملكرد نخس  ثارآباز اين امكان وجود دارد كه       

مـوزش نـصب يـك قطعـه در         آتوان خطاهاي عملي استاد كار در جريان         ن جمله مي  آاز  . ناپذيرخواهد بود اشتباه جبران 
  .كارگاه به كارآموزان را نام برد كه ممكن است نتايج ناگواري به دنبال داشته باشد

نجا كه ارتباط ميان نويسنده و خواننده جرياني يك طرفه است، امكان جبـران خطـا اغلـب بـه                آار نيز از    در زمينة نوشت  
در اين صورت است كـه      . چرا كه ممكن است حتي نگارندة يك مطلب نيز متوجه اشتباه خود نشده باشد             . صفرمي رسد 

از ايـن رو و بـا توجـه بـه اينكـه             . كند تصحيح مي  راگاه آن  يابد و  ن را درمي  آتنها ذهن بيدار و چشمان تيزبين خواننده        
شوند و اغلب افراد بدون توجه بـه صـحت محتـوا             چنين خوانندگاني تنها درصد كمي از مخاطبان نويسنده را شامل مي          

نمايند، الزم است در تصحيح كتابها و مقاالت پيش از انتشار دقت بيـشتري         حتي به حفظ مطالب كتب درسي اقدام مي       
نمـاييم،    برخـورد مـي  آنهـا از جمله مواردي كه به كرات با .  اطمينان كامل حاصل گرددآنهادرستي مندرجات شود و از  

باشد كه صرف نظر از اشكاالت       اشتباهات واضح موجود دركتابهاي درسي مقاطع مختلف از ابتدايي گرفته تا دانشگاه مي            
 ن برآبنابراين هرچه ميزان اهميت موضوع و تأثيرگذاري .  مشهود استآنها، گاه اشتباهات نگارشي يا لغوي نيز در چاپي

  .تر خواهد بود مخاطبان بيشتر باشد، لطمات وارد در روند انتقال مطالب نيز جبران ناپذيرتر و به مراتب عميق
 كـه در    چـرا . اي برخوردار است      در حوزة ترجمه نيز كه يكي از ابزارهاي ارتباطي است، اجتناب از خطا از جايگاه ويژه               

داب و رسوم و باورهـاي متفـاوت ارتبـاط برقـرار            آجريان ترجمه، مترجم ما بين دو ملت با ديدگاهها، فرهنگ، مذاهب،            

                                                 
* azadeh.alaeeny@yahoo.com 

    . اعالم دارددكترمحمد مهدي مرتهناستاد بزرگوار خود جناب آقاي  را نسبت به  مراتب سپاس خودداند نويسندة مقاله وظيفة خود مي **
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لذا چنانچه در ايفاي يكي از نقشهاي خود دچار         . دار پيام نويسنده اصلي نيز هست      كند و در اين ميان حافظ و امانت        مي
  .ورد كه غالباً نتايج سوئي در پي خواهد داشتآ يكرة ترجمه وارد ميناپذيري به پاشتباه گردد، خسارات جبران

گـردد كـه           يـا نوشـتاري اطـالق مـي       ) در خـصوص مترجمـان شـفاهي      (  در حيطة ترجمـه، خطـا بـه اشـتباه كالمـي             
مـاض  اهميـت و قابـل اغ   گاه اين خطاها جزئي وبي.گاه و غيرعمدي تحت تأثير عوامل مختلف به وقوع مي پيوندد    آناخود

در اين نوشتار، انواع خطاهاي مترجم تحـت دو گـروه           . وردآ، اما در مواردي نيز نتايج جبران ناپذيري را به بارمي          هستند
هاي مـستند و   هايي ازنمونه  مثالآنهاعمده يعني خطاهاي توانشي وخطاهاي كنشي بررسي شده و براي هر يك از انواع       

در پايان راهكارهايي جهـت     . است برخورد داشته است، ارائه شده     آنهامره با   عيني كه خود نگارنده در جريان زندگي روز       
شود تا وي را در انجام اين مسئوليت خطير ياري بخشد و چراغي باشـد                پيشگيري از بروز خطاهاي مترجم پيشنهاد مي      

  .فرا راه آيندگان
  
   توانشي ىخطاها-1

اي از اصول، قواعـد      مينة ترجمه در ذهن خود دارد و مجموعه         منظور از توانش در ترجمه، دانشي است كه مترجم در ز          
مترجم است كـه   به عبارت ديگر، توانش همان علم بالقوة . گيرد ميخته با هنر را در بر مي      آهاي مختلف اين علم      و نظريه 

 او سـر بـر      هاي ذهـن   گردد و از زير اليه    مي بسان بذري دردل ذهنيت او نهفته است و تحت تأثير محيط شكوفا و بارور             
هرچند گاه با مترجماني برخورد . ، دانش ترجمه از اهميت بسياري برخوردار استاز اين رو. رسد ورد و به فعليت مي آ مي
مندي از تحصيالت دانشگاهي و تنها بر پاية استعداد و قريحه ذاتـي بـه چنـان مهـارتي در فـن                       كنيم كه بدون بهره    مي

انـد بـه     كردگان اين رشته ربوده و به مـدد تجربـة خـويش توانـسته              ا از تحصيل  اند كه گوي سبقت ر     ترجمه دست يافته  
گاهي نيز در رسيدن به كاميابي نقش       آاي برخورداري از علم و       موفقيتهاي چشمگيري نائل شوند، اما اصوال در هرحيطه       

  .ن استآبه سزايي دارد، ضامن سالمت و بقاي 
گاهي يا وقـوف كـافي نـسبت بـه اصـول،       آشود كه به دليل عدم       الق مي اي از اشتباهات اط       خطاهاي توانشي به دسته   

دهد و فرد را از چارچوب يك كار اصولي و علمي منحـرف سـازد و نتـايج غيـر قابـل                      مي هاي ترجمه رخ   قواعد و نظريه  
ة ترجمـه بـه     مندي از دانـش الزم در زمينـ        تر، اين خطاها به علت عدم بهره       به عبارت ساده  . گذاردتصوري را برجاي مي   

جـا و بـراي   در اين. شـوند  اند و طيف وسيعي از لغت تا كالم را شامل مـي           خطاهاي توانشي بسيار گسترده   . يندآ وجود مي 
  .دهيممي تر شدن مطلب موارد مربوط را به تفكيك و اختصار با ذكر مثال شرح روشن

  
  خطاهاى لغوي-الف

دهند و هنگام مقايسة ترجمـه بـا مـتن اصـلي بـيش از انـواع                 اين گونه خطاها بيشترين درصد را به خود اختصاص مي         
توان به مـوارد زيـر       نها مي آپيوندند كه از جملة      خطاهاي لغوي به داليل مختلف به وقوع مي       . شوند ديگرخطاها ظاهر مي  

  :اشاره كرد
  
كه به ويژه در ترين خطاها هستند  خطاهاي مربوط به متون تخصصي از رايج: گاهي مترجم از لغات تخصصي آعدم  -

دليـل بـروز چنـين      . شوند ها ديده مي   ترجمه كتابهاي حقوق، معماري، كشاورزي، شيمي، فيزيك، پزشكي و ديگر رشته          
در صورتي كه . نهاستآيابي هاي تخصصي و نحوة معادل گاهي كافي وي از معاني واژهآسوي مترجم، عدم  اشتباهاتي از

، متون تخصـصي آن را ترجمـه كنـد، طـي رونـد ترجمـه بـا        اي ي از رشتهمترجم بدون داشتن پيش زمينه و اطالع قبل   
گاه مترجم در رويارويي با لغات . نها ناتواني در يافتن معادل مناسب استآمشكالت زيادي مواجه خواهد شد كه يكي از 

درنظرگـرفتن بافـت    نمايـد و بـدون      اكتفا مـي  نچه در اذهان عموم وجود دارد        آو اصطالحات متن تنها به معناي اوليه و         
 كار بـه صـورت تركيبـي        ةچنين مواردي كه دركتب تخصصي به دفعات ديده مي شود، نتيج           در. كند  ، ترجمه مي  خاص

كـه   به عنوان مثال به نمونه زير     . شوديابد و اغلب غيرقابل درك مي     همگون ازكلمات و معادلهاي غيرمتداول تظاهر مي       نا
  :نتخاب شده است توجه كنيدموز كارگاه ترجمه اآاز ترجمه يك كار
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-To ask, demand, sue for, recover,collect and receive each and every sum of money, the 
attorney as an agent of the company has any capacity. 

  
  
 و وري آ جمـع ، بهبـودي  اعـم از درخواسـت، مطالبـه، پيگـرد قـانوني،            ظرفيتيوكيل به عنوان نمايندة شركت، هرگونه       -

  . باشد دريافت هر نوع وجه را دارا مي
  

در اين ترجمه، مترجم بدون توجه به بافت تخصصي متن و تنها براساس دانش خود از معناي اوليه لغات ترجمه كرده و 
  .معادلهاي نامتداول و ناهماهنگ با متن حقوقي را به كاربرده است

  
  :ترجمة صحيح جملة فوق به قرار زير است

  
 و وصـول ، خـسارت  ةمطالباعم از درخواست، مطالبه، پيگرد قانوني،       اختياراتي  وكيل به عنوان نمايندة شركت، هرگونه       -

  . دريافت هر نوع وجه را دارد
  

 ,collect, recover, capacityبه ترتيب براي واژگـان    » وصول«و  »  قانوني ةمطالب«،  »اختيارات«اينجا، معادلهاي   در
  .اند قرار داده شده

  
دليـل ايـن   . شود حيطة ترجمة كلمات مركب دچار اشتباه مي گاه مترجم در :گاهي از ساختاركلمات مركبآعدم -

در چنين مواردي وي ساختارهاي مركـب را بـه صـورت        . گاهي كافي از ساختار و تركيب اين گونه لغات است          آامر عدم   
مفهوم خواهد بـود كـه بـا بافـت كلـي مـتن                غلط و نا   اي گيرد و حاصل كار نيز ترجمه     مجزا و كلمه به كلمه در نظر مي       

  :به عنوان مثال. مأنوس است هماهنگي ندارد و اغلب نا
  

-Albert saw the frogman who was sitting on the bench by the window. 
  
  . را كه روي نيمكت كنار پنجره نشسته بود، ديداي مرد قورباغهن آلبرت  آ-
   

ترجمة صحيح جملـة    .  را به صورت جدا از هم و به دو كلمة مستقل ترجمه كرده است              frogmanمترجم كلمة مركب    
  :فوق چنين است

  
  . را كه روي نيمكت كنار پنجره نشسته بود، ديدغواصآن  لبرت آ-
  

-Dr. Witman works in a beautiful greenhouse in London. 
 
  . ندك  زيبا در لندن كار مي خانة سبزدكتر ويتمن دريك- 

  
بـه ترجمـة صـحيح      . اي مركب است، به كار رفته       كه كلمه  greenhouse به عنوان معادل     »خانة سبز «در اين ترجمه،    

  :اين جمله توجه نماييد
  
  . كند  زيبا در لندن كار مياي گلخانهدكتر ويتمن در -
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  .اند موزان كارگاه ترجمه انتخاب شدهآجمالت فوق از ترجمة كار
  
هايي كه مترجم ممكن است در آن مرتكب اشـتباه شـود، مربـوط بـه                 يكي از حوزه  : ١هاي فريبكار گاهي واژه آعدم  -

هاي فريبكار است كه بنا به تعريف عبارتند از كلمات يكسان و مشابه از لحاظ تلفظ و شكل نوشتاري با معاني كامال        واژه
بيل لغات عالوه  بر شكل ظاهري از نقطه نظـر           كند كه اين ق    گاه مترجم تصور مي   . متفاوت و  متعلق به دو زبان مختلف       

شود، اما  هرچند اين مطلب در زبان فارسي به دليل اختالفات زياد زباني       ديده نمي       . معنايي نيز در دو زبان يكسانند     
  .گيرند، مصداق دارند لماني و فرانسه و بالعكس صورت ميآهايي كه از زبان انگليسي به  در ترجمه

 
 

گزينـد   در صورتي كه مترجم از طيف معنايي لغاتي كه به عنوان معادل بر مي     : ز طيف معنايي معادلها   گاهي ا آعدم  -
اي از نظـر    اي است كه واژه    منظور از طيف معنايي، محدوده    . اطالع چنداني نداشته باشد، ممكن است مرتكب خطا شود        

  :به عنوان مثال. دهد انتقال ميگيرد و نويسنده مفهوم مورد نظرخود را تحت پوشش آن معنايي در بر مي
  

-Recent researches show that supplication has a significant effect on those patients who 
suffer from incurable diseases. 

يي بـر  برند تأثير بـسزا  ن دسته از بيماراني كه از امراض غير قابل درمان رنج ميآ در    دعا دهند تحقيقات اخير نشان مي   -
  .گذارد جا مي

تراست   وسيع »عاد« نكه طيف معنايي واژه مذكور از        آ ترجمه شده است؛ حال      »دعا « به   supplication اين جمله،   در
  :ترجمه صحيح جمله فوق عبارت است از. گيرد و ارتباطي دوطرفه ميان خالق و مخلوق را در بر مي

  
دسته از بيماراني كه دچـار امـراض غيرقابـل درمـان هـستند تـأثير                ن   آ در   مناجاتدهند كه    تحقيقات اخير نشان مي   -

  . گذارد بسزايي بر جا مي
  .اين مثال برگرفته از ترجمة مترجم دارالترجمه است

  
  بر اسـاس  كند و  مي شود كه مترجم معادلي ابداع     در مواردي ديده مي   : گاهي از ميزان طبيعي بودن معادلها     آعدم  -

در چنين شرايطي هرچند ممكن است معادل ابـداعي وي          . زندوري مي آ به ابتكار و نو    ذوق و قريحة شخصي خود دست     
مـأنوس    زبان غير طبيعي و نا    زيبا و بديع به نظر برسد، در عين حال اين احتمال نيز وجود دارد كه براي خوانندة فارسي                 

 انتخـاب   موزش فنون ترجمه  آوان دورة   ترجمه تحت عن   مانند جملة زير كه با اندكي تغيير از ترجمة كتابي دربارة          . باشد
  :شده است

-These informative texts are also divided into three categories. 
  
  .شوند  نيز به سه مقوله تقسيم ميگهانشيآاين متون -
  

شنا و آ مناسب نيست، چرا كه براي خوانندة فارسي زبان ناinformative براي واژة »گهانشيآ«در ترجمة فوق، معادل 
  :ترجمة درست. غيرمتداول است

  
  .شوند  به سه مقوله تقسيم ميكه جنبة اطالع رساني دارنداين دسته از متون -
  
  اي   جملهىخطاها-ب

                                                 
1 false friends 
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مـوزون و گـاه غلـط     اي نا گاه مرتكب خطا شود و ترجمهآكه مترجم ناخود      در سطح جمالت نيز اين امكان وجود دارد       

  :دهند نيز علل مختلفي دارند از جمله جمالت رخ ميخطاهايي كه در سطح . ارائه دهد
  
چنانچه مترجم جمله را به صورت مجزا ازكـل مـتن           : ترجمة جمله به صورت يك واحد مستقل از كل بافت متن          -

اين قبيل خطاها اغلب در حوزة ترجمة داستان . رود كند، احتمال اشتباه وجود دارد و درصد بروز خطا نيز باال مي       ترجمه
، جمالت در اين موارد مترجم بدون در نظر داشتن كل محتواي داستان وحال وهواي ذهن نويسنده.ع مي پيوندندبه وقو

بـه نمونـة زيـر كـه برگرفتـه  از ترجمـة دانـشجويان                . شـود  كند و از فضاي اصلي منحرف مي      را يك به يك ترجمه مي     
  :كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي است، توجه كنيد

 
-The woman in black knocked the door. Her face was pale and her hair was grey. She 
had a light in her hand. 
 

  .در دستش چراغي داشت. صورتش رنگ پريده و موهايش خاكستري بود.  چند ضربه به در نواختتاريكيزن در -
  
 سـوگواربودن زن بـه خـاطر از دسـت           ةست، مسئل نجا كه مترجم بدون توجه به جمالت قبل اقدام به ترجمه كرده ا            آاز  

 تصوركرده است كه دليل استفاده lightدادن همسرش را كه در ابتداي داستان نقل شده ناديده گرفته و با تكيه برواژة     
ترجمـة صـحيح    . را آورده كه كامالًً اشـتباه اسـت       » تاريكي«  معادل   blackاز چراغ، تاريكي اتاق است و بنابراين براي         

  : فوق چنين خواهد بودجملة
  
  ...ه در نواخت چند ضربه بسياهپوشزن -
  
يـابي   گاه مترجم در انتخاب واژگان و معـادل   : گاهي مترجم از قواعد دستوري و ساختار جمالت انگليسي        آعدم  -

 اشـتباه   ن دچار آ و اصول و قواعد      مبدأمند است، اما به دليل عدم تسلط بر دستور زبان            از قدرت باال و ذوق خاصي بهره      
  :به عنوان مثال. هايي عمدتاً غلط و فاقد معناي اصلي و مورد نظر نويسنده است چنين ترجمه. شود مي
  

-Had Tony offered the new version of his book, he would have been a formidable rival 
to Anderson in 1957. 

 
  . بوده است1957 جاب انگيز براي اندرسن در او نسخه جديد كتابش را ارائه كرد او رقيبي اعياآ-

ن آشود،   حذف ميif در ابتداي جمله قرارگيرد hadتوجه به ساختار جمله كه شرطي نوع سوم  است و اگر  مترجم بي
ترجمه صـحيح ايـن   . كه هيچ گونه عالمت پرسش نيز به كار نبرده استت سؤالي ترجمه كرده است جالب اين      را به صور  

  :ده استمآجمله در زير 
  
  . شد رقيبي سرسخت براي اندرسن مي 1957 او نسخة جديد كتابش را ارائه داده بود، درسال چنانچه-
  

  . نمونة فوق از ترجمة مترجم متون ادبي دارالترجمه رسمي انتخاب شده است
  
ـ        ضرب: عدم شناخت و تشخيص ضرب المثلها و اصطالحات از جمالت عادي          - ه المثلهـا و اصـطالحات بايـستي ب

 هاي لغت به لغت، معنايي كامالً ، ترجمهدر نتيجه. صورت بخشهايي منسجم و يكپارچه يا يك عبارت واحد ترجمه شوند
مترجم در تشخيص و تفكيك اين قبيل جمالت از ديگر قسمتهاي متن دچـار               در بعضي موارد،  . داشت متفاوت خواهند 

هـا عمـدتاً عبـارات و     حاصل ايـن گونـه ترجمـه      . كند  ترجمه مي  اللفظينها را به شكل تحت    آ،  شود و درنتيجه  اشتباه مي 
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نكتة ديگري كه در ترجمة جمالتي از اين دست بايد مد نظـر قـرار گيـرد، مـسئله                   . جمالت غلط و غيرقابل درك است     
اش عناصر فرهنگي است كه بايستي رعايت شود تا ترجمه از نظر خواننده كامال طبيعي شود و با فرهنگ زبـان مـادري                     

  :به مثالهاي زير توجه كنيد. يز مطابقت داشته باشدن
  

-He eats like a pig! 
  !خوره مثل خوك مي-
  

بـه  . اند، اما بار معنايي اصطالح به زبان فارسـي انتقـال نيافتـه اسـت               يابي شده  در اين ترجمه هر چند تمام لغات معادل       
 دارد و "خـوك " مـذهبي خـود، تـصور ديگـري از    عبارت ديگر، خوانندة فارسي زبان به واسطة فرهنگ خاص و باورهاي  

ن كـه در ايـن      آحـال   . لـودگي اسـت   آتواند مفهوم مورد نظر نويسنده را دريابد، چرا كه از نظر وي اين حيوان نماد                 نمي
از اين رو بهتر است از معادلي استفاده شود كه در . ترجمه به عنوان مظهر پرخوري بدون تعقل و تأمل به كار رفته است

  :مانند. فارسي همان معنا را منتقل كندزبان 
  
  !خوره مثل گاو مي-
  

-Cut your coat according to your cloth! 
  !ات ببر كتت رو به اندازة پارچه-

شـنا و   آ، مفهـومي نـا    المثـل اسـت و در نتيجـه        اين ترجمه حاصل عدم شناخت مترجم از جملة فوق بـه عنـوان ضـرب              
  :مده استآالمثل در زير  ترجمة معادل اين ضرب. كنديم غيرمتداول را به خواننده ارائه

   
  !پاتو به اندازة گليمت دراز كن-

  .اند هاي دانشجويان دانشگاه انتخاب شده  از ترجمهاين مثالها عمدتاً
  
   فرهنگى ىخطاها-ج

اه ممكن است مترجم    گ. افتند        اين قبيل خطاها به دليل در نظر نداشتن تفاوتهاي فرهنگي ميان دو زبان اتفاق مي              
 به زبان مقصد و طبيعي نمودن ترجمه بـراي خواننـدگان، تغييراتـي را ايجـاد نمايـد و از                     مبدأبراي نزديك كردن زبان     

معادلهايي استفاده كند كه هر چند در فرهنگ فارسي زبانان پسنديده و عادي است اما با توجه به بافت خاص و فضاي                      
نظيـر چنـين    . رسند و يا به عبارت ديگر جايي در فرهنگ مقصد ندارنـد            به نظر مي  متن اصلي ناهماهنگ و غير معمول       

اي كه از يـك فـيلم        به عنوان مثال، به ترجمه    . خورد خطاهايي بيشتر در ترجمة فيلمهاي سينمايي و رمان به چشم مي          
  :سينمايي انتخاب شده است توجه كنيد

  
-John:"listen! Somebody knocked the door." 
 
-Alen:"who is this?" 
 
-The old man:"anybody at home?" 

  ".يكي درزد ! گوش كن":جان-
  
  "كيه؟":لنآ-
  
  "! يا اهللا ":پيرمرد-
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جهت هرچه نزديكتر شدن دو زبان به يكديگر و نيز طبيعي جلوه نمودن ترجمه بـراي                "يا اهللا "در اين ترجمه، مترجم از    
گونـه   كه اين معادل با ساير بخشها و كل بافـت داسـتان و شخـصيتها هـيچ                خواننده استفاده كرده و اين در حالي است         

از ايـن رو بهتـر اسـت از         .  نهاسـت  آدر واقع چنين عبارتي خاص گوينـدگان فارسـي زبـان و فرهنـگ               . هماهنگي ندارد 
  :اي نظير نمونة زير استفاده كرد ترجمه

  
  ".يكي درزد!گوش كن":جان-
  
  "كيه؟":لنآ-
  "؟كسي خونه هس":پيرمرد-

نمونة فوق از مثالهاي استاد كارگاه ترجمة مقطع كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي در توضيح تفاوتهاي فرهنگي                 
  .در ترجمه انتخاب شده است

  
   همنشينى ىخطاها-د

اين گونه روابـط كـه از       .   حفظ روابط همنشيني ميان كلمات يك متن از جمله وظايفي است كه بر عهدة مترجم است               
شـود كـه همـواره در كنـار يكـديگر ظـاهر              شود، به ارتباط موجود ميان لغاتي اطالق مـي           نيز تعبير مي   ١ييآبه هم نها  آ

شـود و ايـن     مـي  نها، توازن موجود در مجموعه نيز دستخوش تغيير       آشوند و در صورت تعويض يا جايگزيني يكي از           مي
مله و يا حتي كل بافت متن نيـز بايـستي ميـان             گونه هماهنگي تنها مختص كلمات نيست و در سطوح بزرگتر نظير ج           

  .اجزا همخواني وجود داشته باشد
خورد كه مترجم بـراي رعايـت اصـول اخالقـي و       عدم حفظ روابط همنشيني در ترجمه در مواردي بيشتر به چشم مي           

نمايـد   ادلها ايجاد مياحترام به عقايد مذهبي خوانندگان، بدون توجه به ساير قسمتهاي متن تغييراتي را در برخي از مع             
به عنوان مثال به جملة زيركه برگرفتـه از ترجمـة متـرجم             . دهد اي ناهماهنگ و مغاير با ديگر بخشها ارائه مي         و ترجمه 

  :دارالترجمه است، توجه كنيد
  

-The old man drank a glass of red wine and left the bar immediately. 
 
  . را ترك كردبار فوراً را سركشيد و شيرپيرمرد ليوان -
  

 استفاده كرده است كه در جاي خود مناسب اسـت و بـه حفـظ    "شير" از معادل red wineدر اينجا، مترجم به جاي 
اي را در اختيـار خواننـده         را همچنان به كار برده و درنتيجه ترجمه        "بار"اما در ادامه لغت     . پردازد اصول اخالقي نيز مي   

لـذا  . يي نـدارد  آ هم "شير" با   "بار"به ديگرسخن   . ابط همنشيني فاقد هماهنگي و اعتبار است      دهد كه از نظر رو     قرار مي 
 "شـير " سـازگاري بيـشتري دارد و يـا بـه جـاي      "شـير " استفاده شود كه با "كافه" از"بار"بهتر است كه به جاي واژه     

  : جايگزين شود"نوشيدني"معادل
  . ترك كرد راكافه  را سر كشيد و فوراًشيرپيرمرد ليوان -1
  . را ترك كردبار  را سر كشيد و فوراًنوشيدنيپيرمرد ليوان -2
  
  زبانى حوزة فراىخطاها-د

                                                 
1 collocation 



    

  

  
        

 

  خطاهاي مترجم: مقاالت     

27 
 
 
 
 
 
 
 

ب وهـوا، شـرايط اقليمـي،       آ نظيـر عـدم تـشابه سـرزمينها،          ١   اين دسته از خطاها به دليل وجـود تفاوتهـاي فرازبـاني           
تر شدن مطلب به مثال زير كه از ترجمه شعر           شنبراي رو . يندآ و مقصد به وجود مي     مبدأجغرافيايي و غيره مابين زبان      

  :شكسپير و از سوي استاد نقد ادبي مقطع كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي عنوان گرديده است توجه كنيد
 
 -Shall I compare thee to a summer’s day? 
  Thou art more lovely and more temperate 

 
   روز تابستان مقايسه كنم؟يا خواهم توانست تو را با يكآ-
  !تري تو به مراتب زيباتر و ماليم. هرگز! هآ

 sموقعيت اقليمـي خواننـدگان   نيز و هوايي محل زندگي شاعر ب وآمترجم بدون توجه به تفاوت موجود ميان وضعيت 
day ’a summerايـران   هـار معـادل فـصل ب   لندن، نكه فصل تابستان درآكرده؛ حال ترجمه» يك روز تابستان«به   را
.  مناسـب نيـست  »تابـستان «لذا انتخاب واژة . منطبق است  با فصل بهاركامالً شعر تمام خصوصيات ذكرشده در است و

  :ترجمة پيشنهادي نگارنده به قرار زير است
  يا خواهم توانست تو را با يك روز بهاري مقايسه كنم؟آ  

  !تري تو به مراتب زيباتر و ماليم. هرگز! ه آ
  
  ى رويكردىخطاها-ه

ن، رويكـرد   آدانيم پيش از اقدام به ترجمه الزم است با توجه به نوع متن و هدف نويسنده از نگارش                    چنانكه مي 
 ئـة به عنوان مثال، در متـون علمـي كـه هـدف ارا            . متناسب انتخاب شده و بر اين اساس روش ترجمه نيز برگزيده شود           

محور بوده و لـذا روش نيـز ارتبـاطي يـا            - خواننده ، رويكرد عمدتاً  نان است آ سطح علمي    ءاطالعات به خوانندگان و ارتقا    
حال چنانچه مترجم در روند ترجمه در يكي از مراحل فوق مرتكب اشتباه شده و رويكردي             . شودانتخاب مي  محور-معنا

. نخواهد كرد  تأمينورد ترجمه بوده و هدف اصلي نويسنده را         آنامناسب به كار گيرد، ساختاري غيرمنطقي و ناهمگن ره        
 اين قبيل خطاها بيشتر در متوني نظير دستورالعملها كه جنبه اطالع رساني دارند، مشهود بوده و اثرات نامطلوبي نيز بر                   

موزش، طرز تهيه غذا، روش استفاده     آمين مقاصدي نظير    أ در مواردي كه از ترجمه جهت ت       خصوصاً. جا خواهند گذاشت  
شود، در صورت عدم انتخـاب رويكـرد و روش مناسـب ممكـن            ي و غيره استفاده مي    كارگيري وسايل برق  از دارو، طرز به   

 استفاده از دوربـين عكاسـي را   ة زير كه نحوةبه عنوان مثال در ترجم. شماري به بار بيايد  است خطرات جاني و مالي بي     
ين بدون توجه به رويكرد باشد و همچن موزشي ميآدهد، مترجم با ناديده گرفتن نوع متن كه از جمله متون  موزش ميآ

محور بودن ترجمه، به جاي استفاده از روش ارتباطي اقدام به ترجمه لغـت بـه لغـت نمـوده و                     -مورد نياز يعني خواننده   
  .خواننده را دچار سردرگمي كرده است

  
-If the blinking low-battery signal appears together with other displays, battery power is 
low.The battery should be replaced soon. 

  
ري تبـا . ري پايين است  تشكار شود همراه با ساير تظاهرات قدرت با       آري  تزن نشانه پايين بودن با    درصورتي كه چشمك  -

  .بايد زود جايگزين  شود
  

  :د بود جمالت باال به قرار زير خواهةبا در نظر داشتن سه ركن اساسي يعني نوع متن، رويكرد و روش، ترجم
  

                                                 
1 extralinguistic   
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 بـاتري  به همراه ديگر عالئم شروع به چشمك زدن كند، اين اخطار حاكي از اين است كه                  باتريدر صورتي كه نشانگر     -

  .ن اقدام كنيدآدر حال خالي شدن است، لذا هرچه سريعتر نسبت به تعويض 
  .اين جمالت از ترجمه دانشجوي كارگاه ترجمه انتخاب شده است

  : خطاهاى كنشى-2
تـا زمـاني كـه      . ش در ترجمه به فعليت رساندن دانشي است كه به صورت بـالقوه در ذهـن متـرجم وجـود دارد                         كن

ها، ساختارهاي دستوري و غيره به مرحله ظهور نرسـيده و در عمـل و قالـب                 محفوظات وي نظير اصول و قواعد، نظريه      
ن آور از خطاهـاي كنـشي در ايـن قـسمت از بحـث      منظ. خواهند بود اعمال و كردار او نمود نيابند، فاقد ارزش و اعتبار    

دسته از خطاهايي است كه طي روند ترجمه رخ داده و زاييدة شرايط محيطي و نيز تحت تأثير مستقيم حاالت روانـي،                      
گاه بوده و برخالف خطاهاي توانشي كه       آاين قبيل اشتباهات ناخود   . شرايط فيزيكي، وضعيت جسماني و غيره قرار دارند       

گيرند، ماحصل شرايط و موقعيتهاي خـاص هـستند كـه در             گاهي مترجم در حوزه علم ترجمه سرچشمه مي       آاز كمبود   
و كنـد     ها را از وي سـلب مـي        وري محفوظات و دانسته   آمقطعي از زمان ذهن مترجم را درگير كرده، قدرت تمركز و ياد           

هاي بـروز ايـن       رايط بحراني خاص زمينه   چنانكه به تجربه ثابت شده است، اغلب با گذشت زمان و خارج شدن فرد از ش               
از ! به عبارت ديگر، مترجم در موقعيتهاي عادي هرگز مرتكب چنين اشتباهاتي نخواهد شد            . روند گونه خطاها از بين مي    

عوامل ايجاد خطاهاي كنشي، استرس، خستگي، سروصدا، درجه حرارت و نور محيط كار، بيماريهـاي جـسمي، عوامـل                   
  :شوند خطاهاي كنشي خود به گروههاي زير تقسيم مي. توان نام برد ر را ميزا و بسياري ديگ تنش

  
1- approach   2- method   3- reader-oriented   
4- communicative  5- meaning-based  6-performance 

  :ىخطاهاى ديدار-الف
 حتـي نامناسـب بـودن مـتن از لحـاظ      اين دسته از خطاها، اغلب به دليل خستگي زياد مترجم، كمبود نوركـافي و             

دانـد و   نها را به طوركامـل مـي  آهر چند مترجم در شرايط عادي معناي تمام كلمات و معادلهاي     . افتند اماليي اتفاق مي  
اي يكدست و منسجم نيز هست، اما با قرار گرفتن در موقعيتهاي خاص از ميزان دقت و توانايي وي                    قادر به ارائة ترجمه   

اي كه در متن وجود دارد، كلمه مشابهش را كه از نظر امال و  كن است به دليل خطاي ديد به جاي كلمه     كاسته شده مم  
  :به عنوان مثال. ن شباهت دارد ببيندآشكل نوشتاري با 

taught, thought-concert, concrete-rule, role        
به مثال جـالبي از ايـن قبيـل اشـتباهات توجـه             . روند هايي از خطاهاي ديداري به شمار مي       و بسياري از موارد ديگر نمونه     

  :كنيد
  

-This far out, he must be huge in this month, he thought. 
 
  . باشدويختهآ  ماهيدهانوي با خود انديشيد، در اين فاصله بايد قالب از -
  

اشـتباه   درنتيجـه دچـار   و را درنظرگرفتـه  mouth, month و به جاي hung, hugeدراين ترجمه، مترجم به جاي 
  .شده است

   
چنانكه در مواردي نيز مشاهده شـده  . نظرشكل نوشتاري نيست  خطاهاي ديداري تنها محدود به كلمات مشابه ازةحوز

  :است، اين امكان وجود دارد كه مترجم كلمات نامتشابه را به جاي يكديگر ببيند مانند
 

Jody could see the great black kettle under the cypress tree.  
 

  .و در حال چرا ببيند  بود، زير درخت سرهاي گوسفندگلهتوانست خالهاي سياهي را كه همان جودي مي-



    

  

  
        

 

  خطاهاي مترجم: مقاالت     

29 
 
 
 
 
 
 
 

  
شباهت نوشـتاري و ظـاهري چنـداني وجـود          ) گله (cattleو) كتري (kettle جالب، هرچند ميان دولغت      ةدر اين نمون  

 به دليل همين خطا نيز به كل بافت جمله و حـال و هـواي داسـتان را                   ندارد، مترجم در نگاه اول مرتكب اشتباه شده و        
  :نكه ترجمة صحيح جمله فوق عبارتست ازآحال . دستخوش تغيير كرده است

  .اندورساعدي ارائه شدهقاي كاظم لطفي پآاثر  مدي به اصول و روش ترجمهآدراين مثالها از كتاب 
  . سرو ببيند بزرگ سياه را زير درختكتريجودي مي توانست -
  

-Two of these were contemporaries of Emerson two his followers in the succeeding 
generation. 

 
  . بودندموفق تا هم پيروانش در نسل 2نها معاصر امرسن بودند و آ تا از 2-
  

ن را  آغلـط   ديـده و بـه     successful را   succeedingشود، متـرجم بـه اشـتباه         در اين جمله نيز چنانكه مشاهده مي      
  : صحيح اين جمله عبارت است ازةنكه ترجمآحال . ترجمه كرده است

  
  .رفتندمي  به شماربعدنسل  پيروان وي در از نيز دوتن ازاين نويسندگان معاصرامرسن بوده ودوتن ديگر-
  

  .مثال فوق از ترجمة مترجم متون ادبي دارالترجمه رسمي انتخاب شده است
 جملـه و كـل مـتن ترجمـه     تاري يكسان را بدون توجـه بـه ادامـة        ت داراي معاني متفاوت و شكل نوش      گاه مترجم كلما  

گاهي از تفاوتهاي معنايي لغات و مربوط به خطاهـاي توانـشي            آهرچند ممكن است چنين خطايي حاصل عدم        . كند مي
ان يا ديگر عوامل محيطي اين احتمـال        يعني به علت محدوديت زم    . افتد  در اثر اشتباه ديداري اتفاق مي      باشد، اما عمدتاً  

ن ببيند آهاي مرتبط با   را نيز به شكل واژه     نآوجود دارد كه مترجم در نگاه اول و با ديدن يك كلمه، ساير لغات مجاور                
مـدي بـه اصـول و روش    آدرمانند نمونة زيركه از كتـاب  . نچه در ذهن وي شكل گرفته، كامال صحيح استآو تصوركند  

  :قاي كاظم لطفي پورساعدي ارائه شدهآنوشتة  ترجمه
  

-Turkey, I said, was our national bird. 
  
  . مرغ صلح استتركيهگفتم -
، تـصوركرده اسـت كـه       turkeyدقتي جمله را خوانده و تنها با ديدن لغت            مشهود است كه مترجم با بي      جا كامالً  اين در

 و بدون در نظر داشـتن  birdتوجه به كلمه  وي بي. هنگي داردن هماآ نيز با national منظوركشور تركيه بوده و واژه 
  .  است، اقدام به ترجمه كرده است»بوقلمون«، turkey اينكه مراد از

  
  :ترجمة صحيح

  
  . ملي ماستة پرندبوقلمونگفتم -
  
  : شنيدارى ىخطاها-ب

حيطي ممكن است لغات را اشتباه      يابند و مترجم بر اثر شرايط م          اين قبيل خطاها درحوزة ترجمه شفاهي مصداق مي       
  .كنيم هايي از اين گونه اشتباهات اشاره مي در ادامه به نمونه. نها مبادرت ورزدآشنيده و در نتيجه به غلط به ترجمه 

  
-The sail was patched with flour sacks. 
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  . وصله شده بودگلبادبان قايقش با گونيهاي -
  

، از  »ردآ« از لحاظ تلفـظ، مرتكـب خطـا شـده و بـه جـاي               flower با   flourت  در اينجا مترجم شفاهي به دليل شباه      
  . استفاده كرده است» گل«معادل

  : ترجمة صحيح
  . وصله شده بودردآبادبان قايقش با گونيهاي -
  

He bent over the worn wood of the bow. 
  
  . قايق خم شدگرماو روي چوب -

چوب « ازمعادل »چوب فرسوده« اشتباها به جاي warm  و wornه تلفظ  مترجم در ترجمة اين جمله، به دليل تشاب
  . استفاده كرده است»گرم

قـاي كـاظم لطفـي پورسـاعدي انتخـاب          آتـأليف   مدي به اصول و روش ترجمه       آدر مثالهاي فوق با اندكي تغيير ازكتاب     
  .اند شده

  : حاصل از اعتماد به نفسىخطاها-ج
جمان با سابقه عليرغم تجربـه زيـاد در امـر ترجمـه، مرتكـب خطاهـاي فـاحش                       در مواردي ديده شده است كه متر      

. پيوندند  به دليل اعتماد به نفس فرد و عدم احساس نياز به منابع اطالعاتي به وقوع مي                اين قبيل خطاها صرفاً   . شوند مي
 متـون   ةتخصصي اقدام به ترجم   ، اينترنت و نشريات     هانامهواژههاي جديد    گيري از نسخه   اغلب اوقات مترجم، بدون بهره    

هاي بسياري در دست اسـت كـه متـرجم     نمونه. شود مختلف نموده و لذا در انتخاب واژگان و معادلها مرتكب اشتباه مي        
هايي را ارائه داده است كـه       ده و ترجمــــه  وري كرده، بسنده كر   آ محفوظاتش گرد  ةنچه در ذهن خود و گنجين     آتنها به   

 به مثال زيـر   . مانده و يا بيگانه با پيشرفت روز دنيا هستند         رسند و از لحاظ زماني نيز عقب        مي غلط يا غيرمعقول به نظر    
 مقطع كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي است،        ةكه نمونة مستند ترجمة دانشجويان درس كاربرد رايانه در ترجم         

  :توجه كنيد
  

-The chairman sent the updated versions of the software to the company. 
 
  . نسخه هاي نرم افزار را به شركت فرستادترين جديديس ئر-
  

 را  »جديـدترين «در مثال فوق، مترجم به دليل عدم مراجعه به نسخ جديد كتابهاي لغت و يا ساير ابزار اطالعـاتي، واژه                     
 »جديـدترين « چراكـه . اسـت تـري     معـادل مناسـب    »مـد آروز« واژه   نكـه اخيـراً   آحال  .  قرارداده است  updated معادل

  .دهد نرا انتقال نميآرا نداشته و مفهوم » مدآروز«بارمعنايي
  
  :ىهاي توليد  حاصل از ترجمهىخطاها-د

اي و به سفارش شركتها و  شوند كه به وسيله مترجمان حرفه هايي اطالق مي ن دسته از ترجمهآهاي توليدي به    ترجمه
هـا عمـدتا طيـف وسـيعي را          اين قبيل ترجمـه   . گيرند  ي و تجاري صورت مي     مقاصد اقتصاد  تأمين در راستاي    مؤسسات
ترجمه عناوين كاالهاي مختلف نظير محصوالت بهداشتي، مواد غذايي، داروها، وسايل صوتي و تصويري . شوند شامل مي

 روزافـزون علـم و      با توجـه بـه پيـشرفت      . گيرند نها درحوزة كاري اين دسته از مترجمان قرار مي        آو نيز نحوه استفاده از      
منـدي از جديـد تـرين اختراعـات و اكتـشافات جهـان، روزانـه خيـل عظيمـي از           فناوري و نياز مبرم بشر امروز به بهره   

لذا بـا افـزايش ميـزان كـار و          . گردند ها و ابزار گوناگون وارد بازار شده و موجب كثرت كار مترجمان توليدي مي              فراورده
ارگيري منابع جهت يافتن معادلهاي مناسب تا حد زيادي كاهش يافته، از ايـن رو     محدوديت زماني، دقت و فرصت به ك      
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هايي صرفا براي افزايش سود      به عبارت ديگر، چنين ترجمه    . هاي حاصل، فاقد اصول و استانداردهاي الزم هستند        ترجمه
نمونـه  .  سپرده شـده اسـت     اقتصادي بوده و هدف اصلي يعني ايجاد ارتباط ميان افراد و ملل مختلف به دست فراموشي               

ن سرو كار داريم ترجمه كاربردهاي تلفن همراه است كه به منظور پاسخ گويي بـه   آها كه روزانه با      بارز اين گونه ترجمه   
هـايي   درگاه مادون قرمز، ميانبر، تم و غيره ازجملـه ترجمـه          . نياز مشتركان در انواع مختلف گوشيها قرارداده شده است        

  .نها قادر به استفاده از بخش مربوط نبوده و دچار سردرگمي خواهد شدآر مواجه با هستند كه خواننده د
  
  : حاصل از عدم عالقه به موضوع ترجمهىخطاها-ه

گاهي الزم براي ترجمه برخوردار است امـا بـه دليـل            آ    چنانكه به تجربه ثابت شده است،گاه مترجم از دانش كافي و            
در چنين مواقعي توانش    . شود ن به ترجمه بپردازد، مرتكب خطا مي      آاي كه بايد در      عالقگي نسبت به موضوع و حوزه      بي

. فرد نيز ممكن است تحت تأثير شرايط رواني واقع گرديده و وي را در جريان ترجمه ناتوان و با مـشكل مواجـه نمايـد                        
هـايي از ايـن قبيـل        نمونـه . بـود هاي نامفهوم و كاهش بازده و كارايي مترجم خواهد           نتيجة فشارهاي رواني ارائه ترجمه    

پردازند و خود در انتخاب موضوع و        اي  به اين امر مي      ها كه به صورت حرفه     ثار مترجمان دارالترجمه  آها اغلب در     ترجمه
  .شود متن دخالتي ندارند، ديده مي

  
  : حاصل از محدوديت زمانىخطاها-و

رد، به دليل افزايش ميزان استرس و تنش تمركز خـود را               هنگامي كه مترجم زماني محدود براي ترجمه در اختيار دا         
محدوديت زمان مهمترين عامـل     . شود ترين عبارات و جمالت نيز مرتكب خطا مي        از دست داده و حتي در ترجمه ساده       

مادگي كافي وي را گرفتـار تـشويش و حتـي انـصراف از              آبازدارنده فرد به هنگام ترجمة شفاهي بوده و در صورت عدم            
  . كار خواهد نمودادامه

  
 در اينجا و پس از نگاه اجمالي به انواع خطاهاي مترجم، به ارائه راهكارهايي جهت رفع عوامل زمينه ساز خطا و اشتباه                      

بسياري از راه حلهاي پيشنهادي به صورت تجربي به كارگرفته شده و نتايج سودمندي نيـز                . پردازيم در روند ترجمه مي   
ها  ست عمل به موارد ذيل راهگشايي باشد جهت رفع برخي از مشكالت و ارتقا سطح كيفي ترجمه                اميد ا . اند وردهآبه بار 

  !ينده آبراي نسل 
  

  :راهكارها
  هاي مختلف شنايي با اصطالحات خاص متون رشتهآ كتابها و منابع تخصصي در زبان فارسي جهت ةمطالع-
رجمان و به كارگيري روشهاي ويژه در ترجمه متـون           موزشي در راستاي ارتقاي سطح علمي مت       آبرگزاري كارگاههاي   -

  تخصصي
  رساني نظير اينترنت جهت دستيابي به پيشرفتهاي روز دنيا در زمينة علم و فناورياستفاده از ابزار اطالع-
استفاده از نشريات تخصصي مترجمي جهت همسو نمودن روند ترجمه با دستاوردها و نظريـات جديـد ارائـه شـده از                      -

  نظرانسوي صاحب
ها در جهـت سـنجش ميـزان اطـالع           موزش عالي و دارالترجمه   آزمونهاي مرتب و پيوسته از سوي مؤسسات        آبرگزاري  -

  نها از پيشرفتهاي حاصل در اين رشتهآگاهي آمترجمان از دانش ترجمه و 
  نهاآ با سابقه و استفاده از تجارب مترجمانوردن امكان برقراري ارتباط با آفراهم -
  هايي با حضور همزمان مترجمان تجربي و تحصيلكرده براي مبادله افكار و نظريات السها و دورهبرگزاري ك-
شنايي بيشتر با ساخت اين زبان و تـسلط بـه زبـان       آهاي گوناگون به زبان فارسي براي         كتب مختلف در زمينه    ةمطالع-

  وردن نياز خوانندگان آمقصد جهت بر
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نامـه، فرهنـگ مـردم و        گيري از منابع موجود نظير لغت      اص زبان فارسي با بهره    المثلها و اصطالحات خ   گاهي از ضرب  آ-

  غيره 
  نهاآهاي  شنايي با زندگي نامة نويسندگان و مترجمان موفق و به كارگيري شيوهآ-
ويژه قابل درك    نها و به   آرا و نظرات خوانندگان درخصوص ميزان طبيعي بودن         آوري  آارائه ترجمه به مخاطبان و جمع     -

  بودن لغات ابداعي مترجم
  انتخاب واحد ترجمه، رويكرد، روش كار پس از مطالعة متن و پيش از اقدام به ترجمه-
   جهت دستيابي به تسلط نسبي مبدأمطالعة قواعد و دستور زبان -
  شناسي شناخت تفاوتهاي فرهنگي ميان دو زبان از طريق مطالعة كتب تاريخي و قوم-
  هت اطمينان از هماهنگي جمالت با يكديگر و كل متنمرور و بازخواني ترجمه ج-
ها و  رةالمعارف، مشاهدة نقشهئتوجه به تفاوتهاي فرازباني و كسب اطالع از اين قبيل تفاوتها با مطالعة كتب جغرافيا، دا         -

  غيره
  پرهيز از ترجمه در شرايط نامساعد رواني و جسماني در صورت امكان-
  روي، حل جدول يا خواب كوتاه هت استراحت و انجام كارهاي متفاوت نظير پيادهقرار دادن فواصل زماني معين ج-
  ن براي مطابقت جهت پرهيز از خطاهاي ديداريآضبط كردن صدا هنگام خواندن متن براي نخستين بار و استفاده از -
  قراردادن يك برگ كاغذ رنگي زير هر سطر براي متمايز نمودن سطرها-
 مـتن و كـشيدن   ةي هر لغت براي جلوگيري از اشتباهات مربوط به كلمات مشابه هنگام مطالع           قراردادن نوك مداد رو   -

  نهاآدايره با رنگهاي متفاوت دور برخي از 
انجام تمرينهاي شنيداري با استفاده از نوار، فيلم، حضور در جلسات سخنراني به زبان انگليسي جهـت تقويـت حـس                     -

  شنوايي 
به از نظر تلفظ و ضبط صدا به طور همزمان و گوش دادن به نوار پس از گذشـت يـك                   خواندن متن داراي كلمات مشا    -

  هفته براي تمرين ايجاد تمايز ميان لغات مشابه
  احساس نياز به كتاب لغت و ساير منابع اطالعاتي در حين حفظ اعتماد به نفس-
  )در صورت امكان( انتخاب موضوع براساس عالقه -
  )درصورت امكان( ها  از سوي دارالترجمهمترجمان ميزان عالقة تفكيك متون براساس تخصص و-
  انجام تمرينات ترجمه با محدوديت زماني جهت تنظيم وقت مترجم-
  
اي بود از خطاهايي كه مترجم در جريان ترجمه از زبان انگليسي بـه               نچه دراين مجال كوته عنوان گرديد، تنها چكيده       آ

 ترجمه از فارسي به انگليسي نيز موارد بـسياري از انـواع اشـتباهات مـشاهده                 نكه هنگام آشود، حال    فارسي مرتكب مي  
كنـيم چراكـه ايـن        مند و اگـذار مـي     شود كه تحقيق و مطالعه دراين خصوص را به عهده اساتيد و دانشجويان عالقه              مي

  !  حكايت همچنان باقي است
    

  :منابع
  .انتشارات سمت: ، تهرانسناد ومداركنمونه هاي عملي ترجمه ا، )1380(زاده، رحيماصالن-   
  .انتشارات سمت:  تهران،)2(بررسي ترجمه انگليسي متون اسالمي، )1379(الهي قمشه اي، حسين-   
  .مركزنشردانشگاهي: ، تهرانمدي به اصول وروش ترجمهآ، در)1371(لطفي پورساعدي، كاظم-   
: ، تهـران  مـوزش فنـون ترجمـه     آ ة، دور )1382( ، ترجمـه سـعيد سـبزيان، منـصورفهيم        )1986(نيومارك، پيتر -   

  .  انتشارات رهنما
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   ∗حسن هاشمي ميناباد
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراك

  )بخش چهارم(
  
  
  

The fact that, the fact is that 
ه متن اصلي و زبان فارسـي   بو نهكنند  زبانه يا دوزبانه مراجعه مي    طلبي كه نه به فرهنگ تك     مترجمان ناشي يا راحت   

و ماننـد آن  » اين حقيقت كه«، »حقيقت اين است« را به the fact is that  و the fact thatاعتنايي دارند، غالباً 
 . اما اين عبارت معادلهاي درستِ گوناگونِ ديگري در فارسي دارد. گردانندبرمي

داننـد و پيـشنهاد    را حـشو مـي  the fact thatارتِ اي از دستورنويسانِ انگليـسي عبـ  جالب است بدانيد كه عده
  . استفاده شودthatكنند كه فقط از  مي

I’m surprised by the fact that the report is incomplete   I’m surprised that the     

report is incomplete.    

(N. Foster 2004: 84)  
 . تقليل داد thatتوان بهآيد، معموالً مي مياين عبارت را، به جز هنگامي كه در اولِ جمله

We were not certain of the fact that he was coming.  
 : بهتر آن است كه چنين بنويسيد 

… that he was coming. 

He should have been told of the fact that deductions can be made for medical 

expenses. 
 : بنويسيدبهتر آن است كه چنين

… told that deductions …  

                                                 
∗ h_hashemi_mi@yahoo.com 
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 (M. Nurnberg 1972: 118) 
 .امدست آورده معادلهايِ زير را از منابعِ گوناگوني كه نامِ برخي از آنها آمده است به

the fact is that  
   ، چيزي كه هست، اين كه، اين امر كه  حقيقتِ امر اين است كه،، قدر مسلم اين كهقدر مسلم اين است كه

)1351: 400شاپور اردشيرجي  (  

despite the fact that  با وجود اين كه، با اين كه   

In view of the fact that  ه به اينكه نظر به اين كه، با توج   

not mention the fact that    حاال بگذريم از اين كه 
  ) 1351: 437 اردشيرجي شاپور(

The fact of the matter is that   امر اين است كه / حقيقتِ مطلب   

The fact that I’ve got to return to the office in the middle of my holiday takes the gilt 

off the gingerbread.                                        
 .كندام برگردم، تعطيالت را كوفتم ميمجبورم در نيمة تعطيالتم به اداره كههمين

  )1363 : 119-20محمد تقي فرامرزي (

We may take heart from the fact that the illness isn’t getting any worse. 
 .                                 شودتر نميتوانيم اميدوار باشيم كه بيماري وخيم ميعلّتبه اين 

  )140 همو                                                                           (                                             

This tradition, combined with the fact that its trade was with the East, gave it an 

independence of Rome…  
 ...   به اين شهر استقاللي داده بود كهگرفت،كه تجارتِ ونيس با شرق صورت مي اين امرة اين سنّت، به اضاف

  ) ; B. Russel 1961: 484 1373: 686نجف دريابندري  (                                                                 

Is it not a fact that we are all human beings? 
  است كه ما همه انسانيم؟اينمگر نه 

  )1351 :482شاپور اردشيرجي (
  
  

توان به دو گونـه ترجمـه    را ميthe fact that و  the fact is thatبنابراين، با توجه به معادلها و مثالهايِ باال 
ت    ) 2(جا و در فرهنگها آمده، و     با استفاده از معادلهايي كه در اين      ) 1: (كرد ه و دقت در مـتن و بافـت و موقعيـبا توج

  .طلبداص خود را ميجمله كه در هر مورد معادلِ خ
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Happy, happiness 
happiness, happyل مي نيز از مواردي است كه مترجمان را افسونلـين معنـايِ   از آن. كندزدة معنايِ اوجا كه او

happy»   كنند و به بافـت  است، برخي از مترجمان نيز به همين مفهوم و مترادفهايِ آن بسنده مي   » شاد و خوشحال
بينـيم  در فيلمهاي دوبله شده مي    . توان از معانيِ ديگري نيز استفاده كرد يا نه        كنند تا ببينند آيا مي    ميو متن توجه ن   

آيـا از ازدواجـت   « در حالي كه منظورش ايـن اسـت كـه         » با زنت خوشحال هستي؟   «: پرسدكه كسي از دوستش مي    
آيـا سـفيدبخت    «: تـوان از او پرسـيد     اگر مخاطب زن باشد حتي مـي      » راضي هستي و خوشبخت و سعادتمندي يا نه       

ها در مواردي به معنايِ خوشبخت و سـعادتمند و سـفيدبختي و خوشـبختي و سـعادت و        بنابراين، اين واژه  » هستي؟
 . دلخوشي است

He thought that happiness consisted in a state of modest prosperity…  

(A. Hauser 1962: 117-8) 
 ...ديدمي... لنّسبه مكفيسعادت را در رفاهِ با

  ) 1377: 1061ابراهيم يونسي                                                                                                         (
 ... كرد كه خوشبختي عبارت است از مختصري رفاهفكر مي

  ) 1372: 280امين مؤيد                                                              (                                              
 خوره؟خوام واسة سرِ قبرِ بابام؟ آخه وقتي دلخوشي نيست، به چه درد مي مي]اداري را ارتقاي[گِرِيد و 

What earth do I need a promotion for? When I’m not happy, what good would a 

promotion do me?  

(C. Amir-Mokri and P. Losensky 1997: 388;  ( 1356: 31فريدون تنكابني 

The island had the air of a little paradise, newly created, all fresh and dewy in the 

dawn, stocked with everything needful for the comfort and happiness of man. 
پوش   چيز تر و تازه و شبنم     ره حال و هوايِ بهشت كوچكي را داشت كه تازه خلق شده بود؛ در سحرگاهانش همه               جزي 

 .بود، و سرشار بود از هر چيزِ الزم برايِ راحتي و سعادتِ انسان

 

Hyphenated America 
ت امريكـايي را هـم         تواكند مـي  تواند هم مليتِ خود را حفظ كند و چون به امريكا مهاجرت مي            هر فردي مي   نـد مليـ

آيد و تعلّق آن اسم را به امريكا و نيز آن اسـم   با اسمِ ديگري مي-American, Americo, Amer ,لفظ  .بپذيرد
صـفتي  . سـازد اين تركيب صفت مي   . آيند و مترادفهاي آن در آغاز مي      Americanمعموالً در اين تركيب     . رساند  مي

كند كه به آن دو سرزمين متعلّق است و نـشاني از آنهـا               كسي يا چيزي داللت مي     آيد بر ترتيب به دست مي   كه بدين 
صـورت، از پـسوند   شود و در غيرِ اينبه نام دوم اضافه مي»  تبار -«اگر اين صفت به شخص داللت كند،        . در خود دارد  

 .شوداستفاده مي»  ي-«نسبيِ 

Amerasian آسيايي–تبار؛ امريكاييامريكاييِ آسيايي  
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 Amerasian-Spanish    تبار، امريكاييِ اسپانيول، امريكاييِ اسپانيايي،امريكايي اسپانيايي  

 امريكاييِ اسپانيولي 

American-Iranian ايراني –تبار؛ امريكاييامريكاييِ ايراني  

Americo-German آلماني –تبار؛ امريكاييامريكايي آلماني  

African-American آفريقايي–بار؛ امريكاييتامريكاييِ آفريقايي  

Russian-American روسي –تبار؛ امريكاييامريكاييِ روسي  

 

Keep doing something, continue to do something 
 به اين معناست كـه كـاري بارهـا و بارهـا     continue to do something, keep doing somethingفعلهاي 

كـاري را   «رسـد   اولين معادلي كه به ذهن مي     .  در تداوم آن داشته باشد     تواند نقشي گيرد و غالباً شخص نمي    انجام مي 
 :است» ادامه دادن

  . دهيادامه ميشوم؛ تو شكوفه دادنِ خود را  حتّي اگر كسي مرا نچيند، من پژمرده مي

)1373: 196هايِ ازوپ اصغر حلبي، افسانهعلي(  
بـه جـاي    . شودند، دچارِ فقر واژگاني و يكنواختي واژگان نمي       اگر مترجم از معادلهايِ فراوانِ اين افعال استفاده ك        

توان از فعلهاي ديگر، ساختارهايِ زباني ديگر مثالً قيد و فرايندهايي ماننـدِ تكـرار اسـتفاده                 مي» كاري را ادامه دادن   «
  .كرد

– دنبالِ چيزي را گرفتن = ادامه دادن چيزي را: اگر دنبال درس را گرفته بود حاال كارِ من لنگ نبود، مِسمِس 
.كردم كه شايد مادرم دنبال حرفش را بگيرد و پا در مياني كندمي  

)1378ابوالحسن نجفي (  
كشد و بدتر باز دنبالة حرف را مي. پاشوكاري بكن: چيزي را ادامه دادن، دنبال كردن = دنبالة چيزي را كشيدن –

  .شودمي

)همو(  
 –گرمِ چيزي بودن

Night and day I kept singing–humming and thrumming. 
  .كنمنوازم و زمزمه مي آوازم، ميگرمِروز شبانه

)1384: 2201سعيد سعيدپور، كارل سندبرگ (  
– بــودن (زبــانِ گفتــاري و عاميانــه) = همچنــان ادامــه داشــتن: ايــن قــضايا بــود تــا بــيحجــابي شــروع شــد.                    

اين قضايا بود و بود و بود تا داستانِ وين و آن مرد كه پيش               ): رودمكرّر به كار مي   در اين معني گاهي فعل به صورتِ        (
.آمد  
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– حاال+فعلِ نهي+كِِي+فعلِ امر (نوعي ساخت كالم كه داللت بر تكرارِ پياپي ميكند) = دستِ مرا گرفت و 
.حاال نبوس كي ببوس، اين را گفت و حاال نزن كي بزن، خوب از پس دزده برآمد  

     
 – فعلِ استمراري
خورد و رحمت، پايِ پريموس، روي يك زانو نشسته بود و گوش به زنگ زد و خودش را ميكوكب هم غر مي

.پاييدها را ميداشت و از زيرچشم، نوبتي  
Kawkab continued grumbling and fretting… 

  )P.Losensky 1997: 459 1357: 17آبادي محمود دولت(
 – فرآيندِ تكرارِ فعل = تكرارِ فعل استمرار و تداوم عمل را ميرساند.

I kept running till… دويدم و دويدم تا     
 نيز نگاه كنيد به بودن .

 قدرقدر، اينآن
Don’t keep on asking silly questions.   

 .قدر سؤالهايِ احمقانه نپرساين
I kept saying it till I was blue in the face.  

 .م تا زبانم مو درآوردقدر گفتآن
اي از تغييرِ مقولة دسـتوري  اين كار نمونه. شود در ترجمه به قيد تبديل ميcontinue, keepدر بيشترِ موارد فعل 

  .در ترجمه است
  
   همراه با فعلِ استمراري جورطور، همينهمين-

 I kept going and thinking  
 .كردمرفتم و فكر ميطور ميهمين

 –همچنان
ي مدرسه از جنس عالي و سافل              خراب گشت و خرابات همچنان معموربنا  
  )اميدي تهراني(

The college buildings, high and low, were destroyed, while the taverns 
continued to flourish just the same.  
E. J. Browne 1969: 4: 232)( 

Unfortunately, later measurements showed that the unit designated was not exactly 
that fraction, but they continued to use it. 

 اما همچنان ،هاي بعدي ثابت شد كه اين واحدِ تعيين شده دقيقاً معادل با اين كسر نبودگيريمتأسفانه در اندازه
.از آن استفاده كردند  

 – هِي 

She kept on saying. گفت، هي ميگفتهي مي.     
.كردندپيچم ميآمدند سؤالهي مي. خواستند سر از هر چيز دربيارندمي! هااما امان ازين امريكايي  

…They kept coming and asking me all sorts of questions.  
 ); J. Wilks 1997: 160 1356: 73احمد لجالل آ(                                                                         

  .كنندكنند و شيرش ميبه مياراذلِ شهر هم هي به
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 And our ruffians keep praising her and egging her on. 
  ); R. Zand 1991: 263 1377: 290سيمين دانشور                                                                        (

 –مرتّباً، مرتب، دايماً

He keeps on bothering me. 
. مرتّب مزاحمِ من است  

  )1351: 472شاپور اردشيرجي(
Worry is like a rocking chair, keep you going but gets you nowhere.                         

  .رسانديدهد، اما به جايي نمدائم شما را حركت مي. مانداي ميجوش زدن به صندليِ گهواره

     
)1384: 279رضي خدادادي(  

 – همهاش

I’m so sorry to keep on caughing.               
.كنماش سرفه ميخواهم همهخيلي عذر مي  

 –يكسر، يكريز، يك روند، پيدرپي
                                                                                                    . 

Why does everybody keep asking me that [are you happy]? No, I'm not happy … 
....بخت نيستم؟خير،خوش]بختيدكه شما خوش[پرسندرا از من ميسر اينچرا همه يك  

)1384: 184رضي خدادادي(                                                                                                           
به عبارتِ ديگر، مترجم از دو يا چند معادل         . در مواردي با كاربردِ مضاعف يا چندگانة معادلها سروكار داريم          

-هـي مـي  «در . يكي از اين معادلها غالباً فرايندِ تكرار اسـت . برَد سود ميcontinue و  keep از معادلهايِ گوناگونِ
ايـن  «و در  فراينـد تكـرار  ) 3(فعـلِ اسـتمراري و   ) 2(هي، ) 1: (از سه معادل استفاده شده است» گفتيگفت، هي م

 .و فرايندِ تكرار» بودن«از دو معادلِ » ...قضايا بود و بود و بود تا 
منظور از معادلِ منفرد معادلي است كه تنهـا در مـوردِ يـك              . گاهي با معادلهايِ منفردي نيز سروكار داريم        

يعني پيوسته بر زبان كسي جاري شدن و پيوسـته از زبـانِ كـسي           » دهن كسي نيفتادن  «از  . مل و فعل صادق باشد    ع
  .شنيدن

 
Mac, Mc, M’   

مـوردِ  . شـوند  نوشـته مـي  ’M و Mac ، Mcشـوند و  شروع مي» مك«اند با هايي كه اصالتاً اسكاتلندي   برخي از اسم  
  .كننده نمياخير را گاهي مترجمانِ خوب هم درست ترجم

M’ Quillian                   كوئيليانمك  

M’ Dougal                     دوگال  مك  
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-s  
 Sinclairsمـثالً   . كند به كلِّ خانواده داللت مي     وشود   به نامِ خانوادگيِ انگليسي افزوده مي      s-نشانة جمعِ     

 ماننـدِ سـريالِ كـارتونيِ       ؛استفاده كـرد  » -خانوادة«از معادلِ   توان به راحتي    در زبانِ رسمي مي   . يعني خانوادة سينكلر  
در . توان اين معادل را به كار بـرد       اما در زبانِ غيرِرسمي نمي    .  كه بارها از تلويزيون پخش شده است       رابينسون خانوادة

 بيـشتر از    اينـا -ة  در فارسـي گـستر    . اسـت » اينا-«شود كه تلفّظِ  آن      بيان مي » اينها-«زبانِ گفتاري همين مفهوم با      
 :سازدشود و از واژة پايه، اسمِ مجموعه مياين عنصر به موارد زير اضافه مي. اش استهمتايِ انگليسي

  اينا، منوچهراينا؛فرشته: نامِ كوچكِ فرد .1

  پوراينا؛ اينا، محسنيشريفي: نامِ خانوادگي .2

 .ايناماينا، خالهمادرم: نامِ رابطة خانوادگي .3
 

 نامِ رابطه خانوادگي نامِ كوچك نامِ خانوادگي 
 + + +  اينا-

-s + - - 
  

Wonder 
تـشخيصِ معنـيِ دقيـق آن گـاهي سـاده           . هايِ انگليسيِ دردسرساز برايِ مترجمان است      از جمله واژه   wonderفعل  
ناسـب بـا   كنند، از واژة متكنند و برخي هم كه معنايِ آن را درست درك مي      اي آن را نادرست ترجمه مي     عده. نيست

 »... در عجبم كه«: گويدمثالً كودكي در يك فيلمِ دوبله شده مي. كنندسبكِ گفتار يا نوشتار استفاده نمي
Wonder        كند دربارة  كند و تالش مي   رود كه كسي دربارة موضوعي فكر مي       معموالً برايِ بيانِ اين امر به كار مي

 هنگامي است كه گوينـده يـا نويـسنده از وقـوعِ             wonder ديگرِ   كاربردِ. آن حدسي بزند يا از آن بيشتر سر دربياورد        
شـگفتي و   . كند از صحت و سقمِ آن سـر دربيـاورد         امري يا صحتِ چيزي مطمئن نيست و نگران آن است و سعي مي            

زده رود و شـگفت   پرسد، در فكر فـرو مـي      نويسنده يا گوينده از خود مي     . ترديد دو مؤلّفة معناييِ اصليِ اين فعل است       
  .شود كه چرا چنين كاري انجام گرفته استمي

 فرهنـگِ   به يك فرهنـگِ انگليـسي و نيـز بـه          .  گاهي سخت است   wonderاشاره شد كه تشخيصِ معناي دقيق       
جا معانيِ اصلي   در اين .   مراجعه كنيد و معانيِ گوناگون و نزديك اين فعل را بدقّت بررسي كنيد              فرهنگِ پويا   و    هزاره

  .آوريمه همراه مثال مياين كلمه را ب
 –در عجب بودن، عجب داشتن (قديمي)

 عجب داري  ار بارِ اَمرَش برَم                                 كه دائم به احسان و فضلش درم  

How do you wonder if I bear the burden of his command… 

(G.M. wickens 2004:974-5) 
 – حيران بودن

I wonder where I’m gonna die 
Being neither white nor black?  

 حيرونم   كه خودم كجا ميميرم 
. من كه نه سياهم نه سفيد  
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  )1384: 308-9هيوز  سعيد سعيدپور، لنگستون(
  

   ازخود پرسيدن، در حيرت بودن –

He wondered from which window Hamilton Rowan has thrown his hat on the ha-ha.  

(J. Joyce 1975:6)  

.كالهش را از كدام پنجره روي پرچين انداخته» هميلتون روان«از خود مي پرسيد كه   
   )١٣٨٠ :١٩عی يمنوچهر بد                                                                                                    (

.ا از كدام دريچه به روي پرچين پرتاب كرده بوددر حيرت بود كه هميلتون روان كالهش ر   
  : )داريوش شاهين ؟ (                                                                                                                   

  
 – هيچ ندانستن 

  بهشت كرده يا دوزخِ زشتمن هيچ ندانم كه مرا آن كه سرشت                       از اهلِ 

I wonder if he who made me so well,  

Has destined me to paradise or hell?  

(A. and M. Aryanpour (Kashani) 1971: No. CVII  ( عمرخيام
 از  توانـد  را به قيـد تبـديل كنـد، مـي          وارهها را تغيير دهد و مثالً جمله      در مواردي كه مترجم مقولة دستوري واژه      

 . سود ببردwonderقيدهايِ تعجب مانندِ عجبا، شگفتا، اي عجب، اي شگفت، ياللعجب در مقابلِ 
  

 – ندانستن، مطمئن نبودن

I wonder whether they will arrive on time. 
 .آيند يا نهموقع مي به) مطمئن نيستم(=دانم نمي

  
 – شك داشتن (برايِ رساندنِ اين نكته كه نبايد چنين باشد)

- Does she mean it?     منظورش اين بود؟      

- I wonder (about that).          طور نباشدگمان كنم اين/ طور باشدنبايد اين/ شك دارم.       
 – دو دل بودن 

Occasionally, glancing up through the rain, wondering which of the buggers to blame.  
 .زاده را لعنت كنيم كه كدام حراميمدو دل بودو ... 

  )1380: 44-5آزاد و فرّخ تميمي . م                                                                                          (
 – فكري بودن، فكري ماندن  (زبانگفتار) 
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He was wondering what to do. 
 . فكري مانده بود كه چه كند

  )1351: 394شاپور اردشيرجي(                                                                                                
  
  معطّل ماندن كه   –

I am wondering what to answer. 
 .ام معطل كه چه بگويممانده

  . استI wonder if/wether فاده از ساختارِهايِ دعوتِ غيرِ رسمي و غيرِ تأكيديِ دوستانه استيكي از روش

I wonder if you’d care to come over next weekend. 
 دانم دوست داري آخرِ هفتة بعد بيايي يا نه؟نمي

I was wondering you’re free for lunch. 
 وقت داري برايِ ناهار با من بيايي؟

Write a poem, to  
امروز برخي حتّي در نثرِ تأليفي و گفتـارِ         . نويسندرايند و در انگليسي شعر را مي      سگويند يا مي  در فارسي شعر مي   

 پـسامدرن بـر زبـان        فـوق  برند؛ انگار برايِ شاعرانِ جديدِ    را به كار مي   » شعر نوشتن «برداري شدة   فارسي عبارتِ گرته  
 .كندمتمايز و برتر مي» دگوينشعر مي«فضيلتي است و ايشان را از شاعران ديگري كه » شعر نوشتن«آوردنِ 
  
 مانكدام يكي...كنيم مثل پروانه از اين گل به آن گل بپرد يا يك منظومه بنويسد به يك سردار امر ما گرا

  . اواي مقصريم، ما
  )1384:42احمد شاملو   ( 

  
  .گويندسرايند يا مياست و شاعران فارسي آن را مي» شعر «همنظوم
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  *برزي  فاطمه مهدي

  انش آموختة كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه عالمه طباطباييد
  
  )قسمت دوم(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دورة سوم
  )عصر پسا رنسانسي (17 و 16قرون 

 روي داد منجر به 1500 تا 1400اتفاقات بسيار مهمي كه بين سالهاي . هاي هنري كالسيكها و سبكعصر احياي ارزش
اي است فرانسوي رنسانس كلمه. فكري، تغيير استانداردهاي زندگي  و پايان قرون وسطي گرديدپديدار شدن عصر روشن

در دوره رنسانس آثار قديمي مورد . شود هاي هنري منسوب مي ها و سبك و اصوال به احياي ارزش» تولد مجدد«به معناي 
اللفظي بوده و   تحتةاي فراتر از ترجم ل ترجمهتوجه قرارگرفت و براي مردمي كه درآن زمان درآثار فلسفي و مذهبي بدنبا

 دست به ترجمه مترجمانشنيدن معناي واقعي كالم عيسي بودند، ترجمه ارزش بيشتري پيدا كرد و بنابراين  خواستار
هاي التين متون مقدس به زبانهاي ديگر ترجمه  به طور خالصه در اين دوره نسخه.  بسياري از متون كالسيك زدندةدوبار
دليل ترجمه متون مقدس به انگليسي و فرانسه و آلماني منجر به ممنوعيت ه اپ شد؛ ضعيف شدن موقعيت كليسا بو چ

 از روشي كه درپيش گرفته بودند تا متون مذهبي را به زبان مترجمان از طرف كليسا گرديد؛ 16 اين متون در قرن ةترجم
 بدليل قابل فهم بودن آن مورد توجه 1534نجيل در سال كردند؛ ترجمه لوتر از ا خود مردم ترجمه كنند، دفاع مي

در آثار .  آن فزوني يافتة متون مقدس نسبت به ترجمه نثرگونة به سوي ترجمه شعرگونمترجمانقرارگرفت و گرايش 
ز كردند نه تنها به هدف متن اصلي بلكه به زيبايي آن ني  با توجه به ديدگاههاي جديد تالش ميمترجمانهنري و ادبي، 

                                                 
* f_mehdibarzi@yahoo.com 

هاي ساده شروع شده و تا  تاريخ ترجمه تاريخي طوالني است كه با مفاهيم و نظريه
تر با رشتة مطالعات ترجمه، براي آشنايي بيش. ها رشد كرده است ترين نظريه پيچيده

ها و نيز نقاط ضعف و قوت آنها آگاهي داشته و  بايست از اين نظريه دانشجويان اين رشته مي
هاي از موقعيتي كه اين مفاهيم در آن ايجاد شده، علت گسترش يا محدود شدن آنها به دوره

 .خاص و درنتيجه ميزان اهميت آنها آگاهي داشته باشند
در اين مجله به » انديشمندان ترجمه« در مجموعه مقاالتي كه با عنوان به همين منظور،

كنيم و رسد، دوران ترجمه را از لحاظ زماني به بخشهاي متفاوت تقسيم مي چاپ مي
بريم و با رويكردهاي آنها آشنا پردازان هر دوره را نام ميمشهورترين انديشمندان و نظريه

  .شويم مي
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 به هاي ترجمه رشد زيادي نكرد و كسي عمالًنظريه گرفت،  بينديشند؛ عليرغم پيشرفتهاي زيادي كه در ترجمه صورت
 تحت اللفظي به ترجمةرفت؛  شد بلكه از آن فراتر مي  محدود به كلمات نمي16آنها نپرداخت؛ وفاداري به متن در قرن 

 روي آوردند؛ اختراع صنعت چاپ باعث ةتماعي متفاوت به ترجمكلي رد شد؛ افراد زيادي از شغلها و موقعيتهاي اج
پردازاني مانند كاولي   و نظريهمترجمانييد أ آزاد مورد تترجمةگسترش ترجمه و باالرفتن عالقه مردم به فن ترجمه شد؛  

 تنها به متن بايست نه و درايدن قرارگرفت؛ شخصيت نويسنده و ديگر آثار هنري وي مورد توجه قرارگرفت و مترجم مي
گيري  اش مانند سبك و لحن نويسنده باشد و درنهايت اينكه وام اصلي وفادار باشد بلكه تالش كند تا سبك و لحن گفتاري

اي مانند دوله  شود، هرچند كه دراين ميان عده  معتقد بودند اين عمل باعث  زايايي زبان مقصد ميمترجمانرواج يافت و 
  .اي كامل ارائه دادتوان ترجمه عتقد بودند بدون وام گيري نيز ميبا اين عمل مخالف بودند و م

 ترجمه داشتند، مي توان از مارتين لوتر، اتينه نظريةازجمله انديشمندان برجسته اي كه در اين دوره نقش مهمي در رشد 
  .دوله، جورج چپمن، ايبرهم كاولي وجان درايدن نام برد

  )1483-1546م   ( 1مارتين لوتر 
ش آلماني و بنيانگذار پروتستان در مسيحيت ، كه هم زبانشناسي مي دانست و هم مطالعات كشي

از .  به چاپ رسيد1534 وي از انجيل در سال ترجمة. زيادي درزمينه كتاب مقدس داشت
ديدگاه لوتر براي آنكه كتاب مقدس براي مردم قابل فهم باشد، بايد آنرا به زبان خود آنها ترجمه 

 وي از انجيل به زبان ترجمة. اصلي ترجمه نيز بايد قابل فهم بودن متن مقصد باشدكرد و هدف 
.  متون مقدسترجمةسازي در  هاي جديد براي معادل آلماني، آغازي بود براي پديدارشدن ديدگاه

  :وي در مواجهه با كلماتي كه در زبان مقصد معادلي نداشتند، از روش هاي ذيل بهره مي برد
  .داد ا تغيير ميترتيب كلمات ر .1

 .كرد از افعال معين استفاده مي .2
 .كرد از كلمات ربط استفاده مي .3
 .كرد واژگان عبري و يوناني را كه در آلماني معادل توجيه پذيري نداشتند، حذف مي .4
 .كرد درصورت ضرورت، از عبارت به جاي كلمه استفاده مي .5
 .داد كس آنرا انجام ميكرد و درصورت لزوم، ع استعاره را به غيراستعاره تبديل مي .6
 .به متغيرهاي متني توجه بسيارداشت .7

ي نام برد كه با الهيات، زبان و رسومات آشنا مترجمانتوان از مشورت وي با  انجيل ميترجمةازداليل موفقيت وي در 
بيش از اندازه  معتقدند كه توجه 20اللفظي بود اگرچه تعدادي از نظريه پردازان قرن  تحتترجمةن امخالف وي از. بودند

 به كلي فراموش شود و تاثيري كه متن انجيل به زبان عبري ويوناني داشت، در مبدأوي به معنا باعث شده تا شكل متن 
 . آن به زبان آلماني نامشهود باشدترجمة

ِ1509-1546م ( 2ن دوله اتي(  
كالسيك را ترجمه وي آثاربسياري از نويسندگان . انديشمند فرانسوي و اولين شهيد رنسانس بود

وي از اولين كساني بود كه معتقد بود ترجمه . رفت  انجيل نيز به شمار ميمترجمانكرد و يكي از 
دوله به دليل افزودن عبارت .  ترجمه شودمبدأ از زبان آميز خواهد بود كه مستقيماً زماني موفقيت

افالطون نوشته شده بود، به كفر يكي از متون  دنياي پس از مرگ درة به آنچه كه دربار»  هيچ ابداً«
  .محكوم و همراه با كتابهايش در آتش سوزانده شد

 خوبي از يك زبان به زبان ديگر ارائه ةتوان ترجمرود كه بيان كرد چگونه ميپرداز ترجمه به شمار ميدوله اولين نظريه
  :ترجمه به شرح ذيل است اصول وي در. داد

                                                 
1 Martin Luther  
2 Etienne Dolet  
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  . آگاهي پيدا كندويسنده و متن كامالًمترجم بايد پيش از ترجمه، ازقصد ن .1
 .مند باشد و مقصد از دانش كامل بهرهمبدأمترجم بايد در زبان  .2
 .مترجم بايد از ترجمه كلمه به كلمه بپرهيزد .3
 .مترجم بايد از كلمات رايج در سخنان مردم عادي استفاده كند .4
 .ثير را در خواننده ايجاد نمايدأهمان ت اثر با استفاده از همان لحن نويسنده بتواند ةمترجم بايد در ترجم .5

 .از ديدگاه دوله، در ترجمه مي بايست معنا را به واژه ارجحيت داد
  

  )1559-1634م  ( 1جورج چپمن
.  ترجمه كرد1611هومر را در سال » ايلياد و اوديسه«شاعر و نمايشنامه نويس انگليسي كه 

جه قرار نگرفت و با وجودي كه در اين  رنسانس در انگلستان مورد توة ترجمه در دورنظرية
هاي جديد هنظريهايي از رشد   ظهور پيدا نكرد، نشانهاي صراحتاً  ترجمهنظريةدوران هيچ 
 درك كند و بايست اثر هنري نويسنده را عميقاً از ديدگاه چپمن مترجم موفق مي. مشهود بود

ابتدا  ين ديدگاه وي درگرچه براساس ا. حتي جمالت و شكل ظاهري كار وي را حفظ نمايد
اللفظي   ادبي تحتترجمةاللفظي بود، يك دهه بعد ديدگاه وي تغيير كرد و  تحتترجمةطرفدار 

هاي متفاوتي دارند و استدالل آورد كه   كرد كه زبانها ماهيتتأكيدوي . را مورد انتقاد قرارداد
وي به معنا بيشتر از فرم و شكل .  غيرممكن استپيداكردن معادل براي تمامي كلمات زبان مبدأ در مقصد كاري تقريبا

ساخت آن بود كه به اعتقاد وي ترجمه  اي كه وي را ازديگر معاصرانش متفاوت مي داد و تنها خصيصه ظاهري اهميت مي
ديدگاه وي را . زماني امكان پذيراست كه مترجم از اثر هنري متن مورد نظر و حتي از دنياي هنري نويسنده فراتر رود

  :توان به موارد ذيل خالصه كرد  ترجمه ميةباردر
  .اللفظي اجتناب كند تحت  بسيار آزاد و يا بسيارةبايست از ترجم مترجم مي .1

 .للفظي غيرقابل قبول است  تحتترجمة .2

بايست سبكي معادل سبك نويسنده انتخاب و تا حد امكان سعي كند كه ظاهر   هرمتني ميترجمةمترجم براي  .3
 .متن مبدأ تطابق داشته باشدمتن مقصد با ظاهر 

  )1618-1668م  ( 2آبراهام كاولي
 شعر، شكافهاي معنايي بين دو زبان باعث از بين ترجمةوي معتقد بود كه در . شاعر انگليسي

رفتن معنا مي شود؛ بنابراين مترجم بايد زيبايي هاي جديدي به متن بيفزايد تا معاني از دست 
وي مترجم مي بايست آزادي كافي داشته باشد تا هر چه را كه الزم از ديدگاه . رفته را جبران كند

  .مي بيند، براي تصريح مواردي كه درمتن اصلي بصورت ضمني آمده به متن بيفزايد
گفت كه زبانها از لحاظ دستوري و معنايي متفاوتند و بنابراين مترجم مي بايست از معرفي وي مي

اننده پرهيز كند و آنچه كه بايد برمتون ترجمه حاكم هر چيزي كه عجيب و نامانوس است به خو
  . باشد، روح زبان مقصد و فصاحت و شيوايي آن است

اي است كه مفهوم مورد نظر نويسنده را برساند، تنوع اصطالحات در آن حفظ شود و ترجمه موفق از ديدگاه كاولي ترجمه
از لحاظ ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت از يكديگرند و وي معتقد بود كه زبانها . ذهني نويسنده را حفظ كند تصوير

زماني كه دو اجتماع از لحاظ زماني با يكديگر متفاوتند، ترجمه از طريق يك تكنيك ساده امكان پذير نيست و مترجم 
  .مند شودبايد از تكنيكهاي پويا دركار خود بهره

                                                 
1 George Chapman  
2 Abraham Cowley  
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  )1631-1700م  ( 1جان درايدن
 Ovidاي بر   و مقدمهVirgil ترجمةتوان از از آثار وي مي. منتقد ادبيشاعر، نمايشنامه نويس و 

  :وي در آثار ترجمه شده خود از اصول ذيل پيروي مي كرد. نام برد
  .مترجم بايد از زبان نويسنده  آگاهي كامل داشته باشد .1
 .مترجم بايد با افكار نويسنده آشنا باشد .2
 .شدمترجم بايد با شخصيت فردي نويسنده آشنا با .3
 .مترجم بايد در ترجمه ، خود را با نويسنده آن اثر هماهنگ كند .4

 .راحتي صورت مي پذيرد و مفاهيم در زبان مبدأ و مقصد يكسان باشد، ترجمه به هادرصورتي كه انديشه .5
 .ها و مفاهيم در زبان مبدأ و مقصد يكسان نباشد، مترجم بايد اين شكاف را پر كنددرصورتي كه انديشه .6

 ترجمةدر . درايدن، اصرار به حفظ شخصيت نويسنده است تا بتوان از اثر هنري وي لذت برد و از آن تقديركردمشخصه 
 .شعر نيز، وي معتقد بود كه مترجم بايد شاعر باشد

  :وي ترجمه را به سه دسته تقسيم مي كند
يك نويسنده از زباني ] راث[برگردان واژه به واژه و سطر به سطر"): Metaphrase)(لفظ گرداني( لفظي ترجمة .1

  .2"به زبان ديگر
اي كه با آزادي عمل انجام مي شود و در آن مترجم همواره نويسنده را ترجمه"): Paraphrase(دگرگويي  .2

درنظردارد تا هرگز محو نشود، اما آن قدر كه به مفهوم مورد نظر نويسنده وفادار است از واژه هاي او متابعت 
 3"نمي كند

خود را آزاد مي داند نه تنها دست به تغيير واژگان و مفاهيم "رويكردي كه در آن مترجم ): Imitation(تقليد  .3
 4"بزند، بلكه هر جا مناسب مي بيند هر دو را به كنار نهد

  .ترجيح مي دهد» تقليد « و » ترجمه لفظي « را به » دگرگويي « واز ميان اين سه نوع ترجمه، وي 
  

  :منابع
. شاتلورت و كاوي.  فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه. غالمرضا تجويدي و مزدك بلوريزاد،  فرزانه ،فرح

  .1385. يلدا قلم: تهران
Ellis, R. and L. Oakley-Brawn. (1998). British Tradition. In: M. Baker. ed. Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge, p.p.333-347 
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Chapman  
Kittel, H. and Poltermann, A. (1998). German Tradition. In: M. Baker. ed. Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies. London and New York: Routledge, p.p.418-428 
Miremadi, A. (2003). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT. 
Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: The Theories and Applications. London 

and NewYork: Routledge. 
Nida, E. (1998). Bible Translation. In: M. Baker. ed. Routledge Encyclopedia of Translation 

Studies. London and New York: Routledge, p.p.22-28 

                                                 
1 John Dryden  

 )۱۳۸۵:۱۶۶ ( ي و بلوريديزاد، تجوفرح  2
  ١٩٢: همان 3
  ۱۱۹: همان 4



  
  

  
  

46 

         1386زمستان   و پاييز /پنجم  شمارة  / علمي، فرهنگي، خبري  فصلنامة
 

 
 
  
  
  

هايي از ترجمة فيلم در گفتگويي با دكتـر ديـاز             نا گفته 
 سينتاس

  
  فاطمه جبارزاده : مصاحبه و ترجمه از

   دانشگاه تربيت معلم- يمترجمي زبان انگليسرشد اكارشناسي آموختة دانش
  

 
 
 

 
 استاد دانشگاه امپريال كـالج لنـدن   )Jorje Diaz-Cintas(دكترخورخه دياز سينتاس 

او همچنـين در    .  شنيداري است  _ مطالعات ترجمه و به طور اخص ترجمة ديداري        ةدر رشت 
دكتـر ديـاز    . اسـت    هزمينة ترجمة فيلم كتاب و مقاالت بـسياري بـه رشـته تحريـر درآورد              

هاي اسپانيولي، انگليسي و فرانسه آشنايي كامل دارد و مقـاالت و كتابهـاي              نتاس به زبان  سي
ــ   ــا ت ــن زبانه ــه اي ــود را ب ــردهأخ ــت ليف ك ــه   . اس ــگ دو زبان ــدين فرهن ــين چن او همچن

 ١ترجمـه  تخصـصي    ة و سردبير مجل    منتشر كرده )  انگليسي _فرانسه، اسپانيولي _اسپانيولي(
 .  صورت پذيرفته2008 فوريه، 25نترنت و در تاريخ  اين مصاحبه از طريق اي.باشد مي

 مراجعه نشانيتوانيد به اين يبراي كسب اطالعات بيشتر در مورد دكتر دياز سينتاس م
  : كنيد

www.imperial.ac.uk/people/j.diaz-cintas 
 

 مقدمه
 و متـذكر      به كاستيهاي ترجمة فيلم پرداخته     2هاي ديگران كالم ما بر لب   اي با عنوان      انم مهرناز صميمي در مقاله    گونه كه خ  همان
 ة اغماض نگريسته شده است، بر اهل فن نيز پوشيده نيست كه قدمت پنجاه سـال               ةاند كه تاكنون مقولة ترجمة فيلم به ديد         شده
 فيلم چاپ   ة ترجم ةسفانه تاكنون مطلب جامعي در زمين     أمت. طلبيده است    را مي   فيلم در ايران تالشي بيش و پيش از اين         ةترجم

 ةگرايشي، چه رشت   ترجمة فيلم در هيچ رشته و     . مندان به اين موضوع وجود ندارد     نشده و منبع قابل اعتمادي در دسترس عالقه       
حالـت   شود از دو     فيلم به بازار عرضه مي      بنابراين هر چه در عرصة ترجمة      .شود  سينما و چه رشته زبانهاي خارجي، تدريس نمي       

شـود يـا مترجمـان     اند انجام مـي    ترجمه را به صورت تجربي فراگرفتهها توسط مترجمان فيلم كه عموماً يا ترجمه: خارج نيست 
 ي نبودن مبنـاي اند كه در هر دو صورت عالوه بر علم           افرادي با توانايي پايين علمي مبادرت به ترجمه فيلم نموده          كار و بعضاً    تازه

 نگارنده را بر آن داشـت تـا در قـدم اول بـه صـورت علمـي و بـا                       توجه به موارد فوق   . ها وارد است  كار ، ايرادات فراواني هم بر آن      

                                                 
1 Translation 

8-10، ص 227شماره   فيلم،ةماهنام. 2  
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است، اطالعاتي در كـم و كيـف و چنـد و چـون                 تحقيق و تدريس نموده    همراجعه به مرجعي قابل اعتماد كه سالها در اين زمين         
  .   آوردترجمة فيلم به دست

  
-يا بـه عبـارتي ترجمـة ديـداري    ( كنم تعريفي كوتاه و در عين حال جامع و مانع از ترجمة فيلم               در آغاز تقاضا مي   

  ارائه دهيد؟)  شنيداري
. اسـت شنيداري -هاي ديداري  در رسانه»فرآيند ترجمه«اي نوظهور در مطالعات ترجمه است كه در برگيرنده      فيلم پديده  ةترجم
 صـورت كالمـي بـا ديگـر عناصـر           آنهـا  شنيداري كـه در      - كليه توليدات ديداري   ةاي عام است و به ترجم       لم، واژه فيترجمة  لفظ  
 بـه صـورت شـنيداري منقـل     هاي راديويي، پيام صـرفاً  در مواردي چون آوازها و برنامه     . گردد  شوند اطالق مي    اي همراه مي    رسانه
شوند و يا تبليغات بدون كـالم    در مجالت چاپ مي  كه عموماً ) نوشتار( كالم   فكاهي بدون  در موارد ديگري مانند تصاوير    . شود  مي

شـنيداري ماننـد    -در توليـدات ديگـر ديـداري شـنيداري        .  بعد ديداري مد نظر است و كالم در كار نيـست           و موارد مشابه، صرفاً   
اصـطالح ترجمـة فـيلم     زمـاني مـا از  . ودشـ  هاي سينمايي، داستاني، مستند و سريالها از هر دو بعد انتقال پيام استفاده مـي     فيلم

از موانـع   ) تصوير، صدا و كالم   (گانه    اين همزماني چند  . هم قرار بگيرند   ، موازي و صدا و كالم همزمان     كنيم كه تصوير    استفاده مي 
شـود    يـاد مـي    فيلم از آنهـا      ةبرخي از انواع ترجمه كه به عنوان زير مجموعة ترجم         . آيد   فيلم به شمار مي    ترجمةو محدوديتهاي   

نويس، زيرنويس براي ناشـنوايان و كـم شـنوايان و توصـيف شـنيداري بـراي                   عبارتند از دوبله، صدا روي تصوير، زيرنويس، ميان       
  . نابينايان

  
 ترجمة فيلم، در دنياي امروز اين نـوع ترجمـه هنـوز در              شنيداري، خصوصاً -چرا علي رغم اهميت ترجمة ديداري     

  حاشيه است؟ 
برخي از داليل عبارتنـد  . در حاشيه بودن و تا حدودي در حاشيه ماندن اين نوع ترجمه بوده است          ل زيادي سبب    معتقدم دالي  

  :از 
 اسـت و همـين مـسئله باعـث شـده بـسياري از اسـاتيد بـه جهـت                     فناوريترجمة فيلم تا حد زيادي وابسته به تكنيك و           •

  .پيچيدگي آن تمايلي براي ورود به اين حوزه نداشته باشند
 به سرعت در حال تغيير و توسعه است و باز هم بسياري از اساتيد تمايلي به همراهي و همگامي بـا ايـن تغييـرات                          نّاوريف •

 .سريع و صرف وقت براي به روز شدن ندارند
و گران بودن آن سبب شده تا بـسياري از دانـشگاهها توانـايي مـالي دايـر                 فنّاوري  وابستگي اين رشته و اين نوع ترجمه به          •

 .اي بسيار گران هستند افزارهاي زيرنويسي حرفه به عنوان مثال نرم. ها را نداشته باشند دن اين دورهكر
توجـه نـشان داده و همـين امـر سـبب بـه       )  ادبيترجمة خصوصاً(مطالعات ترجمه از ديرباز بيشتر به انواع ترجمة مكتوب   •

 . فيلم بوده استةم شفاهي و ترجترجمةحاشيه رانده شدن انواع ديگر ترجمه از جمله 
بيننـد و از آمـادگي الزم برخـوردار           ، اساتيد چه از نظر تئوري و چه عملي براي تدريس ايـن رشـته آمـوزش نمـي                  و نهايتاً  •

 .نيستند
 كارساز بوده است؟  به نظر شما كدام نظريه در مبحث ترجمة فيلم تأثيرگذار و

هايي ماننـد   هاي مختلف ترجمه به آن پرداخته نشده، اگرچه نظريه ريهنظبا توجه به جوان بودن اين نوع ترجمه، هنوز از ديدگاه          
 ترجمـةفيلم   ةتأثير مكتب مطالعات توصيفي بـر حـوز       . اند   بسيار تأثيرگذار بوده   ٢» توصيفي ترجمه  ةمطالع« و   ١»نظرية نظامگان «

هـاي  ن مكتـب بـر تمـامي حـوزه    و تأثير گستردة ايـ  ) 1980 _1990سالهاي( فيلم ةشود به همزماني پاگرفتن ترجم   مربوط مي 
 يـا نظريـة   ٣هاي دكترا با محوريت ترجمة فيلم و با تأكيد بر مباحثي چـون هنجارهـا       نامهدر حال حاضر بسياري از پايان     . ترجمه

  .شوند نظامگان نوشته مي
  

                                                 
1 Polysystem theory 
2 Descriptive translation studies 
2 Norm 
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شي به   شنيداري در هيچ دانشگاهي دورة تخصصي يا گراي        -چرا برخالف نياز روز افزون به ترجمة توليدات ديداري        

  نام ترجمة فيلم وجود ندارد؟ 
 ترجمـة ها متوجه اهميت شاهد هستيم كه بسياري از دانشگاهحداقل در اروپا . فرماييد البته االن ديگر اينطور نيست كه شما مي   

اههاي به عنـوان مثـال در انگلـستان در دانـشگ          . هاي عالي تربيت مترجم داير گرديده است         دوره آنهااند و در برخي از      فيلم شده 
  : باشد  فيلم برقرار ميةهاي ترجم ذيل دوره

   دانشگاه رهمپتون_
www.roehampton.ac.uk/pg/avt 

   دانشگاه ليدز_
www.smlc.leeds.ac.uk/cts/cts_content/ma_programmes/masts.asp 

   دانشگاه شفيلد_
www.shef.ac.uk/mltc/courses/pg/subtitling 

 دانشگاه منچستر_
www.art.man.ac.uk/SML/ctis/MA 

 ساري  دانشگاه_
www.surrey.ac.uk/postgraduate/arts/taught/audiovisual.htm 

  
  :گردد زار ميهاي تخصصي ترجمة فيلم به شرح زير برگ همچنين در كشورهاي اسپانيا، فرانسه و ايتاليا دوره

  
   دانشگاه آتونوما، بارسلون، اسپانيا _

www.fti.uab.es/audiovisual 
 
    دانشگاه مجازي آتونوما، بارسلون، اسپانيا_

www.fti.uab.es/onptav/indexcast.htm 
 
   دانشگاه بولونيا، فورلي، ايتاليا_

http://masterst2008.sitlec.unibo.it/info.htm 
 
   فيلم در فرانسهترجمة اطالعات مربوط به دوره تخصصي _

http://membres.lycos.fr/yanonline/filieres.html 
 
  به عنوان بهترين روش تدريس ترجمة فيلم در نظر گرفت؟ توان چه روشي را مي 

درحقيقت، معتقـدم ترجمـة فـيلم داراي ويژگـي          . كنم بشود از يك روش خاص براي تدريس ترجمة فيلم استفاده كرد             فكر نمي 
خواهند در آينـده ترجمـة فـيلم انجـام دهنـد       هاي آن هستند و مي  ساني كه عالقه مند به گذراندن دوره      اي است و ك     چند رشته 

  .شناسي آشنايي كافي داشته باشند بايست با علوم مختلفي چون سينما، ارتباطات، مطالعات ترجمه و زبان مي
  

هاي شما مثبت است، پس چرا شركت      جواب   است؟ اگر ) حقوق معنوي اثر  (  فيلم مشمول قانون كپي رايت       ترجمةآيا  
رسد در    كنند؟ بسياري از فيلمهايي كه در ايران به دست ما مي            كننده، فيلمها را زيرنويس شده وارد بازار نمي         توليد

  !شوند و اغلب پر از اشتباه هستند دبي زيرنويس مي
 فيلم حقوق معنوي ترجمه ةكنند  توليدمسئله اين است كه شركتهاي  . فيلم هم مثل كتاب مشمول قانون حقوق معنوي اثر است         

 زيرنويـسي،   ةكنند؛ مخصوصاٌ در زمين     سسات ترجمة فيلم كه بعضاً در كشورهاي ديگر هستند، واگذار مي          ؤفيلم را به شركتها و م     
آنجلس و شعبات فرعي و اقماري آنها در ديگـر           در شهرهاي لندن و لس     آنهاشركتهاي چند مليتي اي هستند كه شعبات  اصلي          

كه به عنوان مثال در حالي    . شود  به همين دليل گاهي اوقات يك فيلم دو يا چند بار ترجمه يا زيرنويس مي              . نقاط دنيا قرار دارند   
بسياري از فيلمهاي موفق آمريكايي در داخل آمريكا يا انگلستان به زبانهاي ايتاليايي و عربي زيرنويس شـده انـد، بـاز در داخـل         

بنـابر ايـن، مالحظـه      . شـوند    يا ايتاليايي زيرنويس شده و براي نمايش در سينما يا تلويزيـون عرضـه مـي                ايتاليا يا مصر به عربي    
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شوند مطمئن نيستم كه آيا اين        در مورد فيلمهايي كه در ايران توزيع مي       .شوند،  كنيد كه بعضي فيلمها چند بار زيرنويسي مي         مي
 ممكن است توسط شعبات شـركتهاي اصـلي كـه مـسئوليت زيرنويـسي و      طور باشد، اگر اين . شوند  فيلمها در دبي زيرنويسي مي    

  .توزيع فيلمها را در خاورميانه به عهده دارند صورت گرفته باشد
كه متـرجم   آيدها، چرا كه گاهي مواردي پيش ميگويم چالش ها هستند؟ ميبه نظر شما چالشهاي ترجمة فيلم كدام  

  شود؟ رو مي  با مشكل روبهواقعاً
شـود و آنچـه       شود اين است كه ارتباط تنگاتنگي بين آنچه گفته مي            روبرو مي  آنها دليل چالشهايي كه مترجم فيلم با        ترين  اصلي

اگر در گفتگوي فيلمـي شخـصي بگويـد         . اجازه دهيد با يك مثال ساده اين مسئله را توضيح بدهم          . بيند وجود دارد    تماشاگر مي 
 و آن شـخص در را بـاز كنـد،  ايـن              »!نه«ش را به عالمت نفي تكان دهد و بگويد           ديگري سر  »اشكالي دارد اگر در را باز كنم؟      «

 مـثالً (حـال اگـر همـين عبـارت در زبـان مقـصد              .  در ترجمه نمود پيـدا كنـد       بايست كامالً    گفتن مي  »نه« با   تأييدحالت خاص   
در .  »بلـه «شـود     جوابش مسلماً مي  »«كنم؟توانم در را باز       مي« يا   «شود در را باز كنم؟    مي«اين طور ترجمه شود كه      ) اسپانيولي

گاهي . فيلم ةشود يك مثال از چالشهاي ترجم       پس اين مي  ! اينجا ترجمه از نظر معنايي درست است اما با تصوير همخواني ندارد           
 بـه  Symphony in slangشـود بـه عنـوان مثـال در انيميـشني بـا نـام         ممكن مـي   ناها تقريباً ها و كليپة برخي فيلمترجم

 در جـايي    باشـد، مـثالً      كل داستان بر مبناي طنز موقعيت و برداشتهاي لفظي عبارات مي           تقريباً) 1951(رگرداني تكس اوري    كا
براي مـشاهده   ! افتند پايين     و در تصوير از آسمان سگ و گربه مي          ١»!آيد  بيرون باران شديدي از سگ و گربه مي       «شود    گفته مي 

  : مراجعه كنيدهاي زير توانيد به سايت اين كليپ مي
www.youtube.com/watch?v=invMNZ8IeLI 
www.metacafe.com/watch/513494/silly_symphony_symphony_in_slang 

 
 نا ممكن آشنايي ندارند تقريباً) جايي كه فيلم در آنجا ساخته شده( چنين مواردي براي مخاطباني كه با فرهنگ مبدأ ترجمة 

ها و بازي كلمات   طنز يكي ديگر از مشكالت و دردسرهاي پيش روي مترجم است، چرا كه لطيفهترجمةاست؛ بنابراين 
شود به  انگيز مي از ديگر موارد چالش بر. افتند وابسته هستند  كه در آن اتفاق مي  و موقعيتي2مستقيما به بافت برون زباني

اشاره كرد كه براي مخاطب ) نام فروشگاه، اسامي افراد خاص و مشهور و غذاهاي خاص يك فرهنگ(اي  موارد فرهنگ ويژه
اي جديد براي  مواردي تجربهممكن است جستجو براي يافتن معادل مناسب براي چنين. ناآشنا هستند) خارجي(مقصد 

آفرين و مناسب براي مترجم مشكل) معادل(ديگر باشد، اما در عين حال يافتن برابرنهاد هاي آشنايي با ملل و فرهنگ
  .برانگيز است چالش

  
ـ      يكي با استفاده از متن ديالوگ     : كنند   فيلمها را به دو روش ترجمه مي       دانيد معموالً   همان طور كه مي    ه ها و ديگري ب

  يك از اين روشها بهتر است؟  روش تماشاي فيلم، به نظر شما كدام
نـسخة كتبـي گفتگوهـا    .  شنيداري از طريق تماشـاي آن اسـت  _بدون شك بهترين روش ترجمه فيلم و انواع توليدات ديداري           

م دسترسـي داشـته    شـنيداري فـيلم هـ   _بايست به نسخة ديـداري     اي قابل قبول كافي نيست و مترجمان مي         براي ارائة ترجمه  
ام و معتقـدم كـه        متوجه افت استانداردهاي كيفي ترجمه فيلم شـده        َاخيرا. هاست  از همه مهمتر، توجه به كيفيت ترجمه      . باشند

  .بايست در جهت باالبردن و حفظ استانداردهاي كيفي تالش كنيم همگي ما مي
  

 آشـنايي داشـته      ه به دو زبان مبدأو مقصد فيلم      هاي خاصي باشد؟ يا هر فردي ك        آيا مترجم فيلم بايد داراي ويژگي     
  تواند بالقوه مترجم خوبي باشد؟  باشد مي

اي، حقوقي، فني و ديگـر متـون،        اي اعم از ترجمة ادبي، هنري، رسانه        واضح است كه براي مترجم خوب بودن در هر حوزه          كامالً
 ةترجمـ . ه حتي شناخت هر دو فرهنگ هم كـافي نيـست  توانم بگويم ك تسلط بر دو زبان كافي نيست و حتي به جرئت مي  صرفا
پس از سـالها مطالعـه و تـدريس در حـوزة     . اي است كه نياز به دانش و آموختن روشهاي خاص ترجمة متون مختلف دارد     حرفه

                                                 
1   
 الفظي  تحتةترجم  It’s raining cats dogs! به اين معني اصطالحي كه باران شديدي مي بارد .1  

2.context 
3.cuhure-specific 
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گـر  هـاي دي    هاي آن معتقدم كه در درجة اول مترجم فيلم بالقوه يك مترجم است و با مترجمان حـوزه                   ترجمة فيلم و زير شاخه    

در كـل   .  را نيـز داشـته باشـد        بايست تجربه انواع ديگر ترجمه       فيلم است مي   ةمند به ترجم  هتفاوت چنداني ندارد، فردي كه عالق     
را داشـته   ) محـاوره، عاميانـه، رسـمي و انـواع ديگـر          ( بايست آشنايي و عالقه به كار در سطوح مختلف زباني             مترجمان فيلم مي  

به طور اخص در    . شوند  گونه باز توليد و ترجمه شوند كه گويي از زبان شخصيت اصلي گفته مي               بايست همان   گفتگوها مي . باشند
هاي كامپيوتري زيرنويسي آشنا بـوده        هاي زيرنويسي و برنامه     زمينه زيرنويسي انتظار من اين است كه مترجمان كامال با تكنيك          

بايست تا حدودي  با فيلم،  همچنين مترجمان فيلم مي  . داشته باشند ها را     و عالقه و اشتياق به يادگيري و سازگاري با اين برنامه          
  .نويسي و صنعت سينما آشنايي داشته باشند ديالوگ

  
  كاري كند؟   فيلم تغيير ايجاد كند يا به تعبيري آن را دستترجمةتواند در  مترجم تا چه حد مي
توان تغييري ايجـاد كـرد كـه از ديـد تماشـاگر               سختي مي به) شود     وقتي زيرنويسي مي   مخصوصاً( شود    وقتي فيلمي ترجمه مي   

 افـراد تـا حـدي انگليـسي     شود، چون معموالً تر هم مي    وقتي زبان اصلي فيلم به انگليسي باشد كار سخت         مخصوصاً. پنهان بماند 
كنـيم و   تار اصـلي مـي   گفتار ترجمه را جايگزين گفشوند، در دوبله كه ما معموالً دانند و خيلي سريع متوجه اين تغييرات مي   مي

هـاي گفتـه شـده توسـط          توان تغييراتي اعمال كرد؛ البته تا زماني كه طول جملـه            تماشاگر به اصل گفتگوها دسترسي ندارد مي      
نوع ديگر تغيير، حـذف و سانـسور        .  بازيگر يا بازيگران فيلم هماهنگي داشته باشد مجاز به تغيير هستيم           1دوبلور با حركت لبهاي   

گيرد، اين تغييرات معموال توسط وزارت فرهنگ كشورها و بـر اسـاس               فيلم است كه توسط مترجمان صورت نمي      هايي از     صحنه
در اسـپانيا دوبلـه بـسياري از    ) 1957_ 1939(در زمان ديكتـاتوري فرانكـو   . پذيرد اصول مميزي جاري در هر كشور انجام مي

  .سور شدكه بيشتر به داليل سياسي آن زمان بودها از جمله كازابالنكا و موگامبو دستخوش تغيير و سان فيلم
  

اسـت، امـا در       ها تـدوين شـده      هاي مختص مترجمان آن رشته       فرهنگ آنهاهاي     براي تمام علوم و زيرشاخه     معموالً
   فيلم نداريم، دليل اين فقدان چيست؟ ترجمة فيلم فرهنگي به نام فرهنگ ترجمة ةحوز

پـذيرم كـه سـرعت        ها در حال برطرف شدن است، اگر چه مي          از مشكالت و كاستي   در هر حال حاضر به كمك اينترنت بسياري         
هـايي سـرو كـار       بسته به اينكه مترجم با چه زبان       . كند بوده است   هاي ترجمه نسبتاً    توسعه در اين حوزه در مقايسه با ديگر حوزه        

بهتـرين فرهنـگ را   ) خـصوصا انگليـسي  ( از ميـان فرهنگهـاي تـك زبانـه     . توان فرهنگهايي را در اينترنت جستجو كرد       دارد مي 
  : توان در اينجا يافت مي

 
http://homepage.newschool.edu/~schlemoj/film_courses/glossary_of_film_terms 
www.imdb.com/Glossary 
 

 :هاي مفيد به زبان اسپانيوليفرهنگ
 

http://home.snafu.de/ohei/ofd/moviedict_s.html 
 

 اينترنتي تواند به فرهنگ   فيلم باشد مي گفتگوهايترجمةة و اما اگر مترجمي به فرهنگي نياز داشته باشد كه در برگيرند
Urban  هاست مراجعه كنداي استفاده شده در فيلم و محاوره كه شامل جديدترين مدخلهاي اصطالحات كوچه بازاري: 

www.urbandictionary.com  

                                                 
1 lip synchronization 
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در زمينـة   ) چه در تئوري و چه در عمـل       ( هاي آتي     الت و پيشرفت  بيني شما براي تحو     به عنوان آخرين سؤال پيش    

  ترجمة فيلم چيست؟ 
 و حـضور همـه جانبـه توليـدات          فنـاوري امروزه ترجمة فيلم به نوعي در همه جوامع باب شده و به جهت ارتبـاط ذاتـي آن بـا                     

بدون شك ايـن گونـه از ترجمـه در    . اشدشود آينده خوبي در انتظار ترجمة فيلم ب  شنيداري در جوامع، پيش بيني مي     _ديداري
هاي اين حوزه را ناديده بگيريم اما بايد از         بايست پيشرفت   درست است كه نمي   . تسالهاي آتي تغيير و تحوالت زيادي خواهد داش       

نـدة  هاي نظري به آي در مورد پيشرفت. هاي پيش روي مترجمان داشته باشيم نظر علمي آمادگي الزم را براي رويارويي با چالش       
آيد كه امروزه  هاي ترجمه به شمار مي ترين گونه ترين و پيچيده ترجمة فيلم از پوياترين، جالب. بين هستم اين حوزه بسيار خوش  

ترجمـة  . دهـد  بسياري از محققان و دانشجويان جوان را جلب و جذب كرده است و همين امر از آيندة خوب اين رشته خبر مـي               
 :   هايي چـون    به رشته تحصيلي را از سر گذرانده و پيامد تحوالت آن به وجود آمدن انجمنفيلم تجربة توسعه و تبديل شدن

ESIST) www.esist.org  (     ديـداري  و تعدد آثار منتشره در اين حوزه و برگـزاري سـمينارهايي بـا محوريـت ترجمـة _ 
  .شنيداري بوده است

  : سال جاري برگزار خواهند شدهايي در  كنفرانس
  اي  ترجمة فيلم و رويكردهاي بين رشته_

  2008ژوئن  19 _21مون پوليه فرانسه ،
http://recherche.univ-montp3.fr/traduction_audiovisuelle 

 
  زبان و رسانه _

2008  اكتبر29 – 31مان،برلين، آل  
www.languages-media.com 

 
با اختراع دي وي دي، زيرنويسي و دوبله چنـدين برابـر       . ترجمة فيلم از موقعيت قابل قبولي برخوردار است       ) كمي(از نظر عملي    

. شـود   شنيداري توليد و به بازارهاي جهـاني عرضـه مـي          _ و توليدات ديداري   همه روزه تعداد روزافزوني برنامه    . رشد داشته است  
هـاي تبليغـاتي يـا حتـي خـود          بـسياري از شـركتها پيام     تواند زمينة رشد اين نوع ترجمه را فراهم كند، چرا كه              اينترنت هم مي  

بايـست بيـشتر مـد نظـر قـرار گيرنـد             مواردي كه به نظر من مي     . كنند  شنيداري را از طريق اينترنت ارائه مي       -رياتوليدات ديد 
سرعت زياد توليد فيلم و   . غفلت شده است    هم گفتم تاكنون در اين دو مورد       طور كه قبالً  همان. استاندارد و كيفيت ترجمه است    

نظران اين رشته با ايجاد تـشكلهايي  صاحب. ها مخصوصاٌ زيرنويسي شده است      نياز به ترجمة سريع آنها باعث افت كيفيت ترجمه        
 :    زيرنويسي چون انجمن

 www.subtitlers.org.uk 
  شنيداري_و انجمن مترجمان توليدات ديداري 

www.navio.no/avt 
. در انتظار اين نوع ترجمه باشدانداز روشنيمن نيز اميدوارم چشم.  در صدد رفع مشكالت و موانع هستند  

  
 .بسيار از شما ممنون و سپاسگزارم كه در اين مصاحبه شركت كرديد

  . كنم من نيز از دعوت شما براي مصاحبه و توجهتان به اين مقوله تشكر مي
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  دربارة ترجمهدربارة ترجمهآثار فارسي آثار فارسي   كتابشناسيكتابشناسي

  
  سيد حسين حيدريان

  
 است از كتابهاي معرفي شـده در منـابعي كـه در چنـد               اي  شده    مجموعة كامل  كتابشناسي حاضر 

و فـصلنامة  ) 1384بهـار  ،  پانزدهمشمارةسال چهارم، (سال اخير از جمله در فصلنامة پل فيروزه       
بعـداً برخـي منـابع در       در واقـع    .  به چاپ رسـيده اسـت      )شمارة دوم سال اول،   (مطالعات ترجمه   

 فيروزه همچنين مشخصات مقاالتي را كه در    مجلة پل .  است  اضافه شده  هادسترس به اين فهرست   
خصوص ترجمه به چاپ رسيده ذكر كرده است، كه با توجـه بـه داليلـي از جملـه حجـم بـاالي                       

يابد، از نظر عملـي كـاربردي      روز نيز افزايش مي     به  مقاالت چاپ شده در دو سه سال اخير، كه روز         
  . ايمنكرده آنها را ذكر  در اينجانداشته است و ما نيز

 پژوهش دربارة ترجمه طي بيست سـال        ...«:  كتابشناسي مجلة پل فيروزه معتقد است      ةگردآورند
 طي  هاي تكميلي ترجمه در ايران    هرسد برپايي دور  به نظر مي  . ».اخير به راستي شكوفا بوده است     

ر در هـ  . دهـد به جامعة فرهنگي ايران مي    دربارة ترجمه    نويد نشر آثار بيشتري را       ،پنج سال اخير  
رشتة نوپاي مطالعات ترجمه از همـين       مرتبط با    تعداد كم كتابهاي تأليف و ترجمه شده         صورت،

  .فهرست هويداست
مندان به ترجمـه باشـد        كتابشناسي حاضر اگرچه ممكن است جديدترين منبع براي رجوع عالقه         

  .  شامل همة آثار به چاپ رسيده در اين خصوص نيستيقيناًولي 
  

 . ترجمـه هـاي قرآنـي      -1): از آغاز تا عـصر صـفوي      ( ريخچة ترجمه از عربي به فارسي       تا. آذرنوش، آذرتاش  .1
  .1375سروش، : تهران

  .ص182، 1377انوار دانش، :  تهرانسي سال ترجمه، سي سال تجربه،. افشار، مهدي .2
سازمان مطالعه و تـدوين كتـب علـوم         : ، تهران بررسي ترجمه انگليس متون اسالمي    . اي، حسين الهي قمشه  .3

  .چاپ نهم. ص168. 1382، )سمت( ساني دانشگاهها ان
. 1378خالـدين،   :  اهـواز  ).شانزده مقاله در زمينـه مـسائل نظـري و عملـي ترجمـه             (ز ترجمه   ا. امام، عباس  .4

  .ص256
فهرست كتابهاي فارسي شدة چاپي از آغـاز تـا          . الرضا؛ مهين فضائلي جوان و عباس كيهانفر      باشتني، موسي  .5

  . جلد4. 1380بنياد پژوهشهاي اسالمي، : تهران.  ناجي نصر آبادي نظر محسن زير.1370سال 
  .ص420. 1339معرفت، :  تهران.شاهكارهاي ترجمة فارسي معاصر. بزرگر، احمد .6
  .ص532. 1379، تبيان:  تهران.تأثير ترجمة متون نمايشي بر تئاتر ايران. بزرگمهر، شيرين .7
  .ص143. 1313 ارمغان، : تهران.طريقة ترجمه. بوستاني خراساني، مجدالعال .8
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  .ص124. 1381هجرت، :  قم . آسان قرآن كريم، ويژه جوانانةروش ترجم. پور، ابوالفضلبهرام .9
ها و تفسيرهاي چاپي قرآن مجيد بـه شـصت و پـنج             كتابشناسي جهاني ترجمه  . بينارق، عصمت و خالدارن    .10

  . ص359. 1373اسالمي، آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي :  مشهد.فكرتترجمه محمد آصف . زبان
. 1378رهنمـا،   : تهـران .  فارسي -انگليسي و انگليسي   - پيشرفته فارسي  ةفنون ترجم . الدينپازارگادي، عالء  .11

  .ص254
  .ص362. 1351ابن سينا، : تهران.  انگليسيةفن ترجم . ________ .12
  .ص335. 1365مركز نشر دانشگاهي، : تهران. ةدربارة ترجم. پورجوادي، نصراهللا .13
. 1382دانشگاه پيام نـور،  : تهران ). مترجمي زبان انگليسي  ةرشت( متون سياسي ترجمة  . ، غالمرضا تجويدي .14

  .ص چاپ دوم220
  .چاپ سوم. ص196. 1382دانشگاه پيام نور، : تهران. متون علوم انسانيترجمة . _______ .15
جلـد اول   . 1382ر،  دانـشگاه پيـام نـو     : تهران. ويراستار رضا نيلي پور   . متون مطبوعاتي ترجمة  . _______ .16

 )چاپ سوم( ؛ جلد دوم )چاپ چهارم (
  . جلد چاپ دوم2. 1382دانشگاه پيام نور، : تهران . ترجمة مكاتبات و اسناد. توانگر، هوشنگ .17
. دانـشگاه پيـام نـور     : تهـران ). رشتة مترجمي زبان انگليـسي    (ترجمة متون اقتصادي    . گهر، منوچهر جعفري .18

  .چاپ سوم. ص324، 1382
  .چاپ دوم. ص404. 1382دانشگاه پيام نور، : تهران . ترجمه نوار و فيلم . ______ .19
انشاء انگليسي شامل جمله نويسي، پاراگراف نويسي، داستان نويـسي، نامـه نگـاري،              . جمشيدي پور، يوسف   .20

  .ص519. 1344فروغي، : تهران. نويسي، فن ترجمه و صدها مقاله و داستان و نامه مقاله
آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات،       : مشهد.  عرب ن ترجمه در ادبيات   ف. حسن، محمد عبدالغني   .21

  .ص246. 1376
  .چاپ دوم. ص216. 1382نيلوفر، : تهران. نظري به ترجمه. حسيني، صالح .22
، )سـمت (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانـشگاهها          : تهران. ترجمة فنون ادبي  . فر، علي خزاعي .23

  .ص192. 1382
  .ص410. 1380بنفشه، : مشهد. مجموعه مقاالت نخستين همايش ترجمه ادبي در ايران .______ .24
جهـاد  :  تهـران  . مقاالت سمينار بررسي مسائل ترجمـه      همجموع. جهاد دانشگاهي . دانشگاه عالمه طباطبايي   .25

  .ص123. 1364دانشگاهي، 
. ص144. 1380مرسل، : ان كاش.گامهايي نوين در درك و ترجمة متون انگليسي . رضا  دانشوري نصرآبادي،    .26

  .چاپ چهارم
مركـز نـشر    : تهـران . ترجمة رضي هيرمندي، ويراسـتار علـي اكبـر رژدام         . مترجم شدن . رابينسون، داگالس  .27

 .ص286. 1380دانشگاهي، 
مركـز بازشناسـي اسـالم و ايـران         : تهران. هاي قرآن به زبانهاي خارجي    كتابشناسي ترجمه . رادفر، ابوالقاسم  .28

  .ص280. 1383، ) باز(
مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكـستان،       : الهور. هاي متون فارسي به زبانهاي پاكستاني     ترجمه. راهي، اختر  .29

  .ص496. 1365
آموزش اصول و قواعد اساسي ترجمـه ؛ درسـنامه اي قابـل اسـتفاده                : ترجمه و مترجم  .  رشيدي، غالمرضا  .30

 178. 1382نـشر،   به: مشهد  . حمدرضا مصباحي ويراستاران شهره شاهسوني، م   .... براي استادان، مترجمان    
  .چاپ ششم. ص
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عربي به فارسي، فارسي به عربي براي دانشجويان دورة كارشناسي رشتة الهيات            : ترجمه. سارلي، اراز محمد   .31

  . جلد2. 1378مختومقلي فراغي، : گنبد كاووس...  و معارف اسالمي و
  .ص167. 1369اميركبير، : ران ته.تاريخ ترجمة قرآن در جهان. زاده، جوادسلماني .32
  .ص30 + 120. 1342ابن سينا، :  تهران.تاريخ سير ترجمه قرآن در اروپا و آسيا.  _______ .33
  .ص192. 1381فردوس، : تهران). در چهل جلسه (آموزش و ترجمة قرآن. سيد نصير. سيد كماري .34
  .ص226. 1380چاپار، : انتهر. تئوري ترجمه و ترجمة كاربردي از عربي به فارسي. آبادي، حسينشمس .35
  .صفحه شمار گوناگون]. بي تا[چاپخانه شهاب، ] .  بي جا[. راهنماي ترجمه. صارمي، ابوطالب .36
: مـشهد . هاي قرآن مبتني بر تفسير ابوبكر عتيـق نيـشابوري         فرهنگ ترجمه و قصه   . صباغيان، محمد جاويد   .37

 .ص335+ هشت . 1368آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات، 
  .ص240 + 48. 1363نشر آفتاب، : تهران. فرهنگ مترجم. ري افشار، غالمحسين و ديگرانصد .38
. تجزيه و تحليلي از فن ترجمه ضـمن نقـد علمـي آثـار مترجمـان        : اصول و مباني ترجمه   . صفارزاده، طاهره  .39

  .چاپ هشتم. ص176. 1380همراه ، : تهران
تهـران، مركـز    . بك، هم معنايي و چند معنايي     مباني، نسبيت، س  : هفت گفتار دربارة ترجمه   . صفوي، كورش  .40

  . ص چاپ نهم80. 1382كتاب ماد، 
  .ص121. 1377مركز كتاب ماد، : تهران. گفتمان و ترجمه. جو، عليصلح .41
در پهنه ادبيات، زبان، ترجمه و انديـشه هـاي علمـي وادبـي              )  گفتار 42( گلبانگ عافيت   . بهروز. عزبدفتري .42

  .ص962. 1382شگاه آزاد اسالمي، دان: تبريز . ويگوتسكي سمنوويچ
  .ص16. 1382كتاب قلك، . دفتر پژوهشهاي فرهنگي:  تهران .مترجم. عسگري، مهناز .43
. 1383مـاه رنـگ،     : تهـران   . با مقدمه آذرتـاش آذرنـوش     . هاي قرآن كريم  اختالف ترجمه . پور، عظيم عظيم .44

  .ص223
  . جلد2. 1378 -1380انصاريان، : قم . بررسي آثار ترجمه شده اسالمي. عقيلي آشتياني، علي اكبر .45
. 1382دانـشگاه پيـام نـور،    : تهـران ). رشته مترجمي زبـان انگليـسي   (ترجمه شفاهي   . عليمحمدي، محمود  .46
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   ترجمه اتصطالحات مطالعمعادلهاي ا فهرست 
  * » ترجمهاتفرهنگ توصيفي اصطالحات مطالع«برگرفته از كتاب 

  )بخش نخست(
  

كه مترجمان  -اي است يكي از هفت نوع ترجمه) 1990-1989(طبق نظر گوادك 
ر پيش توانند براي بر آوردن نيازهاي مختلف ترجمه كه در جريان كااي ميحرفه

  .به كار گيرند -آيد مي

 

 Absolute  مطلقةترجم
translation 

 

براي برآوردن نيازهاي مختلف ترجمه ) 1990(يكي از هفت راهبرد پيشنهادي گوادك 
  .آيداي پيش ميدر شرايطي حرفه

 

 Abstract  چكيدهةترجم
translation 

 

 ادبي به كار ةر ترجمبراي رويكردي افراطي و متفاوت د) 1985(اصطالحي كه لويس 
 .برده است

 Abusive  هنجارشكنةترجم
translation 

براي يكي از دو گرايش قابل مشاهده در متون  ) 1995:1980(اصطالحي كه توري 
 .ترجمه به كار برده است

 Acceptability پذيرفتگي

تصح .اصطالحي كه در ارزشيابي ترجمه به ميزان مطابقت ترجمه با متن اصلي اشاره دارد  Accuracy 
 Translatorial 

action 
Action, 

translatorial => 
كند كه براي توليد آن از  به متن مقصدي اشاره مياين اصطالح معموالً -١

  .استفاده شده باشد) Free ( آزادةترجم
براي يكي از هفت ) 1958/1995, 1958(اصطالحي كه ويني و داربله  -٢

 .ندااي خود به كار برده ترجمهةروي

باستاق  Adaptation 

 ةنظران ترجمه به منظور بررسي ماهيت رابط اصطالحي كه برخي صاحب -١
  .اندمتن مبدأ  و متن مقصد به كار برده

يكي از دو قطب پيوستاري است كه به ) 1995و1980(طبق نظر توري  -٢
 .شود    هنجارهاي ترجمه مربوط مي

 Adequacy بسندگي

«  كتاب مقدس است كه هدف از آنها  ةايي در ترجم راهكارهةطبق نظر نايدا مجموع
و در نتيجه دستيابي به تعادل ) 1964:226(در زبان مقصد » توليد معادلهاي صحيح

 .است) DYNAMIC EQUIVALENCE (پويا

 Adjustment سازگار كردن  /انطباق  

  ).1954( بندي كاساگرانده  ترجمه در تقسيمةيكي از انواع چهارگان

 

 ةترجم
 شعري-شناختياييزيب

Aesthetic-poetic 
translation 

در مقام ميانجي بين مترجم و «اصطالحي است از سيگر براي اشاره به شخصي كه 
 .قرار دارد) 1994:321(» كاربر نهايي ترجمه

 Agent كارگزار

  شفاهيِ به منظور حمايت از منافع مترجمان1953ِسازماني كه در نوامبر سال 
 .رديدسيس گأهمايشي ت

المللي انجمن بين
مترجمان شفاهي 

 همايشي

A.I.I.C 
(Association 

Internationale des 
Interpretes de 

                                                 
  .1385. يلدا قلم: تهران. اتلورت و كاويش.  فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه.زاد،  فرزانه ، غالمرضا تجويدي و مزدك بلوريفرح *

.  استآمده در اين فهرست، معادلهاي پيشنهادي در كتاب مذكور عيناً نقل شده و اولين جملة به كار رفته در شرح واژه نيز جهت توجه بيشتر خوانندگان
   سردبير-. شودبابايي تشكر مي مهدية مشهدي عليدر تهية اين فرهنگ از دانشجويان دورة كارشناسي مترجمي زبان انگليسي رودهن خصوصاً خانم



    

  

  
        

 

 فهرست معادلهاي اصطالحات مطالعات ترجمه

57 
 
 
 
 
 
 
 

Conference) 
تواند براي   يكي از چهار رويكردي است كه مترجم مي،) د1988(طبق نظر هولمز 

 . صورتهاي منظوم به كار ببردةترجم
 Analogical Form صورت قياسي

 ةگان براي توصيف اولين مرحله از مراحل سه) 1969/1982(ايدا و تيبر اصطالحي كه ن
 .اند فرايند ترجمه به كار برده

 Analysis تحليل

 Operative Texts  Appeal-focused 
Texts => 

آن را در ) 1988(هولمز . )Translation Studies (اي در مطالعات ترجمه حوزه
) Descriptive( و مطالعات توصيفي )Theoritical (تقابل با مطالعات نظري

 .ترجمه قرار داده است

 Applied  كاربردي ترجمهةمطالع
Translation 

Studies 
در ترجمه اشاره ) اي از كاربرد چنين زباني يا نمونه(اصطالحي كه به كاربرد زبان كهنه 

 .دارد
 Archaism or گراييكهن

Archaicism 
اري مفهومي نظري كه در ذبراي نامگ) 1989،1990( زوآرت –اصطالحي از فن لوون 

 .رود هايشان به كار مي دقيق زباني متون ادبي و ترجمهة مقايس
ن ترجمهسرب  Architranseme or 

ATR 
 PARTIAL(هاي محدود ترجمه  بنا به تعريف هولمز نوعي از نظريه

THEORIES OF TRANSLATION (يا / وهاهستند كه به لحاظ زبان
 ).1988:74( رد نظر محدوديت دارندفرهنگهاي مو

هاي  نظريه
  ترجمهةناحي-به-محدود

Area-restricted 
Theories of 
Translation 

 ARCHITRANSEME ATR => 
 MULTI-MEDIAL 

TEXTS 
Audio-medial 

Texts => 
 COMMISSION Auftrag => 
 MACHNE 

TRANSLATION 
Automatic 

translatorial 
بندي ترجمه  به منظور فراهم آوردن چارچوبي براي مقوله) 1981(مفهومي كه رز 

 .مطرح كرده است
طيف / ينادطيف خودگر

 خودمختاري
Autonomy 
Spectrum 

»  اثر استة اثري به زباني ديگر به دست خود نويسندةترجم«بنا بر تعريف پوپوويچ 
)1976:19.( 

 خودبرگردان
 )برگردان خويش(

Autotranslation or 
Self Translation 

دهد چرا براي انسانها مقدر شده به بسياري  روايتي در كتاب مقدس كه شرح مي
 .دنزبانهاي مختلف تكلم كن

 Babel,Tower of برج بابل

 ANALYSIS Back-
 transformation => 

 خود ترجمه أ به زبان مبد،در اين فرايند متني كه پيشتر به زباني ترجمه شده است
 .شود مي

 Back-translation كوس معةترجم

 LIAISON 
INTERPRETING 

Bilateral 
Interpreting => 

 PARALLEL CORPORA.  نك-1

هاي موازي به كار  هاي چندزبانه و نيز پيكره  اصطالحي كه گاه براي اشاره به پيكره-2
 .رودمي

 Bilingual Corpora هاي دو زبانه پيكره

به ساختي كه مركب از متن مبدأ و متن براي اشاره )  1988(اصطالحي از هريس 
نمود ) دو زبانهة يا خوانند( مقصد است و به صورت يك واقعيت ذهني براي مترجم

 .كند پيدا مي

 Bi-text متن دوگانه

 VOIDS Blank Spaces => 
بندي لفور  مقوله. مطرح كرده است) 1975(ور فُشعر كه لُة يكي از هفت راهبرد ترجم

 .هاي انگليسي يكي از اشعار كاتولوس مربوط است وي از ترجمه به تحليل دقيقاً
 Blank Verse قافيه بيةترجم

Translation 
 Borrowing وامگيري .اند توصيف كرده) 1958،1958/1995( داربلنه  وترجمه كه وينية يكي از هفت روي

يك رود كه طي آن تك تك اركان اين اصطالح براي اشاره به فرايندي به كار مي
آوردن معادلي در متن مقصد  به منظور فرا) هاي يك واژه تكواژهمثالً(عنصر زبان مبدأ 

 .شوند اللفظي ترجمه مي به صورت تحت

ترجمه  (برداري تهرگ
  )قرضي

Calque or Loan 
Translation  
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 MACHINE-
AIDED 

TRANSLATION 

CAT (Computer-
aided Translation 

or Computer 
assisted 

Translation => 
يعني ) SHIFT(اصلي تبديل ة اين اصطالح را كتفرد براي اشاره به يكي از دو گون

به ) 1965:73( »از تناظر صوري در فرايند حركت از زبان مبدأ به زبان مقصد«انحراف 
 .كار برده است

 Category Shift تبديل مقوله

 WHISPERED 
INTERPRETING 

Chuchotage => 

كه مستلزم ترجمه كردن عنصري )  CATEGORY SHIFT(له نوعي تبديل مقو
 . دستوري متفاوتي تعلق داردةاز زبان مبدأ به عنصري از زبان مقصد است كه به طبق

 Class Shift تبديل طبقه

پژوهان براي آن دسته از راهبردهاي ترجمه به كار  اصطالحي عام كه بعضي ترجمه
تر از توجه به انتقال  ي مبدأ و مقصد در آنها مهمهاي زبان اند كه تناظر دقيق واحد برده

 .معناي كلي يا روح متن مبدأ است

  Close Translation  دقيقةترجم

بعد از ورمير ،  239:1993بيكر (» مطابقت متن با محيط آن«انسجام به طور كلي 
 .تعريف شده است) 1983

 Coherence انسجام

 TRANSLATION (ة عمل ترجمدر چارچوب) 1989(اين اصطالح كه ورمير 
ACTION ( رالعملهايي اشاره دارد كه مترجم آنها را و به دست،مطرح كرده است

 .كندآوردن متن مقصد رعايت مي هنگام فرا

 Commission سفارش

به كار رفته و نايدا و تيبر آن را ) 1964(  نايداةاصطالحي كه در مدل فرايند ترجم
 .اند تعريف كرده) 1969/198:1982(» دشواري پيامة درج«

 Communication )بار اطالعاتي(بار ارتباطي
Load or 

Information Load 
شود كه  هايي اطالق مي اين اصطالح به رويكرد) يا رويكرد ارتباطي( -١

تلقي » دهد فرايندي ارتباطي كه در بافت اجتماعي رخ مي«ترجمه را 
  ).3:1990حتيم و ميسون ( كنند مي

ك نيز ن( اي در طبقه بندي نيومارك  ترجمهة يكي از دو شيو -٢
SEMANTIC TRANSLATION ( مترجم مي«كه طبق آن-

كوشد در خوانندگان زبان مقصد همان تأثيري را پديد آورد كه متن 
) 1981/22:1988(» اصلي در خوانندگان زبان مبدأ ايجاد كرده است

. 

ز جابجايي فرهنگي  براي توصيف نوعي ا) 1992(اين اصطالح را هروي و هيگينز 
)CULTURAL TRANSPOSITION (اند به كار برده. 

 Communicative  ارتباطيةترجم
translation 

ز اكه بر حسب بافت موقعيتي ب) INTERPRETIMNG( شفاهي ةنوعي ترجم
  .شودشناخته مي

 

 شفاهي براي ةترجم
 شفاهي ةترجم(ها اقليت

 ةترجم) ( رو در رو
 )خدمات عمومي شفاهي

Community 
Interpreting or 

Dialogue 
Interpreting or 
Public service 
Interpreting 

 TEXTUAL 
EQUIVALENCE 1 

Commutation => 

به »  مجزا از متون موجود در يك زبانةدو مجموع«اصطالحي كه بيكر براي اشاره به 
 .كار برده است

-پيكره هاي مقايسه
 ايمقايسه/پذير

Comparable 
Corpora 

-اين اصطالح را كه چند دهه كاربرد فراوان داشته هروي و هيگينز چنين تعريف كرده
 از طريق ،هاي مهم متن مبدأ در ترجمهراهكاري براي جبران كاهش مشخصه«: اند

هايي غير از آنچه در متن مبدأ به نزديك شدن به تأثيرات آنها در متن مقصد با شيوه
  . ) 248:1992(» كار گرفته شده است

 

 Compensation جبران
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براي بررسي برخي ابعاد عمل ترجمه به كار ) 1980،1995(اين اصطالح را توري 
 .گرفته است

 Competence توانش

 ANALYSIS Compenential 
Analysis => 

 MACHINE-
AIDED 

TRANSLATION 

Computer-aided 
translation or 

Computer-assisted 
translation (CAT) 

=> 
 VERBAL 

CONSISTANCY 
Concordance => 

اشاره دارد كه در  )INTERPRETING(شفاهي ة اين اصطالح به نوعي از ترجم
 پخش ،همچون سخنراني همايشهاي بين المللي و نيز ديگر موقعيتهاي خبرساز

 .به كار مي رود تلويزيوني يا اجالس سران

 Conference  شفاهي همايشيةترجم
Interpreting 

 اشاره  )INTERPRETING( اصلي ترجمه شفاهيةصطالح به يكي از دو شيواين ا
 .)SIMULTANEOUS INTERPRETINGنيز نك  (دارد

 Consecutive  شفاهي پياپيةترجم
Interpreting 

-ترجمه) CONVENTION(يكي از دو نوع سنت ) 1991(رد طبق تقسيم بندي نُ
 .اي است

- ترجمهةسنتهاي سازند
 اي

Constitutive 
Translational 
Conventions 

تواند يكي از چهار رويكردي است كه مترجم مي) د1988(در تقسيم بندي هولمز 
 .هاي منظوم به زبان مقصد اتخاذ كندهنگام رويارويي با مشكل برگرداندن صورت

 محتوا-از-صورت مشتق
 )وارصورت اندام(

Content-derivative 
Form or Organic 

Form 
 INFORMATIVE 

TEXTS 
Content-focused 

Texts => 
 زبان مبدأ به ة يك واژةكيفيت حاصل از ترجم«اصطالحي از نايدا و تيبر براي توصيف 

 آن واژه ةلفظي از زبان گيرنده كه بيشترين سازگاري را با بافت مورد نظر دارد نه ترجم
 ).1982/199:1969(» به يك لفظ واحد در تمامي بافت ها

 Contextual سازگاري بافتي
Consistency 

 Controlled شدهزبان كنترل ) 211:1994(است »  يك زبانةصورت ساده شد«بنا بر تعريف آرنولد و همكارانش 
Language 

سنت ة وي با استفاده از تعريف عام واژ. به كار برده است) ب1991(رد اين اصطالح را نُ
ي ديگر الزاماً در چارچوب ضوابطي كند كه ترجمه مانند هر رفتار اجتماعاستدالل مي

 .دهد كه از نظر اجتماعي و فرهنگي تثبيت شده هستندرخ مي

 Conventions هاتسنّ

 محدودي از متنهاي هاي نسبتاًمه به مجموعهرج در مطالعات تاصطالحي كه معموالً
-هايي از مشخصهشودكه كل يا بخشهايي از آنها براي يافتن نمونهمختلف اطالق مي
 .شوداي مورد نظر بدون استفاده از رايانه بررسي ميه

 Corpora (Singular هاپيكره
Corpus) 

اي است كه بايد در هر ترجمه باشد تا طبق نظر رايس و ورمير يكي از دو مشخصه
يا ترجمة  (ÜBERSETZEN)اي از اوبرستزن بتوان آن ترجمه را نمونه

دلمتشن  تلقي كرد نه شكلي از (TRANSLATION)كتبي
(DOLMETSCHEN) شفاهية يا ترجم (INTERPRETING). 

 Correctability پذيريتصحيح
 

 و زبان مقصد كه از جهاتي همتاي يكديگر أبين عناصر زبان مبدة اين اصطالح به رابط
 . اشاره دارد،شوندمحسوب مي

 Correspondence تناظر

 HIERCHY OF 
CORRESPONDE

NCES  

Correspondences, 
Hierarchy of   => 

كه بر مبناي بافتي كه در آن به كار  (INTERPRETING) نوعي ترجمة شفاهي
 .رود  تعريف شده استمي

 Court Interpreting  شفاهي دادگاهيةترجم

نيز ( ترجمه در طبقه بندي خود ةبراي يكي از دو شيو) 1977(سواصطالحي كه ها
 .مطرح كرده است) OVERT TRANSLATIONنك

 Covert Translation  نهانةترجم

 TIME-
RESTICTED 

THEORIES OF 
TRANSLATION 

Cross-temporal 
Theorise of 

Translation => 
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 INTERTEMPOR
AL 

TRANSLATION 

Cross-temporal 
Translation=> 

 CULTRAL 
TRANSLATION1

. 

Cultural 
Approach=> 

      نوعي از جابجايي فرهنگيبراي توصيف ) 1992(اين اصطالح را هروي و هيگينز 
(CULTURAL TRANSPOSITION)  لفظ زبان ،اند كه در آنبه كار برده 

توان آن لفظ را به كمك معادلي  زيرا نمي،يابد به زبان مقصد انتقال ميمبدأ عيناً
 .مناسب در زبان مقصد ترجمه كرد

 Cultural وامگيري فرهنگي
Borrowing 

در بافت ترجمة كتاب مقدس به منظور توصيف ) 1974(كالو اين اصطالح را بيكمن و 
بژه ها يا رويدادهايي كه در فرهنگ مقصد ناشناخته راهبردي عملي براي پرداختن به اُ

 .اندهستند به كار برده

 Cultural جايگزيني فرهنگي
Substitution 

ابزاري براي شود كه  مياطالقاين اصطالح به طور غير رسمي به انواعي از ترجمه  -1
  .شناختي هستندفرهنگي يا مردمپژوهشهاي ميان

« : كنند ميعريفنايدا و تيبر اين اصطالح را در بافت ترجمة كتاب مقدس چنين ت -2
كند اي كه در آن محتواي پيام براي سازگاري نسبي با فرهنگ گيرنده تغير ميترجمه

ني به صورت ضمني در متن و يا اطالعاتي در آن گنجانده مي شود كه از لحاظ زبا
 .»اصلي نيامده است

رويكرد ) فرهنگي ةترجم
 (فرهنگي

Cultural 
Translation or 

Cultural Approach 

 جابجايي فرهنگي به كار ةاصطالحي كه هروي و هيگنيز براي اشاره به باالترين درج
 .اندبرده

 Cultural پيوند فرهنگي
Transplantation 

-درجات مختلف گريز از ترجمة تحت« و هيگينز براي توصيف اصطالحي عام از هروي
اللفظي كه در فرايند انتقال محتواي متن مبدأ به بافت فرهنگ مقصد مي توان به كار 

 .»گرفت

 Cultural جابجايي فرهنگي
Transposition 

-اين اصطالح در مورد بخشي از فرآيندي به كار مي رود كه مترجم در جريان صورت
 .كندمقصد از آن عبور ميبندي متن 

ترجمه به منزله تصميم 
 گيري

Decision-
making,Translatio

n as 
 TRANSLATION Definition of 

Translation => 
-مه واژهجبه منظور اشاره به راهبردي براي تر) 1982(اصطالحي از هونيگ و كاسمال 

 .ند داللت دار )REALIA  .نك (أهايي كه به عناصر خاص فرهنگ مبد
 Degree of ) دقتةدامن( افتراقةدامن

Differentiation or 
Degree of 
Precision 

يكي از زيربخش هاي مطالعات محض ) 1988(اين اصطالح بنا به تعريف هولمز 
 .است ) PURE TRASLATION STUDIES(ترجمه  

 Descriptive مطالعات توصيفي ترجمه
Tranlation 

Studies(DTS) 
يا فرايندهاي شبيه به (  ترجمه  ةيكي از انواع هفتگان) 1990(گوادك در تقسيم بندي 

اي به است كه به منظور برآوردن نيازهاي مختلف ترجمه در محيطهاي حرفه) ترجمه
 .شودكار گرفته مي

 Diagrammatic مودارين ةترجم
Translation 

 COMMUTY 
INTERPRETING 

Dialogue 
Interpreting => 

 متون ةداري است كه در ترجميكي از دو اصل امانت) 1974( و كالو طبق نظر بيكمن
 .رودكتاب مقدس به كار مي

 Didactic Fidelity داري تعليميامانت

 DEGREE OF 
DIFFERENTIATI

ON 

Differentiation, 
Degree of => 

براي نوعي ترجمه ) 1980،1995 توري الًمث(پژوهان  اصطالحي كه برخي ترجمه-1
شود نه به اصلي حاصل ميمبدأ  از متن اند كه متن مقصد آن مستقيماًار بردهبه ك

  .ود داردج ديگري كه از آن متن در يك زبان ديگر وة ترجمةواسط

يا زبان (  نوعي ترجمه است كه در آن مترجم به زبان مادري خود ، بنا به تعريف-2

 Direct Translation  مستقيمةترجم
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  .ني ديگراش به زباكند نه از زبان مادريترجمه مي)  خود ةروزمر

 . ترجمه استةيكي از انواع دوگان) 1991( بنا به تعريف گات -3
يا ( زبان مادري مترجم از زبان مادري يا بهاين اصطالح مبين آن است كه آيا ترجمه 

 .شود انجام مي)  اوةزبان روزمر
 جهت ترجمه

 )سويگي /يمندجهت (
Direction of 

Translation or 
Directionality 

 SEMANTIC 
DISAMBIGUATI

ON 

Disambiguation 
=> 

 TEXT-TYPE 
RESTRICTED 
THEORISE OF 

TRANSLATION 

Discourse-type 
Restricted 

Theorise of 
Translation => 

كه بر اساس نقشي كه قرار )  الف1991(رد يكي از دو نوع ترجمه در تقسيم بندي نُ
 .شودر فرهنگ مقصد ايفا كند از نوع ديگر متمايز مياست متن مقصد د

 Documentary  مستندةترجم
Translation 

Dolmetschen(Ger ) شفاهيةترجم (لمتشد . شفاهي استةاين اصطالح در زبان آلماني اصطالح معيار براي مفهوم ترجم
man) 

(Interpreting) 
كند كه در  را در ترجمه توصيف ميبا استفاده از اين اصطالح راهبردي ) 1995(ونوتي 

 متن خارجي بران خوانندگان مقصد به بتشود تا غراآن سبكي روان و شفاف اتخاذ مي
 .حداقل برسد

-بومي(ساز بوميةترجم
 )سازي

Domesticating 
Translation or  
Domestication 

 DESCRIPTIVE 
TRANSLATION 

STUDIES 

DTS  => 

- ديداري همچون فيلم و برنامه– مطالب شنيدارية ترجميكي از دو راهكار اصلي در
 .)SUBTITLING. نيز نك (هاي تلويزيوني

(گفتارگرداني)  Dubbing   دوبله

المللي مترجمان در  در چهارمين همايش بين1963منشور مترجمان كه در سال 
 .رسيد )F.I.T(المللي مترجمان دابروونيك به تصويب انجمن بين

 Dubrovnik Charter منشور دابروونيك

 DYNAMIC 
FIDELITY 

Dynamics => 

گيري ت كتاب مقدس براي توصيف يكي از دو جهةاصطالحي كه نايدا در بافت ترجم
 . مطرح كرده استFORMAL EQUIVALENCE)  . نك نيز(اصلي در ترجمه 

 Dynamic تعادل پويا
Equivalence 

اند  كتاب مقدس به كار بردهة از ترجماين اصطالح را بيكمن و كالو براي توصيف نوعي
 .است) 40:1974 (" از نظر ساختاري طبيعي و از نظر محتوا معنادار"كه 

 Dynamic Fidelity داري پوياامانت

 شفاهي ة مدلهاي فرايند ترجمة مجموعياصطالحي از ژيل برا
(INTERPRETING) مطرح 1980 ة و اوايل ده1970 ةكه وي در اواخر ده 

 .تكرده اس

 Effort Models مدلهاي تالش

 BORROWING Emprunt => 
اند معرف پژوهان آن را به كار برده كه بسياري از ترجمه،اين اصطالح -١

 و أزبان مبد )تريا واحدهاي كوچك(روابط ميان متنها ة ماهيت و دامن
 .زبان مقصد است

 ةاز هفت رويبراي يكي   )1958/1995-1958(اين اصطالح را ويني و داربلنه  -2
 .اندبندي خويش به كار بردهترجمه در طبقه

)ايتعادل ترجمه(تعادل   Equivalence or 
Translation 
Equivalence 

 INTERPRETIVE 
THEORY OF 

TRANSLATION 

ESIT(Ecole 
Supérieure 

d’Interprètes et de 
Traducteurs) 

ةهدف از ترجم).1954(اندهبندي كاساگريكي از انواع  چهارگانه ترجمه در طبقه
 و نيز مبدأشناختي متن نگاشتني توضيح دادن پس زمينه فرهنگي و اهميت مردمقوم

 336:1954(" دو زبان ي عناصر به ظاهر معادل در پيامها"تفاوتهاي معنايي بين 

 Ethnographic نگاشتي قومةترجم
Translation 
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 .است)
 كتاب مقدس كه ةوضعيتي متداول در ترجمبراي توصيف ) 1964(اصطالحي از نايدا 

، به عبارت كنددر آن مترجم از يك زبان اكتسابي به زبان اكتسابي ديگري ترجمه مي
 . ديگر از زبان يوناني يا عبري متن اصلي به يك زبان مدرن و غالباً غير هندو اروپايي

 Ethnolinguistic زباني ترجمه-مدل قومي
Model of 

Translation 
اي اطالق مي شود كه قادر ) يا شنونده(كه به خواننده ) 1992(حي از پيم  اصطال

 .نيست در پيام متن سهيم شود زيرا مخاطب آن نيست
 Excluded Receiver  غير مخاطبةگيرند

اي است كه در آن متن مقصد بعضي جزئيات ترجمه«  هيگنز  وبنا به تعريف هروي
 .دهد و توضيح مينماياندبازمياند يان نشدهدر متن مبدأ به صراحت بكه اضافي را 

 Exegetic ويليأ تةترجم
Translation 

اين اصطالح به معناي ترجمه بر ا ساس درك صحيح ) 1974( بيكمن و كالو ةبه عقيد
 . استأپيام مبد

 Exegetical Fidelity ويليأداري تامانت

 جابجايي فرهنگي ةترين درجپايين) 1992(اين اصطالح بنا به تعريف هروي و هيگنز  
 .است

 Exoticism گراييغريب

- ترجمه(NORM)كه به يكي از انواع دو گانه هنجار) 1993(اصطالحي از چسترمن 
 .)PROFESSIONAL NORMS. نيز نك(شود اي اطالق مي

 Expectancy هنجارهاي انتظار
Norms 

ي كه متن مقصد براي موارد  )1958/1995-1958(اصطالح را ويني و داربلنه  
 .كندتر از خود آن بيان مي را صريحأاطالعات متن مبد

 Explicitation تصريح

متون  /يمتون بيان 
 توصيفي

Expressive Texts 

نيز  (لي متنصبراي يكي از سه نوع ا ) 1977/1989(بندي رايس اصطالحي در تقسيم
 .)INFORMATIVE TEXTS و OPERATIVE TEXTS. نك

 صورتمتون (پيشتر 
 )محور-

formerly Form-
focused Texts  

 TERANSFER 1. External Transfer 
=> 

هاي منظوم به زبان  صورتةبراي ترجم) 1988(مز ليكي از چهار راهبرد پيشنهادي هو
 .مقصد

 Extraneous Form لوفأصورت نام

دازه متن  متن مقصد تا چه ان،طبق مالكهاي معين، دو اصطالح عام براي آنكه بگوييم
 .نماياند را بازميأمبد

 Faithfulness or داريامانت /وفاداري
Fidelity 

 و مقصد كه شكلي يكسان يا أاصطالحي معيار براي توصيف عناصري از زبانهاي مبد
معاني متفاوت دارند و در نتيجه موجب دشواريهايي در ترجمه  اما بسيار مشابه دارند

 .شوندمي) نيو بطور كلي در ارتباط بينازبا(

 False Friends or هاي كاذبريشههم
Faux Amis 

 FALSE FRIENDS Faux Amis  => 
 PSEUDOTRANS

LATION 1. 
Fictitious 

Translation => 
 COHERENCE. Fidelität => 
 FAITHFULNESS Fidelity => 

المللي انجمن بين .سيس شدأ در پاريس ت1953مجمع سازمانهاي مترجمان كه در سال
 مترجمان

F.I.T.International 
Federattion of 

Translators 
شود كه در آن متن به نوعي ترجمه اطالق مي)1995(اين اصطالح بنا به تعريف ونوتي 

به  كند و از اين راه قواعد مقصد رامقصد تا حدودي بيگانگي متن اصلي را حفظ مي
 .گذاردعمد زير پا مي

 ةمجتر( زسا بيگانهةترجم
 )سازاقليت

Foreignizing 
Translation or 
Minoritizing 
Translation 

كه خود   صورتهاي منظوم،ةبراي دو راهبرد ترجم) 1988(اصطالحي عام از هولمز 
و ديگري را صورت (ANALOGICAL FORM)آنها را صورت قياسي  يكي از

 .نامد مي(MIMETIC FORM)تقليدي

هاي صورت
 صورت-از-مشتق

Form-deriative 
Forms 

 EXPRESSIVE 
TEXTS 

Form-focused 
Texts => 

  :شوداي صوري است كه در شرايط زير ايجاد ميطبق مدل كتفورد، رابطه

كه "فضايي را اشغال كند  "همان"زبان مقصد  "دراقتصاد" مقصدي ةوقتي كه مقول
 ."أزبان مبد  درأ مبدةيك مقول

 Formal تناظر صوري
Correspondence 



    

  

  
        

 

 فهرست معادلهاي اصطالحات مطالعات ترجمه

63 
 
 
 
 
 
 
 

از نظر صورت   به خود پيام،"بق تعريف نايدا يكي از دو نوع متفاوت تعادل است كه ط
 ."و نيز محتوا، توجه دارد

تناظر  (تعادل صوري
 )صوري

Formal 
Equivalence or 

Formal 
Correspondence 

ترين همتاي بافت براي عنصري از زبان مقصد كه نزديك) 1964(اصطالحي از نايدا 
 . استأ گروهي در زبان مبد واژه ياةزدود

 Formal Equivalent معادل صوري

 RESTRUCTURIN
G 

Forward-
Transformation => 

نخورده  شود تا دستدر اين نوع ترجمه بيشتر به توليد متون مقصد طبيعي توجه مي
 أبندي متن مبدماندن عبارت

 Free Translation  آزادةترجم

 شود، يادر آن تمام متن ، به طور كامل ترجمه ميطبق مدل كتفورد، نوعي ترجمه كه 
- متني زبان مقصد جايگزين مية با مادمبدأ  تمام بخشهاي متن زبان"ديگر به بيان 

 ."شود

 Full Translation  كاملةترجم

 مطالعات توصيفي ترجمه ةيكي از انواع سه گان) 1988(بر اساس تعريف هولمز 
(DESCRIPTIVE TRANSLATION STUDIES ) است. 

مدار -مطالعات نقش
مطالعات (ترجمه 

مدار -توصيفي نقش
 )ترجمه

Function-oriented 
Translation 
Studies Or 

Function- oriented 
Descriptive    
Translation 

Studies 
كه براي سازگاري با بافت خاصي كه  شوداين نوع تعادل در متن مقصدي آشكار مي

 .كندليد شده است، نقش متن اصلي را تعديل ميخود در آن يا  براي آن تو
 Functional تعادل نقشي

Equivalence 
عنصري از زبان مقصد است كه براي ترجمه كردن گروه يا ) 1964(  نايداةبه عقيد

ن به آشود اما علت انتخاب اين عنصر شباهت صوري  انتخاب ميأاي از متن مبدواژه
-ت كه براي خوانندگان متن مقصد درك روشنس ا نيست، بلكه اينأعنصر متن مبد

 .كندتري از معناي بافتي متن اصلي ايجاد مي

 Functional معادل نقشي
Equivalent 

مفهومي كه بر مبناي تشابه فرآيند ترجمه و عمل بازي كردن استوار است و در اصل 
باني      فهرست  بازيهاي ز در را "يك زبان به زبان ديگر ترجمه از"ويتگنشتاين كه 

 .آن را مطرح كرده است گنجاند،مي

 ,Games  بازيةترجمه و نظري
Translation and 
the Theory of 

 VOIDS GAPS => 
 TERTIUM 

COMPARATION
IS. 

Gemeinte, Das 
(Intended 

Meaning) => 
 مطالعات نظري ترجمه به كار ةبراي يكي از دو شاخ) 1988(اصطالحي كه هولمز 

 .استبرده 
 General Theorise هاي جامع ترجمه هنظري

of Translation 
 متن ادبي با ةبراي مقايس) 1990-1989(زوآرت-اصطالحي كه در مدل فن لوون
 . آن به كار رفته استةترجم

/ نمدوالسيو (تعميم
 )تعميم

Generalization or 
Modulation/ 

Generalization 
 أراي توصيف وضعيتي كه در آن لفظ زبان مبدب) 1992( اصطالحي از هروي و هيگينز
تر به زبان مقصد ترجمه مي شودتر و كليرشمولبا استفاده از لفظي پ. 

)تعميم(ي ترجمه تعميم  Generalizing 
Translation or 
Generalization 

اي كه درآن متن اصطالحي متداول در مباحث ترجمه كه هروي و هيگينز براي ترجمه
 .بيان مي كندا  رأاي از محتواي متن مبدردهمقصد نسخه فش

 Gist Translation  كالم جوهرِةترجم

ي متن اكوشد صورت و محتونوعي ترجمه است كه در آن مترجم مي نايدا، طبق نظر
 .اصلي را تا سر حد امكان تحت اللفظي و معني دار بازآفريند

 Gloss Translation  لغويةترجم

 SUCCESS Glücken => 
 TARGET 

lANGUAGE 
Goal Language=> 

 ANALYSIS Grammatical 
Analysis=> 

 أعناصر دستوري متن مبد" محدود است كه در آن ةطبق تعريف كتفورد نوعي ترجم
شوند، اما عناصر واژگاني بدون با عناصر دستوري معادل در زبان مقصد جايگزين مي

 Grammatical  دستوريةترجم
Translation 
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 ".مانندتغيير باقي مي
 مبدأجايگزيني يا تقويت برخي اجزاي كالم متن "اصطالحي از هروي و هيگينز براي 

تفاوتهاي اساسي موجود در كه با اجزاي كالم متفاوتي در متن مقصد، هرگاه 
 ".پيكربندي نحوي اين دو زبان ايجاب كند

 Grammatical جابجايي دستوري
Transposition 

  RESTRICTED) محدود ةيكي از انواع ترجم) 1965(طبق نظر كتفورد 
TRANSLATION) است. 

 ةترجم/ خطيةترجم
 اينويسه

Graphological 
Translation 

 Hermeneutic حركت هرمنوتيك . ادبي ارائه كرده استةبراي توصيف فرايند ترجم) 1975/1992(اينر تمدلي كه اس
Motion 

بايد  زيرا او ريزد، هايي است كه مترجم پي ميترتيب اولويت) 1988(بنا بر تعريف هولمز
بين بردن   به بهاي ازاحتماالً  را،أهاي متن مبدتصميم بگيرد كه كدام يك از ويژگي

 .متن مقصد حفظ كند در ها،ساير ويژگي

 Hierarchy of سلسله مراتب تناظرها
Correspondences 

ي از دو اصل مكمل وفاداري كه براي اشاره به يك) 1974(اين اصطالح را بيكمن وكالو 
 .اند كار بردهه  متون كتاب مقدس باشند، بةبايد راهنماي ترجم

داري تاريخيامانت  Historical Fidelity 

 PHONEMIC 
TRANSLATION 

Homophonic 
Translation => 

اي كه در براي يكي از دو نوع ترجمه) 1973/1991(نا  فولِةاصطالحي است برساخت
 . رواج داشته استقرون وسطي

 Horizontal  افقيةترجم
Translation 

كند اصطالحي است كه مترجم شفاهي اضافه مي) 1984(بنا به تعريف رايس و ورمير 
 براي - درك صحيح پيام استةكه الزم -تا كمبود احتمالي اطالعات فرهنگي را

 .شنونده جبران كند

 Hyperinformation اطالعات اضافي

 INFORMATION 
OFFER 

IA => 

يكي از مجموعه اصطالحاتي است كه براي اشاره به چگونگي ارتباط معنا و ساير 
 .رود و مقصد به كار ميأويژگيهاي متن مبد

 Identity همانندي

نيز الرسن   كتاب مقدس وةدر حوزه ترجم) 1974(اين اصطالح را بيكمن و كالو 
در ترجمه نشان دهند كه  اهبردي رار تا اند،كار بردهه تر بدر حوزه عام) 1984(

  .هدفش رسيدن به متن مقصدي است كه تا حد امكان طبيعي باشد
 

  اصطالحيةترجم
 )رويكرد اصطالحي(

Idiomatic 
Translation, 
Idiomatic 
Approach 

 IDIOMATIC 
TRANSLATION 

Idiomaticity => 

مكن در  مة ميالدي يكي از سه شيو17 قرن ةطبق نظر درايدن، نويسند -1
  .ترجمه است

اي است يكي از دو نوع فرعي يك راهبرد ترجمه) 1975(طبق نظر لِفوِر  -2
 .نامد مي(INTERPRETATION)كه او خود آن را برداشت 

 Imitation تقليد
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  سخنراني

  
 در محل ، سخنرانيهجلسچند شناسي  گروه مترجمي زبان انگليسي با همكاري انجمن علمي ترجمهپاييز امسال، 

 : به شرح زير بودندسخنرانان هر جلسه به ترتيب تاريخ برگزاري. دبرگزار كر دانشگاه عالمه طباطبايي
  
  قاي دكتر خزاعي فرآ

   13/9/86 ادبي، ةگرايي در ترجمفارسي: موضوع
 قاي دكترتميم داريآ

 19/9/86 شعر پارسي در انگلستان و آمريكا، ةگستر: موضوع
 زاد خانم دكتر فرح

  25/9/86 ترجمه، نقد :موضوع
 آقاي دكتر بهزاد قادري

 نمايشنامه، ة عملي كاربرد هرمنوتيك در ترجمةنمون: موضوع
27/9/86   
  
 

***  
 

شناسي ايران با مديريت  شناسي انجمن زبان گروه ترجمه
 سخنراني در ة آبان جلس16زاد در تاريخ  خانم دكتر فرح

خنران اين جلسه س. دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار كرد
تاريخ مراودات « ةآقاي دكتر سيموني بود كه دربار

» اي بين زبانهاي فارسي و ارمني در قرن بيستم ترجمه
 شروع شد و دو 16:30اين جلسه در ساعت . صحبت كرد

  .ساعت به طول انجاميد

  
  

  دكتر حسين مالنظر و مركز پژوهشهاي ترجمه
سه معرفي و شروع به كار مركز پژوهشهاي ترجمه با تالش دكتر مالنظر و با جلاوايل پاييز امسال در يكي از روزهاي  

در اين جلسه دكتر . همكاري انجمن علمي گروه مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد
 تحقيق در اين مركز با سه هدف. مالنظر اهداف اين مركز را براي اساتيد و دانشجويان حاضر در جلسه تشريح كرد

 خدمات ترجمه و ةمدت و كارگاههاي ترجمه و همچنين ارائهاي كوتاهترجمه، آموزش ترجمه از طريق برگزاري دوره
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توان اعضاي در كل مي.  اين اهداف را براي اعضاي خود در نظر گرفته است مذكورمركز. ويراستاري ايجاد شده است

. 2. كنندة كالسهاي ترجمة مركزدانشجوي ترجمه يا شركت: آموزمهترج. 1: بندي كردمركز را در چهار گروه تقسيم
 واحد را گذرانده باشد تا به 90-80كم بايست دستاز دانشجويان رشتة كارشناسي مترجمي كه مي: مترجمكمك

سالة آموختة دورة يكعضوي كه مدرك كارشناسي ترجمه دارد يا دانش: مترجم. 3. مترجم شناخته شودعنوان كمك
آموختگان مراتب باالتر از كارشناسي و نيز دانشجويان يا دانش: مترجم ارشد. 4. آموزش ترجمه در مركز است

  .استادان محترم
 بانك اطالعاتي ترجمه، ةتهيها، در كنار برگزاري كارگاهها و دوره  را تأسيس چنين مركزيهدف از دكتر مالنظر 

زاد نيز در مورد فعاليتهاي  در پايان خانم دكتر فرح. بيان كردت ترجمه تهيه و تدوين كتب درسي و نهايتاً ايجاد نهض
 .  گروه توضيحاتي ارائه دادةگروه ترجمه و كتابخان

  
  شوراي عالي ترجمه تشكيل شد

 كتاب تشكيل ةخان نظر و مترجم به عنوان اعضاي اصلي شورا در  صاحب10شوراي عالي ترجمه با حضور بيش از 
اي علمي ترجمه، همالكئة ارا. باشنداي  شناسان حرفهنظران از مترجمان و كتاب اين صاحب  قرار بوده است.شد

هاي  شورا از برنامهةسيس دبيرخانأعلوم انساني و ت ةكيد بر حوزأها با ت  ترجمه در حوزهةمعرفي آثار فاخر و شايست
  .ست ا اين شوراةشد بيني پيش

: اعالم اين خبر گفت  خانه كتاب باةسسؤ اوجبي، معاون فرهنگي م، علي)ايبنا(به گزارش خبرگزاري كتاب ايران 
آنجا  از. فرهنگ و ارشاد اسالمي مطرح شد ريزي وزارت پيشنهاد تشكيل اين شورا از سوي دفتر طرح و برنامه

 ارزشمند پيش از چاپ است، فزوني متون ترجمه شده به اين دفتر باعث يكي از وظايف اين دفتر حمايت از آثار كه
  .سيس كنيمأمطرح شود كه بنيادي را به عنوان متولي امر ترجمه در كشور ت شد تا اين ايده

مترجمان، آثار در دست ترجمه و آثاري كه  اطالعاتي هايبانك اندازيراه:  كتاب تصريح كردةمعاون فرهنگي خان
نمايشگاه در بنا داريم تا  . شده استكه بخشي از آن انجام اين شورا است از ديگر كارهاي اند نيز ترجمه و منتشر شده

  .لوح فشرده و كتاب منتشر كنيم به صورت اطالعات را بيست و يكم، اين
:  ذكر كرد و گفتآنها اطالعات دقيق از سوي ئةياري و همدلي مترجمان و اراكار را هم اوجبي رمز موفقيت در اين

ببرند به   اهميت كار پي كه مترجمان به تا وقتي وردسازي دا انك اطالعاتي آثار در دست ترجمه، نياز به فرهنگب
  .موفقيت كامل دست نخواهيم يافت

مناسبي را  شورا قصد دارد بستر: گذار خواهد بود، اظهار داشت كيد بر اينكه شوراي عالي ترجمه تنها سياستأوي با ت
  .ان و ناشران هستندمترجم دهي كند؛ وگرنه متوليان امر ترجمه، براي ترجمه مهيا و ترجمه را جهت

و كمك و همدلي استادان اين امر،  هاي مالياست كه با حمايت تشكيل دبيرخانه گام اول: اوجبي اظهار اميدواري كرد
 .شورا را به بنياد تبديل كنيم داريم تا اين بر مي گامهاي بعدي را بلندتر

  اسامي استادان و نتايج جلسه اعالمتعاقباًشود كه م آينده با حضور اعضا تشكيل مي ة اين شورا هفتةاولين جلس 
  .خواهد شد

 ترجمه در تمامي ةشايست  مالكهاي علمي ترجمه، معرفي آثار فاخر وئةبراي اين شورا، وظايفي چون ارا: افزود وي
  .شده است بيني شورا، پيش سيس دبيرخانهأ علوم انساني و تةكيد بر حوزأها با ت حوزه
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  ه منتشر شدلنامة آستان دوم فصةشمار
يي از جمله ادبيات، آموزش زبان، و ترجمه منتشر شده است كه زبان در بخشهاي ذيل و زيربخشهااين فصلنامة انگليسي

  :عناوين برخي از مطالب آن در خصوص ترجمه به شرح ذيل است
 مشايخي/ لزوم بازنگري در برنامة درسي كالسهاي ترجمه •
 خادم نبي/ سازي در ترجمه و علل پيدايش آنبيگانه •
 صفدري/ ترجمة عناصر فرهنگي در ديوان حافظ •
  ترجمه و مطالعات ترجمه در جهان •
  كارگاه ترجمه جستاري در باب ترجمه و ادبيات: مصاحبه با دكتر سخنور •

  
  همايش فرهنگ و سنتهاي ترجمه 

  واحد علوم و تحقيقات برگزار شد -  اسالميدر دانشگاه آزاد
  

تـاريخ و   « عنـوان     دانشجويي با  ةهمايش دو روز  
 روزهـاي سـه شـنبه و        »سنت ترجمه در ايـران    

هـدف  .  اسفند ماه برگزار شـد     8 و   7چهارشنبه    
از برگزاري اين همايش كه به همت دانشجويان        
كارشناسي ارشـد مترجمـي زبـان انگليـسي در          

برگزار شـد،   ) جنت آباد ( زبان و ادبيات     ةدانشكد
ـ           ةتشويق دانشجويان براي انجـام تحقيـق و ارائ

هـاي موجـود جهـت      مقاله، و نيز معرفي زمينـه     
  . پژوهشهاي آتي بوده است

بدون ترديد برگزاري چنين همايشهايي، كـه در        
نظيـر بـوده اسـت، گـامي مـؤثر در           نوع خود بي  

ــان    ــق مي ــژوهش و تحقي ــگ پ ــسترش فرهن گ
  .هاي مربوطه است مترجمي و رشتهةدانشجويان رشت

طور كلـي انتخـاب مقـاالت بـر اسـاس           ه  ب. مقاله برگزيده و ارائه شد    19، تعداد    ارسال شده به همايش    ة مقال 26از مجموع   
، )واحد علـوم و تحقيقـات  (مقاالت برگزيده، از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي . محتوا و اطالعات جديد آنها صورت گرفت      

  .دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه شهيد بهشتي بوده است
ـ ارائـه شـده   مقـاالت  . زاد رسماً آغاز شدم دكتر فرزانه فرحاين همايش با سخنراني خان  طـور كلـي شـامل موضـوعهايي     ه ب

نامه، سـنت ترجمـه از زبـان فارسـي و بـه زبـان              متون نمايشي و فيلم    ة قرآن و متون مذهبي، ترجم     ةهمچون تاريخ ترجم  
رن ترجمه و شعر، ترجمه و ادبيات        صفوي، يك ق   ة ناصري، ترجمه در دور    ة سامانيان، نهضت ترجمه در دور     ةفارسي در دور  

 ترجمه و نشر كتاب فرانكلين، زنان و ترجمه در ايران، ترجمـه و زبـان تركـي، ترجمـه و زبـان كـردي و                   ةتطبيقي، موسس 
  .بودحاميان ترجمه در ايران، 
  : مقاالت و موضوعات آنها به صورت زير بوده استةالزم به ذكر است كه ارائ

  
  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(ليال عسكري و زهرا داورزني / بي در ايران تاريخ ترجمة متون مذه   -

 اين دوره اوسـتا  ةمهمترين آثار ترجمه شد. پردازد ساساني مية قبل و بعد از اسالم، بويژه دور     ةاين مقاله به ترجمه در دور     
  .و عهد عتيق است
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  ):المه طباطباييدانشگاه ع( ليال علي نوري / ترجمة قرآن در ايران   -

انـد را بررسـي     ها بر مسلمانان غيرعرب داشته    اين مقاله، تاريخ ترجمة قرآن به زبانهاي مختلف و نيز تأثيري كه اين ترجمه             
  . مي كند

  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات( فرح مدني /تاريخ ترجمة نمايشنامه در ايران    -
همچنـين تـاريخ ترجمـة درام يـا        . و ترجمة نمايـشنامه در ايـران مـي پـردازد          هاي سنتي   به بررسي تاريخ ترجمه، نمايش    

  .كندنمايشنامه را در عصر ناصرالدين شاه و عصر پهلوي  بررسي و پيشگامان ترجمه اين متون را معرفي  مي
  ): و تحقيقاتدانشگاه آزاد واحد علوم( مليحه قدرتي  / سامانيانةترجمه از زبان فارسي و به زبان فارسي در دور   -

پس از اسالم، عربي زبـان رسـمي كـشور شـد و تـا             . در اين مقاله، تاريخ ترجمه به پيش و پس از اسالم تقسيم شده است             
  . ها بطور عمده يا از زبان عربي بودند يا به زبان عربيشد، بدين معني كه ترجمهمدتها يك قطب ترجمه محسوب مي

  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(فرزانه فريدزاده  / .نامه در ايرانتاريخ ترجمة فيلم    -
در ادامـه بـه تحـول       . پـردازد نامه هاي ترجمه شده در سالهاي مختلف مـي        به تاريخ ترجمة فيلم در ايران و نيز تعداد فيلم         

  .كندنامه پس از انقالب اسالمي  اشاره ميترجمة فيلم
  ): دانشگاه عالمه طباطبايي(كمال بلوچي  / رويكرد انتقادي: يتاريخ ترجمه و نهضت ترجمه در دوره ناصر   -

حركـت بـه   . هاي مهم سياسي و ايدئولوژي در ايران است كه به نهضت ترجمه منجر شده اسـت          از دوره  19نيمة دوم قرن    
أسيس دارالفنون و ت. هاي مهم اين دوره ناميدتوان از ويژگيآوري اروپا را ميسوي مدرنيسم و آشنايي با علم و دانش و فن      

  .دارالترجمه نيز از مهمترين تحوالت اين عصر بوده است
  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(شهناز شاه طوسي   /هاي قاجار و پهلويمقايسة سنتهاي ترجمه در دوره -

چنـين بـه روشـها و    هم. كندتحقيق مذكور، سنتهاي ادبي ترجمه و مترجمان برجستة اين دو دوره را بررسي و معرفي مي            
  .پردازدخصوصيات ترجمة متون ادبي در اين دو دوره و مشكالت مترجمان مي

   ):دانشگاه عالمه طباطبايي( محمدي فرزانه خيرآبادي و افسانه./ بررسي دورة صفويان: ترجمه در تاريخ -
هـاي ايـن   بيـشتر ترجمـه  . ردازدپبه تأثير چشمگير دورة صفويان و مذهب تشيع در توسعه و پيشرفت ترجمه در ايران مي          

  . شوددوره مربوط به متون مذهبي، بخصوص شيعه، مي
  ):دانشگاه شهيد بهشتي(مهدي مشايخي  / پيروزي پارسي اسالم و نقش ترجمه    -

به حملة اعراب به ايران و سقوط حكومت ساسانيان و مشكالت موجود بر سر راه فرهنگ و زبان ايران و تقابل آن بـا زبـان                
  .پردازدبي، و نيز به نقش و تأثير ايران بر اسالم و همسايگان ميعر
  ): دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(عفت جاللوندي  / ترجمه و نثر فارسي   -

  . پردازدهاي مختلف ميبه تأثير ترجمه بر نثر فارسي و نيز انواع نثر در دوره
سـلما  / جسته از زبـان فارسـي و تـأثير آنهـا بـر آثـار ادبـي اروپـايي                 هاي مهم و بر   مروري بر ترجمه  : سيري در ترجمه     -

  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(جو  رضوان
  .پردازدبه معرفي فرهنگ پارسي و ترغيب ساير ملل به آشنايي با اين فرهنگ و زبان مي

ـ شده از زبان فارسي وآثار ادبي كالسيك پارسي         هاي انجام در ادامه، به ترجمه    زبانهـاي هنـدي، ارمنـي، تركـي، عربـي،          ه  ب
  .پردازدانگليسي و ساير زبانها مي

  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(محبوبه دهقاني . / يك قرن ترجمه و شعر   -
تأثيرپـذيري ترجمـة آزاد از اشـعار غربـي و     . پـردازد شعر و ترجمه مي) 20 تا نيمه قرن   19نيمه قرن   (به بررسي يك قرن     

  .كندعر نوين در ايران را نيز بررسي ميظهور ش
  ):دانشگاه عالمه طباطبايي(شيما جزايري و سمانه قرائي / برنامة ترجمة كتاب فرانكلين   -

همچنـين بـه    . كندچگونگي تأسيس اين برنامه در اياالت متحده و كشورهاي خاورميانه و ايران و اهداف آن را بررسي مي                 
  .پردازدهاي چاپ و بهبود كيفيت ترجمه ميزيرساختمشكالت اين برنامه جهت توسعة 

  ): دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(سميه امين  /  مروري بر تاريخ ترجمة زنان  -
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پردازد و نيز تأثير جنسيت در انتخاب متون ترجمه شـده           به معرفي مترجمان زن ايراني و آثار ترجمه و چاپ شدة آنها مي            
  .را بررسي مي كند

  ):دانشگاه عالمه طباطبايي(زاده عبداهللا كريم / )آذري(رجمه و زبان تركي ت   -
-هاي انجام شده از آذري به فارسي، و نقش ادبيات تركي در نهضت ترجمه در ايران ميبه تاريخ ترجمه در ايران و ترجمه

  .پردازد
  ):آزاد واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه (مصطفي فاخر / تاريخ ترجمه در قرنهاي سوم وچهارم بعد از هجرت   -

  .پردازدبه تأثير اسالم بر بزرگان ترجمه و مدارس ترجمه مي
  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(يارا صباغان و مريم حسيني / تاريخ ترجمة قرآن   -

محتواي اين كتـاب    هاي ترجمه در انتقال فرم و       پردازد و استراتژي  به ترجمة قرآن در غرب، شرق و كشورهاي اسالمي مي         
  . كندآسماني را بررسي مي

  ):دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات(زهرا تاجيك / تاريخ ترجمة شفاهي در ايران تا دوره قاجار    -
ها، سفرا، خارجيان مقيم ايران، افـراد عـادي         منشي: كنداين تحقيق مترجمان را تا پيش از قاجار به پنج دسته تقسيم مي            

  .آموختند و مترجمان ساير كشورهارتباط با خارجيان و يا تحصيل، زبان را ميكه از طريق ا
  ):دانشگاه هاي شهيد بهشتي و عالمه( فرنگيس قادري و  كاوه قادري . / تاريخ ترجمة كردي-

ر ايران، به تاريخ ادبيات زبان كردي و تأثير جنگ جهاني اول بر ادبيات كردي، همچنين تاريخ ترجمه از و به زبان كردي د          
  .پردازدسوريه و عراق مي

تر، كميتة برگزاري اقدام به چاپ و انتشار مجموعة چكيده مقاالت برگزيده نمود و آنها را در                 رساني دقيق در راستاي اطالع  
  .اختيار اساتيد و عموم حضار قرار داد

زاده و دكتـر  جو، اسـتاد پروانـه فخـام    استاد علي صلح    : جلسة ميزگرد اين همايش نيز با حضور و سخنراني اساتيد گرانقدر          
در اين ميزگرد، به پرسشهاي مختلف دانشجويان در ارتباط با ترجمه و روند آن از ابتدا تا دورة                  . حسين مالنظر، برگزار شد   

و هايي به اساتيد مدعو در ميزگرد       پس از سخنراني تقديرنامه   زاد   درمراسم اختتاميه، خانم دكتر فرح     .معاصر پاسخ داده شد   
  . دانشجوياني كه مقاالت ايشان پذيرفته شده بود اعطا كردند

 هاي كـشورمان اميد است در آينده شاهد برگزاري همايشهاي بيشتري در زمينة ترجمـه و مطالعـات ترجمـه در دانـشگاه              
  .باشيم

  
   فصلنامة مترجم منتشر شد46 و 45 هايشماره
::4545عنوانهاي مطالب شمارة عنوانهاي مطالب شمارة برخي از برخي از 

 روزة ويرايشگزارش كارگاه سه  -

/ خانة عروسك/ عقل و احساس: نمونة ترجمه -
 عروسكخانه

آنجا كه ما از شاهكارهاي ادبيات آمريكاي   -
 رضا سيد حسيني / ايمالتين غافل مانده

 جوعلي صلح / بشكنيم يا نشكنيم -

عبداهللا  / سخني دربارة ترجمة متون قديمي -
 كوثري

 با گفتگو / مترجم بزرگي كه مترجم نيست -
 علي موحدحمددكتر م

 مترجم هفده ساله شد -

 نقد ترجمه -

 )6(هاي ترجمه و ويرايش نكته -
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  ::4646الب شمارة الب شمارة ططعنوانهاي معنوانهاي مبرخي از برخي از 

  

  

يافته كه با  هاي او از جين آستين اختصاصمترجم به رضا رضايي و ترجمه 46 ةمصاحبه اصلي شمار
كنستانس گارنت  شماره به اينبخش سيماي يك مترجم در  .نقدي از علي خزاعي فر همراه شده است

عنوان جنگ ترجمه به چاپ   اين مترجم باة ديگري هم دربارةپردازد و مقالمترجم شهير انگليسي مي
توان  مترجم ميةديگر بخشهاي اين شمار از. را به فارسي برگردانده است رسيده كه عبداهللا كوثري آن

هنر، حرفه يا علم؟ نوشته آندره لفور : جمهمقاله تر ةيس شوراي عالي ترجمه و ترجمئبه مصاحبه با ر
  .اشاره كرد

  
      

  :مترجم مسلمان رباعيات مولوي

  اندهاي مذهبي را از شعر موالنا حذف كردهمترجمان آمريكايي واژه
نا شـاعر   شناس آمريكايي با همكاري نمايندة پيشين افغانستان در سازمان ملل متحد، تمامي رباعيات متعلق به موال               يك روان 

  . گوي ايراني را به انگليسي ترجمه كردپارسي
شناس مسلمان آمريكايي بـه همـراه روان فرهـادي نماينـدة پيـشين افغانـستان در               به گزارش ايسنا، ابراهيم گامارد، روان         

ـ               22سازمان ملل و استاد ادبيات فارسي پس از          ا را بـه زبـان       سال كار، سرانجام توانـستند تمـامي رباعيـات متعلـق بـه موالن
 به كاليفرنيـا سـفر كـرده    1978گروهي از مسلمانان كه در سال  قريبراي اولين بار ازط: گامارد گفت .انگليسي ترجمه كنند

  .بودند، با موالنا آشنا شدم و از آن زمان مشغول مطالعة ميراث معنوي او بوده ام
 آمـوختن  1981 به زيارت حـج رفـتم، از سـال    1999 سال    به دين اسالم ايمان آوردم، در      1984در سال   : وي اظهار كرد      

او با بيان اين كه عشق واقعي اوكار با شعرهاي     .هاي موالنا آشنا شوم   نديشه خواهم با عقايد و ا    زبان فارسي را آغاز كردم و مي      
ا در ترجمه رباعيات    به پروفسور روان فرهادي معرفي شدم و از او درخواست كردم تا مر            1985در سال   : موالناست، اظهار كرد  

  .كمك كند و اين آغاز كار ترجمه اين كتاب بودبه من  رباعي است، به زبان انگليسي2000موالنا، كه حدود 
را به انگليسي ترجمه شده اند، امـا آنهـا مـتن           عيات موالنا اببه گفته گامارد، اگرچه پيش از اين شاعران آمريكايي زيادي ر              

بـا نابـاوري و   سالم  ابه تي چون نماز، خدا وسجده را حذف كرده اند و از آن جايي كه در آمريكـا   فارسي را تغيير داده و كلما     
  .از كلمات مذهبي ديده نمي شودثري  ، در كتاب هاي مربوط به موالنا،امي نگرندشكاكانه 

ه هاي او وفـادار بـوده باشـد،         آوري رباعيات موالنا در كتابي كه عميقا به ريش        ما سعي كرديم تا با جمع     : او همچنين افزود      
شناخت درستي از موالنا ارائه دهيم و اطمينان داريم پس از چاپ اين كتاب، موالنا، بويژه در آمريكا، بيشتر شـناخته خواهـد         

يابند كه خود را با خوانش نهادينـة ايـن نهـاد حـاكم سـازگار                 در نتيجه تنها تفكراتي فرصت و امكان طرح مي        . دارند  مي .شد
  .كنند

 شده در نظام چندگانة ادبيجايگاه ادبيات ترجمه -

 تولد معادل فارسي يك اصطالح غريب -

 )7(هاي ترجمه و ويرايش نكته -

 گفتگو با رييس شوراي عالي ترجمه -

 ه يا علمهنر، حرف: ترجمه -

 دستور نانوشتة گفتار -

 در باب ترجمة يك عنوان -

گفتگو با رضا رضايي : در جستجوي روح سيال يك اثر -
 دربارة ترجمة جين آستين

 محوري در ترجمهمخاطب -

 ديددرآمدي بر ترجمة عهد ج -

 شناسي ترجمهانسان -

 كنستانس گارنت):5(سيماي يك مترجم -


