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 اي باشد براي بر آن است تا وسيله 

 هاي تحقيق و پژوهش در ترجمه هاي دانشگاهي ترجمه و حوزه آشنايي با رشته •

 هاي ترجمهاستادان رشتهتعامل بهتر و بيشتر با  •

هـاي   منـدان رشـته  هاي علمي استادان، دانشـجويان و عالقـه       ها و ديدگاه     مقاالت، يافته   انعكاس •

 مرتبط با ترجمه در حوزة مطالعات ترجمه

 ...ها و  نامه ها، پايانها، نشريهكتاب: رساني در زمينة مسائل مربوط به ترجمه اطالع •

پذيرد و آمادة نهادهاي شما را دربارة خود به ديدة منت مي كلية نظرات و پيشدربارة ترجمه •
 .هاي مرتبط با ترجمه و زبان است مندان به ترجمه و حوزهها و مقاالت عالقهانعكاس ديدگاه

  . نيستدربارة ترجمهها و مقاالت لزوماً نظر نظرات مطرح شده در نوشته •
 . با ذكر مأخذ مانعي ندارددربارة ترجمهنقل مطالب  •
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زينة چاپ و تكثير اين شماره از نشريه از محل يارانة دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات به نشريات ه
 ،محمدزادهدر اينجا از همكاري، همياري و پشتگرمي جناب آقاي دكتر خليل علي. دانشجويي تأمين شده است

 .شود  سپاسگزاري مي،معاون محترم فرهنگي اين دانشگاه

23/12/1383:    تاريخ صدور711607/29/8: نشريهشمارة مجوز 

  فهرستفهرست    

 

 3   يادداشت
  مصاحبه با استادان ترجمه

 محمدعلي مختاري اردكاني: اين شماره
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دشواري آماده ساختن  .رفتانتظار مي كه زماني چاپ شدموقع و در همان  اين شماره از نشريه بهخوشبختانه
 ،مندان به ترجمهه شما دوستان و عالقهايپشتگرمي با همراهي و هر چند بيشتر از گذشته بود، ولي ،نشريه

در حال حاضر  ،كنندسواي نويسندگان عزيزي كه براي ما مقاله و خبر ارسال مي» ،ما« اين . بودبراي ما آسان
آرايي  و صفحهچينيحروفاز (كارهاي اجرايي حتي براي  . نفر بيشتر نيست)١به اضافة يك (حاصل جمع دو

ها و مراكز فرهنگي و و ارسال آن براي كتابخانهادن مجله به چاپخانه و تحويل گرفتن تحويل د گرفته تا
 . ايمبهره بي،اند از همراهي دوستاني كه اكنون به داليلي از ما دور شده،)دانشگاهي

  دعوت بهمطبوعاتي و كارهاي مند به مسائل ترجمه و از تمام دوستانِ عالقهكنيممياز اين فرصت استفاده 
 مانوعي به توانند بهكنند مي كه فكر ميي رادوستان و دانشجويانصميمانه دستان گرم . مينمايهمكاري مي
 . كنيمها استقبال ميفشاريم و با روي باز از آن مي،كمك كنند
هاي خود را براي معرفي نامهپايانهايي از بخشكنيم آموختگان كارشناسي ارشد مترجمي دعوت مياز دانش

 چاپ جله به در م،براي ما ارسال كنند تا پس از تأييد مندان بيرون از محيط دانشگاهي،ه مترجمان و عالقهب
گاه اي براي چاپ در مجله مورد تأييد قرار نگرفت، آن را در وبالزم به ذكر است كه اگر احياناً مقاله. برسد

اكنون  همنشريه، اين نكته قابل ذكر است كهگاه در خصوص وب. مجله، با نام نويسنده، انتشار خواهيم داد
 زيرجديد نسخه آزمايشي آن به نشاني 

http://www.about-translation.ir 

 مطالب آن و شركت پربار كردن به ميزان مشاركت شما در گيگاه بسترونق و پويايي اين وب. آماده شده است
با ما  آن، حتي با ارسال يك نظر، بهبود و غنايه و در جا را خانة خود دانستآن. داردهاي ناتمام ترجمه در بحث

 .همكاري كنيد
مصاحبه   از استادان ترجمه در شهر كرمان با آقاي مختاري اردكاني،در اين شماره از نشريه در بخش مصاحبه

 هاي يكي از سورهة نمايشنامه در ايران، تحليل ترجمةبه موضوعات تاريخ ترجممقاالت،  در بخش. ايمكرده
 . واژگان مركب پرداخته شده استة و نيز ترجم،قرآن

اي از اين هاي تازهتوانند بخش ميآشنايي با انديشمندان ترجمه و نيز هاي ترجمهها و ناگفتهنكتهدوستداران 
هاي اصطالحات مطالعات ترجمه بخش ديگري از فهرست معادل. سلسله مطالب را در اين شماره مطالعه كنند

هاي ترجمه در دانشگاه به دو كتاب خوب دانشگاهي براي كالس. اع و يادآوري درج شده استنيز جهت ارج
ها و خبرها در  بخش نشريهقبل ازاي است كه   نوشتار تازه،هاهمراه نقد مختصر و آشنايي با نويسندگان آن

 . درج شده استاين شماره 
 پايدار باشيد
 مدير مسئول

                                                

ه بابايي بودمهديه  اين شماره بر دوش خانم ي»هاي اصطالحات مطالعات ترجمهفهرست معادل  «چينيحروفتهيه و  زحمت  1.
 .است
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 ي اردكانيمحمد علي مختار: اين شماره

  .*اختصار براي خوانندگان مجله معرفي كنيددر ابتدا لطفاً خودتان را به

-بنده ليسانس و فوق ليسانس خود را در زبان و ادبيات انگليسي به

هاي ادبيات دانشگاه  از دانشكده1348 و 1345هاي ترتيب در سال
 تاكنون به 1350از سال . مشهد و دانشگاه تهران دريافت داشتم

از . امتدريس زبان عمومي، ادبيات انگليسي، و ترجمه اشتغال داشته
 كه اولين كنفرانس ترجمه در دانشگاه تبريز برگزار شد، 1369سال 

مطالعات خود را در زمينة ترجمه متمركز كردم كه حاصل آن شانزده 
نويسي بوده است كه سه كتاب كتاب در زمينة ترجمه و فرهنگ

، 1375رهنما : ، تهرانهفده گفتار در اصول، روش و نقد ترجمه : رجمه استاختصاصاً مربوط به ت
فرهنگ اصطالحات ترجمه به پنج ، و 1386دانشگاه شهيد باهنر كرمان : ، كرماناستعارة ترجمه

-انسانمثل . پرداختم polemicدر اوايل انقالب به ترجمة مسائل . 1385ويستار : ، تهرانزبان

 با حكم و صوابديد وزارت علوم در دورة تعطيلي  را كه اوليمپرياليسمشناسي سياسي و اقتصاد ا
. انددانم و هنوز هم چاپ نشدهكدام چاپ نشد، علت آن را نميها ترجمه كردم، كه هيچدانشگاه

جاي آنكه ماهي بگيرم و به ديگران بدهم، ماهيگيري را به ديگران ياد بعداً به فكر افتادم كه به
 .  به تأليف و ترجمة مقاله در زمينه ترجمه دست زدماز اين رو. بدهم

شوند تان كه اختصاصاً به ترجمه مربوط ميهايممكن است در مورد آن دسته از كتاب
 توضيح بدهيد؟

 مجموعة مقاله، اعم از تأليف و ترجمه، است هفده گفتار در اصول روش و نقد ترجمهكتاب 
» دوشس و جواهر فروش«كتاب . چاپ رسيده است توسط انتشارات رهنما به 1375كه در سال 

حاوي ترجمة متقابل هفت قصة كوتاه است كه نكات مطروحة ترجمه در هر قصه در پايان 
براي دويست » فرهنگ اصطالحات ترجمه به پنج زبان«. ترجمه مورد بحث قرار گرفته است

هاي آن ريف و مثالبعد تع. يابي شده استسازي و معادل علم و هنر ترجمه معادلاصطالح

                                                

 . انجام شده است)ايميل(رايانامه  ارسال ةوسيلهباين مصاحبه  *
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هاي انگليسي، فارسي، آلماني، اسپانيولي، و فرانسة آن  داده شده است و در پايان معادلاصطالح
-در پايان كتاب جداولي درج شده كه اصطالحات مشابه و متضاد را آورده و راه حل. آمده است

ي چهارده گفتار اعم از همچنين حاو» استعارة ترجمه«كتاب . ها را ذكر كرده استهاي رفع نارسائي
. هاي داخلي و خارجي ارائه شده استها در كنفرانستأليف و ترجمه در مورد ترجمه است كه طي سال

 همچنين مقاالت مربوط به ترجمه مثل. دو مقاله از چهارده مقاله به انگليسي و بقيه به فارسي است
cliché’s, eponyms و غيره مورد بحث قرار گرفته است. 

دسترسي شما   از حكايتاست كه مترجم چاپ شده ت ارشمندي از شما در فصلنامهمقاال
. داردبه مطالعات ترجمه  از جمله رويكرد فرهنگي به منابع روز و پرداختن به مطالبي نوين

  است؟ آشنايي شما با مطالعات ترجمه چگونه بوده

شده در هاي چاپتاب خريد آخرين ك-1: دسترسي من به منابع روز از دو طريق بوده است
هاي خارجي در ايران، و سفارش كتب هاي بهارة كتابنويسي از نمايشگاهزمينة ترجمه و فرهنگ

تاكنون نيز سه بار در كنفرانس . به ناشران خارجي با استفاده از سهمية اساتيد از ارز دولتي
-ر در كنفرانس زبانترجمة تبريز و دو بار در كنفرانس ترجمة يرموك در اردن هاشمي و چند با

 .امشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي با ارائة مقاله شركت كرده

 .هاي خود بفرماييددر خصوص كار آموزش ترجمه در شهر محل تدريس خود و فعاليت 

بنده از بدو تأسيس دانشگاه باهنر و بعداً دانشگاه شهيد باهنر به امر تدريس انواع ترجمه، 
 و 2 و 1، اسالمي 2 و 1، پيشرفته 2 و 1ة اقتصادي، سياسي، ادبي اصول و روش ترجمه، ترجم

نكتة قابل ذكر اينكه عالوه بر ترجمة انگليسي به فارسي به . امترجمة اصطالحات اشتغال داشته
ام كه كمتر در ترجمة فارسي به انگليسي در ترجمة پيشرفته و ادبي و اسالمي نيز پرداخته

خواهم تأكيد كنم كه اين نوع ترجمه قدرت آموزندگي بسيار مي. ها مورد عنايت استدانشگاه
آموزي  زبانهايحوزهبيشتري از ترجمة انگليسي به فارسي دارد چون دانشجو را در خيلي از 

آيي و باهم (connotation)كند از جمله گرامر، حروف اضافه، اصطالح، زيرمعنا فعال مي
(collocation)م به دانشجو داده شود تا دانشجو پي به اشتباهات  مشروط بر آنكه بازخورد ه

 .خود ببرد
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هاي تكميلي ترجمه در مورد پيشرفت مطالعات ترجمه در ايران چه نظري داريد؟ آيا دوره
  مي پردازد؟» مطالعات ترجمه«به رشتة نوين 

در زمان . هاي بزرگي برداشته شده استهاي اخير قدمدر پيشرفت مطالعات ترجمه در سال
نژاد كتابي در اصول و بعداً دكتر ميمندي. تحصيل ما تنها منبعِ ترجمه كتاب دكتر پازارگادي بود

يك كتاب انگليسي هم از نايدا در . روش ترجمه تأليف كرد و بعداً مرحومه دكتر طاهره صفارزاده
رجمه، روبرو چيز، از جمله تاما امروز با انفجار اطالعات در مورد همه. دانشگاه شيراز وجود داشت

المللي داشتند تا اين اواخر به ها زبان قوي و بينها و آمريكايياصوالً چون انگليسي. هستيم
دادند و بيشتر اروپاييان شرقي به اين مهم توجه ترجمه و مطالب مربوط به ترجمه اهميـتي نمي

هاي س به زبانشد مربوط به ترجمة كتاب مقددر آمريكا تنها توجهي كه به ترجمه مي. داشتند
 حاكي از اين مدعا است، كه the Bible Translationاهميت بود؛ مجلة نايدا با عنوان بوميِ كم

 .گاهي مقاالتي در مورد ترجمة عام داشت

خواهم بين هستم، اما ميدر كل بايد بگويم به پيشرفت مطالعات ترجمه در ايران خوش
طوري كه  كارگاه ترجمه نبايد مغفول قرار گيرد، بهتأكيد كنم كه در برابر تئوري، ترجمة عملي و

طور كه خيلي راجع به ما خيلي تئوري ترجمه بدانيم اما از كار بستن آن عاجز باشيم، همان
 .كار بردن آن عاجز هستيمخوانيم، اما از بهگرامر مي

  دانشگاه چگونه مي تواند به پيشرفت كيفيت ترجمه كمك كند؟

اي در اي از مترجمان حرفهعده.  پيشرفت كيفيت ترجمه كمك كندتواند بهدانشگاه مي
درست است كه . ها بدبين هستند، اما من بدبين نيستمزمينة تربيت مترجم توسط دانشگاه

توان با آموزش صحيح ها به ذوق و عالقة دانشجو بستگي دارد، اما ميترجمه مثل ساير رشته
 .هر كالس تربيت كردحداقل چهار تا پنج نفر مترجم خوب در 

هايي دارد كه اميدوارم در آن تجديد نظر شود و به جاي برنامة فوق ليسانس ترجمه ضعف
گنجانده شده در برنامه، ادبيات انگليسي يا ادبيات جهان، دستور  teaching و testingدروس 

ادري بسيار دانشجويان در زبان م. زبان فارسي و آئين نگارش و زبان دوم در آن گنجانيده شود
خود من . زبان بودن نيازي به آموختن اين زبان ندارندكنند به صِرف فارسيضعف دارند و فكر مي

تجربة شخصي دارم كه آشنائيم با زبان و ادبيات فارسي و انگليسي و زبان فرانسه بسيار برايم 
ي ترجمه شماً و با نافع بوده است و حتماً خود شما كساني را سراغ داريد كه بدون اطالع از تئور

 . انداطّالعات از زبان و ادبيات فارسي مترجمان خوبي شده
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هاي نظر خود را در مورد آموزش و ترجمة زبان
 .غير انگليسي در ايران بفرماييد

 

هاي ديگر از جمله عربي، ترجمه از و به زبان
فرانسه، آلماني، اسپانيولي، ايتاليايي، و روسي نيز بايد 

ما بايد مترجماني تربيت . يب گرددتشويق و ترغ
كنيم كه از زبان واسطة انگليسي براي ترجمه اين 
متون استفاده نكنند و شايد اين ظلم فاحشي است 

 .هاي ديگر به زبان

 

 

  .اي توضيح دهيدويرايش در ترجمة رسانهيت ترجمة مكتوب در ايران و تأثير در مورد كيف

هاي اخير به علت آشنايي بيشتر با كتب اصول و كيفيت ترجمة مكتوب در ايران در سال
در مورد ويرايش ترجمه، ويراستار بايد عالوه بر . شناسي بهتر شده استروش ترجمه و ترجمه

داشتن علم ويرايش، از زبان خارجي علم ترجمه هم برخوردار باشد، چون بعضي از ويراستاران كه 
: بي جهت نيست كه گفته اند.  تغيير مي دهندزبان نمي دانند، گاهي حتي با ويرايش مفهوم را

 . ويراستار گندم را از كاه جدا مي كند و كاه را چاپ مي كند

-ها بهنويسي مراقبت شود چون اينهاي جمعي از نظر صحيحبايد بر كار مطبوعات و رسانه

، (calques)ها خاطر بردي كه دارند از بدآموزي بسيار مؤثري برخوردار هستند، و هر روز كالك
-به كاربرد واژه. كنندزيادي وارد زبان مي (vogue words)كلمات مد  (neologisms) هانوواژه

توجه » هايي برخوردار استاز عيب» «كنمروي شما حساب مي» «نمايندگي كردن«هاي زشتِ 
نار زبان سمي دومين به مقاالت ايشان در. قبالً هوشنگ اعلم در اين زمينه كار كرده است. فرماييد

 .مراجعه شود ،71انتشارات سروش : فارسي در صدا و سيما
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 براي انتقال صحيح مفاهيم براي كساني كه مي خواهند ترجمه را  چه راهكارهاي مهمي را
  عنوان يك مقولة فرهنگي مهم دنبال كنند توصيه مي كنيد؟به

بان مبدأ، تسلط بر تسلط بر ز: براي انتقال صحيح مفاهيم و حتي سبك سه چيز الزم است
ها كه بلنگند مفهوم و زبان مقصد، تسلط بر موضوع و فرهنگ آن زبان مبدأ، و هر كدام از اين

 .يابدسبك به زبان ديگر انتقال نمي

-آموز سخن گفته نميبا توجه به اينكه قرارگرفتن در محيطي كه به زبان مادري فرد زبان

موزي را تسهيل كند؛ برگزاري دوره هاي تواند تا حدود زيادي روند زبان آشود، مي
هاي خارجي را تا چه مدت در خارج از كشور براي دانشجويان زبانآموزشي كوتاه و يا ميان

دانيد؟ اين ابتكار مسلماً با ها مؤثر مياي آنهاي حرفهحد در باال رفتن كيفي مهارت
ين زمينه هم جلوگيري توان از مشكالت اچگونه مي. هايي هم مواجه خواهد بوددشواري

 .نمود

خاطر مسائل سياسي، اقتصادي، و فرهنگي قرارگرفتن در محيط زبان مادري براي به
بر خالف ساير كشورهاي خاورميانه كه . مدت متعذر استمدت، چه مياندانشجويان ما چه كوتاه

 .براي رفع اين نقيصه پيشنهادهايي دارم. شودبسيار آسان است و تشويق مي

 .ده از فيلم، نوار، ويدئو، اينترنتاستفا

در دانشجويان ايراني از همه  oral productionتا آنجا كه اطالع دارم از چهار مهارت زبان 
 .listening مهارت، listening و speakingتر است و از اين دو مهارت ضعيف

صالح را ذيدر ايران توجه بيشتري شود و اساتيد  interpretingمخصوصاً بايد به تدريس 
به تدريس اين رشته بگمارند و از خارجيان براي سخنراني دعوت شود و دانشجويان را وا دارند 

 .البداهه ترجمه كنندفي

بردن براي پي Thesaurusاستفاده از  .خواندن كتاب به انگليسي، اعم از رمان و غير رمان
-براي يافتن همايندها به Collocation Dictionariesكلمات و استفاده از  Connotationبه 

 .هاي نامأنوس و غير طبيعيمنظور پرهيز از ترجمه

 .سپاسگزاريمهاي ما پاسخ داديد، در پايان، از وقتي كه گذاشتيد و به پرسش

 .مجلهاين  و تداوم  شمابا آرزوي سالمتي
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 تاريخ ترجمة نمايشنامه در ايران

  
  1فرح مدني گيوي

  رشد مترجمي زبان انگليسيرشناسي ا كاآموختةدانش
  دانشكدة زبان و ادبيات دانشگاه علوم و تحقيقات

 چكيده
هاي انسان براي انتقال تجربيات خود به ديگر بتدا به پيدايش نمايشنامه و تالشاين مقاله در ا
 سپس با اشاره به تاريخ ترجمه در. پردازدنيز تاريخ نمايشنامه در ايران مي و ،هاقبايل و انسان

شده در هر دوره را مختلف تاريخي، آثار نمايشي ترجمههاي ايران و تحوالت مربوطه در دوره
 .كندمعرفي مي
 »تاريخ و سنت ترجمه در ايران« كنفرانس دانشجويي شكل تكميلي مقاله ارائه شده دراين مقاله 

 .ر شدعلوم و تحقيقات برگزا واحد –كه به همت دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي است 

 :  كليديهايهواژ
  نمايشنامه، آثار نمايشيةنمايشنامه، ترجمه، ترجم

 تاريخ نمايشنامه در ايران

 مقدمه

نمايش، هنري است كه همانند ساير هنرها بر اساس نيازهاي بشر به وجود آمده است، به طوري 
 . نطقه داردهاي خاص آن متوان ادعا كرد هر سرزميني تاريخ نمايشي متناسب با ويژگيكه مي

                                                

1. fr_madani@yahoo.com 
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رسد كه صدها سال زندگي اجتماعي و مبارزه با مشكالت طبيعت و نيز چنين به نظر مي
فتند كه تجربيات خود ها به اين فكر بيهاي مادي و معنوي موجب شد انسانتحوالت و پيشرفت

را تدريج راه خود در اين راستا، الهامات احساسي و شخصي انسان به. را براي سايرين بيان كنند
ها پيدا كرد آوريا و سرودهاي پرستشي و همچنين رزمهبراي به نمايش در آمدن در انواع رقص

 ). 38، ص 1378اسكويي، (

ادبيات تاريخي و غني اين سرزمين . سرزمين پهناور و كهن ايران ريشه در هنر و تمدن دارد
هايي دقيق و پشتكار ها نيازمند تالشها و اسراري است كه كشف هر يك از آنداراي گنجينه
 .بسيار است

در حقيقت، ترديدهايي كه بعضاً دربارة حضور نمايش در ايران در دورة پيش از اسالم وجود 
. هاي اصلي نمايش، يعني خلق و مرگ سريع آن، استتوجهي به ويژگيخاطر بيدارد بيشتر به

هاي مكتوب د، و نسخهشونمحض توليد ناپديد ميبدين معني كه عالئم وجودي هنر نمايش به
ها و آن، كه قاعدتاً بايد به حيات خود ادامه دهند، نيز به نوعي محكوم به نابودي در آتش سوزي

 ). 47جا، ص همان(ترين كتابخانة آن دورة جهان، مدائن بوده است ويراني بزرگ

خواني و دهبازي، پرشبهاي مذهبي و سنتي همانند تعزيه، نقالي، خيمهدر كشور ايران نمايش
مراتب بيشتر از نمايش و تئاتر بازي و تخت حوضي قدمتي بهچون سياههايي همهمچنين نمايش

-بيش از سه قرن از عمر نخستين آثار نمايشي مذهبي تعزيه در ايران مي. به سبك امروزي دارند

 نيز، تقليد از نمايش غرب در ايران پا به عرصة حضور گذاشتگذرد و ادبيات نمايشي كه به
 ).، مقدمه1378سعدي، (عمري حدود دويست سال دارد 

گذرد، تمام ميراث نمايشي كه براي با اين كه از آغاز عصر مكتوب حدود نه هزار سال مي
دهان نقل شده و به ما رسيده بهسينه و دهانبهها به صورت سينهنسل ما باقي مانده از گذشته

نگاري درباري و انعكاس خاطرات شخصي امل تاريخكه ثبت و ضبط گرديده شاست، و هر آنچه
گونه سندي اين كار تا حكومت قاجار ادامه پيدا كرده است، زيرا تا اين زمان هيچ. ها بوده استآن

نوعي پيشه و كارش هنر باشد، در دست در مورد هنرپيشگان، نه فقط بازيگران، بلكه هر كسي به
 ).5همانجا، ص (نيست 
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است، كه بر اساس ) خوانيشبيه(هاي تئاتر در ايران تعزيه معتبرترين سنتترين و از قديمي
. و خاندان پاكش است) ص(هاي مربوط به پيامبر اسالم، حضرت محمد داستان زندگي و حكايت

و پيروانش در ) ع(هايي است كه بر امام حسين تصويركشيدن حوادث و ظلمها بهدر واقع، تعزيه
 .  هجري قمري وارد شده است61ال صحراي كربال در محرم س

خصوص مراسم نمايشي سوگ سياوش نيز تشريفات مذهبي و مراسم سنتي ايرانيان، به
سياوش از قهرمانان اساطيري ايران است كه به سرنوشتي  شوم و دردناك . ريشه در تعزيه دارند

 . دچار شد

 زياد شد و شكلي پويا به ، ارزش و محبوبيت تعزيه بسيار)10قرن (در دوران سلسله صفويان 
صفويان كه از . تقريباً شبيه فرم كنوني آن شد) 11قرن (خود گرفت؛ و در اواخر سلسلة زنديه 

فرزندان شيخ صفي الدين اردبيلي بودند، به دليل مبارزه با تركان عثماني و همچنين به دليل 
يعه سبب وحدث بين با رسميت دادن به مذهب ش) ص(عالقة با طني مردم به خاندان پيامبر 
مرور با مراسم ديگر از خواني و عزاداري نيز بهمراسم روضه. مردم و تحكيم استقالل داخلي شدند

كردن عالئم مختلف دادن و حمل راه انداختن دستجات و باالخره حركتزني، و بهجمله سينه
 براي تجلي تعزيه هموار اين مراسم و نفوذ و پايگاه مردمي آن راه را. همراه شد... مانند كتل و 

 ).39همانجا، ص (كرد 

ها و گرداني كه به بازگويي تعزيهالبته الزم به ذكر است كه بسياري از سياحان و جهان
توان به به عنوان نمونه، مي. انداند، اشتباهات فاحشي مرتكب شدهمراسم مذهبي ايراني پرداخته

در زمان .  ق.  ه1105ره كرد؛ وي كه در سال  سياح ايتاليايي اشا1"جملي كارري"فهم نادرست 
سلطنت شاه سليمان صفوي به ايران آمد در نقل خود از تعزيه راه ناصواب پيموده است 

  ).252، ص 1366عناصري، (

هاي اروپايي در دورة ها بعد، به دليل گسترش روابط سياسي و فرهنگي با سرزمينقرن
خصوص الدي، بسياري از كشورهاي غربي، به مي1834 -1797سلطنت فتحعلي شاه قاجار، 

                                                

1. - Gemelli Careri 
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در اين دوره گروهي از . فرانسه و انگليس، نمايندگان سياسي و نظامي خود را به ايران فرستادند
 ). 28، ص 1374تقيان،  ( هاي مشرق به ايران آمدندگردان غربي نيز براي ديدار از سرزمينجهان

نمايندة سياسي روسيه تزاري، كه در زمان شناس لهستاني،   ايران1 "الكساندر خوتسكو "
 مجلس تعزيه را از حسين علي خان خواجه، 33اي شامل فتحعلي شاه به تهران آمد مجموعه

رحلت " و "پيغمبر خدا" دو مجلس خوتسكو. خردناظر امور نمايش دربار فتحعلي شاه، مي
 در پاريس چاپ و 1852  از مجالس تعزية اين مجموعه، را با ويرايش فارسي در سال"پيامبر،

اي كند و  همراه با مقدمهها را نيز به زبان فارسي ترجمه مينامه از آنپنج تعزيه.  كندمنتشر مي
ها در جامع و محققانه دربارة نمايش و تعزيه در ايران در كتابي با نام تئاتر ايراني، منتخب تعزيه

 ).  30همانجا، ص (كند  چاپ و منتشر مي1878

 تعزيه است از 37 را كه شامل 2 "مجموعة پلي" ، "سر لويس پلي"شود سرهنگ يگفته م
ها را به زبان انگليسي ترجمه كرده و نامه نسخه از تعزيه37وي . طريق شنيدن ثبت كرده است

 .  در لندن به چاپ رسانده است1879اي در سال سپس با مقدمه

، ديپلمات آلماني آن را در ويلهلم ليطن نامه است و تعزيه15  نيز حاوي 3 "مجموعة ليطن"
انريكو چرولي .  تعزيه است1055  حاوي 4 "چروليمجموعة ".  به چاپ رسانده است1929سال 
آوري و خريد اين   سفير ايتاليا در ايران بوده به جمع1954 – 1950هاي در فاصلة سالكه 

 )229، ص 1361ملك پور، . (مجالس تعزيه پرداخته است

پررنگي در  و حاكميت حكومت صفويه نقش بسيار ر كه پيشتر هم ذكر شد، ايجادطوهمان
خواني ايفا كرد و حمايت گستردة حكومت كه تكيه بر اصول تشيع داشت، رشد و گسترش شبيه

اما انتقال نمايش . خواني و مراسم سوگواري قرار گيردسبب شد تا ادبيات شعري در خدمت روضه
هاي استبدادي و ارتجاعي، ساخت تعصبي، حكومتـدليل عقايد مذهبيفرنگستان به ايران، به 

. سختي صورت گرفتشناسي خاص در جوامع سنتي، بهطبقاتي جامعه و  حاكميت روان

                                                

1 - Alexandre Chodzko 

2 - Pelly Collection 

3 - Litten Collection 

4 - Cerulli Collection 
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گردد تا در درحقيقت، در زمان حكومت ناصرالدين شاه بود كه نمايش براي نخستين بار قادر مي
رالدين شاه در پي يافتن وسائل سرگرمي و تفنن بودند، دامان حمايت درباريان كه به تأسي از ناص

 ).27همانجا، ص (خودنمايي كند 

در دوران حكومت قاجارها، ايران كشوري نيمه استعماري بود، بدين معني كه دو نيروي 
هاي نفوذ خود تقسيم كرده و براي تثبيت متخاصم استعماري انگليس و روسيه كشور را به حوزه

استعماري ايران كه سبب در نتيجه، وضعيت نيمه. در حال رقابت با يكديگر بودندنفوذ خود دائماٌ 
نويسي ساالر مملكت شد، زمينة اساسي را براي نمايشنامهبروز فسادي عظيم در دستگاه ديوان

 ).32جا ، ص همان(ساخت اين دوره، كه مبتني بر انتقاد و هجو بود، فراهم مي

ي شامل ميرزا رضا، ميرزا جعفر مهندس، ميرزا جعفر و ميرزا نفردر اين دوران، گروهي پنج
آموزي صالح و محمد علي چخماق ساز به فرمان عباس ميرزا ـ فرزند فتحعلي شاه ـ براي دانش

يكي از نخستين محصالن ايراني كه به دستور عباس ميرزاي وليعهد براي . به خارج سفر كردند
ميرزا " نفري انتخاب شده و به فرنگ فرستاده شد، 5آموختن زبان انگليسي به عضويت هيئت 

اين .)  كه در مسكو اجرا شد اشاره كرد"نمايش"وي در سفرنامة خود به ... ( بود"صالح شيرازي
نخستين گزارش از نمايش روس در زبان فارسي است كه توسط ميرزا صالح داده شده است 

 ).69همانجا ، ص (

 وزير مختار نيكالي اول تزار روسيه، در 1"بايدوفالكساندرسرگيه ويچ گري"پس از قتل 
ميرزا مصطفي . رود ميالدي يك هيئت ايراني براي عذرخواهي به روسيه مي1828تهران در سال 

احتماالٌ وي . كندافشار كه يكي از اعضاي هيئت عذرخواهي است گزارشي از اين سفر ارائه مي
كار برده و آن را وارد فرهنگ لغات فارسي ه را در آن زمان بطياتراولين كسي است كه واژة 

طور شناسي نمايش سخن به ميان آورده و بهوي در گزارش خود از تأثير روان. نموده است
-75جا، ص همان(كند غيرمستقيم بر پا كردن آن را در ايران به دولتمردان و دربار پيشنهاد مي

83.( 

 

                                                

1 - A.S. Griboyedov 
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 نويسان ايرانياولين نمايشنامه

-نويس ايراني بود كه به شيوة غربي نمايشنامه مي آخوندزاده نخستين نمايشنامهميرزا فتحعلي

نويسي بود كه به شيوة وي نخستين نمايشنامه. نوشت، و آثارش نيز به فارسي برگردانده شد
 :هاي وي عبارتند ازنمايشنامه. نوشتاروپايي و به زبان تركي نمايشنامه مي

 )67-1266( مال ابراهيم خليل كيمياگر -1
 )1267( موسي ژوردن، حكيم نباتات -2
 )1267( وزيرخان لنكران -3
 )1268)  (دزد افكن( حكايت خرس قولدورباسان -4
 )1269( سرگذشت مرد خسيس -5
 )1272( حكايت وكالي  مرافعه -6

 :نوشته شد. ق. ه1288زبان نيز توسط ميرزا آقا تبريزي در سال هاي فارسياولين نمايشنامه

 خان، حكيم عربستانگذشت اشرف سر-1

 خان بروجردي طريق حكومت زمان-2
  حكايت كربال رفتن شاه قلي ميرزا-3
  حكايت آقا هاشم خلخالي-4
  حاجي مرشد كيمياگر-5

 تاريخ ترجمه در ايران

فرهنگي گوناگوني ـسرزمين تاريخي ايران به عنوان مهد تمدن همواره شاهد تحوالت اجتماعي
اند و همواره ادشاهان تاريخي و كهن اين سرزمين نيز به كشورگشايي معروف بودهپ. بوده و هست

در اين ميان بايد خاطرنشان . اندبخشيدن به مرزهاي خاكي و فرهنگي آن داشتهسعي در وسعت
صرف . ترين راه پيشرفت و تقابل فرهنگي، همانا ترجمه بوده و هستترين و اصليكرد كه مهم

ناپذير بر پيكرة تجربگي خود لطماتي جبرانفكر كه با جهالت و بيهان كوتهنظر از برخي پادشا
اند كه به نقش اند، شاهان كارآمد و وزراي اعظم كارداني هم وجود داشتهاين تمدن وارد كرده

مهم آن پي برده و از منشيان و كاتبان خود خواسته بودند كه به ترجمة فرامين پادشاهان و كتب 
 . ساير قبايل و كشورها بپردازندمفيد و باارزش
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مكتوب وجود دارد و / شفاهي و نوشتاري/ دانيم، ترجمه به دو صورت گفتاريچه ميچنان
جداي از جنبة علمي و عملي آن، كه امروزه . طور حتم ترجمة گفتاري ديرينة بيشتري داردبه

 بسيار وسيعي نيز دارد، فرهنگي قرار دارد، ترجمه بعد فرهنگيـبيشتر مورد توجه محافل علمي
يعني به عنوان ابزاري براي تبادل اطالعات و فرامين رؤساي امور از درجة اعتبار بسياري 

 .برخوردار بوده است

هاي مختلف تاريخي رد پاي ترجمه را در آثار بسيار كهن اين سرزمين اثبات كرده بررسي
ران و نيز حضور و نقش ترجمه در اين مقالة حاضر به بررسي اجمالي ظهور نمايشنامه در اي. است

-شده در دورة صفوي و قاجار و پهلوي، ميهاي انجامچنين به ترجمههم. پردازدسرزمين مي

 .پردازد

هاي متمركز مادي و گردد كه نخستين حكومتپيدايش ترجمه در ايران به دوراني بازمي
مرو جغرافيايي آن، كه ناشي از شدن قلسپس پارسي در اين مرز و بوم تشكيل شد، و با گسترده

كشورگشايي شاهان هخامنشي بود، ترجمه براي تسهيل در مراودات فرهنگي، سياسي و اداري، 
جا مانده، به) اشكانيان(ها اسناد محدودي كه از دوران حكومت پارت. به شكل ضرورت درآمد

ان ساساني تجارت سپس در دور. هاي سياسي آنان با دول روم و چين استشاهدي بر ارتباط
گيرد، و اين سرزمين راه مراوده بين چين و هند و آسياي وسطي از يك سو، ايران رونق بسيار مي

ها، در اين تقابل. گرددو يونان و روم، آسياي صغير، بين النهرين، شامات و مصر از سوي ديگر، مي
ان در اواسط سدة هفتم دولت ساساني. هايي كه ترجمه شد التين و يوناني بودندنخستين زبان

بر اثر ضربات خلفاي عرب سقوط كرد و زبان عربي مدت مديدي  زبان دولتي و زبان ) ميالدي(
 ).25-24، صص 1378بزرگمهر، (ادب و كتبي طبقة حاكمة كشور گشت 

هاي مسيحي با نخستين اسناد موجودِ ترجمه متعلق به مكاتبات رسمي و سياسي اسقف
با . دوران حكومت چنگيزخان مغول مقارن با هفتمين جنگ صليبي بود. دربار حكام مغول است

شد و در ] تشخيص داده[تر براي مبادلة نظرات سياسي آمدن مغوالن، زبان فارسي، زباني كامل
ها و گيري مغولقدرت. جهان پيشاپيش لشگريان مغول، زبان رسمي سياسي به شمار آمد

كه كليساي اروپا تصميم بگيرد از طريق اتحاد با ها باعث شد گسترش قلمرو تحت كنترل آن
هاي مغول، كشورهاي مسلمان را به زانو درآورد، و اين كار از طريق گسيل مبلّغان مذهبي خان

ها در ليون تصميم شوراي مذهبي اسقف]  ميالدي1245در سال [كه چنان. صورت پذيرفت
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به واسطة  ـ ها و اسناد از زبان التيننامه. گرفت دويست مبلّغ مذهبي به دربار خوانين اعزام كند
 به مغولي برگردانده شد و پاسخ به پاپ نيز نخست به مغولي نوشته شد ـهاي روسي و فارسيزبان

  ).جاهمان( و بعد به روسي و فارسي برگردانده و از اين طريق به التين ترجمه شد

 جدي و مستمر فرهنگي بين عهدي عباس ميرزا، براي نخستين بار روابطدر دوران واليت
ها در آذربايجان مدرسه ساختند و نخستين انگليسي. ايران و اروپا، از طريق انگلستان، برقرار شد

ها، زبان انگليسي نتوانست با تمام اين تالش. كتاب انگليسي در اين زمان به فارسي برگردانده شد
د و جاي زبان فرانسه، يعني زبان مورد به عنوان زبان رسمي مراودات ايران و اروپا پذيرفته شو

 ).49جا، ص همان(عالقة شاه و درباريان، را بگيرد 

ناصرالدين شاه، ميرزا تقي خان اميركبير را به )  ميالدي1925-1796(در دوران قاجاريه 
عنوان صدراعظم خود به تهران آورد و اميركبير اولين دبيرستان در تهران را به نام دارالفنون، 

دادند كه به كمك  چند مترجم بيشتر معلمان اين مدرسه را اروپاييان تشكيل مي. س كردتاسي
هاي متعدد غربي براي اولين بار به زبان فارسي زير ساية دارالفنون، كتاب. كردندتدريس مي

از جمله علوم و فنوني كه در اين مدرسة عالي تدريس مي ). 30جا ، ص همان(برگردانده شد 
 اشاره "معدن و داروسازي"، "طب و جرّاحي"، "هندسه"، "گريعلوم نظامي"ن به شد، مي توا

آموزان، فوراً احساس هايي جهت استفادة دانشكرد و به همين دليل، ضرورت ترجمة كتاب
گشاي جدي فن ترجمه  صرف نظر از خدمات علمي، راه"دارالفنون"بدين ترتيب، بناي . گرديد

ملك (پذير شد يابي به فرهنگ غربي امكان از اين طريق بود كه دستدر ايران نيز شده و بيشتر
 .)306، ص 1361پور، 

هاي علمي، فني و نظامي، موجب هاي درسي در زمينهافتتاح مدرسة دارلفنون و لزوم كتاب
از . شد كه بر اثر همكاري معلمان خارجي و محصالن ايراني، كار ترجمه نيز در ايران آغاز شود

هاي هايي كه از زبان فرانسه به فارسي صورت گرفت، مي توان به ترجمة كتابمهاولين ترج
لويي چهاردهم و "، 1 تأليف سرجان ملكم"تاريخ ايران": تاريخي و داستاني زير اشاره كرد

سال تعداد مترجمان فزوني بهپس از اين زمان چون سال... ، )پدر( از الكساندر دوما "پانزدهم

                                                

1 - Sir John Melkom 
(http://www.iranibook.com/shopping/shopquery.asp?author=Sir%20John%20Melkom) 
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مادگي و اشتياق مردم براي آشنايي هرچه بيشتر با فرهنگ غرب، بيش از پيش گرفت، و نيز آمي
هاي تاريخي، رمان، نمايشنامه و آثار شاعران و نويسندگان رمانتيك شد، ترجمة كتاباحساس مي

 ).28-27، صص 1377حقوقي، (مغرب زمين تدريجاٌ تداول يافت 

 ترجمة آثار نمايشي

  دورة قاجار-الف

معماري اين . دين شاه، تاالري در جنب دارالفنون براي اجراي نمايش داير شددر دورة ناصرال
در آن زمان، از يك سو، هنوز نمايشنامة . هاي غربي بودتاالر در حقيقت تقليدي از تماشاخانه

فارسي وجود نداشت كه مطابق با شيوة تئاترهاي فرنگي باشد، و از سوي ديگر، شاه و ملتزمين 
هاي نمايشي سنتي تئاتر فرنگي و باله و اپرا آشنا شده بودند، به نمايش و آئينركاب كه ديگر با 

اي شد كه شاه دستور ترجمة آثار دادند؛ در نتيجه، همين امر انگيزهايراني رغبتي نشان نمي
 ).32، ص 1378بزرگمهر، ( نمايشي فرنگي را صادر كند

خصوصي و ويژة شاه و درباريان بود، و در ابتدا كامالٌ ) به شيوه غربي(اجراي آثار نمايشي 
هاي كرد تا بتوانند با افقبرگرداندن آثار نمايشي در اين دوره براي مترجمان فرصتي مهيا مي

ها، بايد گفت كه اين رويكرد و يابي محتوايي و كيفيت ترجمهجدا از ارزش. جديد آشنا شوند
خواستند با ند و به هر طريق ميانگيزه به سود كساني شد كه تشنه و جوياي يادگيري بود

از سوي ديگر، شماري از روشنفكران كه از استبداد حاكم بر مردم . هاي ديگر آشنا شوندفرهنگ
خواهانه نيز آشنا هاي مترقي آزاديوبيش آگاهي داشته، و نيز با انديشهو روزگار تيرة آنان كم

 تشخيص دادند، زيرا "تنوير افكار" و "تهذيب اخالق"اي مناسب براي شده بودند، تئاتر را وسيله
جا همان( اي كم سواد، بودويژه در جامعهها براي نشر افكار نو، بهترين شيوهاين هنر يكي از عملي

 ).33، ص 

  قاجارهاي مهم ترجمه در دورةويژگي

ن به نويسي به شيوة فرنگستان در ايران، در پي سفر ايرانياپيدايش و اشاعة نمايش و نمايشنامه
هاي به ثبت رسيده در آن زمان، به وجود  و گزارش"هاتماشا و تماشاخانه"اروپا و روسيه و ديدن 

 ).303، ص 1361پور، ملك(آمد 
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.  ه1306 و 1295، 1290هاي سفرهاي ناصرالدين شاه به ممالك فرنگ، به ترتيب در سال
ر بر تاريخ نمايش ايران صورت گرفتند، كه بدون شك، از جمله حوادث بسيار مهم و مؤث. ق

 ).87جا ، ص همان(شوند محسوب مي

اند، نشان بررسي آثار نمايشي كه در عهد ناصري و انقالب مشروطيت به فارسي ترجمه شده
سوادي دهد كه مفاهيم و مضاميني مثل ظلم و ستم فردي و اجتماعي، فئوداليسم، جهل، بيمي

ها، مورد توجه  وضعيت زنان و حقوق اجتماعي آنپرستي ناشي از آن، حسد، رياكاري،و خرافه
 ).99، ص 1378بزرگمهر، ( اند هاي كمدي و يا تراژدي شكل گرفتهبوده و بيشتر در قالب

 :ويژگي هاي مهم و مشترك آثار نمايشي در اين دوره

اند و تئاتر بيشتر جنبه  در دوران ناصري فقط براي اجرا ترجمه شده1آثار مولير •
 .ه استسرگرمي داشت

كردن افكار شود و از تئاتر براي روشنها متحول ميدر دوران مشروطيت، انگيزه •
 .شودعمومي استفاده مي

 از زبان اصلي ترجمه شده و 3، شكسپير، و پيير كورني2در دوران مشروطيت، آثار شيللر •
 .به فارسي بودند

هاي عربي و تركي به ن، البيش و آخوندزاده از زبا4در دوران ناصري، آثار مولير، گوگول •
 .فارسي برگردانده شده بودند

مترجمان هر دو دوره بيشتر از اشراف و درباريان بودند و اغلب آنها از مدرسه دارالفنون  •
 .التحصيل شده بودند و تصدي مشاغل دولتي ، فرهنگي را بر عهده داشتندفارغ

شده را  نمايشي ترجمه اختصاصاٌ آثار"خورشيد" و "فاروس"در اين دوره، دو چاپخانة  •
 ).100-99جا ، صص همان(كردند چاپ مي

-هاي بيهاي پيچيده و لفاظيجاكه  نثر دورة قاجار درگير عبارتالزم به ذكر است، از آن

نويسي براي نمايش نبود، و همچنين ترجمة آثار معني بود و به هيچ عنوان مناسب ديالوگ

                                                

1 - Molière 

2 - Shiller 

3 - Piere Corneille 

4 - Gogol 
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) نويسييا ساده( بر آن بودند تا آين آثار را اقتباس نمايشي بسيار دشوار بود، مترجمان بيشتر
 ).33، ص 1361پور، ملك(نمايند تا براي مردم عامه نيز قابل درك شوند 

نويسي و  هجري، سبك نگارشي در ايران رواج يافت كه اغلب براي روزنامه14از اوائل قرن 
 بود كه به شيوة "نويسيلمهمكا"اين سبك نو . شدكار گرفته مينويسي هم بهحتي براي كتاب

 را ميرزا "تياترنويسي"ها، نخستين بار اين شيوة در بين روزنامه. شدسؤال و جواب نوشته مي
 ).114جا ، ص همان(ملكم خان در روزنامة قانون باب كرد 

ز رسد كه در دورة قاجار، غير از آثار فتحعلي آخوندزاده، احتماالٌ دو نمايشنامة ديگر نيبه نظر مي
 :از زبان آذري به فارسي ترجمه و منتشر شده است

 .ق. ه1323در سال نوشتة سامي بيگ عثماني، ترجمة ميرزا ابراهيم امير تومان : تئاتر ضحاك -1

 . ق.  ه1324نوشتة نريمان نريمان اف، ترجمة تاج ماه آفاق الدوله، در سال :  نامة نادري-2

ه و اقتباس آثار نمايشي خارجي بيشتر بر متون اين دو اثر زماني انتشار يافتند كه ترجم
 فرانسه "ادبيات" و "انقالب"فرانسه تكيه داشت، چرا كه روشنفكران دورة مشروطيت چشم به 

در اين دوره، مولير فرانسوي حرف اول . داشتند و زبان خارجة مرسوم آن دوره نيز فرانسه بود
هاي مختلف به زبان فارسي ترجمه ار مولير به شكلتقريباٌ تمام آث. تئاتر براي مترجمان ايراني بود

با اين حال، با آشنايي بيشتر روشنفكران ايراني با متون نمايشي ديگر كشورها و با . ـ اقتباس شد
سوي مرز كشورمان در اين زبان آنهاي تئاتري آذريچنين، حضور گروهگذشت زمان و هم

 ).217، ص 1374تقيان،(ز برانگيخته شد سرزمين، تمايل مترجمان نسبت به آثار تركي ني

 ترجمة آثار نمايشي مولير در دورة قاجار

اي كه به فارسي برگردانده شده و تا اين تاريخ عنوان نخستين ترجمه را به اولين نمايشنامه. 1
"گريزگزارش مردم"خود اختصاص داده، 

و توسط . ق.  ه1286 نوشتة مولير است كه در سال 1
 .هاني ترجمه شده استميرزا حبيب اصف

                                                

1 - The Misanthrope 



 

20 
 

 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 

هاي انتقادي خود، براي منظور ميرزا حبيب اصفهاني كه  با مايه"ميزانتروپ"نمايشنامة 
-شخصي روشنفكر و مبارز بود و ميل به اصالحات در آن روزگار داشت، متن مناسبي بوده و بي

يرزا حبيب  اجتماعي آن از علل انتخاب اين متن براي ترجمه از سوي مـشك همين بعد انتقادي
 ...اصفهاني بوده است

كالم، و يا به بهاي كالم مولير، ترجمه"ميزانتروپ"ترجمة ميرزا حبيب اصفهاني از نمايشنامة 
بلكه ميرزا حبيب اصفهاني هم به تبعيت از ضرورت .  نيست"دقيق"اي عبارت ديگر، ترجمه

اين موضوع، يعني ترجمة . اي آزاد از متن اصلي به دست داده استفرهنگي آن روزگار، ترجمه
آزاد از متون، نه تنها در ايران، بلكه در عثماني و سوريه و مصر و بسياري ديگر از كشورهاي حوزة 

گرفت كه هاي آزاد به اين دليل صورت ميدر حقيقت، ترجمه. گرفته استشرقي، صورت مي
هاي شرقي بودند،  انديشههاي غربي، كه نه تنها بيگانه، بلكه گاه متضاد باها و مضمونموضوع

 به دست "ميزانتروپ"اي كه ميرزا حبيب از ترجمه. تعديل شده و به خوانندگان تفهيم شوند
غير دقيق در رعايت امانت كالم، و موفق در انتقال . اي غير دقيق، اما موفق استداده، ترجمه

  ).318، 319، 323، 324، صص  1361پور، ملك(پيام و روح مضمون اثر 

- در ادبيات نمايشي ايران، تأثير نمايش"اقتباس"اگفته نماند كه يكي از علل مهم رواج فن ن

ها بر نمايش فرنگستان بوده است، كه با توجه به شيوة هاي تقليدي و هنر بازيگران اين نمايش
رات  شده و بعد هم اث"ايراني"خود بهها در روي صحنه، اين آثار خودگونه نمايشسازيِ اينبداهه

 آن بود كه اين آثار "اقتباس"از ديگر علل رواج فن . شودآن به درون متن چاپي نيز كشيده مي
 كه ـشدند، بلكه اغلب به واسطة زباني ديگر ها به فارسي برگردانيده نميمستقيماٌ از آن زبان

 .گرفت صورت ميـبيشتر تركي بود 

. اي اين نمايشنامه به چشم مي خوردهها و مكاناولين تغيير و تطبيق، در اسامي شخصيت
 اسامي شرقي را در برگردان "احمد وفيق پاشا،"چون همتاي ترك خود ميرزا حبيب نيز، هم

اين تطبيق براي فهم و ارتباط بر قراركردن با موضوع از طرف خواننده . كار برده استخود به
 .رسد هجري، ضروري به نظر مي13فارسي زبانِ قرن 

 مولير توسط ميرزا حبيب اصفهاني، نخستين تجربه "ميزانتروپ" كرد كه ترجمة بايد يادآوري
.) ق.  ه1286(جا كه تا آن تاريخ در زمينة انتقال يك نمايشنامة فرنگي به زبان فارسي بوده، و از آن
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 ترجمة نمايشنامه در ايرانتاريخ 

مطلقاٌ تالشي در اين زمينه صورت نگرفته بوده است، مترجم نه تنها با مشكالت بسياري در زمينة 
نگارش آن به فارسي  زبان روبرو بوده، بلكه شيوة ترجمه وال مفاهيم نمايشي به خوانندة فارسيانتق

كه اين ترجمه كاري بس  بينيمبدين ترتيب مي. نيز از ديگر مشكالت بزرگ محسوب مي شده است
 ).312، 323، 324، 326 جا ، صصهمان(شود سترگ در اين زمينه محسوب مي

 بار ديگر توسط "ميزانتروپ"ميرزا حبيب اصفهاني، نمايشنامة حدود هفده سال پس از 
، و اين بار براي اجرا در صحنة دارالفنون، به فارسي )باشينقاش(ميرزا علي اكبر خان مزين الدوله 

 توسط محمود هدايت "گريزمردم"نيز اين نمايشنامه با نام . ش.  ه1338در سال . برگردانده شد
 ).64-51، صص1378بزرگمهر، (به فارسي برگردانده شد 

   ترجمة محمد حسن خان اعتمادالسلطنه1"طبيب اجباري". 2

طبيب "هايي كه در داخل كشور به زبان فارسي برگردانيده شد،  يكي از اولين نمايشنامه
در دارالترجمه دارالفنون ترجمه و به نام محمد حسن . ق.  ه1306 است كه در سال "اجباري

چنين توسط محمد اين اثر هم. )338، ص 1361پور، ملك ( به چاپ رسيدخان اعتمادالسلطنه
 .ترجمه شد. ش.  ه1342علي جمالزاده در سال 

احمد وفيق "در استامبول و توسط . ق.  ه1286 در سال "طبيب اجباري"پيش از اين، 
صلي فرانسه اما اعتمادالسلطنه آن را از متن ا.  ترجمه شده بود"زوراكي طبيب" و با عنوان "پاشا

. اي، آن را به چاپ رسانيده استطور حتم هم بعد از تجربة صحنهبه فارسي برگردانيده و به
هايي از نمايش  نه تنها برگردان آزادي از متن اصلي است، بلكه نشانه"طبيب اجباري"ترجمة 

هاي خاص كاي و كميشده، زبان محاورهكه زبان به كار گرفتهچنان. تقليد را نيز در خود دارد
 ).341جا ، ص همان(هاي تقليد است نمايش

طور اي كه در متن فرانسه نمايشنامه وجود ندارد، در ترجمة فارسي بهتوضيحات  صحنه
شك، از توضيحاتي هستند كه مترجم تحت تأثير اجراي گسترده و دقيقي آورده شده و بي

 ).جانهما(طور تطبيقي داده است نمايشنامه در تماشاخانه و به

                                                

1 - A Doctor in Spite of Himself 
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 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 
Valere:  Je vous demande si ce n'st pas vous se nomme Sganarelle? 

Sganarelle: (Se Tournant vers Valere, puis vers Lucas.) 

Qui et non, selon ce vous lui voulez. 

(Moliere, Theatre, Tome III, p.171) 

 :صحنة باال به فارسي چنين مي شودترجمة 

  كنم اسم شما اسگانارل نيست؟سوال مي:  والري

بستگي دارد به چيزي . بله و نه.) كند و بعد به لوكاساول به والري نگاه مي: ( اسگانارل         
 . خواهيدكه از او مي

 :ترجمة اعتمادالسلطنه

 پرسم كه اسم جنابعالي ميرزا موسي نيست؟مي:  شهباز         

ه چشم ديگر حفيظ را ورانداز كرده، قدري به فكر فرو با يك چشم شهباز و ب: (          موسي
 )27طبيب اجباري ص (خواهيد؟ بلي چه مي) گويدرفته، سر را بلند كرده، به آنها مي

چون ديگر مترجمان آن روزگار، بيشتر در انتقال روح و مفاهيم كلمات اعتمادالسلطنه نيز هم
به عنوان نمونه يكي . داني دقيق نبوده استو جمالت به فارسي تالش كرده و چندان در بند برگر

الخمر بودن اسگانارل است كه در ترجمة اعتمادالسلطنه، به سبب از اين تغييرات موضوع دائم
 تبديل "ترياكي"عدم رواج الكل در جامعة آن روزگار ايران و همين طور رعايت موازين شرع، به 

 "گريزگزارش مردم" نسبت به ترجمة  با استقبال بيشتري"طبيب اجباري"ترجمة . شده است
اي و عاميانه و تطبيق موضوع و اشخاص نمايشنامه با مسائل زيرا كه زبان محاوره. شودمواجه مي
شوند كه طبيب اجباري دو بار به چاپ رسيد و تقريباٌ هاي ايراني، همه از عواملي ميو شخصيت

 ).338، 341، 345، 348، 349جا ، صص   همان(خوان شناخته شود بين محافل كتاب

 ترجمة ميرزا علي خان : 1"گيج". 3
 ترجمة محمد علي فروغي ذكاء الملك : "خسيس". 4

 ترجمة محمد علي فروغي ذكاء الملك: "ميرزا كمال الدين" يا 1"تارتوف". 5

                                                

1 - Le Touri 
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 ترجمة نمايشنامه در ايرانتاريخ 

 .1322ترجمة شاهزاده محمد طاهر ميرزا در سال : "عروسي جناب ميرزا" يا 2"عروسي اجباري". 6

هاي ديگر، ن مولير زبان كالسيك و فاخر فرانسوي و بسيار پيچيده، و برگردان آن به زبانزبا
نكتة بهتوانستند از پس ترجمة نكتهبه اين خاطر كه مترجمان نمي. از جمله فارسي، دشوار است

آن برآيند، طريق اقتباس پيش گرفتند تا با حفظ انديشة كلي اثر و ايجاد چند تغيير، درك 
اما به هر حال، اين كار باعث شد كه اقتباس از .  را براي مخاطب ايراني آسان كنندنمايش

 نويسي ايران تبديل شودهاي خارجي، براي ساليان دراز، به روند غالب نمايشنامهنمايشنامه
 ).55 و  54، صص 1378بزرگمهر، (

ثر را از تركي عثماني به ميرزا جعفر قراچه داغي  اين ا : 3 "شوهر درمانده" يا "ژرژ داندن". 7
 . نام نهاد"تمثيل عروس و داماد"فارسي برگرداند و بر آن 

او در ترجمة خود محل وقوع حوادث را به يونان برده و اسامي اشخاص را تغيير داد و به جاي 
تر در بسياري از جاها، گفتگوها از متن اصلي طوالني. كار برده استها را بهاسامي اصلي، عنوان

 در تهران 1357اين اثر در سال .  اين آخرين ترجمة آثار مولير در دورة ناصري بوده است.است
 ).56جا ، ص همان(چاپ شد 

 ترجمة آثار نمايشي شكسپير در دورة قاجار

گزلـو  ترجمة ابوالقاسم خان قره   : "انگيز اتللوي مغربي در ونديك    داستان غم " يا   4"اتللو" .1
 .ق.  ه1336در سال ) ناصرالملك(همداني 

 . )ق.  ه1336(مترجم ناصرالملك : 5" تاجر ونيزي"  يا "بازرگان ونديك" .2
ترجمة حسينقلي : 6"كردن زن سركشرام" يا "به تربيت درآوردن دختر تندخوي" .3

 .)عمادالسلطنه(ميرزا سالور 

                                                                                                                

1 - Tartuffe 

2 - The Force Marriage 

3 - George Dandin or Abashed Husband 

4 - Othello 

5 - The Merchant of Venice 

6 - The Taming of the Shrew 



 

24 
 

 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 

 ترجمة آثار نمايشي الكساندر دوما در دورة قاجار

"ريشارد دارلينتن" .1
 مة يوسف اعتصام الملكترج: "يك وكيل خائن" – 1

گذاري و مرگ تاج" ، عنوان فارسي "ناپلئون بناپارت، سي سال در تاريخ فرانسه" .2
 .ق.  ه1333مترجم شاهزاده حشمت السلطان در سال : "ناپلئون

از عربي به فارسي . ق.  ه1322ترجمة عبدالحسين ميرزا مؤيد الدوله در : 2"برج نسل" .3
 .برگردانده شد

 ي فردريك شيللر در دورة قاجارترجمة آثار نمايش

"خدعه عشق" -
به . ش.  ه1286ميرزا يوسف خان اعتصام الملك در سال : مترجم: 3

 .فارسي برگرداند كه در همان سال در مطبعة فاروس تهران چاپ شد

 نويسان تركشدة نمايشنامهآثار ترجمه

وسط ميرزا ت. ق.  ه1323 نوشتة سامي بيك عثماني بود كه در سال "تئاتر ضحاك" .1
 به فارسي "امير تومان"ابراهيم خان پسر ميرزا علي اكبر خان آجودانباشي ملقب به 

 .برگردانده شد
ملكزاده تبريزي به فارسي ترجمه شد . ترجمه ح: "نامق كمال" اثر "وطن يا سليستريا" .2

 ).64-51جا ، صص همان(

  دورة پهلوي-ب

 هاي مهم ترجمه در دورة پهلويويژگي

دادن موضع فرهنگي خود، چندين بار ر همان آغاز سلطنت خود، و شايد براي نشانرضا شاه د
 به سرپرستي سيد "كمدي ايران"هاي براي ديدن نمايش به تاالر گراند هتل رفت و از نمايش

در دوران حكومت پهلوي، تئاتر ايران سر و ساماني گرفت، اما از سوي ديگر، . علي نصر ديدن كرد

                                                

1 - Richard Darlington 

2 - The Tower of Nesle 

3 - Love and Intrigue 
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 ترجمة نمايشنامه در ايرانتاريخ 

خطر اجازة اجرا هاي بيدر واقع، تنها نمايشنامه. هاي هنري كم شدا و گروههاز تنوع نمايش
 ).18جا ، ص همان(يافتند 

كه به نوعي ناسيوناليسم و مبارزه با اعراب شدت گرفت، بسياري از ) رضاخان(در اين دوره 
نا خلق كردند تا آثار نمايشي خود را بر اين مبنويسندگان در گذشتة تاريخي ايران جستجو مي

 ).110جا ، ص همان(كنند 

. رسدشود و سانسور به اوج خود ميتر ميدر دومين دهة حكومت رضا شاه، استبداد او علني
گيرد و نويسي و تا حدودي ترجمة آثار نمايشي، از اين جريان تأثير ميسان، روند نمايشنامهبدين

آورد، و يا هاي هنري رو مي جنبهشود، و بههاي سياسي، اجتماعي و انتقادي تهي مياز جنبه
طور كلي، به).  116همانجا ، ص (كند هاي عشقي و خانوادگي را مطرح ميكه مضموناين

 :نويسي در دوران رضاشاه ملهم از دو جريان عمده بودنمايشنامه

پرستي افراطي و باليدن هاي حكومتي به تاريخ ايران باستان و دميدن شور ميهننگرش .1
 .هاي تاريخ پيش از اسالم و چهرهبه اساطير

خصوص رمانتيسم آشنايي روزافزون روشنفكران ايراني با مكاتب گوناگون ادبي غرب، به .2
گرايي را شايد بتوان به عنوان واكنشي انفعالي در برابر اين شكل از احساس. بود

 ).150جا،ص همان(سانسور شديد رضاخاني تعبير كرد 

نمايشنامه و تئاتر در اين دوره، فعاليت زنان به عنوان ازديگر تحوالت مهم در امر 
هاي گرچه در دورة انقالب مشروطه، زنان نقش نسبتاً فعالي در حوزه. هنرپيشگان تئاتر بود

 .كردند، تا آن زمان در صحنه حضور نداشتندسياسي و اجتماعي ايفا مي

 15 طي يك دورة تقريباٌ 1320بعد از سال ": در همين رابطه، محمد علي سپانلو مي نويسد
-ساله جرياناتي كه در تئاتر ايران اتفاق مي افتد بيشتر به صحنه مربوط است تا به نمايشنامه

هاي  نويسي اصوالٌ متوقف است اما درعوض پيشرفتدر اين دوره جريان نمايشنامه. نويسي
- مي"دورة صحنه" ها رااين سال. گرداني رخ مي دهداي در كار صحنه، بازيگري و صحنهعمده

 ).187جا ، ص همان(ناميم 
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 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 

 ترجمة آثارنمايشي در دورة پهلوي

 :پردازيمشده در اين دوره ميهاي ترجمهدر ادامة اين مقاله به معرفي برخي از نمايشنامه

"هايي از زميننامه" .1
 و ترجمة ميرزا يوسف 2 نوشتة مارك تواين"جريدة فالحت" يا 1
 خان اعتصام الملك

 .ق.  ه1301 و ترجمة رضا كمال شهرزاد در سال 4 اثر اسكاروايلد3"سالومه" .2
 نيز مشهور است، قبل از "شب در سراي امير" اثر لوسين برنارد كه به نام "ساية حرم" .3

 . توسط رضا كمال شهرزاد ترجمه شد1315سال 

 ترجمة آثار نمايشي شكسپير در دورة پهلوي

 1304هادر در سال   ترجمة ميرزا محمد خان ب5"جوليوس سزار" .1
 .ش.  ه1307 ترجمة سلطان حميد امير سليماني در سال 6"هاملت" .2
 1307 ترجمة سلطان حميد امير سليماني در سال 7"مكبث" .3
 .ش.   ه1308 ترجمة رضا افشار در سال 8"كمدي اشتباهات" .4
  ترجمة مسعود فرزاد9"رؤيا در شب نيمه تابستان" .5
.  ه1317 ترجمة عزيزاهللا سامان در سال "ربليلي و مجنون غ" يا 10"رومئو و ژوليت" .6

 .ش

 ترجمة آثار نمايشي گوته در دورة پهلوي

اولين اثر گوته كه به فارسي . (ش.  ه1317صدر در سال  ترجمة عباس بني1"فاوست" .1
 ).ترجمه شد

                                                

1 - Letters from the Earth 

2 - Mark Twain 

3 - Salome 

4 - Oscar Wilde 

5 - Julius Caesar 

6 - Hamlet 

7 - Macbeth 

8 - The Comedy of Errors 

9 - A Midsummer Night Dream 

10 - Romeo and Juliet 
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 ترجمة نمايشنامه در ايرانتاريخ 

 ترجمة علي اصغر شميم: 2"ها ايراني"يا ) اشيل ("آسيخيلوس" .2

 ر دورة پهلويترجمة آثار نمايشي فردريك فن شيللر د

 .ش.  ه1310ترجمة عبدالحسين ميكده در سال : 3"ماري استوارت" .1
"دوشيزه اورلئان" .2

 .ش.  ه1309ترجمة بزرگ علوي به فارسي در سال : 4

 ترجمة آثار نمايشي اوژن البيش در دورة پهلوي

 ترجمة حسن ناصر: 5"انتخاب داماد" .1
 اصرترجمة حسن ن): كاله حصيري (6"كاله حصيري ايتاليايي" .2

 ترجمة حسن ناصر: 7"راست و دروغ" .3

"سفر آقاي پريشون" .4
 ترجمه و اقتباس حسن ناصر): مسافرت آقاي حاجي قربان (8

 ترجمة آثار نمايشي موريس مترلينگ در دورة پهلوي

 The Blue Bird)  فردوس(ترجمة عبدالحسين نوشين : 9"پرندة آبي" -

 ترجمة آثار نمايشي آلفرد دو موسه در دورة پهلوي

 The Cup and the Lipترجمة رضا كمال شهرزاد  : 10"ساغر و لب" - 

 ترجمة آثار نمايشي ويليام باتلريتز در دورة پهلوي

 . ش.  ه1313 مسعود فرزاد در سال ترجمة: 1"كرانة بيلي" -      

                                                                                                                

1 - Faust 

2 - The Persiane 

3 - Mary Stuart 

4 - The Maid of Orleans 

5 - Choosing the Groom 

6 - The Italian Straw Hat 

7 - The Truth and Lie 

8 - The voyage of Mr. Perrichon 

9 - The Blue Bird 

10 - The Cup and the Lip 
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 ترجمة آثار چارلز مورگان در دورة پهلوي

  ترجمة ابوالقاسم حداد"جويبار درخشان" -      

 ة آثار نمايشي الكساندر سرگيويچ پوشكين دردورة پهلويترجم

به فارسي . ش.  ه1315بيگي در سال ة اسماعيل دريا ترجم"موتزارت و سالي يري" -     
 ).147-118همانجا ، صص ( .برگردانده شد اما چاپ نشد

 

 منابع

 آناهيتا : ، تهرانتاريخ تئاتر ايران،  )1378( اسكويي، -
 تبيان : تهرانتاثير متون نمايشي بر تئاتر ايران،، )1378(ن  بزرگمهر، شيري-
 نشر مركز: ، تهراندرباره تعزيه و تئاتر در ايران، )1374( تقيان، الله -
 انتشارات علم گستر: ، تهرانتاريخ نمايش در مالير، )1378( سعدي، ايرج -

 نشر قطره:  تهران،مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران، )1377( حقوقي، محمد -
 چاپ نيما: ، تهراندرآمدي بر نمايش و نيايش در ايران، )1366( عناصري، جابر-
 .انتشارات توس: ، تهرانادبيات نمايشي در ايران، )1361( ملك پور، جمشيد، -
 

                                                                                                                

1 - On Bailes Strand" or Cuchulain 
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 ي سورة اخالص تحليل معناي
  

 

 ١محمدجواد معافي
  كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسيىدانشجو
  ه شيخ بهاييدانشگا

 چكيده

 كه پس است» اخالص « ، نمونه اي از كار يك گروه ترجمه قرآن به انگليسي از سوره اين مقاله
 . هاي سوره اخالص ارائه مي شوداز تحليل معنائي ترجمه

هاي مشابه وجود ندارد لذا سعي شده در  چون خيلي از لغات انتخاب شده در اين ترجمه در نمونه
اي كه بعد از تحقيق موجب انتخاب اين لغات و عبارات  ب مختصري از ادلهبخش توضيح مطال

شده را ذكر كنيم تا بتوانيم تا حدي آنچه در ذهن داشتيم را به كارشناسان محترم منتقل كنيم 
باشند لذا اميدواريم پوزش ما را بابت اين  هر چند به طور حتم ايشان از خريطّان اين فن مي

 .جسارت بپذيرند
 از منابع رجوع شده در پاورقي ذكر شده و بايد تذكر بدهم ذكر يك منبع به اين معنا يبخش

نيست كه مصنف آن كتاب مطلب مورد نظر را قبول دارد، بلكه گاهي مصنف تنها مطلب مورد 
 . نظر را از ديگران نقل يا به آن اشاره كرده است و تنها جنبة تأييدي دارد

هاي اصلي  دگان به شكل تفسيري بسيار مختصر در پاورقي ترجمهمطالبي براي فهم بيشتر خوانن
 كه  در آنجا ذكر 1و دو روايتي. ها در كار ترجمه ضرورت دارد آمده، كه فقط ذكر بعضي از آن

 .باشند شده از لحاظ سندي كامالً معتبر مي
 . شده استتر ضميمه آسانهاي سوره اخالص براي مقايسه  هاي ديگري از ترجمه در انتها نمونه

اي ساده به دست آيد كه عموم مردم به راحتي آن را بفهمند به همين  سعي بر آن بوده تا ترجمه
 .منظور از آوردن كلمات سخت يا كم استعمال دوري شده است

 بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

دأَح اللَّه و1 (قُلْ ه (دمالص اللَّه) 2 ( لَم و لِدي لَمولَدي) 3 (دكُفُواً أَح كُنْ لَهي لَم و) 4 ( 

                                                

1.  javad.moafi@gmail.com 
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 2سوره اخالص

 4].كنم آغاز مي[ بسيار مهربانِ هميشه مهربان3به نام خداوند

 )1. ( يگانه است6 خداوند5ِبگو او

 )2 (8.شود ي كه به او روي آورده مي7خداوند

 )3. (زايد و زاده نشده است نمي

 )4. (و هيچ نظيري براي او نيست

Sura Ekhlas (Purity)
9
  

{I begin }10 in the name of God,11 extremely merciful, constantly merciful. 

Say He is unique God12. (1) 

God is turned to13. (2) 

Nothing is descended from him and He was born by no one. (3) 

And He has no peers. (4) 

 توضيح مطالب

 ] كنم آغاز مي[بسيار مهربان هميشه مهربان ) 1(من الرحيم؛ به نام خداوند بسم اهللا الرح

در اصل قرآن به جاي اين كلمه از اهللا استفاده شده و اهللا يعني ذات واجب الوجودي كه تمام ) 1(
 .صفات كمال را دارد و نقصي در او راه ندارد

 باء

 .باشد  مي14ؤخرحرف جرّ است و متعلق به عامل مقدر و م: تجزيه و تركيب

 13 يعني صيغه 16»ابتدا«باشد و عامل مقدر آن فعل   مي15خود باء براي استعانت: توضيح معنا
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البته » .كنم به كمك نام خدا آغاز مي«: شود كنم، است پس معنا مي مضارع به معناي شروع مي
د چنانچه رسان معنا را مي» به«باشد و خود كلمه  نيازي به آوردن معناي كمك در ترجمه نمي

در مورد اين استدالل در موارد . خود قرآن هم به رساندن اين معنا به وسيله باء اكتفا كرده است
 .مشابه بعدي توضيح كامل داده خواهد شد

در تفاسير گفته ) كنم آغاز مي(غير از معناي مذكور، معاني ديگري هم براي باء يا فعل مقدر 
باشند مثل   دارند يا علت اين آغاز مي17ا ذكر كرديم مالزمهها با معنايي كه آن ر شده اما همة آن

توان گفت طلب كمك  كه مي» كمك خواستن«به عنوان فعل مقدر به معناي » أستعين«كلمة 
چنانچه كمك گرفتن در معناي باء هم ) به نحو غايت يا عاقبت(باشد  علّت شروع به نام خدا مي

اقي معاني گفته شده كه طول دادن بيشتر را در طور ب همين. وجود دارد كه توضيح آن گذشت
 . بينم اين مورد ضروري نمي

 اسم

مجرور باء كه همزه آن به علت كثرت استعمال در خط افتاده است و كاري به : تجزيه و تركيب
براي اسم در ميان اقوال از حيث قواعد » سمو«البته اصل بودن (اختالف در اصل آن نداريم 

 .)باشد تر مي وجيه

اصل آن هرچه كه باشد مهم اين است كه در زمان نزول اسم براي عالمتگذاري به : توضيح معنا
 . »name «و انگليسي» نام«باشد يعني معادل فارسي  رفته و مراد از آن واضح مي كار مي

 اهللا

كه در اصل » اله« براي خداوند از ماده 18باشد و علَم مضاف اليه اسم مي: تجزيه و تركيب
ها ادغام شده است نظرهاي ديگري هم در اشتقاق آن  بوده كه همزه دوم افتاده و الم» 19االله«

 .وجود دارد كه در توضيح معناي آن خواهد آمد

باشد كه داللت بر تمام صفات كمال و جمال او دارد  ترين اسم خداوند مي جامع: توضيح معنا
گونه  باشد و هيچ و كامل دارا ميهايي كه كمال حساب شوند را به نح يعني ذاتي كه همه صفت

 برخالف باقي اسامي خداوند كه صفت خاصي را بازگو 20نقصي در هيچ حدي در او وجود ندارد
 .كنند مي
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 :به زبان انگليسي يا فارسي دو نظر وجود دارد» اهللا«در ترجمة كلمة 

 . نداريمبايد خود اهللا را در ترجمه بياوريم و حقّ معادل آوردن براي آن را: نظر اول

معادلي از زبان دوم براي آن پيدا كنيم و نيازي نيست خود اهللا را بياوريم يا حتّي : نظر دوم
 .ممكن است كسي آوردن خود اهللا را در ترجمه اشتباه بداند

، و »God«كنيم لذا در ترجمه انگليسي آن را  در ميان اين دو نظر، ما نظر دوم را انتخاب مي
ايم و علّت اين انتخاب را در قالب چند اشكال و جواب بيان  ترجمه كرده» خدا«در فارسي آن را 

 : كنيم تمام اشكاالتي كه امكان دارد به ذهن برسد را جواب دهيم كنيم و سعي مي مي

تواند معناي مذكور يعني ذات  اي است كه مي اهللا تنها كلمه: اشكال اول به نظر دوم
ند و هيج معادلي ندارد لذا ترجمه آن به لغت ديگر مستجمع تمام صفات جمال و كمال را برسا

 .رساند طور كه هست نمي معناي آن را همان

كدام مترجمي است كه بتواند ادعا كند به صرف اينكه كلمة معادلي از نظر : جواب اشكال اول
افاده معناي كامل در زبان دوم وجود ندارد بايد اصل كلمه را در زبان اول در ترجمه بياوريم 

هاي ديگر كاربرد ندارد  دانيد هر زباني لغات يا ساختارهايي دارد كه در زبان نانچه شما هم ميچ
كنند  آورد بلكه سعي مي ها را در زبان مقصد نمي اما كسي به صرف عدم وجود معادل خود آن

هر چند معناي مذكور (نزديكترين معادل را براي آن پيدا كنند و اگر رساندن معناي اصلي 
برايشان مهم بود با توضيح بيشتر در ) باشد كه توضيحش را خواهيم آورد  كلمه اهللا نميمعناي

رسانند و براي اينكه ساختار جمله به هم نريزد و براي خواننده مشتبه  ترجمه معناي اصلي را مي
 ها توضيحات بيشتر گونه ترجمه نشود كه توضيحات اضافه عيناً در قرآن وجود دارد معموالً در اين

ايم  كنند كه ما هم معناي مقصود را در پاورقي رسانده آورند يا در پاورقي ذكر مي مي[ ] را در 
پس اگر اشكال صرف نرسيدن معنا است بايد بگوييم ما با آوردن پاورقي اين مشكل را حلّ 

 .ايم و اگر اشكال ديگري داريد ادامه مطلب را بخوانيد تا شبهات ديگر هم از بين برود كرده

باشد و حتّي در  طور كه خود شما تذكر داديد اهللا علم مي همان: شكال دوم به نظر دوما
كند بلكه خود  ها را ترجمه نمي هاي معمولي هم اكثر اوقات كسي اسامي يا علم ترجمه داستان
باشد و اسامي با قصد و  كند چه برسد به قرآن كه در آن اسامي برا ي خداوند مي اسم را ذكر مي
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اند با اين حال چرا شما  ص با توجه به معنايي كه دارند در جاهاي مختلف انتخاب شدهغرض خا
 اصرار داريد اين كلمه را ترجمه كنيد؟

باشد اما شما  حرف شما در مورد علم بودن كلمه اهللا كامالً درست مي: جواب از اشكال دوم
ها  يد چون اصالً علت اينكه اسمبه تفاوت اسامي خداوند با علم ها و اسامي ديگر توجه كافي نكرد

اي براي شيء يا شخص خاصي علم  كنند اين است كه وقتي كلمه ها، ترجمه نمي را در ترجمه
يا اين اسم با وجه تسميه انتخاب شده و معناي كلمه اسم در جهتي در : شود دو حالت دارد مي

اب شده است اما در هر مسمي وجود داشته است يا به طور اتفاقي يعني بدون وجه تسميه انتخ
دو حالت وقتي استعمال آن كلمه در آن شيء از حد عادي خارج شود يعني اسم يا علم براي 

دهد بلكه خود وجود مسمي معناي آن  مسمي واقع شود ديگر معناي اوليه خود را از دست مي
رف عالمت كند بلكه ص شود و كسي هنگام به كار بردن آن كلمه معناي اصلي آن را قصد نمي مي

كند لذا معنا ندارد كسي معناي اصلي كلمه را يا اسم انتخابي  بودن براي مسمي را قصد مي
 .كند ديگري را در ترجمه بياورد بلكه خود اسم را تكرار مي

ها با وجه تسميه  اما در مورد اسماء خداوند قضيه متفاوت است يعني غير از اينكه همه آن
دهند هر چند از نظر ادبياتي علم  ي اصلي خود را از دست نمياند هيچگاه معنا انتخاب شده
اند كه همه صفات خداوند علم  البته خيلي از علماء در جاهاي مختلف تذكر داده(حساب شوند 

اند مثل الرحمن  ها كرده نيستند و فقط اگر همراه ال باشند در بعضي جاها تصريح به علميت آن
بحث ما ندارد چون در هر صورت وقتي علم شوند مطلبي كه يا االحد كه اين مطلب تاثيري در 

شود بلكه  يعني به صرف عالمت تبديل نمي.) ها صادق خواهد بود تذكر خواهيم داد در مورد آن
هاي مختلف  به عنوان عالمت در كنار يكي از صفات خداوند كاربرد دارد لذا آن ها را در نوشته

كند بلكه معناي صفت  را تكرار نمي» رحمن«خود ها  كنند مثال كسي در ترجمه ترجمه مي
دانند و  را علم بدانند چنانچه خيلي هم آن را علم مي» الرّحمن«آورند هر چند كلمه  رحمن را مي

شود اسامي خداوند همان صفات او  دانند لذا گاهي گفته مي در بسم اهللا آن را بدل از اهللا مي
ها معنا  شود و در ترجمه  جنبه عالمتي مقدم ميهاي خدا جنبه معنايي بر هستند پس در علم

 .شوند مي

شاهد ديگر بر اين مطلب اينكه در دعاها و جاهاي مختلف كه اسماء خداوند به كار برده 
شود مثالً  شوند انتخاب يك اسم كامالً با قصد و غرض همراه است و معناي اسامي قصد مي مي
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 .كنيم ده ميهنگام طلب بخشش از غفور يا امثال آن استفا

از طرف ديگر بعضي از اشخاصي كه نظر اول را در مورد اهللا دارند هر دو اشكال مذكور را با 
باشد  ها با توجه به مطالب گفته شده تنافي مي كه بين آن دانند در حالي هم به نظر دوم وارد مي

ت اهللا را مد نظر ها گفته شد يا شما جنبه علمي باألخره با توجه به علتي كه در عدم ترجمه علم
گوييد از نظر معنايي  كنيد يا اشكال اول را مي كنيد و مي دهيد و آن را ترجمه نمي قرار مي

 :پس به طور خالصه دو جواب بيان شد. تواند معناي آن را برساند اي نمي معادلي ندارد و كلمه

 . دارندهاي عادي تنافي بين اشكال اول و دوم و تفاوتي كه اسامي خداوند با علم

درباره دو جواب مذكور بايد بگويم جواب اول در مورد ما صادق : اشكال سوم به نظر دوم
كنيم بلكه فقط اشكال دوم را قبول داريم و جواب  باشد چون ما دو اشكال را با هم وارد نمي نمي

د باشد اما باي دوم هم كارايي ندارد چون هر چند حرف شما در مورد اسامي خداوند درست مي
 :بگويم در ميان خود اسماء خداوند اهللا با بقيه تفاوتي دارد كه باعث مي شود آن را ترجمه نكنيم

دهد ولي به  شما گفتيد كه اگر صفتي در مورد خداوند علم شود معناي خود را از دست نمي
متي اين نكته توجه نكرديد كه اتفاقاً اهللا معناي اصلي خود را از دست داده است و فقط جنبه عال

اند معناهاي   كه براي آن گفته21توان براي اهللا با توجه به اشتقاقات مختلفي دارد چون مي
مختلفي ذكر كرد مثالٌ از ماده اله به معناي پرستيده شده يعني معبود يا كسي كه بقيه از او در 

 توجه به تحيرند يا معناهاي ديگر كه براي آن در تفاسير و كتب يا حتّي روايات گفته شده كه با
ها به آن نگاه شده اما معنايي كه شما براي اهللا  اند يعني مثل باقي علم معناي صفتي آن گفته

گاه به صورت صفت  كرديد كه در تفاسير هم به آن زياد اشاره شده اهللا علمي هست كه هيچ
 شود چنانچه ال آن هميشه با آن ذكر مي(شود بلكه هميشه حالت موصوفي دارد  استعمال نمي

و فرق آن با اسماء ديگر در معنا )  برخالف باقي اسما كه به حالت نكره و معرفه استعمال دارند
گونه ذكر شده كه اهللا اشاره به صفت خاصي در خداوند ندارد بلكه همه صفات خداوند را در  اين
خواستيم آن را از  كه اگر مي گيرد و جهت كمال او در همين حالت آن است در صورتي برمي

اش مثل باقي اسامي در نظر بگيريم باز اشاره به خداوند از جهت خاص يعني  جهت اشتقاق كلمه
 .شد و عموميت فعلي را نداشت صفت ماده كلمه خودش مي
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گونه نتيجه گرفت كه اهللا معناي صفتي خود را از دست داده است و فقط  توان اين پس مي
هاي صفت  باشد و هيچ كدام از جهت ذات ميعالمت براي خداوند است كه چون اسم براي خود 
خورد كه همه آن صفات را دارد و همه صفاتش  ذات خدا از آن اراده نشده پس به خود ذات مي

گيرد و فقط اهللا در ميان  عين ذاتش است لذا اهللا همه صفات كمال و جمال خدا را در بر مي
 ذات واجب الوجودي كه همه صفات شود اهللا يعني اسامي اين حالت را دارد پس اينكه گفته مي

باشد بلكه مرادشان مسماي اهللا است  كمال و جمال را دارد مرادشان معناي خود كلمه اهللا نمي
 .اند كردند چنانچه خيلي اين كار را كرده والّا آن را معبود يا غيره ترجمه مي

 معمولي حقّ پس اهللا در ميان اسامي خدا حالت علميت خود را حفظ كرده و مانند اسامي
 .ها نداريم ترجمه آن را در ترجمه

باشد اما اين  حرف شما در مورد فرق اهللا با باقي اسامي صحيح مي: جواب از اشكال سوم
شود كه اگر نبود  كند چون مسئله ديگري مد نظر واقع مي فرق، تفاوتي در نتيجه كار حاصل نمي

كه خصوصيت اهللا اشاره نداشتن آن به صفت به اين نتيجه رسيديم : حقّ ترجمه اهللا را نداشتيم
 :ها وجود دارد خاصي است اما دو نوع علم و اسم در زبان

مسماي اسم مورد نظر فقط در زبان اول برايش اسمي انتخاب شده يعني علمي كه : نوع اول
  …ها و نامه ها و زندگي ها در داستان ها و اسم معادل علمي ندارد مثل اكثر علم

سماي مورد نظر در زبان دوم هم اسم خاصي دارد يعني معادل علمي دارد اين م: نوع دوم
افتد كه مسماي مورد نظر در زبان دوم هم شناخته شده باشد  حالت معموالً در اسامي اتفاق مي

آيد  اما جايي كه اين اتفاق  البته هر وقت شناخته شده باشد اين حالت براي آن به وجود نمي
آورند بلكه معادل علمي آن را  بان دوم علمي كه در زبان اول وجود دارد را نميافتد ديگر در ز مي
 كه در انگليسي اسم ديگري براي ايشان قرار داده شده السالم عليهآورند مثل اسم حضرت عيسي مي

ها به ديگري هميشه علمي كه  و در زبان عبري اسم ديگري دارد و هنگام ترجمه يكي از اين زبان
كنند مثالً اگر در زبان انگليسي اسم ديگري براي حضرت بيايد در  م دارد را ذكر ميدر زبان دو

 .اي كه چنين حالتي دارند طور باقي اسامي آوريم و همين فارسي باز هم آن را با اسم عيسي مي

هايي است كه اين حالت را دارد يعني معموالً در زبان هاي مختلف اسمي  حال اهللا هم از علم
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 گفته Godه علت نياز انتخاب شده است مثال در فارسي به آن خدا و در انگليسي براي آن ب
 .شود و طبق توضيحي كه داديم بايد معادل علمي آن را ذكر كنيم مي

ماند و آن اينكه گاهي شخصي در زباني چند اسم دارد كه هركدام از  فقط يك بحث مي
ها معادل علمي داشته  گر يكي از آنطور نيست كه ا اند و هميشه هم اين جهتي گذاشته شده

ها هم داشته باشند در اين هنگام بستگي دارد كدام اسم آن در زبان اول استعمال  باشد باقي آن
شده است و اگر علمي انتخاب شده باشد كه معادل ندارد بايد عين آن را در ترجمه بياوريم 

رد قرآن اين حالت وجود دارد شايد خصوصاً اگر با علت خاص آن را انتخاب كرده باشيم كه در مو
 چنين حالتي داشته باشد البته بنده در مورد اين اسم وسلم وآله عليه اهللا صلياسم احمد براي پيامبر اسالم

هاي ديگر براي اين اسم ايشان معادل وجود دارد ولي ممكن  ام در زبان ام اما شنيده تحقيق نكرده
 . نداشته باشداست براي اسامي ديگر ايشان معادل وجود

طور كه  هاي اهللا هستند چون همان  خود معادلGodحال بايد بگويم به طور اتفاق خدا يا 
ام ولي  گويم او را بدون هيچ صفت خاصي صدا كرده عرف شاهد است وقتي من در فارسي خدا مي

هم ام و معادل انگليسي آن  گويم خداي مهربان او را با صفت مهربانيت صدا كرده وقتي مي
گويند اهللا  طور است لذا خدا هم مانند اهللا هميشه استعمال موصوفي دارد و اينكه مي همين

معادل معنوي ندارد اگر معناي مذكور مراد باشد اين حرف فقط در حيطه زبان عربي درست 
دهد اين كلمه  اي كه خدا را بدون صفت خاص مد نظر قرار مي باشد چون شايد تنها كلمه مي

اي وجود ندارد كه خدا را بدون صفت خاص شامل شود  هاي ديگر كلمه ينكه در زباناست نه ا
ها كار معصوم باشد كه در اين  مگر اينكه معناهاي خاص تفسيري از آن اراده شود كه فهميدن آن

باشد به اضافه  ها در ترجمه به عنوان معناي ظاهري كار صحيحي نمي صورت دخالت دادن آن
 .ي آن وجود ندارداينكه شاهدي برا

اما اينكه گاهي با وجود معادل علمي اشخاص به صورت گسترده معادل آن را استعمال 
زند مثالً خود كلمه اهللا در فارسي يا حتّي انگليسي در حال  كنند ضرري به بحث ما نمي نمي

 آيد و آوردن آن در حاضر استعمال بسيار زيادي دارد اما هنوز يك كلمه عربي به حساب مي
باشد چنانچه رحمن هم در  ترجمه به عنوان يك كلمه عربي كه معادل دارد كار صحيحي نمي

ها  كنند حتّي مي توانم بگويم خود عرب ها ترجمه مي شود اما آن را در قرآن فارسي استعمال مي
 را در ذهن …كنند معناي مذكور يعني واجب الوجود هم وقتي كلمه اهللا را استعمال مي
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لكه خود خدا بدون صفت خاص يعني ذات خدا مرادشان است كه طبق توضيح مذكور آورند ب نمي
ايم و اساساً يكي  اش عموميت معناي آن مي شود كه ما در پاورقي ترجمه اصلي آن را آورده الزمه
 .باشد هاي آوردن آن در پاورقي همين مي از علت

ارد كه با وجود ال اسم مخصوص ماند و آن اينكه در عربي كلمه اهللا ال د فقط يك اشكال مي
 را با حرف بزرگ استعمال كنند اسم مخصوص خدا Godشود و در انگليسي هم وقتي  خدا مي

شود و به مطلق پرستش  شود و اگر با حرف كوچك استعمال شود اسم مخصوص خدا نمي مي
بين خداي شود اما در فارسي فرقي  شود مثل إله كه به مطلق معبود اطالق مي شونده اطالق مي

باشد كه اين اشكال اوالً از مقصود اصلي كه انگليسي باشد خارج است  اصلي و باقي معبودها نمي
 .كنيم و ثانِياً قابل جواب دادن است كه چون از بحث خارج است آن را ذكر نمي

 الرّحمن و الرّحيم 

. اند  رحم گرفته شدههباشند كه از ماد  رحمن و رحيم از نظر تركيبي نعت اهللا مي:تجزيه و تركيب
ها نظرهاي  باشد هر چند در صيغه و تركيب آن اولي صيغه مبالغه و دومي صفت مشبهه مي

داند قبل  ها هم ال تعريف است و بنابر نظري كه الرحمن را علم مي ال آن. ديگري هم وجود دارد
 الف و الم از علميت اين ال براي تعريف بوده است كه به همين حالت علم شده است حال اين

 البته در مورد خداوند شايد بتوان  باشدعهد ذكري يا استغراق خصوصيت افرادتواند  تعريف مي
» ال«يكي از وجوه ديگري كه شايد بتوان در مورد ال گفت ، آن را استغراق افراد هم حساب كرد

 .موصول است كه در به سر آمدن آن در صفت مشبهه اختالف است

 به  را الخواهيم در يك ترجمه انگليسي معاني براي اولين بار نميف و الم؛ معناي ال: توضيح معنا
نحوي كه در تجزيه آن گفته شد در ترجمه دخالت دهيم لذا از نظر معنايي آن را صرف ال 

باشند به  تعريف به حساب مي آوريم كه چون رحمن و رحيم نعت براي اهللا كه معرفه است مي
ها را در ترجمه فارسي يا انگليسي هم   تعريف اضافه شده پس آنها ال جهت قواعد عربي به آن

 .آوريم فقط در همين حد اگر نياز شود مي

 مفهوم رحمن و رحيم در عربي

ها به  از نظر معناي ماده رحم بحث چنداني در عربي وجود ندارد لذا آن را به مبحث ترجمه آن
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دانند و تكرارشان را فقط   دو را مترادف ميها بعضي آن در مورد صيغه آن. دهيم فارسي انتقال مي
ها  دانند اما اين وجه با تعداد زيادي از روايات منافات دارد لذا اكثراً بين آن در حد مبالغه مي

هاي مذكور آنچه كه ظاهراً بيشتر مورد تاييد علما و   در ميان تفاوت22اند هايي گذاشته تفاوت
باشد و از نظر   مي24 و صفت مشبهه بودن رحيم23باشد صيغه مبالغه بودن رحمن روايات مي
  وزند داللت بر كثرت كار دارد يعني صفت رحم از خداوند زياد سر مي  مبالغهه صيغقواعد عربي

داللت بر دوام دارد يعني يكي داللت بر كثرت كار و ديگري داللت بر دوام كار  صفت مشبهه
 .دارد

 زيادي دارد از جمله اينكه  و تفاسيرها زمهآيد ال حال معناي مذكور كه از لفظ بدست مي
 واجب الوجود بگذاريم به نامحدود بودن اگر كنار آيد را رحم كه از رحمن بدست ميزياد بودن 

گيرد يعني اختصاص به   موجودات هستي را در برميه هم دايره اين صفترسيم كه اين نتيجه مي
 در مورد  چون،شود ه از رحيم فهميده مي ك دواممت با رح نيز ندارد و مثل مؤمنانگروه خاصي

تا ابد ادامه خواهد رود و   لذا فراتر از اين دنيا مي از نظر زماني نهايتي نداردباشد واجب الوجود مي
باشد كه در   شامل حال مؤمنين مي فقط رحمت خداوند در دنياي ديگر كه واضح استداشت و

هر چند رحمت دوامي در اصل بقاء شامل (ند بود اين دنيا نيكوكار بودند و تا ابد در بهشت خواه
 و 25بسياري از روايات) .شود  در نظر گرفته نمياين مصداق رحمتشود اما  غير مؤمنين هم مي

 رحمن را صفت عام و رحيم را مختص به مؤمنين يعنياللت دارد  بر اين فرق د26اقوال مفسرين
هر چند به ( گويند مي  رحيم اآلخرةدنيا ولبه خداوند، رحمن او از همين باب است كه  گيرند مي

هاي ديگري كه در اين مقام گفته شده  فرق و خيلي از فرق اما اين )نحو عام درست نباشد
اي كه لفظي  عقلي يا غيرعقلي  كه مثل مورد مذكور به ضميمه واسطه هاي هستندرهاييتفسي
ها در  حقّ دخالت دادن آن و دنآي  نميبه حساب ظهور عرفي پس باشند به دست مي آيد نمي

 .ترجمه را نداريم

باشد يعني مفسران  شما خودتان اعتراف كرديد كه فرق مذكور مورد تاييد روايات مي: اشكال
ها را  پندارند حال شما به چه دليلي آن حقيقي قرآن معناي مذكور را داخل در معاني قرآن مي

باشد و   امر مهم در ترجمه مراد متكلم ميدهيد با اينكه گذاريد و در ترجمه دخالت مي كنار مي
 .مطالب مذكور هم مراد متكلم هستند

اي شده بود و دوباره در مورد صمد تكرار خواهد  به اين اشكال در مورد باء هم اشاره: جواب
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 .شد و جواب آن را در قسمت توضيح معناي صمد خواهيم آورد

لذا بدون باشد  ميتص به خداوند  عربي رحمن صفت مخ لغت چون در ادعا كردتوانشايد ب
 رسيد كه رحمن معناي به همه رحم به اين مطلبتوان   عقليه يا وساطت كم ميه ادلهواسط
توان  باشد و مي  يعني ادعا كنيم مطلب مذكور در مورد رحمن معناي لفظي آن ميدهد ميكننده 

 محكمي براي اثبات  كه دليل برداشت شخصي است فقط يك ايناما آن را در ترجمه دخالت داد
 .دهيم  لذا آن را در ترجمه دخالت نميباشد آن وجود ندارد و خالي از ايراد هم نمي

 ترجمه رحمن و رحيم به فارسي

باشد يكي از نظر ماده و ديگري از نظر صيغه  ها به فارسي مطرح مي دو مبحث در مورد ترجمه آن
  در عربي يعني رقت قلبترحم: از نظر ماده اما. ها با يكديگر، كه بررسي خواهيم كرد و فرق آن
پس رقت قلب نسبت به ديگري را هم رحمت  شود  كه به حالت متعدي استعمال مي27داشتن
اما در فارسي به اين كار مهرباني كردن يا دلسوزي كردن يا مهرورزيدن و مانند آن گفته . گويند

كنند و در مورد ترجمه  ه ترجمه ميها رحمن و رحيم را از اين ريش مي شود لذا خيلي از ترجمه
در اينجا اشكاالتي ممكن است به ذهن  خود رحمن و رحيم از اين ماده بعداً صحبت خواهيم كرد

بزند كه بسياري از مترجمين را مجبور به استفاده از ريشه بخشيدن كرده است كه آن را توضيح 
 :خواهيم داد

كنيد و بخشيدن را رد مي  هرباني معنا ميشاهد شما براي اينكه رقت قلب را م: اشكال اول
 .كه به ذهن خيلي از مترجمين كلمه بخشيدن در ترجمه آن رسيده است كنيد چيست؟ در حالي

براي كسي كه مقداري بر لغات عربي و معناي اين لغت آشنا باشد مشخص است كه : جواب
ه از اعضاي رقت قلب يك صفت دروني است در حالي كه بخشيدن يك فعل خارجي است ك

شود پس وجهي ندارد آن را در فارسي  شود برخالف رقت كه از قلب صادر مي خارجي صادر مي
 .بخشيدن معنا كنيم

باشند و  رقت قلب و دلسوزي يك حالت دروني هستند كه همراه با دگرگوني مي: اشكال دوم
ني در مورد او باشد دگرگو از طرفي در علم كالم ثابت شده كه خداوند چون واجب الوجود مي

رود  ها به كار مي معنا ندارد و محال است لذا رحمت به معناي واقعي كلمه كه در مورد انسان
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گويند خداوند رحمت  گيريم اينكه مي شود پس نتيجه مي يعني مهرباني براي خداوند ثابت نمي
 28 مالزمهدارد يعني مالزمات آن را دارد چون رحمت كردن در مورد ديگران براي انسان ها دو

 :  خارجي دارد

سوزد و  بيند دلش به حال او مي وقتي انسان حالت عصفناك ديگري را مي : مالزم اول
 .كند بخشد يعني عطاء مي چيزي را به او مي

شود از گناه و خطايي كه طرف مقابل انجام  وقتي رقت قلب براي او حاصل مي: مالزم دوم
 .شود  به عربي عفو ميبخشد كه گذرد يعني او را مي داده است مي

پس مراد از رحمن و رحيم . كند  هم معناي مذكور را در مورد رحمت خداوند تاييد مي29روايتي
 و عرف ريشه بخشيدن هر دو 30در قرآن همان بخشندگي است چون طبق تحقيقات انجام شده

غفور گفته رساند يعني بخشنده هم به انسان معطي و هم به انسان  مالزم مذكور را در فارسي مي
 .شود مي

اين اشكال هم مانند اشكالي است كه در باء و فرق بين رحمن و رحيم مطرح شد كه : جواب
گوييم  اي مي قرار شد جواب آن را در صمد به يك باره، مفصل بيان كنيم لذا فقط در حد اشاره

د خداوند را به آوريم و برداشت مالزمات و محال بودن آن در مور كه ما معناي اصلي رحمت را مي
 .گذاريم درست مثل همان حالتي كه در خود قرآن وجود دارد عهده خواننده مي

آورند  بخشندگي به دو معناي مذكور را با صفات ديگري در مورد خداوند به عربي مي: تأييد
باشد مثل غفور يا منعم يا  ها مي باشند پس بخشندگي در واقع معادل آن كه از ماده رحمت نمي

هاي آن ها به  باشند و يكي از معادل و مانند اين صفات كه همان مالزمات مذكور ميمعطي 
 .باشد فارسي بخشنده مي

اشكال مهمي كه به تعداد زياي از ترجمه هاي ديگر وارد است و در اين ترجمه حلّ : نكته
» ربانبه نام خداوند بخشنده مه«باشد مثل  شده است؛ از دو ماده معنا كردن رحمن و رحيم مي

باشند و واضح است كه  هاي مختلف مي در حالي كه اين دو كلمه هر دو از ماده رحمت با صيغه
ها به ريشه واحد در زبان دوم به  ها به دو ماده متفاوت مادامي كه بيان معناي آن ترجمه آن

 .باشد سادگي امكان دارد اشتباه مي
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ه ما بايد به نحوي كلمات را در زبان طبق توضيحات گفته شد: ها از نظر صيغه اما ترجمه آن
دوم انتخاب كنيم كه فرق لفظي موجود در رحمن و رحيم به خواننده القا شود يعني زياد رحمت 
داشتن و دوام رحمت خداوند را بفهمد اين فرق معنايي بين رحمن و رحيم در خيلي از زبان ها 

ود درست مثل كالم عربي كه اين ش ها يا لغات از پيش تعيين شده رسانده مي به وسيله صيغه
هايي يا  تفاوت را با به كار بردن دو صيغه متفاوت رسانده است و در زبان دوم هم اگر چنين صيغه

ها استفاده كرد اما در دو حالت  لغات خاصي براي بيان اين تفاوت وجود داشت بايد از آن
 :ها استفاده كرد توان از آن نمي

 فرق مذكور در زبان دوم نه به صورت صيغه و نه به صورت معادلي براي بيان: حالت اول
 .لغت وجود نداشته باشد

ها يا اصالً كاربرد  معادل وجود داشته اما به هر علتي در زمان حال آن معادل: حالت دوم
 .رسانند ندارند يا اگر دارند تفاوت مورد نظر را نمي

ف ما از ترجمه رساندن معنا به هايي براي اينكه هد در چنين حالت: حكم دو حالت مذكور
باشد حتي در حالت دوم كه معادل وجود دارد و ممكن است هنوز  هاي عادي مي خواننده

ها را كنار  اشخاصي با سواد ادبياتي باال فرق آن را متوجه شوند، ما مجبور هستيم آن معادل
هاي قيدي يا  در قالببگذاريم و فرق معنايي مذكور را با اضافه كردن لغات يعني توضيح بيشتر 

هر قالب ديگري بيان كنيم لذا ما با اضافه كردن كلمات خاص تفاوت معنايي در رحمن و رحيم 
چه مترجميني كه از ماده بخشيدن ترجمه (را به خواننده رسانديم ولي بعضي از مترجمين 

رساندن اين معنا   براي 31.)اند اند و چه مترجميني كه از ماده مهرباني كردن استفاده كرده كرده
اند كه براي عموم مردم در زمان حال قابل فهم  هاي مختلف استفاده كرده در فارسي از نوع صيغه

ها در اصل چنين معنايي را داشته باشد  باشد لذا حتي اگر هم لغات به كاررفته به وسيله آن نمي
 .كنيم ها در ترجمه خودداري مي بنا به علت ذكر شده از آوردن آن

 . كنيم من و رحيم را بسيار مهربان و هميشه مهربان معنا ميپس رح

 mercifulبراي ريشه اين دو كلمه طبق توضيحات آمده از كلمه : توضيح معنا به انگليسي
هاي  هاي ديگري كه در ترجمه باشد لذا معادل استفاده كرديم كه معادل مهربان در انگليسي مي
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 …  وbeneficent ،gracious: ند مانندرس انگليسي آمده است مناسب به نظر نمي

الرحمن چنانچه ذكر شد صيغه مبالغه است كه چون در زبان انگليسي چنين صفتي به 
 merciful براي intensifier به عنوان extremelyصورت يك كلمه جدا معادل ندارد از كلمه 

ه در الرحمن در باشد بنا به علت ذكر شد و رحيم هم چون صفت مشبهه مي. استفاده شده است
 . استفاده شده استmerciful  برايintensifier به عنوان constantlyترجمه آن از كلمه 

 ابتدائيه است و محلي »بسم اهللا الرحمن الرحيم«جمله : تركيب عبارت بسم اهللا الرحمن الرحيم
 .از اعراب ندارد

 سورة اخالص 

هاي عربي از نام  ها و قرآن موالً در ترجمه زيادي دارد اما چون معنامهاياين سوره  : سورهنام
 .كنيم ها و بعضي تفاسير بررسي مي شود لذا ما اين نام را در فرهنگ لغت اخالص استفاده مي

خود كلمه اخالص هم معاني زيادي دارد مثل نجات پيدا كردن يا خالص شدن يا انتخاب 
ها آمده كه دو  فاسير يا لغت نامههايي هم در ت ها وجه تسميه  و به تناسب بعضي از آن…كردن و

 :كنيم مورد را بيان مي

يا . كند نام اين سوره را اخالص ناميدند چون با خواندن آن انسان از آتش نجات پيدا مي
اينكه نام اين سوره را اخالص ناميدند چون محض و خالص در توحيد است يا توحيد خواننده را 

ت كدام وجه تسميه در واقع مورد نظر بوده و شايد توان به طور يقيني گف نمي. كند خالص مي
حتي چند وجه تسميه با هم مد نظر بوده است اما با توجه به اينكه موضوع سوره توحيد است و 

همان خالص شدن يا محض » خلص«رسد معناي اصلي  ها به نظر مي با توجه به بعضي فرهنگ
دن و معناي پاكي كه در بعضي از  يعني خالص ش32كنيم شدن است، همين معنا را ترجمه مي

باشد يعني وقتي انسان ناخالصي  ها آمده است هم در واقع نتيجه همين خالص شدن مي ترجمه
 .دهيم معادل اصلي را در ترجمه بياوريم گويند پاك شده است ولي ما ترجيح مي ندارد مي

اشند و با توضيحاتي ب باشد چون اسم مي ها نياز نمي در واقع اصالً ترجمه كردن اسامي سوره
هاي فارسي  باشد لذا در بسياري از ترجمه كه در اهللا داديم ترجمه مانند اين اسم واجب نمي
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نويسيم و يكي از معاني آن،  كنند و به همين علت ما نام سوره را مي ها را ترجمه نمي اسامي سوره
. كنيم  جلوي آن ذكر ميبراي تقريب در ذهن خواننده( ) زند را داخل  تر به ذهن مي كه مناسب

 .دهيم بنابراين خيلي در مورد انتخاب اين معنا توضيح نمي

 توضيح آيات

 .يگانه است) 2( بگو او خداوند ؛اهللا احد) 1(قل هو: آيه اول

باشد و ضمير به شيء مورد بحث و سؤال بر  ـ اين سوره در بيان نصب و صفات خداوند مي1
 .گردد كه خداوند باشد مي

 .آورديم بايد اينجا تكرار شود» بسم اهللا«اي كه در مورد كلمه خداوند در  پاورقيـ 2

 قل 

 قول كه بر اثر جزم الم در تقول والتقاء ه يك مخاطب از مادهقل فعل امر صيغ:  تجزيه و تركيب
انت » قل«فاعل  . مضارعه هم افتاده و تبديل به قُلْ شده است  واو حذف شده و تاء،ساكنين

 .شدبا مي وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر خطاب بهمستتر است كه

 33باشد اما بعضي در اينجا آن را به معناي اظهار كردن در اصل به معناي گفتن مي: توضيح معنا
 فرهنگ لغت  در موارد استعمالجزء و ممكن است 34اند كه در آن روايتي هم وجود دارد گرفته

 سوره هم سازگاري دارد چون هر چند اختالفي بود در اين معروفهم آمده باشد و با شأن نزول 
از ... ها يا مشركين يا ي كه يهودي سؤال جواب دادن به شأن نزول آن را35 اكثراًاما

لذا به اين سوره  اند  گرفتهاند،  كرده در مورد نسبت خدا و توصيف خدا وسلم وآله عليه اهللا صليپيامبر
به معناي اظهار كن گرفته شده يعني » قل«ر شود به اين منظو  هم گفته مي36»نسبت خدا«

 هم يك نوع »گفتن«رسد   اظهار كن ولي به نظر مي از آن سؤالتوحيد را يا فالن را در جواب
اظهار كردن است لذا با مطالب گفته شده مثل شأن نزول يا روايت منافات ندارد چه بسا در 

اشتند كه يكي از مترادفات قل را بيان كردند  را د آيه اراده معنا كردنالسالم عليهروايات هم معصوم
 ما آن را به معناي گفتن معنا كرديم پس. باشد يه اظهار و بيان توحيد ميآچون مراد از قل در 

 .باشد و با اظهار كردن هم منافات ندارد كه معادل اصلي آن در فارسي مي
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  هو

 و روايات  مذكورطابق با شأن نزول اما آنچه م37اند بعضي آن را ضمير شأن گرفته: تجزيه و تركيب
مبتدا هو  در اين صورت .38گردد مي خداوند برهو ضميري عادي است كه بهباشد اين است كه  مي

 .شود اهللا خبرآن مي و و مرفوع

و نيازي به توضيح » او«باشد يعني  معناي آن كه بنابر نظر مختار كامالً واضح مي: توضيح معنا
 ذكر به صورت لفظي چون مرجع ضمير در سوره ينجا وجود دارد اينكهاي كه در ا ندارد اما نكته

كيست؟ لذا براي » او«شود كه مراد از   در ذهن خواننده در مرحله اول سؤال ايجاد مينشده بود
 .  را در پاورقي توضيح داديم و شأن نزول سورهمرجع ضميرپاسخ به اين سؤال 

 گردد بايد با حرف بزرگ آورده شود اوند برميي كه به خدميرضگويند  در مورد انگليسي مي
 ديگر نيازي به ذكر مرجع فهمد  چون خواننده خودش مرجع ضمير را مي در اين صورتكه

 .پس اين پاورقي را از ترجمه انگليسي حذف كرديمباشد  ضمير در پاورقي نمي

 اهللا 

 .باشد طور كه گفته شد خبر اول براي هو و مرفوع مي همان: تجزيه و تركيب

باشد كه  گردد از طرفي خبر آن هم اهللا مي چنانچه گفتيد ضمير هو به خداوند برمي: اشكال
اي از نظر معنايي ايراد داشته باشد چون معناي آن  رسد چنين جمله به نظر مي. يعني خداوند

 .»بگو او يعني خداوند، خداوند است«: شود مي

معناي اهللا را با وسعتي كه در توضيح آن ذكر گردد اما  هر چند هو به خداوند باز مي: جواب
شود يعني او كه ابهام دارد  رساند چون يك ضمير است لذا اشكال برطرف مي كرديم نمي

براي اينكه اين اشكال از . خداوندي است كه تمام صفات كمال را دارد و نقصي در او راه ندارد
داخل ترجمه ذكر كنيم نه اينكه آن را  [ ] ابتدا به ذهن خواننده نرسد خود معناي اهللا را بايد در

 .در پاورقي توضيح دهيم

باشد چون  نيازي به جواب مذكور نمي: اشكال به پاسخ مذكور و جوابي ديگر از اشكال اول
باشد بلكه احد هم قيد توضيحي آن  طبق توضيحاتي كه بعداً خواهيم داد اهللا به تنهايي خبر نمي
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كند و ديگر نياز نيست  د است كه اشكال معنايي مذكور را رد ميخواهد بود يعني او خداوند اح
معناي اهللا را در خود ترجمه بياوريم بلكه مثل بسم اهللا الرحمن الرحيم آن را در پاورقي توضيح 

 .دهيم مي

 .توضيح آن در بسم اهللا گذشت: توضيح معنا

 احد 

 .دهد ا توضيح مي خداوند رتباشد كه وحداني  مي39بدل از اهللا: تجزيه و تركيب

سازد  اند اما با سياق آيه بعد كه صمد صفت اهللا است نمي ها احد را خبر دوم هو گرفته خيلي
در فارسي اگر هم استعمال صحيح ) عطف( حرف ربط ه در پي بدون واسط  در ضمن خبرهاي پي(

 توان با يد چون ميآ باشد البته اين مشكل خاصي به حساب نمي داشته باشد، عرفي و شايع نمي
 خيلي آن را وصفي معنا به قرينه سياق مذكور) اضافه كردن يك واو در كروشه آن را حل كرد

 .رسد كنند كه أحد صفت اهللا به نظر مي مي

 از نظر ادبيات عرب ايراد دارد  چون احد نكره است و نعت بودن احد براي اهللا: اشكال
 .توضيحي بودن آن معنا ندارد پس قيد تواند نعت از اهللا كه معرفه است باشد نمي

 با تحقيق بيشتر چنانچه در بعضي كتب هم باشد و قيد توضيحي منحصر در نعت نمي: جواب
باشد كه از نظر ادبي مشكلي ندارد و از نظر  آمده بود به اين نتيجه رسيديم كه احد بدل از اهللا مي

آن بدل گفته شود يا نعت فرقي شود و اينكه از نظر ادبي به  معنا و سياق هم قيد براي اهللا مي
كنيم يعني قيد توضيحي، هرچند در خيلي از كتب  كند لذا در ترجمه آن را وصفي معنا مي نمي

 . شود اما اين دليل بر عدم وجود آن نمياشاره نشده است ) بدل تفصيلي ( بدل اين نوع ازادبي به

اند و   را به معناي واحد گرفته آن40ها گرفته شده است خيلي» هوحد «حد از ماده ا:توضيح معنا
آيد كه   عقليه اينگونه به دست ميهاند در هر صورت از روايات و ادل هايي هم گذاشته  فرق41بعضي

 . او و ديگري همتا نداشتن خداباشد يكي بسيط بودن  خداوند دو امر ميتمراد از وحداني

 گرفت  خدا همتا بودنيبه ب را، اشاره چهارم ممكن است اين آيه را اشاره به بساطت و آيه 
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باشد كه ظهور  اشاره به هر دو امر به تنهايي تواند مي آيه اول نوچ وجود ندارد آن راي بياما دليل
 .عرفي آن هم اين چنين است

 عقليه به دست ه ادله آمده كه واحد بودن خدا از دو باب مشكل دارد كه به قرين42در روايتي
 را يگانه معنا احد ما پسباشد  نحو ظهوري در ترجمه نميآيند و نيازي به آوردنشان به  مي
 كه در باشد  منافات ندارد و از باب عدد هم نمي در روايت همكنيم كه با مطالب گفته شده مي

  .گذاريم  عقل و روايات ميه و بدست آوردن جزئيات را به عهدروابت به آن اشكال گرفته شده بود

 نيز سازگار است هرچند ما در  گفته شده»احد« و»واحد«با فرقي كه در معناي مذكور حتي 
طور  اين» أحد« باب عدد است و از »واحد« مثل اينكه صدد اثبات فرق هاي مذكور نيستيم

، يعني اگر »واحد«شود برخالف   در جمله اثباتي فقط به خدا اطالق مي» احد« اينكه نيست، و
 احد تصور شده بود در يگانه هم وجود هاي مذكور درست باشد همان خصوصيات كه براي فرق
آيد چون معناي  مذكور به وجود نمي ترجمه در ايراديهاي مذكور نباشد  و اگر هم فرقدارد 

 .باشد لغوي احد همين مي

طبق توضيحات ذكر شده بهترين معادل براي احد در زبان : توضيح معناي احد به انگليسي
 . به معناي يگانه مي باشدuniqueانگليسي 

 هاستينافيه است و محلي از اعراب ندارد و جمل...  قل هكل جمل: تركيب عبارت قل هو اهللا احد
 .باشد مي بعد از قل منصوب و مقول قل

 ).1( خداوندي كه مقصود است؛اهللا الصمد :آية دوم

و كنند و به ا يعني همه مردم در تمام امور به او محتاجند و به خاطر احتياجشان او را قصد مي)1(
 .باشد نياز از هر چيز مي برند لذا او بي پناه مي

 اهللا

توضيح بيشتر در اين مورد . باشد اهللا خبر دوم براي هو در آيه اول و مرفوع مي: تجزيه و تركيب
 .در مورد تجزيه اهللا قبالً توضيح داديم. در تركيب كل جمله آخر مطالب اين آيه خواهد آمد
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 .دقبالً توضيح داده ش: توضيح معنا

 الصمد

اي معرفه است كه  باشد و كلمه صفت به معناي اسم مفعول مي» صمد«از ماده : تجزيه و تركيب
 .دهد نعت براي اهللا است و آن را توضيح مي

آيد و چون صمد به  صمد سه مورد مذكور در الرحمن اينجا هم به ذهن مي» ال«در مورد 
 كه در اين صورت خود ال اسم ول بگيريمشد آن را ال موص باشد شايد مي معناي اسم مفعول مي

 .شد بود و صمد صله براي آن واقع مي

 را در ترجمه دخالت »ال«معناي به همان علّتي كه در رحمن و رحيم گذشت : توضيح معنا
 .نداديم

ها   براي آن ذكر شده، كه براي خيلي از آن43 معاني مختلفي: صمد معناي خوددر مورد
اند به معناي قصد كسي را   در اصل لغت چنانچه خيلي از تفاسير گفته وليرواياتي هم وجود دارد

 .شود به وسيله ديگران قصد مي شود كسي كه باشد كه صمد مي مي44كردن

باشد اين است كه صمد به معناي بي نياز است شما  ها معروف مي آنچه كه در ترجمه: اشكال
 .ايد به چه دليلي آن معنا را كنار گذاشته

ها به عنوان معناي اصلي  طور كه توضيح داديم معنايي كه در فرهنگ لغت همان: جواب
اند و اينكه  باشد چنانچه خيلي از تفاسير هم به آن اشاره كرده كلمه صمد آمده بود مورد قصد مي

اي كه  اند شايد علّتش اين باشد كه يكي از مالزمات عقليه نياز گرفته گروهي صمد را به معناي بي
 :باشد به اين شرح نياز بودن خداوند مي آيد بي كور به دست مياز معناي مذ

 را قصد مي كنند و  امور اوه كسي كه همه در هم است يعني خداوند مطلقصمديتچون 
 علت اين قصد احتياجي است كه تمام موجودات نسبت به خداوند دارند يعني همه به او

 خداوند در امري به شخص يا شئ  چون اگر عدم نياز مطلق است عقليش  الزمه ومحتاجند
ديگري نياز داشته باشد پس آن شئ در همان جهت نيازي به خداوند ندارد چون خودش آن 
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زند كه در امور روزانه خيلي از  جهت را براي خداوند تهيه كرده است لكن اينكه به ذهن مي
اين است كه مثالً من ها به ديگري محتاجند در حاليكه ديگران هم به او محتاجند، علّتش  انسان

خواهم و به او محتاجم و او نيز مثالً در يك كار اداري به من  صد هزار تومان از فالن شخص مي
محتاج است اما معنا ندارد من از جهت خواست صد هزار تومان در همين زمان به فالني محتاج 

 صد هزار تومان به من باشم و احتياجم را به واسطه او برطرف كنم و در همان زمان او در همين
محتاج باشد و با من احتياجش را برطرف كند مگر اينكه يكي از ما دو نفر به مقصودمان نرسيم و 

خواهيم بگوييم همه به او محتاجند و او احتياج همه را برطرف  حال آن كه در مورد خداوند مي
 .كند فكر كنم توضيح بيشتر از اين طول دادن كالم باشد مي

 و معاني ديگر كه در تفاسير و روايات »بي نياز«اند اما   معنا كردهبي نياز را صمدلذا خيلي 
و پر واضح است كه در ترجمه بايد . هستند» مقصود« معناي اصلي ذكر شده همه از مالزمات

 . معناي اصلي را ذكر كرد و مالزمات و تفاسير را نياز نيست در ترجمه بياوريم

 .رض داردمعنا با روايات تعا: اشكال

دارد و اساساً اينكه در مورد صمد معناي   وجود45 روايتاتفاقاً براي همين معنا هم: جواب
باشند بلكه  ها معاني اصلي صمد نمي دهد كه همه آن مختلفي در روايات آمده به ما نشان مي

 .باشند مالزمات و تفاسير صمد مي

د بي نياز بودن هم يكي از معاني شويم كه خو در نهايت به قرينه روايات متوجه مي: اشكال
 .است كه از صمد قصد شده حال چه اشكالي دارد كه ما اين معنا را در ترجمه بياوريم

اين همان اشكالي است كه دو بار در ترجمه رحمن و رحيم و باء ذكر شد و قرار شد : جواب
 :جوابش را اينجا بدهيم

ليه يا روايات يا هر دو، معنايي را براي در تمام اين موارد شما با قرائني مثل مالزمات عق
ها را در ترجمه بياوريم يا حداقل  گوييد طبق قرائن مذكور بايد آن كلمات مذكور بيان كرده و مي

 :كنيم ها را در ترجمه بياوريم كه ما دو جواب براي آن ذكر مي جائز است آن

ارد بايد معادل اصلي را طور كه اشاره شد در ترجمه تا جايي كه امكان د همان: جواب اول
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باشد بلكه  ذكر كرد لذا اگر من يقين دارم مقصود متكلم از آوردن اين كلمه معناي اصليش نمي
مالزم آن است حقّ ندارم معناي مالزم را ذكر كنم چون احتماالً متكلم قصد خاصي از آوردن 

گوييد  مان عادي مييك كلمه و اراده معناي مالزمش داشته باشد حداكثر شما در مورد متكل
يعني . توان اين حرف را زد اشتباه كرده يا قصد خاصي نداشته است اما در مورد خداوند كه نمي

دهد درست مثل مورد رحمن كه  كند يا بدون غرض كاري را انجام نمي خداوند كه اشتباه نمي
د يعني نوعي رو ها به كار مي يقيناً طبق قرائن عقلي معناي اصلي رحمن كه در مورد انسان

دگرگوني دروني در خداوند محال است و اراده نشده است بلكه مالزمات آن اراده شده اما آيا 
توانست كالمي بگويد  توانست مستقيماّ مالزمات را بياورد مثالً نمي خود خداوند به هر علّتي نمي

 همان معناي كه هم فصيح باشد هم خود معناي مالزم را در آن آورده باشد چرا در مورد صمد
مطمئناً از اينگونه بيان كردن غرض خاصي . نياز را به عنوان مثال از ماده احتياج بيان نكرد بي

كنيم و برداشت مالزمات  دارند هرچند ما نفهميم لذا درست مثل قرآن ما معناي اصلي را ذكر مي
كه در تفاسير آمده ) سالمال عليهمائمه(گذاريم كه از منابع اصلي  و تفاسير را به عهده خواننده مي

 .ها را بفهمد  آن…است يا عقل و

دهيم كه گاهي اوقات از آوردن معناي اصلي در  براي اينكه رفع شبهه شود تذكر مي: استثناء
ترجمه معذوريم مثل اينكه متكلم اصطالحي به كار برده است كه در زبان دوم به آن شكل 

شود و اين با موارد مذكور متفاوت است بلكه در  كاربرد ندارد و چيز ديگري از آن برداشت مي
اينجا معادل معنايي اصلي را بايد ذكر كرد در واقع در ترجمه در مرحله اول معادل اصلي را 

افتد كه كلمه مذكور با معناي اصلي در  آوريم نه معناي اصلي را، اين استثنا جايي اتفاق مي مي
 . كه توضيح آن خواهد آمدزبان دوم كاربرد ندارد درست مثل همين صمد

اگر در ميان مالزمات ما يك مالزمه را برداشت كنيم و در ترجمه بياوريم ممكن : جواب دوم
است مالزمات ديگري هم در كار باشد كه با اين كار به خواننده منتقل نشوند مثل همين صمد 

الزمات عقليه برداشت كه با آوردن كلمه بي نياز خيلي از مالزمات ديگر كه از معناي اصلي با م
 .شود شود و در روايات هم ذكر شده، ديگر فهميده نمي مي

از . چون شايد مقصود بودن خدا براي خواننده واضح نباشد آن را در پاورقي توضيح داديماما 
طرف ديگر كلمه مقصود در فارسي به معناي گفته شده استعمال چنداني ندارد و مفهوم 

تغيير دهيم ولي اين عبارت هم » محل رجوع «  عبارتي مثلاند آن را بز باشد لذا به ذهن مي نمي
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هم معناي مورد نظر را » پناه آوردن«د و عبارت باش  نميخوب خداوند نسبت بهدر فارسي 
 .ايم كه همان را در ترجمه اصلي ذكر كردهبهتر باشد » روي آوردن«رساند شايد عبارت  نمي

ي اسم مفعول دارد اما شما در ترجمه آن فعل به كار همانطور كه گفتيد صمد معنا: اشكال
 .ايد برده

به علت اشكالي كه در معناي مقصود ذكر شد چون رساندن معنا به مخاطب در : جواب
اولويت قرار دارد لذا از ماده روي آوردن استفاده كرديم چون عبارت خداوند روي آورده شده 

رساند چون زمانش ماضي است لذا  ظر را نميباشد و معناي مورد ن است در فارسي فصيح نمي
 . رساند دوام را نمي

 turned toرسد عبارت  طبق توضيحات مذكور به نظر مي: توضيح معنا در ترجمه انگليسي
رساند اشكال و  باشد كه دوام را هم مي باشد كه فعل مجهول با زمان حال مي معادل صمد مي

 .شود  ميهاي گفته شده عيناً در اينجا تكرار جواب

خبر ديگري براي هو اهللا  باشد بلكه جمله استينافيه نمياهللا الصمد : تركيب جمله اهللا الصمد
 امر به گفتن وسلم وآله عليه اهللا صليباشد و صمد صفت آن است چون ظاهر سوره اين است كه پيامبر مي
  .باشد  پس آيه دوم هم ادامه آيه اول يعني مقول قل مياند  مطالب  شدهههم

توانيم آن را خبر  باشد لذا نمي مي تفسير آيه اول »اهللا الصمد«است كسي ادعا كند ممكن 
 مطابق با و دهد اي باشد كه جمله اول را توضيح مي براي هو بگيريم بلكه بايد جمله جداگانه

 هم در 46اند و روايتي باشد كه هر آيه از اين سوره را تفسير آيه قبل گرفته بعضي تفاسير هم مي
باشد نه توضيح ما  باشد كه اهللا الصمد بياني جديد مي تأييد آن وجود دارد اما ظاهر سوره اين مي

 گرفته بودند نه 2 ه را تفسير آي4 و 3 ه فقط آيالسالم عليهامامگوييم  قبل و در مورد روايت هم مي
 اول گرفته ه آي دوم را تفسيرهو حتي اگر هم در روايتي آياي تفسير آيه قبل باشد  اينكه هر آيه

باشد نه تجزيه و   بيان تفسيري مييكباشد با ترجمه و تركيب مذكور منافاتي ندارد چون 
 كه  اول گرفته اهللا الصمد را تفسير آي،توان با استدالالت غير ظاهر از الفاظ تركيب، هر چند مي
 .باشد ها در ترجمه نمي نيازي به آوردن آن

 . نشده استزايد و زاده ؛ نميلم يلد و لم يولد: آيه سوم
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 لم

 .كند  و گذشته مي باشد كه آن را مجزوم لم حرف جزم مضارع مي: تجزيه و تركيب

و هرچند لم معنا را ماضي  طور كه در تجزيه آمد معناي آن واضح است همان: توضيح معنا
ي از كه اين يك آيد  به معناي مضارع مي خيلي زياد تعريف مقام ماضي دركند اما در عربي  مي

كنيم لكن در مورد لم يولد چون زاييده  باشد لذا آن را در لم يلد مضارعي معنا مي مواردش مي
 .ماند افتد لذا معنا ندارد آن را مضارعي معنا كنيم پس ماضي مي شدن يك بار اتفاق مي

 يلد 

 در باشد  برخالف يولد كه مجهول مياست مضارع معلوم اول هاز ماده ولد صيغ: تجزيه و تركيب
 .گردد اينجا فعل و هو مستتر در آن فاعل است كه به اهللا باز مي

 در لكنباشد   عربي به معناي زاييدن مي47هاي در مورد معناي والدت در فرهنگ: توضيح معنا
 مطلق معنا شده يعني آيه هر خروج شيء از شيء را از خداوند نفي 49 و روايات48بعضي تفاسير

ها منافات ندارد و به نظر  كدام با معناي مذكور در فرهنگ يچباشد كه ه كند كه مفصل مي مي
 50 تولد در واقع مطلق بيرون آمدن شيء از شيء ديگر اين ماده در باب تفعل يعنيرسد مي
ها  كه در فرهنگ باشد  آن ميتمأ و زاييدن مصداق ها به آن اشاره شده  كه در فرهنگباشد مي

 روايات و اينكه آيه در بيان ه لذا به قريند آن كاربرد دارد و در ثالثي مجرزند آمده و به ذهن مي
 به قرينه مناسبت محمول و موضوع و استهجان معناي لفظي در مورد  وتوصيف خداوند است

 خصوصاً كه طبق نظر بعضي بزرگان به كار رفتن معنايي در  آن را مطلق معنا كردتوان  ميخدا
ها در زبان عربي  ثي مجرد هم وجود دارد چون بابدهد اين معنا در ثال ثالثي مزيد نشان مي

دهند كه در جاي خود ذكر شده  دهند بلكه تغييرات جزيي مي معناي ماده كلمه را كه تغيير نمي
 همه مذاهبي كه براي خدا فرزندي تصور  بر مسيحيت و رداست به عالوه مطلق معنا كردن

 .ها نازل شده است  در جواب سوال آن كه طبق شان نزول مذكور اين سورهشود  ميكنند، مي

 در ذهن خوانندگان عادي )مطلق خروج شيء از شيء ديگر (از طرف ديگر معناي مذكور
است لكن اين اشكال قابل كند كه مگر اين همه مخلوقات از خداوند حاصل نشده  شبهه ايجاد مي

 . باشيم جواب است كه در صدد بيان آن نمي
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مه فرزند استفاده نكنيم كه استهجان مذكور را تا حدي ندارد به ذهنم رسيد كه چرا از كل
 هم از ي فارسيها  خيلي از ترجمهچنانچهباشد   در سر فرزند داشتن خداوند ميبحث ظاهراًنيز و

تواند اطالق معنا را در مورد خداوند برساند ب اما عبارت خوبي كه هم كرده انداين معنا استفاده 
زند و معناي فعل مضارعي آيه را برساند و فاعل بودن خدا براي يلد هم معناي زاييدن به ذهن ن

فرزندي «، »فرزندي ندارد«: را هم بفهماند، پيدا نشد فقط عباراتي مثل اين ها به ذهن رسيد
فرزندي «، »گزيند فرزندي برنمي«، »كند فرزندي انتخاب نمي«، »شود فرزنددار نمي«، »آورد نمي

در آخر بنا به داليلي به طور موقّت در ترجمه فارسي همان  . …و» شود براي او حاصل نمي
كنم كوتاهي ما را  كنيم چون اين كار احتياج به تحقيق بيشتر داشت خواهش مي زاييدن معنا مي

 .در اين مورد بپذيريد

 واو

 .كند حرف عطف است كه لم يولد را عطف بر لم يلد مي: تجزيه و تركيب

 .واضح است: توضيح معنا

 يولد

 .باشد با اين تفاوت كه مجهول است مثل يلد مي: تجزيه و تركيب

 .از توضيحات مذكور در يلد واضح شد: توضيح معنا

معناي مطلقي كه در لم يلد ذكر شد را در ترجمه انگليسي با عبارت : توضيح معنا در انگليسي
 لم يولد هم از هايي كه ذكر شد و در ترجمه  رسانديم به همان دليلdescended fromامروزي 

 براي قسمت اول كلمه begetاستفاده كرديم اما لغت  He has born by no oneعبارت روان
رساند  شود لذا اطالق مورد نظر را نمي باشد چون معموالً فقط به جاندار اطالق مي مفيدي نمي
 .دباش توان براي قسمت دوم آن را به كار برد به عالوه اين كلمه امروزي نمي گرچه مي

 .باشد مي» اهللا الصمد«از حيث تركيبي مانند  اين جمله هم: تركيب عبارت لم يلد و لم يولد
 با  طبق توضيحات آمده در آيه قبلاند كه  را تفسير صمد گرفتهاين آيه يبعضي مطابق روايت

 . ما منافاتي نداردهترجم
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 .ستني و هيچ نظيري براي او ؛و لم يكن له كفوا احد: آيه چهارم

دات اين جمله غير از كفو واضح هستند لذا به توضيح مختصر در تركيب جمله اكتفا مفر
 .كنيم مي

 كفو

 .باشد  مي51 معناي نظير و همتاو به. تركيب آن خواهد آمد

  آمده كه با معناي مذكور منافات ندارد53 و تفاسيري52 هم رواياتگستردگي عدم نظير در بيان 
 .رساند  ميچون گستردگي مورد نظر را با اطالق

 He hasواضح است كه به عنوان بهترين معادل براي بي نظير بودن از : توضيح معنا در انگليسي

no peers توان از  شود گرچه مي استفاده ميpeerless نيز استفاده كرد اما ترجيح بنده به علت 
 .ساختار مورد اول بوده است

 اول هباشد كه يكن مضارع صيغ بل مي قه عطف بر جمل:تركيب عبارت و لم يكن له كفوا احد
 احد اسم مؤخر آن و كفواً خبر مقدم آن وله متعلق به كفواً وباشد   كون فعل ناقصه ميهازماد
 و اين تركيب بدون اشكال و تميزتر ست كه جالب نبتركيب شده نوع ديگري هم .باشد مي
 .باشد مي

 نتيجه

به زبان انگليسي مي باشد كه پس از  »  اخالص« نمونه حاضر يك كار گروهي از ترجمه سوره 
چون خيلي از لغات انتخاب شده در اين . تحليل معنائي ترجمه هاي سوره مذكور ارائه شده است

اي آن آسان  هاي مشابه وجود ندارد لذا سعي شده بعد از توضيح مطالب و ادله ترجمه در نمونه
تني چون كتاب آسماني قران كاري ترين و مناسب ترين ترجمه انتخاب شود هرچند برگردان م

  .بس دشوار مي باشد
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 نوشتپي

 . 250، شماره127، ص2 و تهذيب االحكام، ج91، ص1كافي، ج .1
معادل يك سوم ) سوره اخالص(قل هو اهللا احد : فرمودند  مي) السالم عليهامام باقر(پدرم :  فرمودندالسالم عليهامام صادق. 2

 .…باشد ن ميقرآ

 )250، حديث 127، صفحه2تهذيب االحكام، ج(
اسم است براي ذاتي كه وجودش واجب » اهللا«استفاده شده است و» اهللا«از كلمه » خداوند«در اصل قرآن به جاي . 3

 . باشد و تمام صفات كمال را دارد و نقصي در او راه ندارد مي
 .اند باشند و فقط براي فهم بيشتر معناي آيات اضافه شده مي آمده است جزء قرآن ن[ ]تمام مطالبي كه داخل  4
 سؤال شده بود و در جواب آن سوره  وسلم آله و عليه اهللا صليروايت شده كه در مورد نسب و صفات خداوند از پيامبر اكرم. 5

 درباره او سوال ها بگو او يعني خداوند كه اي پيامبر به آن: اخالص نازل شده است كه در اولين آيه مي فرمايد 

 )91، صفحه1كافي، ج (.…شده اين خصوصيات را دارد
 .به پاورقي دوم رجوع شود. 6
 .به پاورقي دوم رجوع شود. 7
يعني همه مردم در تمام امور به او محتاجند و به خاطر احتياجشان به او روي » شود به خداوند روي آورده مي«. 8

 . هيچ كس نيازي نداردكنند ولي او به آورند و او را قصد مي مي
9
 Imam Sadeq ( P.B.U.H. ) : " My father [ Imam Baqer ( P.B.U.H. ) ] said, ' The sura 

Ekhlas equals one third of the entire Koran … .' "    ( Tahthib al-Ahkam, vol. 2, p. 127, 

no.250)  
 
10
  Every thing included in [ ] is not an original part of the Koran and is added for 

readers to better understand the meaning of the verses. 

 
11
 In the Koran, Allah is used instead of God; Allah means an Essence Which is the 

All-cause, bearing all the attributes of perfection, and Which lacks nothing.  
 
12

     Ibid  
 
13

   It means that all the people need Him in all respects and turn to him because they 

need Him, and therefore He needs no one.   
 .5،ص1ج:  تفسير جوامع الجامع_ارشاد االذهان في تفسير القرآن . علت تاخير در تفاسير آمده است. 14
 ارشاد االذهان في _ 77، ص1 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 29، ص1سير، جالبحر المحيط في التف. 15

 .تفسير القرآن
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 _ 14، ص1، ج)نحاس(اعراب القرآن : باشد نه حالت فعلي عامل مراد از آوردن اين منابع فقط در ماده ابتداء مي. 16

اين عامل ( تفسير الميزان _ 29، ص1فسير، ج البحر المحيط في الت_ 27، ص1االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل، ج

اند كه در همين حد تاييدي براي حرف ما  را در مورد بسم اهللا سوره حمد به نحو خاص طبق مبناي خودشان آورده

 الفرقان _ 22، ص1 الجدول في اعراب القرآن، در حاشيه ج_ 15، ص1 تفسير نمونه، ج_ 27، ص1، ج.)باشد مي

 .93، ص1 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج_ 77، ص1رآن، جفي تفسير القرآن بالق

 .27،ص1ج: االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل_ 15،ص1ج:تفسير نمونه. 17
، 1 البحر المحيط في التفسير، ج_ ارشاد االذهان في تفسير القرآن _ 52، ص1آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج. 18

 الفرقان في تفسير القرآن _ 5، ص1 ترجمه تفسير جوامع الجامع، ج_ 28، ص1 ترجمه تفسير الميزان، ج_ 26ص

 .  82-84، ص1بالقرآن، ج

، 1 ترجمه تفسير جوامع الجامع، ج_ 29-28، ص1 ترجمه تفسير الميزان، ج_ارشاد االذهان في تفسير القرآن . 19

 . 82-84، ص1 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 21، ص1 الجدول في اعراب القرآن، ج_ 5ص
 ترجمه تفسير _ 26، ص1 البحر المحيط في التفسير، ج_ 32، ص1االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل، ج. 20

 .20، ص1 تفسير نمونه، ج_ 3، ص1 روان جاويد، ج_ 29-28، ص1الميزان، ج
-28، ص1يزان، ج ترجمه تفسير الم_ 26، ص1 البحر المحيط في التفسير، ج_ارشاد االذهان في تفسير القرآن . 21

 .82-84، ص1 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 29
 آالء _ 31، ص1البحر المحيط في التفسير، ج: در كتب يادشده اشاره به اقوال مختلف در اين موضوع شده است .22

 .53، ص1الرحمن في تفسير القرآن، ج

 6، ص1 تفسير جوامع الجامع، ج_ 30، ص1ج ترجمه تفسير الميزان، _ 31، ص1المحيط في التفسير، جالبحر  .23

 .22، ص1 الجدول في اعراب القرآن، ج_

، 1 ترجمه تفسير الميزان، ج_ ارشاد االذهان في تفسير القرآن _ 53، ص1آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج .24

 تفسير  الفرقان في_ 22، ص1 الجدول في اعراب القرآن، ج_ 31، ص1المحيط في التفسير، جالبحر  _ 30ص

 .77، ص1القرآن بالقرآن، ج

 تفسير _ 3، ص1 روان جاويد،ج_ 31، ص1المحيط في التفسير، جالبحر  _ 6، ص1جوامع الجامع، جتفسير  .25

 .94، ص1 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج_ 85، ص1 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 22، ص1نمونه، ج

 تفسير _ 3، ص1 روان جاويد، ج_ 31، ص1المحيط في التفسير، جلبحر ا _ 6، ص1جوامع الجامع، جتفسير  .26

 _ 94، ص1 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج_ 85، ص1 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 22، ص1نمونه، ج

 .30، ص1ترجمه تفسير الميزان، ج

، 1 ترجمه تفسير الميزان، ج_ 52، ص1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج_ارشاد االذهان في تفسير القرآن  .27

 . المنجد_ 31، ص1المحيط في التفسير، جالبحر  _ 29ص
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، 1 ترجمه تفسير الميزان، ج_ 53، ص1 آالء الرحمن في تفسير القرآن، ج_ارشاد االذهان في تفسير القرآن  .28

 .31، ص1المحيط في التفسير، جالبحر  _ 29ص

 .14، ص1تفسير نور الثقلين، ج .29

 .رهنگ دهخداف .30

 ... فوالدوند و _ كوثر _ فيض االسالم _ شعراني _ سراج _ روض الجنان _ تفسير آسان _ترجمه آيتي : مثل .31

 صحاح _ لسان العرب _ منجد الطالب _ جامع نوين _ الرائد _الخليل : هاي فرهنگ: تاييد براي معناي مذكور .32

 .355، ص27في تفسير القرآن، جمجمع البيان :  به اضافه_ دهخدا _ تاج العروس _

 .512، ص30 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 432، ص27تفسير نمونه، ج .33

 .512، ص30الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج .34

، 27 تفسير نمونه، ج_ 675، ص20 ترجمه تفسير الميزان، ج_ 571-570، ص10المحيط في التفسير، جالبحر  .35

 .91، ص1 كافي، ج_ 706، ص5 تفسير نور الثقلين، ج_ 510، ص30 في تفسير القرآن بالقرآن، ج الفرقان_ 432ص

 .854، ص10مجمع البيان في تفسير القرآن، ج .36

 .432، ص27 تفسير نمونه، ج_ 736، ص6 تفسير جوامع الجامع، ج_ 670، ص20تفسير الميزان، ج .37

 .432، ص27 تفسير نمونه، ج_ 622، ص7ف، ج تفسير الكاش_ 736، ص6تفسير جوامع الجامع، ج .38

 . صحاح_ مجمع البحرين _لسان العرب  .39

 .  جمهره اللغه_ تاج العروس _ دهخدا _ مجمع البحرين _ 571، ص10المحيط في التفسير، جالبحر  _صحاح  .40

القرآن بالقرآن،  الفرقان في تفسير _ 571، ص10المحيط في التفسير، جالبحر  _ 670، ص20تفسير الميزان، ج .41

 .515، ص30ج

 .516، ص30 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 436، ص27نمونه، جتفسير  .42

 ترجمه تفسير _ 571، ص10المحيط في التفسير، جالبحر  _ 519، ص30الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج .43

 .438، ص27نمونه، جتفسير  _ 861، ص10 مجمع البيان في تفسير القرآن، ج_ 672، ص20الميزان، ج

، 20 ترجمه تفسير الميزان، ج_ 570، ص10المحيط في التفسير، جالبحر  _ 623، ص7تفسير الكاشف، ج. 44

 . صحاح_ لسان العرب _ المنجد _ 454، ص5 تفسيرروان جاويد، ج_ 440، ص27نمونه، جتفسير  _ 671ص

 .676، ص20ترجمه تفسير الميزان، ج .45

 مجمع البيان في تفسير _ 624، ص7 تفسير الكاشف، ج_ 518، ص30سير القرآن بالقرآن، جالفرقان في تف .46

 ترجمه تفسير الميزان، _ 453، ص5 تفسير روان جاويد، ج_ 438، ص27نمونه، جتفسير  _ 861، ص10القرآن، ج

 .677، ص20ج

 . صحاح_ لسان العرب _مجمع البحرين  .47

 .520، ص30 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 961، ص10مجمع البيان في تفسير القرآن، ج .48
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 .520، ص30 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 441، ص27تفسير نمونه، ج .49

 . مقاييس اللغه_ مجمع البحرين _لسان العرب  .50

، 27نه، ج تفسير نمو_ 737، ص6 ترجمه تفسير جوامع الجامع، ج_ 570، ص10البحر المحيط في التفسير، ج .51

 .442-443ص

 .522-521، ص30الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج .52

، 20 تفسير الميزان، ج_ 522، ص30 الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، ج_ 442-443، ص27تفسير نمونه، ج .53

 .674ص

 پيوست

 هاي ديگر نمونه

 : كنيم هاي مشابه را براي مقايسه بهتر ضميمه مي در پايان چند نمونه از ترجمه

  : شاكرةترجم

In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful 

Say: He, Allah, is One 

Allah is He on Whom all depend 

He begets not, nor is He begotten 

And none is like Him 

 

 :ترجمه ايروينگ

In the name of God, the Mercy-giving, the Merciful! 

SAY:" God is Unique!  

God is the Source[ for everything ]; 

He has not fathered anyone nor was He fathered, 

and there is nothing comparable to Him!" 

 

 :ترجمه صفارزاده 

In the Name of Allah The Merciful Beneficent 

Say [O, Messenger!]: Allah is the One And the Only Creator; 

Allah is the Absolute Independent, [Free from all attachments:] 

Neither He has a son nor a daughter, Nor He is born of any other being, 
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And there is no equal, no match and no Mate for Allah, the Almighty." 
 

 :ترجمه قرايي 

In the Name of Allah, the All-beneficent, the All-merciful. 

Say," He is Allah, the One. 

Allah is the All-embracing. 

He neither begat, nor was begotten, 

Nor has He any equal." 

 

 :ترجمه پيكثال 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 

Say: He is Allah, the One! 

Allah, the eternally Besought of all! 

He begets not nor was begotten. 

And there is none comparable unto Him. 

 

 :ترجمه سرور 

In the Name of God, the Beneficent, the Merciful 

 (Muhammad ), say," He is the only God. 

God is Absolute. 

He neither begets nor was He begotten. 

There is no one equal to Him. 

 

 : ترجمه آربري 

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

Say: He is God, One 

God, the Everlasting Refuge 

who has not be gotten, and has not been begotten 

and equal to Him is not any one 

 

 :ترجمه مسلمانان مترقي 

In the name of God, the Almighty, the Most Merciful 

Say:" He is God, the One," 

God, the Absolute, 

He does not give birth, nor was He given birth to, 

And there is none who are His equal. 
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 ...زبان درارزيابي مشكالت مترجمان فارسي

 زبان درارزيابي مشكالت مترجمان فارسي
 هاي مركب انگليسي درك و ترجمة واژه

  مسلم صادقي

  دانشگاه آزاد اسالمي بندرعباس

 چكيده

-در بر ميا هاي زبان انگليسي ر ظمي از واژههاي مركب بخش اعالخصوص واژه ها و علينوواژه

هاي متون مختلف برانگيز در حيطة ترجمهرو، اين مبحث به موضوعي جذاب و بحث از اين.گيرند
: هدف از انجام اين تحقيق پاسخ به سواالتي چون. از زبان انگليسي به فارسي بدل شده است

شكالت، ، علل بروز اين م)هاي مركب واژه(مشكالت مترجمان در مواجه با اين نوع از نوواژگان 
شده و چگونگي درك اين نوع تركيبات از سوي مترجمان و نيز تاثير اين درك در ترجمة خلق

 . باشدها مياي مناسب براي ترجمة آننيز ارائة مدل وشيوه
 دانشگاه آزاد بندرعباس در رشتة ترجمه مشغول 8 و7هاي  دانشجوي دختر و پسر كه در ترم30

هاي مختلف  كلمة مركب از روزنامه60. ن تحقيق انتخاب شدندبه تحصيل بودند، براي انجام اي
هاي دو ابزار استنباطي در قالب تست. انتخاب و استخراج شدند) چاپ انگليسي(كشور 

هاي مركب  گونه تركيبات و ارائة واژهاي براي سنجش و ارزيابي درك دانشجويان از اينچندگزينه
رت ترجمه و ارائة معادلي مناسب و صحيح از آنها، هاي مختلف، جهت ارزيابي قددر قالب متن

كه باعث بروز ) ابهامات نحوي، معنايي و ارجاعات فرهنگي(در اين ميان سه متغير . ارائه شد
شد نيز، مورد ارزيابي قرار مشكل در درك و سپس ترجمة اين نوع تركيبات در مترجمان مي

ده به هر كلمة مركب، مورد ارزيابي قرار شهاي دادهشده و پاسخهاي گردآوريداده. گرفتند
هاي  ها حكايت از آن داشت كه مترجمان مورد آزمايش در درك تعدادي از واژهيافته. گرفتند

، با مشكل مواجه )نحوي، معنايي و ارجاعات فرهنگي(مركب به علت ابهامات موجود در آنها 
كه در قالب متن ارائه شده بود، در هاي مركبي  چنين، مترجمان در درك و ترجمة واژههم. بودند

در پايان، نتايج . هايي كه در قالب جمله ارائه شدند، با مشكالت كمتري مواجه بودندمقايسه با آن
ترين استراتژي كه در تحقيق حاضر نشان داد كه مترجمان مورد آزمايش بهترين و مناسب

فاده از ترجمة آزاد بود، كه اين كردند، استراتژي استترجمة اين نوع از نوواژگان اتخاذ مي
-هاي مركب با توجه به معناي ضمني و اصطالحي آنها مي استراتژي به نوبة خود مويد درك واژه

 .باشد
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 مقدمه

ها  در بحث ورود نوواژه   . دهندها بخش عظيمي از واژگان زبان انگليسي را تشكيل مي         امروزه نوواژه 
ــم واژه     ــدهاي مه ــي از فراين ــان، يك ــر زب ــه ه ــب ــي س ــان انگليس ــب  ،ازي در زب ــد تركي  فراين

)compounding ( است كه بر اساس آن واژگان مركب)compound words (  آينـد پديـد مـي. 
اي نـو شـكل     گيري كلمة مركب بدين صورت است كه از تركيب دو يا چند واژه، واژه             فرايند شكل 

-بـه م الزاماً معناي جـزء اين مفهو. كندگرد كه از لحاظ معنايي مفهوم خاص خود را منتقل مي         مي

آمده مفهومي خاص و    وجوددهد، بلكه در اكثر مواقع، تركيب به      جزء هر واژة مركب را تشكيل نمي      
 :توان به سه گروه تقسيم كردهاي مركب را مي رو، واژهاز اين. دهدمستقل را انتقال مي

هم تركيب شده و دراين شكل دو يا چند كلمه  با ): open compound( كلمة مركب مجزا -1
، طريقة )brain drain(فرار مغزها : مانند. شودواژة مركب به صورت مجزا از هم نوشته مي

 ).flower power(دوستي و صفا 

در اين شكل دو يا چند كلمه با هم ): hyphenated compound(دار  كلمة مركبِ خط تيره-2
، داماد roly-poly)(تپل مپل: مانند. شودتركيب شده و واژة مركب با خط تيره، از هم جدا مي

)son-in-law.( 

در اين شكل دو يا چند كلمه  با هم تركيب شده ): solid compound( كلمة مركب متصل -3
) برجيب(، blackmail )السكوتحق: (مانند. چسبندو واژة مركب حاصل به هم مي

pickpocket. 

توان بـه   از اين حيث مي   . گيرندتفاوتي شكل مي  هاي مركب در زبان انگليسي با ساختارهاي م         واژه
 :هاي ذيل اشاره كردتركيب

: تركيب اسم با قيد). gearbox(، گيربكس )wristwatch(ساعت مچي : از تركيب اسم با اسم
. ، و غيرهhigh-rise) كشيدهسر به فلك: (تركيب فعل با صفت. now generation)نسل كنوني(

گردان، هاي مركب، قيدهاي مركب، تركيبات مصوتتوان به فعلكب ميهاي مر از انواع ديگر واژه
 .اشاره كرد... قافيه و تركيبات هم

هاي مركـب   جزء واژهبهكه در اكثر مواقع از تجزية جزء جا سؤال اين است كه با توجه به اين        در اين 
هـا  توان بـراي آن   ميها پي برد، در مبحث ترجمة اين نوع تركيبات، چگونه           توان به معناي آن   نمي
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آموزان، مـوثر  اي را ارائه كرد كه در فهم و سپس در ترجمة آنها براي مترجمان و زبان              مدل يا ايده  
 .واقع شود

فراينـد درك   : شـود زبان با دو فرايند روبرو مي     هاي مركب انگليسي، مترجم فارسي      در ترجمة واژه  
)comprehension process ( و فرايند توليد)production process .( كـه فراينـد   به علت ايـن

 :پردازيمافتد، در ابتدا به آن مياتفاق مي) ترجمه(درك قبل از فرايند توليد 

شـوند كـه آن را   زبانان با سه مشكل مواجه مي هاي مركب، انگليسي    در درك واژه  :  فرايند درك  -1
 :انددر قالب سه مدل ذيل ارائه كرده

ها به صورت معناي  در اين مدل ابتدا معني واژه): Traditional Model(مدل سنتي : 1-1
كه عمل درك به كند و در صورتيكلمة تركيب مورد نظر، به ذهن شخص خطور ميبهكلمه

. آوردصورت كامل انجام نگيرد، شخص رو به معناي اصطالحي يا ضمني تركيب مورد نظر مي
 ).1969وينريچ، (

براساس اين فرضيه فرايند ): Lexicalization Hypothesis(فرضية واژگاني قاموسي : 2-1
يابي شخص به معناي تحت اللفظي و معناي زمان از طريق دستدرك معنا به صورت هم

 ).1979سوئيني و كاتلر،. (دهدتركيب مورد نظر، در راستاي هم روي مي) ضمني(اصطالحي 

بق اين مدل فرايند درك بر ط): Direct Access Hypothesis(فرضية دسترسي مستقيم : 3-1
گيرد، ابتدا از طريق دسترسي مستقيم به معناي ضمني يا اصطالحي تركيب مورد نظر انجام مي

-كلمة تركيب ميبهكه درك انجام نشود، شخص روي به معني تحت اللفظي يا كلمهو در صورتي

 ).1985گيبس، . (آورد

دهد، در آن مترجم به خلق متن از زبان ميدر اين فرايند كه بعد از درك روي :  فرايند توليد-2
كلمه، بهترجمة كلمه: پردازد، لذا از اين حيث سه مدل ترجمه ارائه شدهمبدأ به زبان مقصد مي

 ).1965كتفورد، . (ترجمة تحت اللفظي، و ترجمة آزاد

دراين نوع ترجمه، مترجم هر ): Word-for-Word Translation(كلمه بهترجمة كلمه: 1-2
كند و هيچ تغييري را در ساختار گزين مياي از زبان مقصد جايمه از زبان مبدأ را با كلمهكل

 .كنددستوري آن ايجاد نمي
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 سازد تلفعجله مي: شود به ترجمه ميHaste makes waste: مانند

در ترجمة تحت اللفظـي، ممكـن اسـت كـه     ): Literal Translation(ترجمة تحت اللفظي : 2-2
هـاي اضـافي در       كلمه آغاز كرده و در ادامه با افـزودن واژه         بهمة خود را با ترجمة كلمه     مترجم ترج 

چنين تغيير در ساختار دستوري، مطـابق بـا سـاختار دسـتوري زبـان مقصـد،                 متن ترجمه، و هم   
اي ما بين ترجمـة آزاد و ترجمـة       به عبارت ديگر اين نوع ترجمه، ترجمه      . ترجمة خود را پيش برد    

: شـود بـه  ترجمـه مـي   When in Rome, do as the Romans do: مانند. باشدمه ميكلبهكلمه
    .وقتي در روم هستي مانند روميان رفتار كن

هاي زبان مبدأ را با عبارتي يا يـك گـروه از    مترجم واژه): Free Translation(ترجمة آزاد : 3-2
اي در هـاي زبـان مبـدأ را بـا كلمـه      واژهعبارتي و يا گروهي از (ها در زبان مقصد و يا بالعكس     واژه

به عبارت ديگر، مترجم مفهوم متن مورد ترجمه در زبان مبـدأ را           . كندگزين مي جاي) زبان مقصد 
گزين كرده و در ايـن ميـان معنـاي اصـطالحي و ضـمني              با مفهوم مشابه آن در زبان مقصد جاي       

ن نوع ترجمـه تاكيـد اصـلي متـرجم بـر      دراي. دهدها و جمالت هر دو زبان را مد نظر قرار مي       واژه
باشد و از افزايش و يا كاهش در ترجمة خلق شـده،            انتقال مفاهيم از زبان مبدأ به زبان مقصد مي        

 خـواهي  :شـود بـه  ترجمـه مـي   When in Rome, do as the Romans do: ماننـد . ابائي ندارد
  .نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

هاي درك و همچنين سه مدل ترجمة موجود بين مدلبا توجه به مطالب فوق و تفاوتهاي 
 فرضية "بيني كرد كه فرايند دومِ درك، يعنيتوان پيشگونه ميذكرشده در فرايند توليد، اين

 و فرايند سومِ درك " ترجمه تحت اللفظي،" منطبق با فرايند دومِ توليد "واژگاني قاموسي
باشد، و اين فرايندها  مي" ترجمة آزاد،"وليد  منطبق با فرايند سومِ ت"فرضية دسترسي مستقيم"

كه فرايند درك مترجم از نوع دوم باشد، شوند، بدين معنا كه در صورتيبا يكديگر محقق مي
كه درك از نوع سوم باشد، مترجم آورد، و در صورتيمترجم روي به ترجمة تحت اللفظي مي

 .كنداي آزاد را اتخاذ ميترجمه

 قاهداف و اهميت تحقي

هاي مركب انگليسي، علل بروز اين  زبان در برخورد با واژهبحث مشكالت مترجمان فارسي
مشكالت، چگونگي درك اين نوع تركيبات از سوي مترجمان، و نيز تأثير اين درك در ترجمة 
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اي صحيح اهميت ارائة ترجمه. شده، به مبحثي انكارناپذير در حيطة ترجمه تبديل شده استخلق
جمان عزيز كشورمان، نويسندة اين گفتار را بر آن داشت تا به بررسي دقيق و عميق از سوي متر

با لحاظ قراردادن اين مطلب كه (زبان در درك اين نوع از نوواژگان مشكالت مترجمان فارسي
گونه هاست، در مواجه با اينزبانان، به عنوان كساني كه زبان انگليسي زبان مادري آنانگليسي
اي ، و پس از آن، به بررسي روابط بين درك و خلق  ترجمه)يز دچار مشكل هستندنوواژگان ن

 .صحيح از اين نوع تركيبات بپردازد

 سواالت تحقيق

 . هايي را به سواالت ذيل ارائه خواهد كرداين تحقيق، پاسخ

زبان با همان هاي مركب انگليسي، مترجمان فارسي  آيا در درك و سپس در ترجمة واژه-1
 زبانان با آن روبرويند؟شوند كه انگليسيالتي روبرو ميمشك

) هاي مركب واژه(زبان در ترجمة اين نوع از نوواژگان هايي كه مترجمان فارسي استراتژي-2
 كنند، كدامند؟اتخاذ مي

 فرضيه تحقيق

ها هاي مركب و همچنين سه متغيرمؤثر در درك واژه با توجه به مطالب ذكر شده درمورد واژه
هاي ذيل براي اين تحقيق ، فرضييه)ابهامات نحوي، ابهامات معنايي و ابهامات ارجاعات فرهنگي(

 :در نظر گرفته شد

-مي) زبانانفارسي(مشابه زبان دوم ) زبانانانگليسي(هاي مركب در زبان اول   فرايند درك واژه-

 .باشد

تركيب مورد ) اصطالحي(ي  فرايند درك در زبان اول و در زبان دوم تحت تاثير معناي ضمن-
 .باشدنظر مي

ها مورد كاربرد  در زبان اول و در زبان دوم، معناي ضمني تركيب، و در نتيجه، ترجمة آزاد آن-
 .گيردقرار مي
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 روش تحقيق

هـاي  اهداف اولية اين تحقيق، در ابتدا بررسي فرايند صحيح درك و انطبـاق آن بـا يكـي از مـدل     
عـالوه بـر ايـن، بـا مشـاهدة          . زبـان بـود   انگليسي در مترجمان فارسـي    هاي مركب     ترجمه در واژه  

كار رفته از سوي مترجمان حاضر در اين تحقيق، و رابطـة آن بـا فراينـد                 هاي مختلف به  استراتژي
ها، شيوة صحيحي از ترجمه در دستيابي به مفهوم ضمني تركيبـات ارائـه              درك در اين قبيل واژه    

 ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ داده و راه را بـراي تحقيقـات               در نهايت، تحقيق حاضر به    . شد
 .سازدآتي هموار مي

 شركت كنندگان

 دانشـگاه آزاد بنـدرعباس در رشـتة مترجمـي زبـان             8 و   7هـاي    دانشجوي دختر و پسر تـرم      30
ا ها اين بود كه تمامي واحـدهائي ر علت انتخاب آن. انگليسي براي انجام اين تحقيق انتخاب شدند   

داد، گذرانده و يـا درحـال گذرانـدن آن بودنـد            هاي مركب را مي     ها امكان برخورد با واژه    كه به آن  
چنـين، واحـد   كننـدگان هـم  اين شركت). ترجمة ساده، پيشرفته، مطبوعاتي، سياسي و اقتصادي      (

اي واحـده . گيري و ساخت اين قبيل تركيبات آشنا بودنـد شناسي را گذرانده و با فرايند شكل واژه
هاي   الخصوص واژه كنندگان بيشترين شانس را براي برخورد با نوواژگان و علي         الذكر به شركت  فوق

 .دادمركب را، كه تحقيق ما براين موضوع متمركز بوده، مي

 ابزار تحقيق

 .هاي مركب در اين تحقيق، منابع ذيل مورد استفاده قرار گرفتند در استخراج واژه

هاي چاپ  فرهنگ دوزبانة هزاره، فرهنگ سياسي و مطبوعاتي، روزنامه       زبانة آكسفورد،   فرهنگ يك 
الذكر انتخـاب  هاي فوق نسخة روزنامه4 كلمة مركب از     60در نهايت   . انگليسي كيهان و ايران نيوز    

 frequency""هاي مركـب، تعـداد تكـرار     معيار انتخاب اين واژه   . ها انطباق داده شدند   و با فرهنگ  
گونـه  اسـتفاده از ايـن   ("readability"، قابليـت فهـم   )رتبه از اين تركيبات    م 5استفادة بيش از    (

ــه و مــتن واژه ــب جمل واژه،  ("interesting origin"گيــري تركيــب، منشــاء شــكل)هــا در قال
 مـورد اسـتفاده قـرار    1984 براي اولين بار توسط جرج ارول در كتـاب  Big Brother""ديكتاتور

درمـورد  ) تسـت آ  (ايتست چندگزينـه  . و نوع تست استفاده شد    در اين تحقيق از د    . ، بود )گرفت
 كلمة مركب در قالب جمله بـراي سـنجش ميـزان درك مترجمـان مـورد آزمـايش، و تسـت                      15
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 كلمة مركب در قالب متن و جمله براي ارزيابي نوع ترجمـه             45در قالب ارائة    ) تست ب (ترجمة  
-شدن، و قبل از ارائه به شـركت  پس از آماده  ها  تست. و معادل اتخاذ شده براي اين گونه تركيبات       

-هاي ارائـه  كنندگان، توسط تعدادي از اساتيد زبان مورد بازبيني قرار گرفتند و انطباق سطح واژه             

پايـايي  . (الذكر، مورد تائيد قرار گرفتند هاي مختلف ترجمة فوق   شده در كالس  شده با مفاهيم ارائه   
 ).متن

 ها شده از روزنامهسخراجهاي مركب ا نمونه واژه  :1جدول 

هاي مركب واژه رديف هاي مركب واژه رديف   

1 lawmakers 31 inalienable right 

2 spokesman  32 teargas canisters 

3 bilateral cooperation 33 blackmail 

4 military force 34 White House 

5 peaceful demonstration 35 hardline regime 

6 international issues 36 disastrous consequences 

7 current situation 37 apartheid wall 

8 nuclear weapons 38 God willing 

9 gunmen 39 decisive role 

10 firefights 40 Road map 

11 West Bank 41 man handled 

12 eyewitnesses 42 territorial integrity 

13 political progress 43 money lender 

14 battleground 44 Big Brother 

15 under domain 45 clock ticking 

16 joint press conference 46 war clouds 

17 regional developments 47 budget message 

18 suicide attack 48 after life 

19 interest rate 49 capital punishment 

20 economic growth 50 brain-drain     

21 corrupt powers 51 deaf-mute 

22 civilian purpose 52 ready-made 

23 common views 53 man-eater 

24 majority leader 54 man-made 

25 senior adviser 55 danclapping 

26 second sermon 56 roly-poly 
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27 border clash 57 Alocholiday 

28 moral values 58 landslide 

29 stronger measure 59 honeymoon 

30 Non-Aligned Movement 60 aftermath 

 روند تحقيق

 .بعد از انتخاب و استخراج تركيبات مورد نظر از منابع، تحقيق در دو مرحلة اصلي انجام شد

ترين شيوة ارزيابي ميزان درك محقق بهترين و مناسب:  مرحلة درك).تست آ(مرحلة اول 
ت اي دانسهاي چندگزينههاي مركب، را در قالب تست مترجمان مورد آزمايش در برخورد با واژه

هاي مركب انگليسي  بدين ترتيب كه هر كدام از واژه).  كلمه مورد بررسي60 كلمه از 15ارائة ( 
شده از آن بايست مترادف و يا تعريف صحيح ارائهاي ارائه داده و مترجمان ميرا در قالب جمله

كدام به نوبة شده هر هاي مركب ارائه واژه. كردندهاي نادرست انتخاب ميگزينه را، از ميان گزينه
خود ابهامات معنايي، نحوي  و ارجاعات فرهنگي را به همراه داشتند، و بدين صورت مترجمان 

آدم "براي نمونه، تركيب . شدندمورد آزمايش در انتخاب گزينة صحيح با مشكل مواجه مي
 Man-eater sacrificed "اش را گرفتآدم خوار آخرين قرباني" درجملة) man-eater("خوار

his last victimداراي ابهامات نحوي دردو گزينه ازسه گزينه بود ،   . 

b) a man who kills without purpose  a) a man who is eaten by another     

c) a man who eats human being 

 Saddam Houssein was a Big"ها يك ديكتاتور بودصدام حسين براي عراقي"يا در جملة

Brother for Iraqi's people كلمة مركب ،Big Brother در دو گزينه از سه گزينه، داراي 
 .اين ابهامات معنايي بود

a) a person in authority who controls people's behavior and thoughts 

b) an intelligent leader                         c) an older brother 

هـاي مركـب در        اين اسـت كـه فقـط بـه ارزيـابي و سـنجش واژه               ايهاي چندگزينه مشكل تست 
كنندة آن نيسـت كـه   پرداخت، و اين امر تضمين     در قالب جمله و خارج از متن مي        "درك"فرايند
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آيا مترجمان قادر هستند كه در فرايند توليد نيز ترجمة قابل قبول و يا معـادل مناسـبي را بـراي         
نابراين، تحقيق حاضر نيازمند ارزيابي و ارائة مرحلة ديگـري بـه            ب.  اين نوع از نوواژگان ارائه دهند     
 .نام مرحلة توليد يا ترجمه بود

كننـده  مرحلة ترجمه در واقع مكمل و تكميـل       :  مرحلة توليد يا ترجمه    ،)تست ب (مرحلة دوم   
بدين منظور محقق در اين مرحله، هم بـه ارزيـابي ميـزان درك، و هـم بـه       . باشدمرحلة درك مي  

براي نيل بدين هـدف،     . پردازداي صحيح از سوي مترجمان مورد آزمايش مي       بي خلق ترجمه  ارزيا
گونـه از تركيبـات     ارائـة ايـن   ( كلمة مركب مورد ارزيابي در قالب دو فرم          60 كلمه را از     45محقق  

نحوي، معنـايي و    (ارائه داد تا در وهلة اول ابهامات        ) هاي مختلف هاي مختلف و متن   درقالب جمله 
ها را مورد ارزيـابي قـرارداده، و در وهلـة بعـد،             مترجمان در برخورد با اين واژه     ) اعات فرهنگي ارج

ترجمـة تحـت اللفظـي، معـادل     (هـاي اتخـاذ شـده     نحوة ترجمة اين نوع از نوواژگان و اسـتراتژي        
بايسـت  مترجمان مي . از سوي مترجمان را، مورد ارزيابي قرار دهد       ) تقريبي، توضيح و ترجمة آزاد    

شده در جمله يا مـتن، معـادل صـحيح و يـا ترجمـة مناسـب                 هاي مركب مشخص    قط براي واژه  ف
 .دادندفارسي آن را، با توجه به معني نوواژة مركب در جمله يا متن مورد نظر، ارائه مي

  نتايج

هـاي صـحيح    هاي درك بدين صورت است كه جـواب       نحوة محاسبة نتايج به دست آمده در تست       
محاسـبه و در  ) هر كلمـة مركـب  (ها مترجمان مورد آزمايش به هر كدام از آيتم   شده از سوي    داده

 Facility(هاي صحيح مربوط به هـر آيـتم در قالـب شـاخص آسـاني سـؤال      نتيجه درصد جواب

Index ( انـد در آن آيـتم      هايي كه در جـدول درصـد كمتـري را كسـب كـرده             آيتم. شودارائه مي
هاي با درصد باالتر نشان از مشـكل كمتـر   اند و آيتم بودهمترجمان با مشكل درك بيشتري مواجه   

ابهامـات  (در اين بخش همچنين به تجزيـه و تحليـل آمـاري هركـدام از متغيرهـا                  . در درك دارد  
هـاي  براي تست . شودها پرداخته مي  در مورد هر كدام از آيتم     ) نحوي، معنايي و ارجاعات فرهنگي    

هـاي مترجمـان    حاسبة فوق  به محاسبات مربوط به پاسخ       مربوط به بخش ترجمه عالوه بر نحوة م       
به كـار بـرده شـده    )  اللفظي، معادل تقريبي، توضيح و ترجمة آزاد     ترجمة تحت ( هايدر استراتژي 
 .شودها پرداخته مييابي و ترجمة هركدام از آيتمبراي معادل

 را كه معـادل آن  "West Bank" مترجم، واژة 30مترجم از 11به عنوان نمونه در بخش ترجمه، 
ترجمـه و  ) Literal Translation(الفظـي  باشـد، بـه صـورت تحـت     مي"كرانة غربي"در فارسي 
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 نفر افراد   30 نفر از    eyewitnesses 6""اند و يا براي ترجمة واژة        را گذاشته  "بانك غربي "معادل  
 Approximate( از اسـتراتژي معـادل تقريبـي    " شاهدان عيني"مورد آزمايش  به جاي معادل 

Equivalent (   هـاي  يـا در مـورد واژه     . انـد  ترجمـه كـرده    "شاهد حضـوري  "را  استفاده كرده و آن
"money lender"و "interest rate"نـرخ بهـره  " و"پـول شـويي  "ها به ترتيب  كه معادل آن" 
 پـولي كـه     "هـاي استفاده كرده و به ترتيب معادل     ) Explanation(باشد، از استراتژي توضيح     مي
سودي كه براي پول در يك فعاليـت    "و   "صورت غير قانوني و در راه نادرست از آن استفاده شود          ب

 Free(در مـورد اسـتراتژي آخـر، يعنـي ترجمـة آزاد      . انـد  را برگزيـده  "شـود اقتصادي داده مـي 

Translation (                     كه با توجه به بافت متني و يا مفهوم جملـه بهتـرين مفهـوم، و در واقـع، معنـاي
 White"توان به تركيبـات  لمة مركب مورد نظر را منتقل مي كرده، به عنوان نمونه ميضمني ك

House" و "international issues"    كـاخ  " را كه تمامي مترجمان مورد آزمـايش بـه درسـتي
 apartheid" و "blackmail"هـاي مركـب    ترجمه كرده، و يـا واژه "الملليمسائل بين"و"سفيد

wall"    ،ترجمـه   "ديـوار حائـل   " و   "حق السـكوت  "درستي   نفر به  30 نفر از    7فر و  ن 3را به ترتيب 
 .اندكرده

 )تست آ(هاي مركب قسمت درك نتايج، واژه: 2جدول  

)سواال15از (آيتم ها رتبه  
پاسخهاي  

)30=ماكزيمم(صحيح  

شاخص آساني 
%100سوال از  

1.5 man-made 30 100% 

1.5 man-eater 30 100% 

3 war clouds 28 93.3% 

4 ready-made 24 80% 

5 after life 22 73.3% 

6 honeymoon 18 60% 

7 aftermath    17 56.6% 

8 brain-drain 15  50% 

9 budget message 13 43.4% 

10 capital punishment 12 40% 

11 landslide 9 30% 

12 Road map 7 23.3% 

13 danclapping 6 20% 

14 Big Brother 4 13.3% 

15 Alocholiday 2 6.6% 
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 )                                                        تست ب(هاي مركب قسمت ترجمه نتايج، واژه: 3جدول 

)سواال45از (آيتم ها رتبه  
پاسخهاي 

)30=ماكزيمم(صحيح  

شاخص آساني 
%100سوال از  

4.5 bilateral cooperation 30 100% 

4.5 White House  30 100% 

4.5 military force 30 100% 

4.5 international issues 30 100% 

4.5 nuclear weapons 30 100% 

4.5 political progress 30 100% 

4.5 current situation 30 100% 

4.5 common views 30 100% 

9 moral values 27 90% 

10 battleground 26 86.6% 

11 spokesman 25 83.3% 

12 gunmen 24 80% 

13.5 eyewitnesses 21 70% 

13.5 lawmakers 21 70% 

15.5 firefights 20 66.6% 

15.5 joint press conference 20 66.6% 

17.5 regional developments 19 63.3% 

17.5 deaf-mute 19 63.3% 

19.5 suicide attack 18 60% 

19.5 peaceful demonstration 18 60% 

21.5 corrupt powers  16 53.3% 

21.5 roly-poly 16 53.3% 

23.5 economic growth 15 50% 

23.5 West Bank 15 50% 

26 man handled 14 46.6% 

26 decisive role 14 46.6% 

26 God willing 14 46.6% 

28 under domain 13 43.3% 

29.5 stronger measure 12 40% 

29.5 majority leader 12 40% 

31.5 inalienable right 11 36.6% 

31.5 teargas canisters 11 36.6% 

33 senior adviser 10 33.3% 
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35 civilian purpose 9 30% 

35 hardline regime 9 30% 

35 second sermon 9 30% 

37 disastrous consequences 8 26.6% 

38 apartheid wall 7 23.3% 

39.5 interest rate 6 20% 

39.5 border clash 6 20% 

41 territorial integrity 5 16.6% 

43 Non-Aligned Movement 3 10% 

43 blackmail  3 10% 

43 clock ticking 3 10% 

45 money lender 2 6.6% 

هاي مركب   واژههاي به كار رفته از سوي مترجمان در ترجمةنتايج، استراتژي: 4جدول   

)اال سؤ45از (هاآيتم رتبه  
ترجمة آزاد 

)30=ماكزيمم(  
معادل تقريبي 

)30=ماكزيم(  

 اللفظي تحت
30=ماكزيمم(  

ماكز(توضيح
)30=يمم  

1 
bilateral 

cooperation 
30  

  

2 White House 30    

3 military force 30    

4 international issues 30    

5 nuclear weapons 30    

6 political progress 30    

7 current situation 30    

8 common views 30    

9 moral values 27 3   

10 battleground 26 2 2  

11 spokesman 25  2 3 

12 gunmen 24 4 2  

13 eyewitnesses 21 6 3  

14 lawmakers 21 6  3 

15 firefights 20 4 3 3 

16 
Joint press 

conference 
20 6 

2 2 

17 
regional 

developments 
19 4 

5 2 

18 deaf-mute 19 6  5 
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19 suicide attack 18 5 5 2 

20 
peaceful 

demonstration 
18 5 

7  

21 corrupt powers  16 8 6  

22 roly-poly 16 6 6 2 

23 economic growth 15 6 7 2 

24 West Bank 15 4 11  

25 man handled 14 5 5 6 

26 decisive role 14 9 7  

27 God willing 14 8 4 4 

28 under domain 13 10 5 2 

29 stronger measure 12 8 10  

30 majority leader 12 13 2 3 

31 inalienable right 11 10 5 4 

32 teargas canisters 11 14  5 

33 senior adviser 10 13 5 2 

34 civilian purpose 9 10 11  

35 hardline regime 9 12 6 3 

36 second sermon 9 10 11  

37 
disastrous 

consequences 
8 14 

3 5 

38 apartheid wall 7 15  8 

39 interest rate 6 12 6 6 

40 border clash 6 12 6 6 

41 territorial integrity 5 15 10  

42 
Non-Aligned 

Movement 
3 10 3 14 

43 blackmail  3 3 18 6 

44 clock ticking 3 7 20  

45 money lender 2 2 6 20 

 هاي مركب قسمت درك در رابطه با متغيرها  آماري از واژهةخالص: 5جدول 

شاخص آساني  ميانگين متغيرها رديف
%100سوال از  

 انحراف از معيار

 7.86 %44.22 13.27 ابهامات معنايي 1

 9.54 %62.07 18.62 ابهامات نحوي 2



 

72 
 

 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 

رجاعات فرهنگيابهامات ا 3  6.5 14.95% 0.7 

15=تعداد كل آيتم ها 4  15.8 52.65% 9.39 

 اهاي مركب قسمت ترجمه در رابطه با متغيره  آماري از واژهةخالص: 6جدول 

شاخص آساني  ميانگين متغيرها رديف
%100سوال از  

 انحراف از معيار

 8.56 %56.15 16.85 ابهامات معنايي 1

 8.18 %62.56 18.77 ابهامات نحوي 2

 11.92 %45.82 13.75 ابهامات ارجاعات فرهنگي 3

45=تعداد كل آيتم ها 4  16.46 54.89% 8.90 

 هاهاي مركب قسمت ترجمه در رابطه با استراتژي  آماري از واژهةخالص: 7جدول 

1350=كل پاسخها استراتژيها رديف  
شاخص آساني 

%100سوال از  

تعداد مترجمان 
استفاده كننده از 

 استراتژي

 16 54.89 741 ترجمه آزاد 1

 6 21.26 287 معادل تقريبي 2

 5 15.11 204 ترجمه تحت اللفظي 3

 3 8.74 118 توضيح 4

بحث و بررسي   

نتايج نشان داد  كه مترجمان مورد آزمايش بيشترين مشكل را در ) تست آ( تست درك در
اي ابهام فرهنگي بودند، داشتند؛ فقط  كه دار"Road map،  Alocholiday"برخورد با دو واژة 

دومين متغير، ابهام . از مترجمان پاسخي صحيح را به اين دو كلمه  ارائه كرده بودند% 95/14
از % 22/44 آيتم داراي ابهامات معنايي بودند، كه 15 آيتم از 11معنايي بود كه در اين قسمت 

 پاسخ با 30 پاسخ صحيح از 4مونه براي ن. افراد پاسخي صحيح را به اين بخش ارائه كردند
.  كه داراي ابهام معنايي بود، ارائه شده بود"Big Brother"به كلمة مركب %  3/13ميانگين 

آخرين متغير ابهام نحوي بود كه مترجمان مورد آزمايش با مشكل كمتري در رابطه با سواالت 
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)  آيتم15 از 8براي % 7/62( يح هاي صحداراي اين نوع ابهامات روبرو بودند، چرا كه درصد پاسخ
، man-eater"هاي كنندگان در اين تست به آيتمبراي نمونه تمامي شركت. مؤيد اين ادعاست

man-made"پاسخ صحيح، و به آيتم % 100طور  به"danclapping" كه اين واژة مركب نيز ،
 .ئه كردندپاسخ صحيح ارا% 20همانند دو واژة قبلي داراي ابهام معنايي بود، فقط 

محقق تجزيه و تحليل خود را در دو بخش متمركز كرده و در ابتدا ) تست ب(تست ترجمه در 
قبل از فرايند ( آيتم بخش ترجمه را از لحاظ ابهامات معنايي در فرايند درك مترجمان 45

هاي به كار رفته از سوي مورد بررسي قرار داده و در بخش دوم استراتژي) ترجمه و توليد
 كلمة مركب مورد تجزيه و تحليل قرار داده، كه به ترتيب درصد 45مان را در ترجمة اين مترج
و %) 15/56(، معنايي%)82/45( هاي صحيح براي ابهامات ارجاعات فرهنگي پاسخ
، ترجمة %)8,74(هاي به كار رفته، يعني استراتژي توضيح و در مورد استراتژي%) 56/62(نحوي
. را ارائه كرده بودند%) 89/54(و ترجمة آزاد %) 26/21(عادل تقريبي ، م%)11/15(اللفظي تحت

 ب و آهاي هاي ارائه شده در تستمحقق همچنين در اين بخش به مقايسة درصد پاسخ
 ب،هاي مركب فقط در قالب جمله ارائه شده ولي در تست   واژه آهايپرداخت؛ چرا كه در تست

هاي صحيح در درنتيجه درصد پاسخ. ارائه شده بودندهم در قالب جمله، و هم در قالب متن، 
بود، كه اين امر محقق را بر آن داشت تا در تست % 89/54 بو در تست %  65/52 آتست 

ها درقالب متن هايي را كه در قالب جمله ارائه شده بودند، از واژه واژه) بتست (مربوط به ترجمه 
درقسمت % 2/58ر نتيجه نتايج نشان داد كه ها بپردازد، كه دجدا كرده و به بررسي پاسخ

هاي مركب در قالب جمله  به واژه%  2/48هاي مركب در متن جواب صحيح داده شده و  واژه
هايي كه درقالب متن به كار رفته  كند كه مترجمان از واژهپاسخ داده شده، كه اين امر ثابت مي

جمة مناسب و صحيحي را براي اين نوع بودند، درك بهتري داشتند، و با توجه به جريان متن تر
اي را در تواند  نقش تعيين كنندهمي) context(درنتيجه بافت متني . گزيدندتركيبات بر مي

 .يابي درست ايفا كندخلق ترجمة صحيح و معادل

 گيرينتيجه

ز هاي مركب بخش عظيم و زايايي ا هاي مختلف اين مقاله عنوان شد، واژهگونه كه در بخشهمان
يابي  فرايند فهم و درك و متعاقب آن بحث ترجمه و معادل. گردند هاي انگليسي را در بر مي واژه

كه مترجمان برانگيز در امر ترجمه تبديل شده؛ ايناين نوع از تركيبات، به موضوعي بسيار بحث
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درك و عزيز در مواجه با اين نوع از نوواژگان با چه مشكالتي روبرو شده و متغيرهايي كه در 
كردند مواردي بود كه به هايي كه مترجمان  اتخاذ ميگذاشتند و استراتژيترجمة آنها تاثير مي

 دانشجوي كارشناسي 30هاي گردآوري شده از نتايج داده. صورت جزء به جزء به آن پرداخته شد
بهامات هاي مركب از ا دهد كه اين مترجمان در برخورد با واژهمترجمي زبان انگليسي نشان مي

معنايي، نحوي و ارجاعات فرهنگي موجود در اين تركيبات تاثير پذيرفته و درنتيجه در فهم و 
ها نشان داد كه مترجمان همچنين بررسي. ترجمة اين نوع از نو واژگان با مشكل مواجه بودند

توضيح تقريبي،  الفظي، معادل ترجمة تحت(ها از چهار استراتژي مورد بحث براي ترجمة اين واژه
نتا يج نشان از آن داشت كه بهترين و مؤثرترين استراتژي در . كردنداستفاده مي) و ترجمة آزاد

هاي مركب، استفاده از استراتژي  اي صحيح در برخورد با واژهيافتن معادلي مناسب و خلق ترجمه
فرايند ترجمة آزاد است، كه اين امر به نوبة خود منطبق با مدل فرضية دسترسي مستقيم در 

هاي مركب فقط با توجه به  باشد، كه اين فرضيه مدعي آن است كه درك و فهم واژهدرك مي
ها همچنين نشان داد كه بررسي. شودهاي مركب حاصل مي معناي اصطالحي و ضمني واژه

-اند، ارائه ميهاي مركبي كه در قالب متن مترجمان، فهم و در نتيجه ترجمة بهتري را از واژه

اند؛ بنابراين متن را نيز مي توان به عنوان متغير ديگري  هايي كه در قالب جملها آندهند، ت
 .كنددانست كه نقش تاثيرگذاري را در ترجمة صحيح ايفا مي
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     ضميمه    

 :هاي مركب دربخش درك اي از تست واژهنمونه: تست آ

I. Select the best choice for the bold compound words 

1- Many intellectuals left Iran in recent years. The government must take an 

action to prevent from brain-drain. 

a) not able to think or talk in intelligent way 

b) suffering from serious damage to brain 

c) the movement of highly skilled and qualified people to another country 

2- Saddam Hossein was a Big Brother for Iraqi's people. 

a) a person in authority who controls people's behavior and thoughts 

b) an intelligent leader 

c) an older brother 

3- Road map could not finish to Palestine and Israel conflict. 

a) a map that indicates important roads 

b) a road locates on a map            

c) a proper name with literal meaning refers to particular issue 

4- Man-eater sacrificed his last victim. 

a) a man who kills without purpose 

b) a man who is eaten by another 

c) a man who eats human being 

5- This is the beginning of the end of the decade-long honeymoon between 

India and china. 

a) the time period at the start of new activity without criticism 
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b) the time period of travel in other country 

c) the time period those two countries send immigrants to each other. 

 :)هترجم(هاي مركب در بخش توليد اي از تست واژهنمونه: تست ب

II. Provide Persian equivalent for the bold compound words 

1- The U.S. Federal Reserve held interest rate steady at 5.25 percent on 

Wednesday and stuck to a forecast steady of growth despite signs of   

economic weakness. 

2- Ahmadinejad said the economic growth was 4.6 percent in 2004. 

3- Emami Kashani said here in his second sermon that the occupier 

Americans do not care a bit about fate of Iraqi nation. 

4- Dadullah, aged about 40, is the most senior Taliban commander to be 

killed since the hardline regime was toppled nearly six years ago.  

5- Eight people killed in a suicide attack in the western of Baghdad. 

III. According to the following texts, present the best translation for the bold 

compound words. 

Text 2  

Palestinian Killed in West Bank Raid 

Israeli troops raided a northern West Bank village in search of militants on 

Saturday, waging several firefights with gunmen and killing one Palestinian, 

the army said. 

Meanwhile, a number of Palestinian and foreign sympathizers were wounded 

on Friday afternoon when IOF troops used force to quill a peaceful 

demonstration against the apartheid wall near the village Bilin to the west 

of the southern West Bank city of Ramallah.  

Eyewitnesses said that IFO soldiers fired teargas canisters, rubber coated 

bullets and stun grenades toward the demonstrators causing a number of 

casualties. 

Some demonstrators were man handled, beaten and dragged on the ground. 

                                                                                  (Kayhan, April 22, 2007) 
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  ∗حسن هاشمي ميناباد
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي اراك

 )بخش ششم(

 اي مزرعة حيواناتتحليل مقابله

 زادهبه ترجمة صالح حسيني و معصومه نبي

 هر درس اين.  كه در دست تأليف دارمآموزش ترجمهگفتار زير بخشي است از كتاب دوجلدي 
متن انگليسي، شرح و تحليل نكات دستوري و معنايي يك ) 1: شود بخش تشكيل ميكتاب از دو

. تمرين) 2. و كاربردي آن و مسائل مربوط به ترجمه و زبان فارسي، و ترجمة متن انگليسي
ها همانند بخش اول درس يك متن انگليسي با شرح و تحليل نوع اول آن. اندها بر دو نوعتمرين

هاي نوع دوم به تمرين. بايد آن را ترجمه كنندآن است، منتها بدون ترجمه كه خود خوانندگان 
هاي خوب و هايي از ترجمهدر اين بخش نمونه. مقابلة ترجمه با متن اصلي اختصاص دارد

تي دربارة ترجمه پرسيده شده و نكات مهم آن مطرح سؤاالشاخص و برجسته انتخاب شده و 
 .شده است

بي آن، آموزش ترجمه از بزرگان اين رشته هدف ما از بخش مقابلة ترجمه با متن اصلي و ارزيا
هاي توان بسياري از مشكالت واژگاني و نحوي ترجمه را حل كرد و شيوهبا اين كار مي. است

گرفتن از تجربيات نظرية ترجمه بدون ارجاع به عمل و بهره. گوناگون ترجمه را شناخت
ددگرفتن از نظرية ترجمه اي بهتر از ممترجمان كاركشته، هيچ است و عمل ترجمه را چاره

                                                

∗ h_hashemi_mi@yahoo.com 
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تر توان با عنايت به كار عملي مترجمان بهتر و آسانهاي گوناگون ترجمه را مينظريه. نيست
 .دريافت و آموزش داد

هايي كه سؤال. آموزان است در بخش تمرين تأكيد ما بر تفكر و تحليل خود خوانندگان و ترجمه
 درگير فرايند ترجمه و مسائل و و او را عمالًدارد  به تأمل واميشود، خواننده رامطرح مي

 .سازدمشكالت آن مي

-7(زاده  اثر جورج اوروِل به ترجمة صالح حسيني و معصومه نبيمزرعة حيواناتبخش آغازين 
هاي مربوط به هر رسشعالوه بر پ. ايمارة آن مطرح كردهرا انتخاب كرده و سئوالتي درب )1382:5

 :ز پاسخ دهيدهاي زير را نيجمله، پرسش

 اند به سبكي معادل سبك متن اصلي دست يابند؟آيا مترجمان توانسته -

اين . اي طبيعي و روان دست يابنداند تا به ترجمهمترجمان تغييراتي در متن اصلي داده -
 .ها را ارزيابي كنيدبندي و آنتغييرات را دسته

 .دها بحث كنيموارد حذف و اضافه را مشخص سازيد و دربارة آن -

راحتي و بدون توان بهاندازي ندارد و آن را ميآيا ترجمه شيوا و روان است و خلل و دست -
 اشكال خواند؟

آيا ترجمه با متن اصلي متفاوت است؟ امكان دارد چيزي از ترجمه كم يا بر آن اضافه  -
 نشده باشد، اما متن ترجمه به لحاظ معنايي و كاربردي با متن اصلي تفاوت داشته باشد؟

 آيا ترجمه ابهامي دارد كه باعث آن مترجمان باشند؟ -

 اند؟آيا مترجمان مخاطب اصلي را شناخته و براي چنين مخاطبي در فارسي ترجمه كرده -

خوبي به فارسي ها را بههاي شاخص متن اصلي را تشخيص داده و آنآيا مترجمان ويژگي -
 اند؟منتقل كرده

Chapter 1 

(1) Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen-houses for the night, 

but was too drunk to remember to shut the pop-holes. (2) With the ring of 

light from his lantern dancing from side to side, he lurched across the yard,  

kicked off his boots at the back door, drew himself a last glass of beer  
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from the barrel in the scullery, and made his 

way up to bed, where Mrs. Jones was already 

snoring. 

(3) As soon as the light in the bedroom went out 

there was a stirring and a fluttering all through 

the farm buildings. (4) Word had gone round 

during the day that old Major, the prize Middle 

White boar, had had a strange dream  

on the previous night and wished to 

communicate it to the other animals. (5) It had 

been agreed that they should all meet in the big 

barn as soon as Mr. Jones was safely out of the 

way. (6) Old Major (so he was always called,  

though the name under which he had been 

exhibited was Willingdon Beauty)  was so 

highly regarded on the farm that everyone was 

quite ready to lose anhour's sleep in order to hear what he had to say. 

  

(7) At one end of the big barn, on a sort of raised platform, Major was  

already ensconced on his bed of straw, under a lantern which hung from a  

beam. (8) He was twelve years old and had lately grown rather stout, but he  

was still a majestic-looking pig, with a wise and benevolent appearance in  

spite of the fact that his tushes had never been cut. (9) Before long the  

other animals began to arrive and make themselves comfortable after their  

different fashions. (10) First came the three dogs, Bluebell, Jessie, and  

Pincher, and then the pigs, who settled down in the straw immediately in  

front of the platform. (11) The hens perched themselves on the window-sills,  

the pigeons fluttered up to the rafters, the sheep and cows lay down  

behind the pigs and began to chew the cud. (12) The two cart-horses, Boxer 

and Clover, came in together, walking very slowly and setting down their 

vast hairy hoofs with great care lest there should be some small animal  

concealed in the straw. (13) Clover was a stout motherly mare approaching  

middle life, who had never quite got her figure back after her fourth foal.  

(14) Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong 

as any two ordinary horses put together. (15) A white stripe down his nose 

gave him a somewhat stupid appearance, and in fact he was not of first-rate  

intelligence, but he was universally respected for his steadiness of  

character and tremendous powers of work. (16) After the horses came 

Muriel, the white goat, and Benjamin, the donkey. (17) Benjamin was the 
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oldest animal on the farm, and the worst tempered. (18) He seldom talked, 

and when he did, it was usually to make some cynical remark--for instance, 

he would say that God had given him a tail to keep the flies off, but that he 

would sooner have had no tail and no flies. (19) Alone among the animals on 

the farm he never laughed. (20) If asked why, he would say that he saw 

nothing to laugh at. (21) Nevertheless, without openly admitting it, he was 

devoted to Boxer; the two of them usually spent their Sundays together in the 

small paddock beyond the orchard, grazing side by side and never speaking. 

(George Orwell, 1945:5-7) 

 فصل اول

، درِ مرغداري را قفل كرده بود، منتها از فرط 1مزرعة اربابيشب كه شد آقاي جونز، صاحب ) 1(
در حلقة روشنايي فانوسش كه اين سو و ) 2. (هاي باالي آن را ببنددود روزنهمستي يادش رفته ب

اش را با شلنگه به درِ عقب كه رسيد، چكمه. خورد، تلوتلوخوران از حياط گذشتآن سو تاب مي
 ظرفشوخانه پر كرد و راهش را كشيد به تختخواب ةاز پا در آورد و آخرين گيالس آبجو را از بشك

 . چه، صداي خُر و پفش بلند شده بوديز، تا بگويخانم جون. رفت

آن ) 4. (كه چراغ اتاق خواب خاموش شد، جنب و جوشي سرتاسر مزرعه را فراگرفتهمين) 3(

، شب پيش خواب عجيبي 2 صاحب مدالسفيديالدهن گشته بود كه ميجر پير، گرازِ بهروز دهن
-بنا را بر اين گذاشتند كه به) 5. (ويدخواهد نقل آن را براي حيوانات ديگر بگديده است و مي

كه (ميجر پير ) 6. (شدن از شرّ آقاي جونز، همگي در طويلة بزرگ جمع شوندمحض خالص
) در نمايشگاه شركت كرده بود» زيباي ولينگدون«شد، منتها با نام هميشه به اين اسم ناميده مي

هايش، ساعتي از ي شنيدن حرفقدري در مزرعه مورد احترام بود كه همه حاضر بودند برابه
 .شان را بزنندخواب شب

ميجر بر جايگاه بلند سكومانندي در ته طويلة بزرگ، زير فانوسي كه از تير آويزان بود، روي ) 7(
گذشت و اين اواخر هم خيلي دوازده سالي از عمرش مي) 8. (بستري از كاه جا خوش كرده بود

                                                

  .ترجمه كرديم» مزرعة اربابي«را  Manor Farm، )خانة اربابي (manor house با توجه به .1

معادل . ترجمه كرده بوديم» نايب قهرمان«را  Middle Whiteدو كلمة وسط، يعني . Prize Middle White boarجاي به. 2
لحاظ تمثيلي دال بر طبقة  عالوه بر نژاد، بهMiddle Whiteباري . مديون دقت عالمانة دكتر كامران احتشام است» سفيديال«

دي است از يقين فرانموبسا مظهر ماركس يا لنين بوده باشد، اما بهطبق گفتة يكي از منتقدان، ميجر چه. متوسط هم هست
 .شودوجه در ترجمه منتقل نميپيداست كه داللت معناي دوم به هيچ. روشنفكر طبقة متوسط اروپاي غربي
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هايش را كشيده بودند، كه دندانتي بود و با وجود اينتنومند شده بود ولي هنوز هم خوك باهيب
دير نپاييد كه سر و كلة حيوانات ديگر هم پيدا شد و ) 9. (اي داشتظاهر حكيمانه و خيرخواهانه

اول از همه بلوبل و جسي و پنيچرسگه آمدند و ) 10. (هركدام براي خود جايي دست و پا كردند
ها روي لبة پنجره مرغ) 11. (هاي جلو سكو لم دادندوي كاهها، كه هنوز نرسيده رخوكبعد ماده

-گاوها و گوسفندان پشت سر ماده. زنان روي تيرهاي سقف جاگرفتندنشستند و كبوتران بال

-باكسر و كلووراسبه، كه هر دو ارابه) 12. (ها دراز كشيدند و بناي نشخواركردن گذاشتندخوك

كه مبادا هاي بزرگ و پشمالوي خود را از ترس اينسمسالنه با هم آمدند و كش بودند، سالنه
كلوور ماديان تنومند ) 13. (بردندحيوان كوچكي در كاه قايم شده باشد، بااحتياط در آن فرو مي

اش، ديگر نتوانسته بود و ميانسالي بود و حالتي مادرانه داشت و پس از زايمان چهارمين كره
اي بود، قدش هجده گز و زور و العاده باكسر حيوان فوق)14. (تناسب اندام گذشته را بازيابد

-اش ظاهري احمقانه به او ميخط سفيد پايين پوزه) 15. (قوتش به اندازة دو اسب معمولي بود

راستش را بخواهيد، هوش و ذكاوت خيلي خوبي هم نداشت، ولي به سبب پايمردي و زور . داد
. االغه آمدندبزه و بنجامينها، موريلبعد از اسب) 16. (نظيرش، مورد احترام همگان بودبازوي بي

زد، و وقتي خيلي كم حرف مي) 18. (تر بودبنجامين از ديگر حيوانات مزرعه پيرتر و بدعنق) 17(
-گفت خدا به من دم داده كه با آن مگسمثالً مي. خواندگفت معموالً آية يأس ميهم چيزي مي

بنجامين در ميان حيوانات ) 19. (آفريدداد و نه مگسي ميميها را دور كنم ولي كاش نه دم 
گفت، پرسيدند، ميو علتش را هم كه مي) 20(خنديد، وقت نميمزرعه تنها كسي بود كه هيچ

. كردوقت علناً چيزي ابراز نميارادت خاصي به باكسر داشت، ولي هيچ) 21. (آخر به چه بخندم
زار كوچك پشت باغ، بدون هيچ حرفي و حديثي، كنار هم نها را در چمآن دو معموالً يكشنبه

  .چريدندمي

 7-5: 1382زاده، صالح حسيني و معصومه نبي

 اند؟ترجمه كرده» شب كه شد«را به  for the night چرا مترجمان  )1(

 ؟»مرغداني« است يا hen-houseمعادل مناسبي براي » مرغداري« -

  چيست؟…drunk toبراي » تياز فرط مس« نظر شما در مورد معادلِ -

 acrossو » در« به with: انداي ديگر ترجمه شدهگونهدو حرف اضافه در آغاز جمله به)  2(
راهش «به  made his wayبرگردانده شده و » خوردنتاب«به  Dance. تبديل شده» از«به 

 .»را كشيد
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 به دو 21 و 15 جملة دوم متن انگليسي به سه جملة مستقل تقسيم شده، و جملة -
آيا مترجمان . اند انگليسي در هم ادغام شده20 و 19هاي از طرفي، جمله. جمله

 اند؟توجيهي منطقي براي اين كارشان داشته

 در متن اصلي دارد؟معادلي » تا بگويي چه« آيا -

 را به all through the form buildingsاند كه آيا مترجمان كار درستي كرده)  3(
 اند؟برگردانده» زرعهسرتاسر م«

 :دربارة درستي يا نادرستي سه معادل زير بحث كنيد)  4(

 words had gone round دهن به دهن گشته بود

 prize صاحب مدال

 communicate it to the other نقل آن را به حيوانات ديگر بگويد

animals 

 اند؟را چرا با حروف سياه مشخص كرده» سفيديال« مترجمان -

 . مدالْصاحبصاحبِ مدال، : را چگونه بخوانيم» صاحب مدال «-

 ترجمه شده است؟» بنا را بر اين گذاشتند« به agreeچرا )  5(

 Mr. Jonesدر برابر » شدن از شرّ آقاي جونزخالص« مترجمان چگونه به معادل -

was safely out of the wayاند؟ رسيده 

 كرديد؟نه ترجمه مي را چگوmeet اگر شما مترجم بوديد، -

 اند؟برگردانده» در نمايشگاه شركت كردن« را به exhibitمترجمان چرا فعل )  6(

- quiteاين كار مترجمان درست بوده يا نه؟.  در ترجمه حذف شده 

شان ساعتي از خواب شب« را به to lose an hour's sleep اگر شما مترجم بوديد، -
 كرديد؟ترجمه مي» زدن

 اند؟رسيده» مانند«و » جايگاه«جمان با چه استداللي به متر)  7(

- alreadyكنيد؟شما اين حذف را چگونه جبران مي.  در ترجمه حذف شده 
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» از خودشان«آيا اين كلمه را مترجمان . در اين جمله معادلي در انگليسي ندارد» هم«) 8(
 اند يا با توجه به شيوة بيان فارسي؟اضافه كرده

.  را حتماً ترجمه كنندthe fact thatدانند كه  مترجمان خود را ملزم مي بسياري از-
كنند، و زبانه يا دوزبانه مراجعه ميطلبي كه نه به فرهنگ تكمترجمان ناشي يا راحت

را به  the fact is thatنه به متن اصلي و نيز زبان فارسي توجه دارند، اين عبارت و 
 In spite if/ despite. گردانندو جز آن برمي» هاين حقيقت ك«و » حقيقت اين است«

of the fact thatبا اين، كهبا وجود اينهاي سرراستي در فارسي دارد، از جمله  معادل-

 .Nمثالً (اي از دستورنويسان و نويسندگان انگليسي جالب است بدانيد كه عده. كه

Foster 2004: 84, M. Nurnberg 1972:118 ( عبارتthe fact that دانند را زايد مي
 . استفاده شودthatكنند كه فقط و پيشنهاد مي

 :موارد ديگر

Is it not a fact that we are all human beings? 

  است كه ما همه انسانيم؟اينمگر نه 

)1351: 482شاپور اردشيرجي (  

 the fact is that ، قدر مسلم اين كهقدر مسلم اين است كه

 in view of the fact that كهبا توجه به اينكه، نظر به اين

جا  مترجمان دو بخش آخر جملة انگليسي را براي رسيدن به فارسي طبيعي و روان جابه-
 .21نيز نگاه كنيد به جملة ... نددهايش را نكشيده بوكه دندانبا وجود اين«: اندكرده

. ترجمه شده» ديري نپاييد كه«وارة در فارسي به جمله before long عبارت قيدي –) 9(
 آيا اين كارِ مترجمان درست است؟

  چگونه ترجمه شده؟11 در اين جمله و جملة begin to فعل -

  معادل مناسبي در فارسي گرفته؟after their different fashions آيا -

را چگونه بايد » بلوبل«اگر به متن انگليسي دسترسي نداشته باشيم، تلفظ درست ) 10(
 شخيص دهيم؟ت
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آيا اين قيد توصيفگرِ مكان .  آمدهimmediatelyدر برابر » كه هنوز نرسيده« ظاهراً -
 ها؟است يا توصيفگرِ زمان و حالت خوك) جلو سكو(

 برگردانده شده؟» زنان جا گرفتنبال« به flutterچرا ) 11(

)12 (lestچه معادلي در فارسي گرفته؟  

 .ترجمه شده» كه حالتي مادرانه داشت«ة وار به جملهmotherlyقيد ) 13(

  معادلي در فارسي يافته؟approaching آيا -

- figure ترجمه شده؟» تناسب اندام« چرا به 

 كنيد؟آيا اين افزايش را تأييد مي. در فارسي اضافه شده» زايمان «-

)14 (handاينچ 4متر يا  سانتي16/10گيري ارتفاع اسب است، معادل با  واحد اندازه .
واحد قديمي طول است برابر با حدود يك » گز« صدري افشار، فرهنگ فارسي امروزبرطبق 

  متر است؟18آيا قد اسبي به نام باكسر . متر

برگردانده شده و ساختار اين بخش از جملة » زور و قوت« به اسم strong صفتِ -
 .فارسي متفاوت با ساختار انگليسي است

. »راستش را بخواهيد«به  in factتبديل شده و » همگان«به اسم  universallyقيدِ ) 15(
 كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي14اين موارد تغيير و دگرگوني، و مورد آخر جملة 

و نيز نگاه كنيد به . اندترجمه كرده» به سببِ« را مترجمان به for حرف اضافة -
 .2تغييرات حروف اضافه در جملة 

 پذير است؟جيهتو somewhat آيا حذف -

بزه و موريل(االغه -بزه، -مترجمان براي معرفي بعضي از حيوانات از شكل گفتاري ) 16(
اين . انداستفاده كرده) 10بلوبل و جسي و پنيچرسگه، جملة (سگه –و ) االغهبنجامين

 كنيد؟نامگذاري را با توجه به سبك كتاب چگونه ارزيابي مي

-كم حرف مي(درستي حذف شده، زيرا فعل فارسي ارسي بهدر آغاز جملة ف heفاعل ) 18(

 كند كه فاعل كيست؟، خود، مشخص مي)زد
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- made some cynical remark نظر شما . ترجمه شده» خواندآية يأس مي« به
 چيست؟

- would soonerكند كه مترجمان در مقابل آن  بر ترجيح دادن چيزي داللت مي
 ست؟نظر شما چي. اندآورده» كاش«

آيا مترجمان كار . فاعل انگليسي در اواخر جمله و فاعل فارسي در اول جمله آمده) 19(
 اند؟اند كه فاعل را در اول جمله آوردهدرستي كرده

هاي انگليسي آمده؟ آيا دليل در مقابل چه واژه يا واژه» آخر به چه بخندم«در » آخر«) 20(
 در اين ساختار فارسي نيست؟» خرآ«وجود اين كلمه شيوة بيان فارسي و همĤيي 

 در nevertheless. ترتيب دو بخش اول اين جمله در انگليسي و فارسي متفاوت است) 21(
چرا؟ نيز نگاه كنيد به آخرين توضيح . در بين دو بخش آمده» ولي«اول جملة انگليسي و 

 .8جملة 

Nevertheless, without openly admitting it, he was devoted to Boxer; 

 .كردوقت علناً چيزي را ابراز نمياردات خاصي به باكسر داشت ولي هيچ

چه آن«يعني ) 1378( ابوالحسن نجفي فرهنگ فارسي عاميانةبرطبق » حرف و حديث «-
نظر شما .  آمدهnever speakingاين عبارت مقابل . »گزاري شودجويي و گلهماية عيب
 چيست؟

 منابع
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 *برزي  فاطمه مهدي
 دانش آموختة كارشناسي ارشد مترجمي زبان انگليسي

 دانشگاه عالمه طباطبايي

)قسمت چهارم(  

 

 

 

 توس روزنبرگ يوس

بخش  ارزشمند و به اندازه آن الهاممبدأاز ديدگاه روزنبرگ، آنچه كه ترجمه را مانند متن 
 .نمايد، انتقال شكل، محتوا و زبان نيست بلكه يكپارچگي متن مقصد استمي

 :گذارد تا ايجاد متن مقصد چهار مرحله را پشت سر ميمبدأگويد ترجمه از درك متن وي مي

ها كه قبل از اكتشاف آنها توسط ذهن موجودند كه اين نوع وجود پديدهآگاهي از  .1

تواند با آگاهي از آن يك ترين نوع دانش است كه مترجم ميآگاهي در حقيقت ساده

 . نمايدمبدأاي در متن كلمه را در متن مقصد جايگزين كلمه

ر چيزي توضيحي تواند در مورد ههايي كه ذهن بر اساس موجوديت آنها ميانواع پديده .2
ها و تمايل هر يك از آنها به هاي فرهنگي بين زبانو به بيان ديگر تفاوت داشته باشد

                                                

* f_mehdibarzi@yahoo.com 

اند و با گسترش  كه قرن بيستم را عصر فناوري و تكنيك نام نهادهدر قسمت قبل گفتيم
 . متفاوتي وارد رشته ترجمه شدهاينظريهيت ترجمه در اين دوران، فعال

 و يوجين نايدا ، سه انديشمند ديگر  در اين قسمت با يوستوس روزنبرگ ، رامان ياكوپسن
 .شويمآنها در قرن بيستم آشنا مي هاينظريهترجمه، و 
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 آشنايي با انديشمندان ترجمه

حذف بخشي از كالم جهت ارتباط، كه زبانهاي متفاوت را منحصربه فرد كرده و باعث 
شود؛ به همين دليل است كه مترجم بايد از اين شكافهاي تمايز آنها از يكديگر مي

 .ي داشته باشد تا بتواند ترجمه اي ارزشمند ارائه دهداطالعاتي آگاه
بيني نيستند و انواع پديده ها كه با در نظر گرفتن ذهنيت فرهنگي مترجم قابل پيش .3

 .ناپذيرندبنابراين اجتناب
-ها تأثيرگذارند، بخشي از طبيعت انسان ميهاي ذهني كه بر حساسيت انسانفعاليت .4

در ترجمه نيز . ر اساس تجارب فردي قضاوت كندكنند كه بشوند و به وي كمك مي
 .گيردمترجم تحت تاثير شاعر يا نويسنده متن اصلي قرار مي

 

 :داردروزنبرگ در ارتباط با ترجمه شعر اظهار مي

 :بايستمترجم شعرجهت قضاوت در مورد تأثير نهايي شعر بر خواننده مي .1

 .ه عكس العملي داشته استبداند كه شاعر در برابر رويدادهاي زمان خود چ. الف
 .بداند رفتار شاعر در برابر اتفاقات متفاوت چگونه بوده است. ب

 .سروده استبداند شاعر چگونه شعر مي. ج

 .از درجه و نوع عادات واژگاني آگاه باشد. د

 .بين ماهيت و معناي شعر و شكل ظاهري آن مانند غزل و قصيده تمايز قائل شود. و

 خالقيت داشته و نه تنها زبانشناس بلكه مبدأاندازه شاعر متن مترجم شعر بايد به  .2
 .شناسي و آرشيتكت نيز باشدفيلسوف زيبايي

 

 رامان ياكوپسن    

 :شوددسته تقسيم مي ترجمه از ديدگاه ياكوپسن به سه    

هاي كالمي با استفاده از  يا تفسير نشانه1 درون زبانيةترجم .1

به بيان ديگر ترجمه درون . ميهاي همان زبان كالساير نشانه

                                                

1 Intralingual translation 
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بندي زباني، ترجمه به معناي دقيق كلمه نيست بلكه اين نوع ترجمه براي عبارت

مجدد پيام در همان زبان اوليه آن يا به كاربرد هم معناها يا به بهره گيري از اطناب 

مثل ساده كردن يك متن فني براي يك غيرمتخصص يا بازنويسي يك اثر . متكي است

بندي خود، صرفاً به اين نكته اشاره در واقع وي با ارائه مقوله. ك براي كودكانكالسي

كند كه ترجمه متعلق به گروهي از پديده هاي به هم پيوسته است كه مي توان مي

در اين نوع ترجمه ميزان اطالعاتي كه در حين . بين آنها شباهت خانوادگي يافت

 .هاستيگر ترجمهرود كمتر از درمزگذاري مجدد از دست مي

اي است كه با آنچه كه  يا ترجمه به معناي اخص تنها ترجمه 1 بينازبانيةترجم .2
وي ترجمه بينازباني را . كند مطابقت داردعموماً واژه ترجمه به ذهن متبادر مي

وي فرآيند ترجمه . كندتعريف مي» هاي كالمي با استفاده از زباني ديگرتفسير نشانه«
داند كه در آن مترجم پيام دريافت شده از منبعي ديگر ي نقل قول ميبينابيني را نوع

 .دهدكند و انتقال ميرا مجدداً رمزگذاري مي

 كه در آن ترجمه تبديل يك نشانه 2) صامتةترجم/ استحاله(اي ترجمه بينانشانه .3
-ههاي كالمي است با استفاده از نشانتفسير نشانه«اي ديگر است و به عبارتي به نشانه

وي تفسير مجدد هنر كالمي را با استفاده از . »اي غيركالميهاي نشانههاي نظام
گويد در وي مي. شماردهايي از اين فرآيند بر ميموسيقي، رقص، سينما يا نقاشي نمونه

اشان هاي ساختاري با وجود از بين رفتن كالمياي برخي ويژگيترجمه بينا نشانه
هاي شعري نه تنها به علم زبان د كه بسياري از مشخصهگيرشوند و نتيجه ميحفظ مي

 .شناسي همگاني تعلق داردها، يعني به نشانهبلكه به  كل نظريه نشانه

ها مانع از انتقال اطالعات از هاي سبكي و ساختاري زبانياكوپسن معتقد است كه تفاوت
بندي گرامري خاصي دستههاي متفاوت فاقد زماني كه زبان. شوديك زبان به زبان ديگر نمي

برند تا منظور گيري بهره ميها و راهبردهاي متفاوت مانند اطناب كالم يا وامهستند، از تكنيك
 . را به مقصد انتقال دهندمبدأنويسنده متن 

                                                

1 Interlingual translation 

2 Intersemiotic translation  or transmutation 
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 آشنايي با انديشمندان ترجمه

 خالقانه 1ياكوپسن معتقد است كه هر متني قابل ترجمه است مگر شعر كه نيازمند جابجايي
 .ز طريق شكل بيان مي شوداست چرا كه در شعر معنا ا

 يوجين نايدا
تئوري ترجمه نايدا نتيجه كار عملي وي بر روي ترجمه انجيل 

هايي از اصول ترجمه به همراه نمونه«نايدا در كتاب خود . است
دارد كه ترجمه خوب براساس هدف آن  بيان مي2»ترجمه انجيل
شود و به طور كلي معتقد است كه هدف از ترجمه تعريف مي

بايست ايجاد متني در زبان مقصد باشد كه تا حد يك متن مي
امكان، نه تنها از نظر شكل كه از نظر سبك و معنا معادل متن 

ترجمه خوب هرگز نبايد رنگ و بوي .  باشدمبدأاصلي در زبان 
-ترجمه بدهد و در صورتي كه انتقال معنا و سبك توأماً امكان

برخوردار است و در نتيجه مترجم پذير نباشد، انتقال معنا از اولويت 
 .هايي را به متن اضافه، از آن كم يا كالً تغيير دهدمجاز خواهد بود تا درصورت لزوم بخش

 :كندوي معنا را به سه بخش تقسيم مي

 5 و معناي ضمني 4، معناي ارجاعي 3معناي زباني

شامل تحليل، اي تشكيل شده است كه ترجمه از ديدگاه نايدا از يك سيستم سه مرحله
هايي كه در مدل وي براي تشخيص معناي صريح و ضمني به تكنيك.  است6انتقال و بازسازي

روند، ساختار كلمات را تجزيه و تحليل كرده و كلمات متفاوت در يك حيطه را از يكديگر كار مي
ت قائل ها از ساختار طبقاتي كه بين كلمات در سطوح مختلف تفاواين تكنيك. سازندمتمايز مي

كند هاي خاص يك دسته از لغات مرتبط را شناسايي مي و از تحليل تركيبي كه ويژگي شودمي
شوند، و همچنين از تحليل ساختار معنايي كه در آن معاني مختلف از يكديگر تشخيص داده مي

 .بردبهره مي

                                                

1 transposition 

2 Principles of Translation as Exemplified by Bible Translation 

3 linguistic meaning 

4 referential/denotative meaning 

5 emotive/connotative meaning 

6 Analysis, transfer & restructuring 
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س آن بنيان اي مي داند كه ساختار ظاهري زبان براسا را عنصر ساختاري پايه1نايدا هسته
 . ها بقيه ساختارها را به نحوي كارآمد و مناسب بدست آوردتوان از آنشده است و مي

ها اي تركيبي است از عناصر چهار مقوله ساختاري يعني ابژهاز ديدگاه نايدا ساختار هسته
دهاي ها، رويدادها و مجرّهاي كيفي ابژهويژگي(، مجرّدها )كنش ها(، رويدادها )اشياء و افراد(

 يعني نوعي دگرگويي كه در آن - 3اي از طريق گشتار معكوسجمالت هسته. 2هاو رابط) ديگر
 مبدأ از جمالت واقعي متن -دهندالذكر ميها جاي خود را به يكي از ساختارهاي فوقروساخت
 است و در مبدأكننده روابط دستوري متن به اين ترتيب گشتار معكوس، تحليل. آيندبدست مي

هاي تحليل شده و معاني  از لحاظ مولفهمبدأين حال معاني ارجاعي هر يك از عناصر پيام ع
شوند و نهايتاً معاني ضمني و سبكي هاي مشترك و متباين تجزيه ميها بر اساس مشخصهواژه

 .گيرندنيز تحليل شده و مورد توجه قرار مي

 : در ترجمه از ديدگاه نايدا به دو صورت است4تعادل

كه به خود پيام از نظر صورت و محتوا توجه ) formal equivalence (دل صوريتعا .1

وار  ماشينمبدأهاي صورت متن اي است كه در آن ويژگيتعادل صوري ترجمه. دارد

هدف مترجمي كه براي دستيابي به تعادل صوري . انددر زبان گيرنده بازآفريده شده

خود سخن بگويد و با شرايط فرهنگ  با لحن مبدأكند اين است كه متن تالش مي

دستيابي به اين هدف در عمل مستلزم آن است كه در . مقصد تطبيق داده نشود

 functional)هاي نقشي هاي صوري به جاي معادلصورت امكان مثالً از معادل

equivalents)ها به هم پيوسته يا از هم گسسته نشوند و  استفاده شود، جمله

 .بندي حفظ شوندمله عالئم سجاوندي و پاراگرافهاي صوري از جشاخص

كه در آن پيام متن اصلي به نحوي به زبان ) dynamic equivalence (تعادل پويا .2
گيرنده انتقال يافته است كه واكنش گيرنده اين زبان اساساً شبيه به واكنش گيرنده 

ن كردن هايي است از جمله جايگزياي مستلزم شيوهچنين ترجمه. متن اصلي است

                                                

1 kernel 

2 Objects, events, abstracts & relationals 

3 Back transformation 

4 Equivalence  
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 آشنايي با انديشمندان ترجمه

ترند، تصريح  با عناصري از زبان مقصد كه از لحاظ فرهنگي مناسبمبدأعناصر مبهم زبان 
 به صورت معناي ضمني آمده و افزودن مقداري حشو براي مبدأاطالعاتي كه در متن 
 .كمك به درك مفهوم

ان، نايدا معتقد است كه در ترجمه يك متن، مترجم عالوه بر داشتن دانش كافي در هر دو زب
بايست قادر به ترجمه شفاهي همان متن نيز باشد، از موضوع آن به خوبي آگاه باشد، كدهاي مي

هاي نوشتاري در زبان مقصد آگاهي استفاده شده در متن را به خوبي درك كند، از سبك و تكنيك
به صورت داشته باشد و هم چنين بداند كه هدف نويسنده از نگارش متن چه بوده است تا بتواند آنرا 

مترجم بايد مرتباً متن خود را مرور و تنظيم نمايد و در هر لحظه . كامل به متن مقصد انتقال دهد
پيام نويسنده را در نظر داشته باشد و ترجمه خود را به صورتي ارائه دهد كه از لحاظ شكل و معنا در 

 .متن مقصد قابل قبول باشد تا در نهايت كاري ارزشمند ارائه دهد

 در زبان مقصد باشد و در مبدأهاي زبان بايست توليد مجدد پيامترجم از ديدگاه نايدا ميهدف م
ترنمودن فهم متن، مترجم مجبور به استفاده از آيد كه براي آساناين روند شرايطي ضروري پيش مي

 .گردداضافات، حذف يا ايجاد تغييراتي در متن مقصد مي

 : ويس در ترجمه استنايدا به دو دليل طرفدار ارائه پان

 ارائه اطالعات تكميلي در مورد متن .1

 .تصحيح اختالفاتي كه در متن اصلي وجود دارد .2
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 ترجمه؛

 كاري دشوارتر از نويسندگي يا سرودن شعر است

   ١فريده مهدوي دامغانيگفتگو با دكتر 

حق يكي از پركارترين دكتر فريده مهدوي دامغاني را بايد به: جام جم آنالين
ثاري بزرگ آثاري كه نه تنها خود آمترجمان حال حاضر دانست، آن هم مترجم 

 . انداند بلكه داراي خالقاني بزرگ چون دانته آليگيري بودهو جاودانه بوده

ها ويژگي منحصر به فرد در خانم دكتر فريده هپركاري، تعهد، تخصص و د
، در شهر 2006 ژوئيه 24 مصادف با 85در روز دوم مردادماه سال  مهدوي دامغاني سبب شد تا او 

از دست  راونا واقع در ايالت اميليارمانيا و با حضور جمعي از مسئوالن سياسي و فرهنگي ايتاليا،
را، كه باالترين نشان  ست جمهوري ايتاليا، نشان كمن داترهاستاندار اين ايالت به نمايندگي از ريا
 . لياقت در اين كشور است دريافت كند

 رئيس جمهوري ايتاليا در اين آيين با تاكيد بر اين نكته كه نشان لياقت كمن داتره براي ةنمايند
تين بانوي فريده مهدوي دامغاني، نخس: شود، گفتنخستين بار به يك فرد غيرايتاليايي اعطا مي

 . ايراني و مسلمان است كه اين نشان را از آن خود ساخته است

 رشد  كرده تحصيل اي  درخانواده وي.  دنيا آمد  به  در تهران1342 سال  تيرماه28در  فريده مهدوي،
 اروپا   ادبيات  دكتراي دكتر مهدوي.  آمريكا است» هاروارد«   استاد دانشگاه پدرش   كه نمود تا جايي

 ، ، ايتاليايي ، انگليسي  فرانسه هاي زبان  به وي.  دارد  وسطي  قرون  در ادبيات اي  ويژه  وتخصص است
 در   فعال  مترجم  يك  عنوان  به همچنين.  مسلط است   درصد پرتغالي70 و حدود  ، التين اسپانيولي
 ، بارها و  دكتر مهدوي.   است  داده امانج ، ايتاليا و برزيل  در فرانسه  زيادي هاي،سخنراني  كتاب دنياي
 . هاي شيرين و مقتدرش جوايز گوناگوني را از آن خود كرده استخاطر ترجمهبارها به

آور ايراني كه توانست باالترين نشان لياقت ايتاليا را از سوي رئيس فريني مترجم نامآهنوز از افتخار
 . گذردايم كه از نظرتان ميبا او گفتگويي كرده . ماه نمي گذرد جمهوري اين كشور دريافت كند يك

                                                

 گاه جام جم آنالينيرگرفته از وب .  1 
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 گفتگو با دكتر فريده مهدوي دامغاني

خانم فريده مهدوي چه كار كرده است كه براي نخستين بار در ايتاليا باالترين نشان لياقت به 
 يك غيرايتاليايي تعلق گرفته است؟

ترين آثار منظوم و منثور ادبيات  در طول اين شش سال اخير، بيش از بيست جلد از مهم
 چهار اثر از ةخاطر ترجمهمين طور به. ام ر ايتاليا را به زبان فارسي ترجمه كردهكالسيك و معاص

 و "ميهماني"، " زندگاني نو"ترين آثار دانته از جمله كمدي الهي و سه كتاب ديگر او مهم
 كه هرگز تاكنون در كشورهاي خاورميانه و يا حتي در كشورهاي آسيايي "پيرامون سلطنت"

 . ين كار را ايرانيان، براي نخستين بار به انجام رساندندترجمه نشده بود و ا

 چرا خانم مهدوي مترجم شد؟ 

تر از آن  چون دوست مي داشت نويسنده يا شاعر شود، لذا به اشتباه پنداشت كه كار ترجمه آسان
حال آن كه كار ترجمه، از بسياري جهات، بسيار دشوارتر از نويسندگي يا . دو كار پيشين است

اي كه دارد، دقيقا بنا به خط   شعر است؛ زيرا مترجم ناگزير است بنا به وظيفه اخالقيسرودن
سير نويسنده يا شاعري كه اثر وي را در دست ترجمه دارد و با همان سبك و استيل و گزينش 
واژگان و لحن و حال و هواي مورد نظر صاحب اثر، پيش برود، از اين رو، ناگزير است كه ماهيت 

 را در راهروي ورودي سراي انديشه، بر جاي گذارد، و به درون روح و جان آن خود» من«
از اين .  اخالقي و معنوي صاحب اثر باشدةاو وظيفه دارد نمايند. نويسنده يا شاعر جلوه كند

زيرا در هنگام تاليف، شما خود، صاحب . تر از نويسندگي است  ترجمه، سخت روست كه معتقدم
 ... و انديشه و روح و جاني هستيد كه دوست داريد بر روي كاغذ بدميداثر خود و صاحب قلم 

اگر ترجمه را در يك عبارت ساده اين طور تعريف كنيم كه برگرداندن متن يا سخني از زبان 
 هايي داشته باشد؟  مترجم خوب بايد چه ويژگي مبدا به زبان مقصد است،

اين را قبال نيز در . صدا و مظلوم باشد پرست بيباز، و نيز يك آفتاب مترجم بايد يك ساحر شعبده
مترجم بايد به نظر اين كمترين سراپا خضوع و خشوع و . شرح داده بودم» مترجم« وزين ةمجل

هايي كه به  اعمال نظر مترجمي در نوشته. خاكساري باشد تا بتواند اثري موفق و پايدار بيافريند
 . خيانت به صاحب واقعي اثر استاو تعلق ندارد، بدترين جنايت و پليدترين 
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 لفين مطرح دنيا براي اولين بار توسط شما به جامعه معرفي شدند؟ ؤكدام آثار برجسته از م

البته ترجمه كمدي الهي متعلق به !  دانته، شاعر شاعران"كمدي الهي"نخست و پيش از همه، 
ها از آن در انديشه دارند در يچهل سال پيش، هيچ چيز از كمدي الهي دانته و آن چه را ايتالياي

من بارها به كارمندان محترم آن انتشارات محترمي كه كمدي الهي شفا را هنوز هم . بر ندارد
ام كه ارائه متني غلط به خوانندگان ايراني، گناهي شرعي و  كنند، خاضعانه عرض كرده چاپ مي

 . اخالقي به همراه دارد

، انواع و اقسام اشتباهات در ترجمه وجود دارد، و الي صفحات آن كمدي الهي چون در البه
زبان، قادر به تشخيص آنها نيست، ولي يك متاسفانه اشتباهاتي است كه خواننده محترم فارسي

به همين خاطر است كه وقتي اين . كند زده، آنها را مشاهده مي شناس، با حالتي وحشت دانته
مه كرد، و از ده متن گوناگون كمك گرفت،  صفحه ترج2640كمترين كمدي الهي دانته را در 
شناسان و انديشمندان ايتاليايي قرار گرفت، و تا اين اندازه، برنده  تا اين اندازه مورد تشويق دانته

دارم  لذا با نهايت خضوع، اما تحكم اعالم مي. هاي طال گرديدهاي تقدير و مدالانواع جوايز و لوح

 . رين بوده استدر ايران، اين كمتمعرف دانته كه 

ترين شاعر ايتاليا، اوژنيو منتاله همين طور هم جان ميلتون، اومبرتو اكو، جيوزپه ونگرتي، بزرگ
، وينچنزو كاردارلي شاعر 1959 نوبل ة جايزة، سالواتوره كوازيمدو برند1975 جايزه نوبل ةبرند

ز دانته، فرانچسكو پتراركا، ها، جياكومو لئوپاردي، بزرگترين شاعر ايتاليا پس ايمحبوب ايتالياي
قرن يازدهم (سراي قرن چهاردهم ميالدي، بدان سان نيز ترانه رالن بزرگترين شاعر غزل

كه نخستين و دومين كتاب در دنياي غرب به ) قرن سيزدهم ميالدي(و تريستان و ايزو ) ميالدي
امپا عارف بزرگ تبتي، اند، لوبسانگ ر دانيم نويسندگان آنان كه بوده روند و حتي نمي شمار مي

 ةخالق مجموع(دن ميلمن، نويسنده زيباترين كتب عرفاني معاصر، لوسي مد مونت گومري 
ترين  و همين طور هم جان گريشام كه يكي از مهم) هشت جلدي آني، دختري از شيرواني سبز

ا به نويسندگان معاصر امريكا است و نيز بسياري ديگر كه اين كمترين افتخار معرفي آنها ر
 . زبان داشته است فارسيةخوانندگان فرهيخت

خواهم بدانم كه چرا  هايي را براي انتخاب كتاب، براي ترجمه داريد؟ در واقع ميشما چه مالك
 اشعار اوژينو منتاله، و غيره ةشما آثار خاصي را مانند كمدي الهي دانته، بهشت گمشده، گزيد

 خاب شما چيست؟ به عبارتي معيار انت. كنيد را انتخاب مي
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هايي كه شوهرم و فرزندانم نيز قادر اندازه دوست داشته باشم؛ كتاب اول اين كه خودم، آن را بي
سپس از مواريث فرهنگي جهان يا از كتب . به خواندن آنها باشند و بتوانيم تبادل انديشه كنيم

معه بشري در بر كتبي كه پيام جهاني مخصوصي را براي كل جا. معتبر عرفاني يا ديني باشد
بيني و سالمت و خالقيت  پيام اميد و شادماني و نور و خوشةكتبي كه آورند. داشته باشند

 آنها، دستخوش احساس بهجت و وجد دروني خاصي شود و ةكتبي كه آدمي پس از مطالع. باشند
 . دنيا را بهتر از آن چه هست، مشاهده كند

 مترجم، گزينش ةوظيف. گزينم نوميد هميشه دوري ميانگيز و بدبين و  هاي تاريك و غماز كتاب
آثاري است كه براي ارتقا و تعالي بخشيدن به روح و جان خواننده مفيد باشد، نه آن كه ة و ارائ

كتبي كه بتوانند فرد را به انواع كارهاي نيك يا سازنده . س كندأروح او را دستخوش غم و ي
 . ترغيب كنند

توان به  هاي ديگري است كه از جمله مي متون ديني به زبانةترجموجوه ديگري از فعاليت شما 
به زبان انگليسي اشاره كرد ) س( سجاديه به زبان فرانسه و زندگي حضرت زهرا ة صحيفةترجم

  سجاديه را انتخاب كرديد؟ چه نياز و يا عامل دروني باعث اين انتخاب شد؟ ةچرا صحيف

 كتاب زبور آل ة كه از سوي عالم هستي براي ترجمتوفيقي براي من بود. من انتخاب نكردم
آن هم از طريق خوابي كه بيش از ده سال پيش . به زبان فرانسوي برگزيده شدم) ص(محمد 
 بسياري از كتب ديني را ةممكن است تعجب كنيد اما حقيقت اين است كه دستور ترجم. ديدم

 . ام از طريق خواب دريافت كرده

پارسال، هرگز حتي روحم نيز خبر نداشت كه كتابي تحت عنوان براي مثال، تا پيش از 
اما پس از خوابي كه .  كربال استة واقعةوجود دارد و دربار) ره( اثر محدث قمي "المهموم نفس"

همين طور هم . ديدم، آن كتاب را از ميان كتبي كه در كتابخانه اتاق كار همسرم بود، يافتم
اساسا از ديرباز همواره تمايل داشتم پس از مدتي، و پس من . را) س( فدك حضرت زهرا ةخطب

 متون ديني نيز ةاز اينكه خوانندگان عزيزم، آشنايي بيشتري با من يافته باشند، به سوي ترجم
ميل داشتم نخست، مرا به عنوان يك مترجم جدي آثار كالسيك اروپا بشناسند، و . روي آورم

ل، اميد داشتم و دارم كه با شناختي كه از كارهايم بعد به عنوان مترجم آثار ديني، بدين شك
 . دريابند كه ترجمه متون ديني را نيز با نهايت دقت و وسواس به انجام خواهم رساند دارند، 



 

96 
 

 1388، پاييز و زمستان 7، شمارة فصلنامة علمي، فرهنگي، خبري

 

اي كه  در ضمن، مگر غير از اين است كه آدمي وظيفه دارد زكات علم خود را به شكلي به جامعه
هاي ديني، سپاس و شكر و  ا انجام اين ترجمه؟ من نيز ب...زيد، پرداخت كند در آن مي

دارم، با ) عليهم السالم( اطهار ةشناسي خود را نسبت به خدايم و عشقي را كه نسبت به ائم حق
دارم و صميمانه اميدوارم كه اين كارهاي ناچيز، مورد قبول حق  ترين شكل ممكن ابراز مي ساده

ي نوراني، مقدس و مبارك ديني بر روي هاقرار گيرد و قلمم همچنان براي معرفي شخصيت
 . كاغذ بلغزد

 متون ديني و عرفاني به اين صورت است كه مانند متون ديگر البته با توجه و ةدر ظاهر، ترجم
دقت نظر بيشتر، معادل آن كلمات و عبارات از زبان مبدا به زبان مقصد، ترجمه و گذاشته 

سوال من اين است كه به . رد اهميت داردگذ اما چيزي كه در خلوت يك مترجم مي. شود مي
كرديد به عبارات يا كلماتي رسيديد كه اوال شما  طور مثال زماني صحيفه سجاديه را ترجمه مي

را منقلب كند و تاثير خاصي بر روي رفتار و يا افكار شما ايجاد كند و آيا عباراتي بودند كه شما 
يد، احساس كنيد كه معناي آن عبارت آنقدر اي كه دركار ترجمه دار با تمام مهارت و تجربه

 ؟ گنجد عميق و عظيم است كه در قالب كلمات نمي

كه شاهد قتل هفده ) ع(شود آدمي با تالوت مناجات و راز و نيازهاي حضرت امام سجاد  مگر مي
 ...  كربال بوده، دستخوش انقالبي دروني نگردد؟ةتن از اعضاي بسيار نزديك خانواده خود در واقع

. شود اي قطع مي ها، به قدري از نظر عرفاني زيباست كه نفس آدمي براي لحظهبرخي از مناجات
كشيدم و  ا، دست از كار ميه برخي از قسمتةمن به خاطر دارم كه بارها و بارها، در هنگام ترجم

ت شدم كه آن حضرت، با نهاي رفتم و غرق در درك مطالبي مي هاي دروني فرو ميپردازيبه خيال
 . ظرافت و زيبايي و لطافت و احساس، بيان فرموده بودند

رسيدم و از اين انديشه كه  راستي به ناچيز بودن و حقارت خود ميهايي نيز بود كه بهبخش
حضرت امام سجاد، با نهايت خضوع و خشوع، از ترس آن كه مبادا مورد رستگاري و آمرزش الهي 

انديشيدم  شد و با خود مي ند، مو بر اندامم راست ميگشت قرار نگيرند، دستخوش خوفي عميق مي
درستي آگاهي ها به هچ وجه از موقعيتي كه در عالم هستي از آن برخورداريم بهكه ما انسان

نداريم، و به همان اندازه، با نهايت غرور و خودستايي، به انجام انواع خطاها و اشتباهات و گناهان 
بله، . راستي آگاه باشيممان بهپايان خداي از لطف و مهرباني بيپردازيم، بدون آنكه  گوناگون مي

ام، دستخوش نوميدي يا  ام، دستخوش شگفتي گشته ام و منقلب شده بارها و بارها اشك ريخته
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 آن اثر ة، طيفي عظيم از انواع احساسات بشري را در هنگام ترجمهام و به طور خالص وجد شده
 . در وجود ناچيزم تجربه كردم

ر مورد بخش دوم سوال شما نيز بايد بگويم بله، به همان اندازه، چندين نوبت اتفاق افتاد كه من د
شد، بدون  خصوص، چند ساعت يا چند روز از وقتم گرفته مي بهةبراي يافتن يك واژه يا يك جمل

گرفتم، سپس به دليل   كمك ميپدرمگاه از .  دقيق يا مناسبي برخورد كنمةآن كه به واژ
گاه موفق . كردم خودم مترادف ديگري براي آن واژه بيابم جتي كه در كارهايم دارم، سعي ميسما
 . شدم، گاه نه، و لذا ناگزير بودم همان كلمه پيشنهادي پدرم را بگذارم مي

هماني دادند  درنگ دستور مي  پدرم بييافتم، آن چنان مناسب بود كه اي كه مي گاه نيز واژه
اما روي هم رفته، چنين وضعيتي زياد . ه جاي كلمه پيشنهادي ايشان بگذارمرا كه يافته بودم، ب

روي نداد، زيرا من حتي بيش از زبان فارسي يا انگليسي يا ايتاليايي يا اسپانيايي، با زبان 
فرانسوي نزديكي و انس دارم و هنوز هم پس از چهل و سه سال سن و بيش از بيست و پنج 

 . كنم انديشم و بعد آن را به فارسي بازگرداني مي زبان فرانسوي مي به  سال زندگي در ايران،

هاي ديگر به فارسي هاي ديگر و يا از زباندر ميان اين آثاري كه از فارسي به زبان
بيت غزل كارهاي ايد با كدام اثر انس بيشتري داريد و يا به عبارتي شاه ترجمه كرده

 شما كدام اثر است؟ 

 حضرت ةدعاي عرف. م درآثار ديني چندين اثر به صورت همزمان استبيت غزل كارهايشاه
 ة صحيفالمهموم و طبعاً  غدير خم و نفسة، خطب)س( فدك حضرت زهرا ة، خطب)ع(سيدالشهدا 

را در همين سنين چهل ) ع( امام سجاد ةتنها افسوسم اين است كه كاش صحيف. مباركه سجاديه
 ةو ارزش آن را، پس از مشرف شدنم به مكه و مدينكردم تا قدر و منزلت  سالگي ترجمه مي

اي ترديد، كمدي الهي  ام، بدون لحظه در ميان آثار كالسيك و ادبي. كردم منوره، بيشتر درك مي
 .  اثر اومبرتو اكو" روز پيشينةجزير" اثر تاماس اسپالدينگ و "معبد سكوت"دانته و كتابي به نام 

 آوريد؟  از قرآن حكيم ميتان آياتي هايچرا در ابتداي كتاب

به دليل عشق و سرسپردگي و اخالص و ارادت و احترامم به خداي متعال، كه خدايي هماره 
 نشر تير را با شوهرم ةو نيز براي اينكه زماني كه موسس. پذير است بخشاينده و مهربان و توبه
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ر راه ارتقاي فرهنگ و مان بستيم كه همواره داندازي كرديم، اين عهد و پيمان را با خداي راه
مان بكوشيم و از اين طريق، اعتقادات ديني خود را نيز با نهايت مباهات و اعتقادات خوانندگان
هاي من به اكثر نقاط جهان انديشيدم كه كتاب از سوي ديگر به خود مي. افتخار اعالم كنيم

و شايد به  برند،  ران به سر مياي هستند كه در خارج از اي  عزيزان ايرانيخواهند رفت، و لذا يقيناً
 سنتي ميان ما ايرانيان انجام برخي  كاري يا فراموشي يك رشته اعتقادات كامالًةدليل مشغل

 . گمارند اند با به انجام آنها همت نمي مراسم ديني خود را از ياد برده

برگزينم و در هاي قرآن مجيد را لذا، بهترين كار براي اين عزيزان اين است كه زيباترين قسمت
 ةكم چند آي كتاب ناچيز اين كمترين، دستة سوم كتابم جاي دهم تا بدين شكل با مطالعةصفح

تر  شريفه از قرآن مجيد را با احساسي خوشايند تالوت كنند، و به خداي متعال باز هم نزديك
 . گردند

هاي اين ب كتاة با مطالعكنم دال بر اين كه هاي زيادي از ايرانيان خارج از ايران دريافت مي نامه
برند و همواره در اين انتظار به سر   آيات قرآن مجيد نيز نهايت لذت را ميةكمترين، از مطالع

كنند كه به سوي  و يا نقل مي! ام برند كه ببينند در كتاب جديدم، كدامين آيات را برگزيده مي
هاي آن كتاب  رخي از سورهكنند، به تالوت ب گاه كه فرصت مياند و گه قرآن مجيد جلب شده

اما هرگز كسي پيدا نشده . گويند پردازند و از اين بابت، از اين كمترين سپاس مي آسماني مي
 و يا خداي ناكرده به تمسخر روي  است كه از كار اين كمترين در اين مورد، ايرادي گرفته باشد

 نشر ةاحترام را به اين قانون موسس نهايت عالقه و   ايرانيان مقيم خارج از ايران،ةهم. آورده باشد
 . از اين بابت نيز خداي را شاكرم. كنند اند و مي تير ابراز كرده

با توجه به اينكه از تحصيالت دانشگاهي بااليي برخوردار هستيد و نيز به چند زبان خارجي 
 ليفي نداريد؟ أتسلط كامل داريد چرا كار ت

هنوز يك عالم آثار كالسيك وجود دارد .  مانده استبراي اينكه هنوز يك عالم كار ترجمه باقي
 اين كار را از ةالزم است خواب ببينم و اجازدر ضمن، . كه الزم است به فارسي ترجمه شود

تواند   انجام برخي از كارها را نداشته باشد، نمية زيرا هرگز تا آدم اجاز.عالم باال دريافت كنم
 .ها روي آوردبدان
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سير و فضاي كاري شما با پدر ارجمندتان جناب آقاي دكتر مهدوي متفاوت با توجه به اينكه م
» زن در تصوف و عرفان اسالمي«هاي شما را مانند بينيم كه مقدمات برخي از كتاب است، مي

شود؟ آيا در معرفي و  د از كجا ناشي مين پيوةاين رشت. اثر خانم شيمل را پدرتان قلم زده است
 چيز ديگري است؟ ها است يا انتخاب كتاب

پدرم نسبت به ما فرزندان خود، از باالترين .  دارمپدر عزيز و نازنينمبه دليل عشق وافري كه به 
اند  اغماض و مهرباني و سخاوت و مظلوميت و معصوميت و گشاده دستي و سادگي برخوردار بوده

 . گويم و هميشه از اين كه خداوند مهربان، چنين پدري نصيبم كرد، او را سپاس مي

من . اي ، مانند شوهرم داشتنيهمين طور هم به خاطر داشتن همسري عزيز و مهربان و دوست

را هم به داخل فضاي پدرم اي،  كنم كه بايد به گونه  برخي از آثار، احساس ميةدر هنگام ترجم
كنم  يخير و بركتي كه ميان صفحات كتابي جاي دارد، وارد سازم ، لذا همواره از ايشان تقاضا م

 پدرمتنها در كتاب ميهماني دانته بود كه خود . گفتاري براي اين كمترين بنويسندكه پيش
اي مرحمت فرمايند كه البته من نيز با شور و  گفتاري براي ترجمهاعالم فرمودند كه مايلند پيش

سيك  فرمايش ايشان را به جان خريدم و بديهي است كه تنها در مورد كتب كال اشتياق فراوان،
 . كنم گفتار آكادميك را ميارزشمند دنيا، به ايشان پيشنهاد نوشتن يك پيش

، ترجمه  روانشناختي و عرفان استةكه در حوز» در آغوش نور«اي را با عنوان  شما مجموعه
لفين ؤخواهم بدانم كه با توجه به اينكه در اين حوزه از م ايد ضمن تقدير از اين اثر شما مي كرده

آثاري موجود است، چرا شما با ) Life after Life(، ري مانند پروفسور مودي ديگةبرجست
كنم با  ايد؟ چون فكر مي توجه به مهارت بااليي كه در كار ترجمه داريد سراغ اين آثار نرفته

 . شود  يك اثر خوب، خوبي كار يك مترجم نيز مطرح ميةترجم

ني، در طول سي سال اخير، به فارسي ترجمه به اين دليل كه بسياري از آثار روانشناختي و عرفا
 مترجم محترم ةو از آنجا كه به هيچ وجه مايل نيستم ترجم. گاه با چند مترجم گوناگون. اند شده

 . پوشم  چشم مي مجدد برخي از آثار جداًةديگري را ناديده انگارم، لذا از ترجم

البته من امسال شازده . القي استمعتقدم كه آدمي نبايد بدين كار روي آورد، زيرا كاري غيراخ
كوچولو اثر سنت اگزوپري را به فارسي ترجمه كردم، آن هم به دليل عشق مفرطي كه از دوران 

شايد . به ويژه شخصيت روباه داستان. ام و هنوز هم دارم به اين كتاب داشته) نه سالگي(كودكي 
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 هزارمين بار در  شايدن كتاب براي آة، به ترجم بود كه براي شخصيت روباه داستان صرفاًاساساً
رسانم و لذا   قرآن مجيد به انجام ميةبعد هم، من هر كتابي را با استخار...! ايران روي آوردم

 . كنم محدودتر از بقيه عمل مي

از طرفي، آن هنگام كه هزاران كتاب جالب در سراسر دنيا وجود دارد، چرا آدمي ديگر بار به 
البته اين را در ارتباط با آثار ! تر نيز در كشور ترجمه شده است؟ شسوي كتابي بازگردد كه پي

 . گويم هاي معاصر مي آثار روانشناختي و يا رمانةدربار. گويم كالسيك جهان نمي

كلي فرق دارد و ما نياز داريم كه از هايي كه از مواريث فرهنگي جهان هستند، بهوضعيت كتاب
مند   عالقهة گوناگون در اختيار خوانندةم سه يا چهار ترجمكهر اثر باشكوه و مهم دنيا، دست

هاي ورتر جوان اثر گوته، تريستان از اين روست كه بنده سنفوني روحاني آندره ژيد، رنج. بگذاريم
اي  هاي شكسپير و مولير و اسكار وايلد را ديگر بار با ترجمه و ايزو اثر شاعر گمنام، نمايشنامه

 . گان خود كردمتر، تقديم خوانند دقيق

 ارتقاء يابد كه يبه هر حال اميدوارم كه سطح دانش و آگاهي جوانان عزيز اين مرز و بوم، به قدر
-تري از همان آثار كالسيك دنيا را به خوانندگان هاي تازه ما هر پنج سال يك بار، بتوانيم ترجمه

 .مان تقديم داريم
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 هاي اصطالحات مطالعات ترجمهفهرست معادل

   ترجمه  ترجمه اتاتصطالحات مطالعصطالحات مطالعهاي اهاي امعادلمعادل  فهرستفهرست

 ∗» ترجمهاتفرهنگ توصيفي اصطالحات مطالع«فته از كتاب برگر
 )بخش سوم(

بر اساس مفهوم  )د1988ج،1988( هولمز اين اصطالح را
 .برساخته است )1964( فرازبان بارت

 

  Metapoem فرا شعر
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براي توصيف  )1976،1976(پوپوويچ  اين اصطالح را
يگر متني د متني به كار برده است كه هنگام خلق شدن،

يا الگوي  آغازة نقط را )PROTOTEXT(با پيش متني 
 .دهدخويش قرار مي

 

  Metatext فرا متن
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بندي لفور  شعر در طبقهةيكي از هفت راهبرد ترجم
)1975( 

دار وزنةترجم   

Translation

Metrical 
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راهبردي  يكي از چهار )د1988( بندي هولمزدرتقسيم
رود و ي منظوم به كار ميها صورتةاست كه در ترجم

 .كندصورت متن اصلي را در متن مقصد حفظ مي

  Mimetic Form صورت تقليدي
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 بعد"  ةدرخالل بحثي دربار) 1967(اين اصطالح را لوي 
 . استبرده   ترجمه به كار "كاربردي

كمينه  اصل
   بيشينه

 

                          

Minimax 

Principle 

 

226 

  Modification تعديلبراي  )1990،1989( زوآرت-لي كه فن لوونمد در

227 

                                                

: تهران. شاتلورت و كاوي. فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه .زاد،  فرزانه ، غالمرضا تجويدي و مزدك بلوريفرح  ∗ 
ته در شرح واژه هاي پيشنهادي در كتاب مذكور عيناَ نقل شده و اولين جملة به كار رفدر اين فهرست، معادل[ .1385. يلدا قلم

 ] .نيز جهت توجه بيشتر خوانندگان آمده است
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تعديل يكي از   آن ارائه كرده،ةترجم اثر ادبي باة مقايس
سه نوع تبديلي است كه ممكن است طي فرايند ترجمه، 

زبان مقصد به وقوع   وأ زبان مبدةهاي ترجم بنرد
 .بپيوندد

 
 )1958،1958،1995(داربلنه  ويني و اين اصطالح را

 .برده اند اي خويش به كار ترجمهةبراي يكي ازهفت شيو

  Modulation مدوالسيون

228 

 

اي ازدو يا چند مجموعه")1995(بنا به تعريف بيكر 
هاي مختلف است كه براساس  يك زبانه در زبانةپيكر
 ."گردآوري شده اند هاي مشابهي طراحي ومالك

هاي پيكره
 چندزبانه

Multilingual 

Corpora 

 

229 

اصطالحي از رايسبراي يك نوع فرعي متن كه مكمل 
 .شناسي اوستانواع اصلي متن دررده

متون چند رسانه 
 متون راي  پيشت

 ـ شنيداري

 ايرسانه

Multi-medial 

Text 

 

230 

مجموعه ":اين اصطالح را وژلن چنين تعريف كرده است
و هايي براي نمايش صريح مراحل كار هنگام بازگرويه

 "يك زبان در زبان ديگر اي ازكردن گفته

 ةترجم
ايچندمرحله  

Multi-Stage 

Translation 

 

231 

براي  )1990،1989(زوارت –اين اصطالح را فن لوون 
هاي تبديل كه ممكن است دربنة اشاره به سومين مقول

 به كار برده ،متن مقصد روي دهد  وأ متن مبدةترجم
 .است
 

  Mutation جهش

232 

 1976سال  نوامبر 22اي است كه يونسكو درانيهبي
 حمايت قانوني ةنامتوصيه"وعنوان كامل آن  تصويب كرد

 هاي كارآمد بهبودشيوه ها وترجمه مترجمان و از
 .است "بخشيدن به وضعيت مترجمان

  نايروبيةبياني
 ةنامتوصيه(

)نايروبي  

Nairobi 

Declaration 

233 

 رواني ترجمه در ن وضوح واصطالحي براي اشاره به ميزا
 .زبان مقصد

  Naturalness طبيعي بودن

234 

  Negative Shift تبديل منفياي نادرست يك راه حل ترجمه بنا به تعريف پوپوويچ،
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 هاي اصطالحات مطالعات ترجمهفهرست معادل

 برداشت غلط مترجم ةاست كه در نتيج)  غلطةيا ترجم(
 .وجود مي آيده ب

235 

 ةپژوهان اسلوواك كه ابتدا در دانشكدگروهي از ترجمه
 .علوم تربيتي نيترا در چكسلواكي سابق مستقر بوده اند

  Nitra School مكتب نيترا

236 

راهكاري است كه در تعبير ) 1995(طبق نظر توري 
 .توصيفي ترجمه كاربرد دارد

عدم "اصل 
"باقيمانده  

"No leftover" 

Principle 

 

237 

اي هاي ترجمهاصطالحي كه در مباحث مربوط به پديده
 .ن با آن مواجه مي شويمفراوا

  Norms هنجارها

238 

براي توصيف آن دسته از ) 1967( اين  اصطالح را نايدا
هاي زبان مقصد به كار برده است كه مترجم مشخصه

ناگزير بايد هنگام ترجمه از زباني  ديگر از آنها استفاده 
 .كنند

هاي معادل
 اجباري

Obligatory 

Equivalents 

 

239 

ي و داربلنه، اين  اصطالح به انواعي از طبق نظر وين
شود كه با استفاده از آنها اي اطالق ميهاي ترجمهرويه
هايي پرداخت كه به دليل وجود توان به موقعيتمي

هاي مبدا و هاي ساختاري يا مفهومي بين متنتفاوت
توان بعضي از تاثيرات سبكي را بدون بر هم مقصد، نمي

اني متن به نحوي قابل قبول زدن آرايش نحوي يا واژگ
 .برگرداند

 

 Oblique  ناموازيةترجم

Translation 

 

240 

يا (براي توصيف خواننده )  ب1992(اين اصطالح را پيم 
تواند پيام متن را اي به كار برده است كه مي) شنونده

 وي را مخاطب خود بفهمد، هر چند كه اين پيام صريحاً
 .قرار نداده است

گر مشاهدهةگيرند   

Observational 

Receiver 

241 

براي فرايند ) 1980-1981(مدلي است كه بتگيت 
 .ترجمه ارائه كرده است

 Operational مدل عملياتي

Model 

 

242 
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براي اشاره به آن  )1995-1980(اين  اصطالح را توري 
اي به كار برده است كه ناظر دسته از هنجارهاي ترجمه

 .ر حين فرايند ترجمه هستندهاي اتخاذ شده دبر تصميم

هنجارهاي 
)عملياتي ) 

Operational 

Norms 

 

243 

به  ) 1989/1977( بندي رايساين  اصطالح در تقسيم
يكي از سه نوع اصلي متن كه هم راهنماي مترجم 

آيند اشاره هستند و هم در فرايند نقد ترجمه به كار مي
 .دارد

متون ترغيبي 
پيشتر متون (

 )محورـ جاذبه 

Operational 

Text (formerly 

Appeal-

Focused Text) 

 

244 

 از زبان است كه يهايويژگي) 1964(طبق نظر نايدا 
 به أها را هنگام برگرداندن متن مبدتواند آنمترجم مي

 .زبان مقصد، انتخاب كند 

هاي معادل
 اختياري

Optional 

Equivalents 
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براي توصيف ) 1992(اين  اصطالح را هروي و هيگنز 
 ةاند  كه در ترجمنوعي تعادل تقريبي معنايي به كار برده

 و در أيك واژه يا گروه، با اضافه كردن جزئي به متن مبد
 تعميمي و ة ترجم،عين حال حذف جزء ديگري از آن

 .كند تلفيق مي  تخصيصي را با يكديگرةترجم
 

  همپوشةترجم
  نسبتاًةترجم(

 )همپوش

Overlapping 

Translation 

(Partially- 

Overlapping 

Translation) 

 

246 

براي اشاره به يكي از دو ) 1977(اين  اصطالح  را هاوس 
 .كار برده استه  متفاوت خويش در ترجمه بةشيو

 Overt  آشكارةترجم

Translation 

 

247 

 )1958،1958/1995(اين  اصطالح را ويني و دارولنه 
د كه در آن از دو واحد براي توصيف موقعيتي به كار بردن

ترجمه براي برگرداندن فقط يك واحد ترجمه استفاده 
 .شودمي

   افزاييةترجم

Over 

translation or  

Over-

Translation 

 

248 

تعادل ": صطالح را چنين تعريف كرده استپوپوويچ اين ا
 ةعناصر محور بياني جانشيني در سطح سبك به منزل

 "نظام عناصر بياني

نشينيتعادل جا  Paradigmatic 
Equivalence 

249 

هاي اصلي متن"طبق نظر بيكر، نوعي پيكره است كه 
ها در زبان  آنةشد ترجمهة در زبان الف و نسخأزبان مبد

 ."شودب را شامل مي

 هاي موازيپيكره
هاي پيكره(

 )دوزبانه

 

Parallel 

Corpora or 

Bilingual 

Corpora 

250 
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 هاي اصطالحات مطالعات ترجمهفهرست معادل

 
مطرح كرده  )1954(كاساگرانده اي را  ترجمهةاين روي
 معكوس است ة موازي در واقع نوعي ترجمةترجم .است

 همزمان به چند زبان مختلف أكه در آن، متن مبد
 .شودترجمه مي

 
  موازيةترجم

 

 

Parallel 

Translation 
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در ) 1680/1989( ترجمه كه درايدن ةيكي از سه شيو
 كه با آزادي ايترجمه. قرن هفدهم تشريح كرده است

شود و در آن مترجم همواره نويسنده را مي عمل انجام
قدر كه به مفهوم مد نظر دارد تا هرگز محو نشود، اما آن
هاي او متابعت نمي مورد نظر نويسنده وفادار است از واژه

 .كند

   Paraphrase دگرگويي
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 ةيكي از دو شاخ) 1988(ولمز بندي هدر تقسيم
 .مطالعات نظري ترجمه است

هاي محدود نظريه
 ترجمه

Partial 
Theories of 
Translation 

 

253 

براي اشاره به نوعي  )1965(اين اصطالح را كتفورد 
ترجمه به كار برده است كه در آن،بخش هايي از متن 

 .ترجمه نشده باقي مي مانند") عناصر واژگاني"معموال(

 Partial  نسبيةرجمت

Translation 

254 

 متن ةيكي از سه نوع گيرند )1992(بندي پيم در طبقه
آيد، كه از نامش بر مي مشاركتي چنانةگيرند. است

اي است كه متن آشكارا او را ) يا شنونده(خوننده 
 .دهدمخاطب قرار مي

 Participative  مشاركتيةگيرند

Receiver 

 

255 

در اين نوع ترجمه  )1992(ي و هيگينز بنا بر تعريف هرو
 معناشمول در ة با استفاده از يك واژأيك لفظ متن مبد

به اين زبان ) تراي با معناي خاصيا واژه(زبان مقصد 
 .شودترجمه مي

 Particulaizing  تخصيصيةترجم
Translation or 
particularization 

256 

بحث در خالل ) 1985، 1992( اين اصطالح را لفور
هاي توانند بر نظام ادبي و متنراجع به عواملي كه مي

 . آن تاثير بگذارند، مطرح كرده استةدهندتشكيل

 patronage 257 حمايت
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اين . مطرح كرده است )1980(اين اصطالح را توري 
اصطالح به معناي دقيق كلمه، به نمونه هاي ارتباط 

ارتباط بينا بينازباني، يا به عبارت دقيق تر، به نوعي از 
 . اشاره مي كند- كه ترجمه نام دارد–زباني 

  Performance كنش 

258 

 متون شعري است كه لفور ةيكي از هفت راهبرد ترجم
هاي انگليسي شعر شصت و با توجه به ترجمه )1975(

 .چهار كاتولوس مطرح كرده است

 واجي ةترجم
 )آوا همةترجم(

Phonemic 
Translation or 

ioHophionic 
Translation 

259 

 
 ةاين اصطالح را كتفورد براي اشاره به نوعي ترجم

عناصر واجي متن "محدود به كار برده است كه در آن 
 جاي خود را به عناصر واجي معادل در زبان أزبان مبد
دهند، اما عناصر دستوري و واژگاني بدون مقصد مي
 .ماندمي   تغيير باقي 

 
- واجةترجم

 شناختي

 

Phonological 

Translation 

 

 

260 

زباني كه هرگاه به داليلي امكان انتقال مستقيم متن 
 و أ به زبان مقصد وجود نداشته باشد، بين زبان مبدأمبد

 .كندزبان مقصد به عنوان ميانجي عمل مي

 Pivot زبان محوري

Language 

 

 

261 

بندي لفور  شعر در طبقهةيكي از هفت راهبرد ترجم
الفظي در  تحتةاهبرد شعر به نثر با ترجمتفاوت ر .است

كوشد اين است كه مترجم با استفاده از اين راهبرد مي
هاي شعري متن اصلي را به متن مقصد برخي از ويژگي

 .انتقال دهد

 Poetry into شعر به نثر

Prose 

 

262 

اي است كه در آن، ترجمه) 1976(بنا بر تعريف پوپوويچ 
در خالف جهت طرز "ويش را مترجم به عمد طرز كار خ

كار مترجمي ديگر كه مبين دركي متفاوت يا مخالف 
 . قرار مي دهد" ترجمه استةدربار

 Polemical  جدليةترجم

Translation 

 

263 

 
) 1990 ب، 1978 الف، 1978(اين نظريه را اون زهر 

هاي ادبي مطرح كرده براي تشريح رفتار و تكامل نظام
 .است

 
 نظام ةنظري

 انهچندگ

 

Polysystem 

Theory 
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 هاي اصطالحات مطالعات ترجمهفهرست معادل

 
 ماشيني كاربرد دارد و بنا بر ةاين اصطالح در ترجم

داد تنظيم و بازنگري برون"تعريف سيگر عبارتست از 
 ماشيني به منظور حذف خطاهايي ةهاي ترجمسيستم

شوند يا با هدف شبيه كردن آن كه مانع از درك آن مي
 ."به متن زبان طبيعي

 
 ويرايشپس

 

Post-editing 

 

 

265 

اي اشاره دارد كه در آن نه تنها اين اصطالح به ترجمه-1
ها در  كاربرد گفتهةبه شيو"به معناي مصداقي، بلكه 

ها در هر بافت هاي ارتباطي و برداشت ما از آنموقعيت
 در اين نوع ترجمه هدف اصلي -2. توجه مي شود"نيز

ق ترجمه پيام تا حد امكان كارآمد و دقي"اين است كه 
 "شود

 ةترجم
منظورشناختي 

رويكرد (
 )منظورشناختي

Pragmatic 

Translation or 

Pragmatic 

Approach 

 

266 

 براي ترجمه با استفاده از أسازي متن مبدفرايند آماده
 . ماشينيةهاي ترجمسيستم

  Pre-editing ويرايشپيش

267 

يكي از چند نوع متفاوت  )1995،1980(طبق نظر توري 
جار است كه مانند ديگر انواع هنجار بر فرايند ترجمه هن
 .گذاردثير ميأت

هنجارهاي 
 مقدماتي

Preliminary 

Norms 

 

268 

اصطالحي است از توري براي اشاره به آن دسته از 
رويكردهاي ترجمه اي كه نگرش هنجاري دارند، يا به 

 ترجمه در هر فرهنگ ةعبارت ديگر ضوابطي را بر شيو
 .كنندمي  تحميل 

مطالعات تجويزي 
 ترجمه

Prescriptive 

Translation 

Studies 

269 

كنند كه  اوليه تلقي ميةمتن مقصد را زماني ترجم
 ة و گيرندأ زبان مبدةايجاد ارتباط بين فرستند"هدف، 

 ."زبان مقصد باشد

 Primary  اوليهةترجم

Translation 
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كالت مشكل خاص ترجمه به مش-به-هاي محدودنظريه
خاص مربوط به ترجمه، مانند مشكالت مربوط به ماهيت 

ها يا اسامي خاص  استعارهةاي يا ترجمتعادل ترجمه
 .پردازندمي

هاي نظريه
مشكل -به-محدود

 خاص ترجمه

Problem-

Restricted 

Theories of 

Translation 

271 
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يكي از سه نوع مطالعات  )1988(بندي هولمز در طبقه
 .استتوصيفي ترجمه 

 ـ مطالعات فرايند
مدار ترجمه 

مطالعات (
 ـ توصيفي فرايند
)مدار ترجمه  

Process-

oriented 

Translation 

Studies or 

(Process-

oriented 

Descriptive 

Translation 

Studies) 

 

272 

يكي از سه نوع مطالعات  )1998(بندي هولمز در طبقه
 .توصيفي ترجمه است

 فرآورده مطالعات
 ترجمه مدارـ 
مطالعات (

 توصيفي فرآورده
)ترجمه مدار ـ  

Product-

oriented 

Translation 

Studies or 

(Product-

oriented 

Descriptive 

Translation 

Studies) 

 

273 

يكي از دو نوع هنجار  )1993(بنا به تعريف چسترمن 
 .اي استترجمه

-هنجارهاي حرفه

 اي

Professional 

Norms 

 

274 

اي به كار ا پستگيت براي توصيف ترجمهاين اصطالح ر
- نخست به خواننده توجه ميةدر وهل"برده است كه 

 ."كند

نگر آيندهةترجم  Prospective 

Translation 

 

275 

در مبحث نظريه  )1984(اين اصطالح را رايس و ورمير 
 .انداسكوپوس به كار برده

 Protest 276 اعتراض

 پوپوويچ چنين تعريف اين اصطالح در نظريه فرا ارتباط
 "كه اسباب پيوستگي بينا متني است"متني : شده است

متنپيش  Prototext  

277 

هاي مقصدي كه در متن"اصطالحي است براي اشاره به 
شوند، اما در واقع متن مي فرهنگ مقصد ترجمه تلقي 

 كاذب بر نوعي ةبر اين، مفهوم ترجم بنا. يي ندارندأمبد
كوشد يك د كه در آن، نويسنده ميجعل ادبي داللت دار

 .متن اصلي را در لباس ترجمه ارائه دهد

Pseudotranslati  كاذبةترجم

on 

 

278 
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 هاي رشتة ترجمهآشنايي با كتاب

هاي رشتة ترجمه آشنايي با كتاب
 )قسمت نخست(

 *سيد حسين حيدريان

 كارديفدانشگاه  ـ دانشجوي دكتراي مطالعات ترجمه

 

. نابع درسي رشتة ترجمه از منظر آموزشي استهدف از اين نوشتار معرفي اجمالي برخي از م
عنوان منبع كارشناسي ارشد رشتة مترجمي در ايران معرفي اكنون بهها همبرخي از اين كتاب

هاي نظري ، در كالس) ناچيزةبا تجرب(رجمه، از جمله نگارنده تاند و بعضاً توسط مدرسان شده
هاي هايي كه به جنبهها كتابدر ميان آن. ها پرداخته شده استدانشگاهي در ايران به آن

هايي شده شامل كتابفهرست تهيه.  معرفي خواهد شد،ها كمتر پرداخته شده نيزآموزشي آن
 آموزش ترجمه، از هاي دانشگاهيِبودن براي كالس زبان انگليسي كه عالوه بر مناسباست به

در بخش بعدي .  فراگيرتر هستند،ي نيز در دو جنبة نظري و عمل،نظر طرح مسائل متنوع ترجمه
هاي درسي پيشنهادي در دورة اي به معرفي كتاباين نوشتار برآنم تا با رويكردي مقايسه

ها را صرفاً براي استفاده و به اين بررسي. كارشناسي ارشد مطالعات ترجمه در انگلستان بپردازم
 مترجمي زبان انگليسي در خصوصاً دانشجويان كارشناسي ارشد(منظور راهنمايي دانشجويان 

كنم و اميدوارم خوانندگان عزيز، ساختار مندان و مدرسان رشتة ترجمه مطرح ميو عالقه) ايران
 تلقي ، و نه يك تحليل يا نقد علمي،مجلهدر  آموزشي يادداشتيك نگارش نگارنده را به عنوان 

هاي اين بررسي دارند چون نبهيقيناً استادان عزيزم با احاطة كاملي كه به برخي از ج. فرمايند
 و چه باعث سربلندي من خواهد بود اگر ايشان يا هر عزيز .گذشته مرا ارشاد خواهند كرد

 .ديگري، موارد نياز به تذكر و تصحيح اين نوشتار را به نگارنده يادآور شود

 معرفي چند كتاب آموزشي خوب

 كتابشناسيِ. داخته خواهد شددر اين بخش به معرفي چند كتاب خوب به زبان انگليسي پر
 با تصحيح و ، مختصراً در شمارة پنجم همين نشريه، ترجمه در ايرانهايِ كتاب فارسيِعموميِ

                                                

* heydarianS@Cardiff.ac.uk 
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 شايد در اينجا تأكيد بر اين . به چاپ رسيده بود،ايبنديگونه دستهمقدمة اينجانب و بدون هيچ
از لطف نباشد كه هنوز جاي خالي  خالي ، كه در ابتداي آن كتابشناسي نيز بيان شده بود،نكته
هاي و اما در ميان كتاب. شودهاي خوبِ فارسي با منظري بومي دربارة ترجمه احساس ميكتاب

ترتيب براي دانشجويان، هاي زير را بهابتدا معرفي كتاب، خوبِ رشتة ترجمه به زبان انگليسي
 :دانمبايسته مي

• A Textbook of Translation / Peter Newmark / 1988 

• Can Theory Help Translators? A dialogue Between the Ivory Tower 

and the Wordface / Andrew Chesterman and Emma Wagner / 2002 

• Introducing Translation Studies; Theories and Applications / Jeremy 

Munday / 2001 

• Translation; an Advanced Resource Book / Basil Hatim and Jeremy  

Munday / 2004 

• Multiple Voices in the Translation Classroom: Activities, Tasks and 

Projects / María González Davies / 2004 

• Contemporary Translation Theories / Edwin Gentzler / 1993 

... 

  اي براي ترجمهدرسنامه

Newmark, Peter (1988), A Textbook of Translation, London: Prentice 

Hall. 

هاي جامع در رسد، مجموعة كوچكي است از بخشديمي به نظر مياكنون كمي قكتابي كه هم
ها امروز هم، بعد از بيش از بيست سال، تازه به نظر  خيلي از آن مورد مباحث متداول ترجمه كه

هاي اصول و از جمله كالس(هاي درسي مرتبط السكتابي كه يقيناً به درد خيلي از ك. آيندمي
 .خوردمي) هاي كارشناسي مترجميروش ترجمه در دوره

 به ،پرداز معروف انگليسي نظريه،اين كتاب، در واقع يكي از دو اثر معروف پروفسور پيتر نيومارك
هاي متعددي هها و نمون مثال،آيد كه با پرداختن به كاربرد علم زبانشناسي در ترجمهحساب مي

كتاب اول او با عنوان . نماياندها را در كار ترجمه به مخاطب خود مياز سودمندي نظريه
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 كتاب آموزشي ديگري است كه ،دخو ،)Approaches to Translation(هاي ترجمه رهيافت
 ةبندي معروف نيومارك را در مورد انواع ترجمه، يعني ترجم تقسيم1981براي اولين بار در سال 

اي براي او در كتاب درسنامه.  مطرح كرده بود،)semantic(و معنايي ) commutative(ارتباطي 
-طور خالصه به همه چيز ميهاي پرشمار بهبنديهاي كوتاه و قسمتبندي فصلةترجمه با ارائ

پردازد و تقريباً همانند يك كتاب مرجع، هيچ موضوعي را در خصوص كار ترجمه، مشكالت 
 .اندازدگارشي، و عملي در فرايند ترجمه به عنوان يك حرفه از قلم نميكاري، ن

 : عنوان زبان حال يك معلم ترجمه چنين آورده است اين كتاب بهةنيومارك، در مقدم

. شومتوانم موجب خوب نوشتن شما ؛ نميمبسازشما يك مترجم خوب از توانم من نمي
هايي كلي براي ترجمه كردن خي راهنمائيتوانم بكنم اين است كه بر كاري كه ميتنها

 آن به شما من راهي را براي تجزيه و تحليل متن به زبان اصليِ. را پيشنهاد بدهم
ها و واحدهاي ديگر هاي مختلفي را براي كار كردن با متن، جمله و نيز رويهپيشنهاد،

ن، فرهنگ و  به ارتباط بين معنا، زباكنمميهمزمان سعي .  معرفي خواهم كرد،زباني
براي بهتر شدن ة تمرين كافي هاي زياد، زمين مثالئةااراميدوارم با . ترجمه نيز بپردازم

 . را فراهم آورمعملكرد شما به عنوان يك مترجم

 محتويات كتاب، بهترين راه  توجه به توضيحات جامعي است كه در پشت جلد ةبراي بيان خالص
 :آن آمده است

ي كامل و جامعي در خصوص موضوعات و مشكالت در هابخش اول كتاب به بحث
هاي ترجمه، فرايند ترجمه، تجزيه و تحليل متن، روش: پردازد ترجمه مي عملِةحيط

متن به عنوان واحد ترجمه، راهكارهاي ترجمه، رويكرد فرهنگي به ترجمه،  تجزيه و 
هايي نيز در  در اين كتاب، فصل،همچنين.  استعاراتةتحليل اجزاء معنايي، و ترجم

ها، و استفاده  ويرايش و بازبيني، آزمون،عالوهه ب، فني و ادبيةمورد نقد ترجمه و ترجم
 . گنجانده شده است،هاي مرجعاز كتاب

ترجمه به هاي ترجمه شده، هايي روشن از تجزيه و تحليل متنبخش دوم كتاب به مثال
 ...پردازدميهايي از نقد ترجمه و نيز مثال ،همراه توضيحات مترجم
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هاي بعد از انتشار آثار نيومارك نوشته هايي كه در مورد آموزش ترجمه در سالدر بيشتر كتاب
هاي نيومارك بندياز سويي، پژوهشگران زيادي به تقسيم. شده، به اين دو كتاب اشاره شده است

 Introducing - اي بر مطالعات ترجمهبراي نمونه نگاه كنيد به كتاب مقدمه(اند اشاره داشته

Translation Studiesِاين اثر به عنوان يك كتاب درسي ). 46-44ي صص دِمي مانرِ نوشته ج
 حاضر به  نيومارك در فصل پنجم كتابِخودِ. هاي متعددي ترجمه شده استمهم به زبان
 ةيز جاة اين كتاب برند.پردازدبندي مهم خود از انواع ترجمه در كتاب قبلي ميبازبيني تقسيم

 . نيز شده بود1988در ) BAAL( زبانشناسي كاربردي بريتانيا ةسسؤم

 كند؟آيا نظريه به مترجمان كمك مي

Chesterman Andrew and Emma Wagner (2002), Can Theory Help 

Translators? A Dialogue between the Ivory Tower and the Wordface, 

Manchester: St. Jerome Publishing. 

اش هاي پيچيدهها و مقاله او و كتابةهاي ترجمن به عنوان دانشمندي كه نظريهرمستِآندره چِ
تر به مناظره با يك كند، در اين كتاب با زباني خودمانيگاه دانشجويان را از خود خسته مي

ال ؤ به س،نشيند تا با كمك او ضمن مطرح كردن مباحث گوناگون ترجمهاي ميمترجم حرفه
 دوسويه نوشته شده ةاين كتاب در قالب يك مكالم.  پاسخ دهد،ي كه عنوان كتاب نيز هستاصل
طرفه پاسخ شبهات مطرح شده ن بايد يكرمستِهاي بيشتري از آن چِ هرچند كه در بخش؛است

مترجم (گنر  محققان و نويسندگاني است كه به تعبير خانم وةاو در اين اثر نمايند. را بيان كند
كشاني كه مانند كارگران معدن در از باالي برج عاج به مترجمان به عنوان زحمت) مذكور
متن . كندها بايد و نبايد تعيين مي و براي آن، نگاه،كنند ترجمه تقال ميهاي عملِسختي

  متعددهايرايانامه ارسال ةوسيل كتاب اشاره شده، بهةطور كه در مقدممكالمات اين دو، آن
-از البه.  پيگيري و هدفمند شده است،اواسط كار با هدف تبديل  به يك كتاب و صورت گرفته،

گنر برخالف انتظار، تسلط خوبي به مسائل روز زبانشناسي و يابيم كه و اين دو درميةالي مكالم
 و نه هرگز در تضادي ،ن متفاوترمستِ با چِمواردبعضي در  فقط ديدگاه او ،مطالعات ترجمه دارد

  . است،آشكار

يك از مباحث الي اين مناظره از هيچدهد كه آن دو در البههاي اين كتاب نشان ميعناوين فصل
هاي مهمي، از جمله حقوق مترجم، نقد ترجمه و حتا اند و تعمداً به بحثروز ترجمه غافل نشده
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دي اند و كاركردهاي نظريه را در كمك به مطالعات كاربر ماشيني، پرداختهةمسائل عملي ترجم
بدون (گيري در آخر جز فصل نتيجه به،هاي هفت فصل كتابعنوان. اندترجمه بررسي كرده

گونه نظر خواننده را به خود جلب  زبان گفتگو است، و اينةدهند با شكلي طنزآميز نشان،)شماره
 :كندمي

  ترجمه ربطي با مشكالت مترجمان دارد؟ةآيا نظري .1

 كنم؟من كيستم؟ من چه مي .2

 .كنم، پس نيستم ميمن ترجمه .3
 خورد؟ اين همه به چه دردي مي .4

 طور به آن نقطه برسم؟چه .5

 اصالً ارزشي دارد؟ .6

 !كمك .7

به (ترين مسائل روز مطالعات ترجمه به شكل زير است كه به ترتيب گوياي پرداختن به مهم
 ):اين ارتباط فقط در فهرست آغازين كتاب اشاره شده است

  ابزارهاي ذهنيـان  نيازهاي مترجمـهدف از نظريه  .1

  تاريخ ترجمهـ ترجمه ة استعارـهويت مترجم  .2

 اي موقعيت حرفهـ نويسندگان ـمترجم ) visibility (پيدايي .3

 بندي اهداف ترجمه، انواع ترجمه و خوانندگاندسته .4

 ايجاد انگيزه در مخاطب  ـ فاصله گرفتنـهاي ترجمه  رفع گرهـراهكارهاي ترجمه  .5

  هنجارهاي ترجمهـرهاي ارزيابي  معياـارزيابي كيفيت  .6

   ترجمهة ماشيني و حافظة ترجمـابزار ترجمه  .7

هاي زيادي نگرد، ولي با ظرافت خاصي مثالهاي ترجمه با ديد مثبتي مي هرچند به نظريه،گنرو
. كند سودمندي نظريه را در  عمل مطرح ميها يا موارد ابهامِاز ناخشنودي مترجمان از نظريه

تبليغاتي است كه ـ تجارية پرهزينة واقعي از يك پروژةصل چهارم گوياي يك تجربمثال آغاز ف
سطحي، بدون در ةشود كه ترجمخوبي نشان داده ميدر اين نمونه، به. كندگنر به آن اشاره ميو 

گنر مايل  و و،نظر گرفتن مخاطب، چگونه يك طرح تبليغاتي بزرگ را با شكست مواجه كرده است
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اين مسئله، سرآغازي براي طرح . كند را از گذرگاه نظريه براي شناخت مخاطب پيدااست راهي 
 . شودمي تحليل نظري شناخت مخاطب  وو بررسي) Skopos( اسكوپوس نظرية

تري تري دارد و  ارتباط نزديكدر اينجا، به بررسي اجمالي فصل پنجم كتاب كه موضوع كاربردي
 .شود پرداخته مي،داردبا پرسش مطرح شده در عنوان كتاب 

هاي بندين در اين فصل با طرح مباحث مربوط به راهكارهاي متني ترجمه، دستهرمستِچِ
رسد منظور او در هر چند به نظر مي. كندتفصيل بيان ميزبانشناختي سخت خود را دوباره به

عد آموزشي اين عناوين براي تبديل مكالمهنظرگرفتن بب كاربردي استگنر به يك كتااش با و، 
به شكلي  گاهي و ،هاي اندك او  بسيار فشرده، بدون مثال يا با مثالاخةهاي پرشبنديولي تقسيم

ها از راهكارهاي ترجمه به بندياين دسته. پذيرد پايان مي،گيري و ناتمامپيچيده و بدون نتيجه
. شده استمطرح  Memes of Translation او يعني 1997 سال نقل از كتاب معروفِ

- تقسيم ميمنظورشناختيهاي اصلي ساختاري، معنايي و راهكارهاي ترجمه از نظر او به دسته

 و داربلنه يبهاي بندي تقسيمادامهاگرچه راهكارهاي ساختاري او، بعضاً شبيه و در . شوند
پايان شود و  راهكار، در ده دسته خالصه مية، فقط با نام تاز)shift(از مفهوم تبديل ) 1958(

ها را در مورد راهكارهاي بندي تقسيمدايرةرسد او قادر نيست اين  ولي به نظر مي،پذيردمي
 مهم، ةبراي رهايي از اين مشكل، پس از ذكر چند دستن رمستِچِ.  ببنددمنظورشناختيمعنايي و 

 .كندبسنده مي) منظورشناختيمعنايي يا (» راهكارهاي ديگر«به ذكر بخشي با عنوان كلي 

 در خصوص وجود دو راهكار *او همچنين در اين فصل نظراتش را در يكي از مقاالت پيشين خود
متني او كه شامل راهكار راهكارهاي غير. كند ترجمه دوباره مطرح ميمقدم بر راهكارهاي متنيِ

ها در عمل براي اي است كه شايد توجه به آنهاي تازهخالقيت است حرفراهكار جستجو و 
جستجو شامل گشتن در منابع مختلف از جمله راهكار از نظر او . يان ترجمه مفيد باشددانشجو

بااهميت در ترجمه را راهكار او ديگر . است... اينترنت، تماس با افراد آگاه از آن موضوع ترجمه، و
-تحت عنوان خالقيت، با ابزارهايي از جمله فاصله گرفتن از كار، نوشيدن قهوه و غيره مطرح مي

                                                

* Chesterman, A. (2000) 'Teaching strategies for emancipatory translation', in C. Schäffner and 

B. Adab (eds) Developing Translation Competence, Amsterdam and Philadelphia: John 

Benjamins, pp. 77–90. 

 .)كند مذكور نميةاي به مقالشارهكه، چِستِرمن در اين كتاب هيچ اعجيب اين( 
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 و حتا خوابيدن يا گوش كردن به موسيقي جاز يا موزارت را هم در بين كار ترجمه به عنوان ،ندك
به نظر . كندهايي براي افزايش خالقيت در مترجم پيشنهاد ميو روشراهكار هايي از اين مثال

م مفهو تري براي اين دونگارنده، نام راهكارهاي مترجم به جاي راهكارهاي ترجمه عنوان مناسب
جالب اينكه وگنر نيز، در ادامه، فهرست تازه و طويلي از راهكارهايي را كه همكاران . است

نهد و اند پيش رو ميگردآورده) distancing(مترجمش تحت عنوان راهكارهاي فاصله گرفتن 
گنر همچنان به اثربخشي راهكارهاي و. دهدكند و بسط مي را تأييد مينرمستِچِبخشي از نظرات 

 ترديد ة به ديد،ها توجه دارندپردازان بيشتر به آن كه نظريه،لي متنياص
 .نگردمي

 دربارة نويسندگان

 ةاكنون در سن بازنشستگي با گروه مطالعات ترجم همپيتر نيومارك 
او كه به دليل . كند همكاري ميدر انگلستان) Surrey (1دانشگاه ساري

ها اي است كه سال مترجم خبره، جهاني دارد، خودهاي موثرش شهرتينظريات كاربردي و كتاب
گزاري امتحانات معتبرترين مركز زبان و ترجمه در انگلستان يعني بريكي از اعضاي ثابت 

 .بوده است )Chartered Institute of Linguists(انستيتوي زبانشناسان رسمي 

 بارةس قدرداني از او در دوستان و همكارانش به پابه قلم جامعي است كه ةكتاب زير مجموع
 : نوشته شده است زندگي و معرفي و نقد آثارش

Anderman,  G &  M. Rogers (eds) (1999), Word ,Text ,Translation Liber 
Amicorum for Peter Newmark, Cleveden: Multilingual Matters 

ي پر فراز و نشيب خود را نيومارك متولد كشور چكسلواكي سابق است؛ هر چند تقريباً تمام زندگ
 در مورد اين هشدروز و بهتوضيحات كلي. از سن پنج سالگي در انگلستان سپري كرده است

 :گاه دانشگاه مربوطه به شرح زير قابل دسترسي استنويسنده و دانشمند مطالعات ترجمه از وب

http://www.surrey.ac.uk/translation/staff/newmark.htm 

                                                

 كه  شبيه يكي از شهرهاي شمالي كشور ماست،هم هستدر انگلستان تلفظ نام اين دانشگاه كه نام شهري به همين نام  1.
 .شودظ ميگاهي به اشتباه به صورت سري به كسر اول و دوم تلف
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لسينكي فنالند، در   دانشگاه هِتباربريتانيايياستاد  ،نمرستِ آندره چِ
 ةاو به مدت چهار دهه در زمين.  شصت سالگي قرار داردةآستان

 گذاري از  خود بهمه مطالعه كرده است و آثار تأثيرزبانشناسي و  ترج
از ميان آثار و مقاالت متعدد، نام سه كتاب ديگر او . جاي گذاشته است

جا معرفي شد، به شرح ت ترجمه، عالوه بر آنچه در اين مطالعاةدر زمين
 ):به كتاب اول در نوشتار فوق اشاره شده است(زير است 

1997, Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory, 
Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins. 

2002, [with Jenny Williams] The Map. A Beginner’s Guide to Doing 

Research in Translation Studies .Manchester, St Jerome. 

2008, [Co-edited with Gyde Hansen and Heidrun Gerzymisch-Arbogast] 

Efforts and Models in Interpreting and Translation Research: A tribute to 

Daniel Gile, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.  

دني است لسينكي خوانگاه دانشگاه هِمندي او به زبان و مطالعات ترجمه در وبداستان عالقه
گاه براي دستيابي به شرح حال اين نويسنده مي توانيد عبارت زير را در وب(

 ):دانشگاه مذكور جستجو كنيد
How I got into Translation Studies 

http://www.helsinki.fi/university 

كتبي و شفاهي از ة ترجمة، كه داراي مدرك دانشگاهي در زمينگنراِما و 
به عنوان مترجم، ) تا به امروز(انگلستان است، به مدت بيش از سي سال ) Bath(دانشگاه باث 

كميسيون اروپا بوده است و هم اكنون مسئوليت واحد  انگليسي ةويراستار و سرپرست واحد ترجم
صوص اين مترجم براي اطالع در خ .نظارت بر تمام زبانهاي اروپايي اين كميسيون را برعهده دارد

 .دگاه زير مراجعه كنيد به وبنيتواو نويسنده مي
http://accurapid.com/journal/38prof.htm 

 

 



 

 

117 
 

 ها و خبرهانشريه

 

 

 

 ∗علي معتمدي
 به علت عفونت 1388 ارديبهشت ماه 11حسيني، مترجم و پژوهشگر ادبي، در رضا سيداستاد 

 .مهر به ديار حق شتافتشديد ريه در بيمارستان ايران
ت بود كه آثار نام اين مملكسيدحسيني از مترجمان به

-جامانده از اين بزرگوار، خود، گواه تسلط، دقت، و عرقبه

 از رضا 81در سال . ريزي ايشان در زمينة كاريشان است
. سيد حسيني به عنوان چهرة ماندگار تقدير و تشكر شد
ايشان همچنين دارندة نشان شواليه از پالم آكادميك 

 .بود) 2000سال (فرانسه 
توان به اين موارد اين بزرگوار مي هايترجمهاز جمله 
 :١اشاره كرد

 رؤياي عشق از ماكسيم گوركي -
  چارلي چاپلينازاليم اليت  -
  آلبر كامو ازطاعون -
 آخرين اشعار ناظم حكمت -
  آندره مالرو از اميد-
  ژان پل سارتر  ازدر دفاع از روشنفكران -
  جك لند ازآبروباخته -

خود به منظور بزرگداشت  48 در شمارة مترجم فصلنامة
هايي از دوستان، ياد و خاطرة استاد سيدحسيني، نوشته

  .همكاران و شاگردان آن مرحوم به چاپ رسانده است

                                                

∗ ali.mtmd@gmail.com (http://tarjomeh.blogfa.com/) 
 پدياي فارسيگاه ويكيبه نقل از وب  1.

 

  سيد حسينيرضا
 نويسنده، مترجم، پژوهشگر

 اردبيل، 1305 مهر 22متولد 
 1388 ارديبهشت 11درگذشت 

 :آثاربرخي از 
آندره مالرو، نجفي ( ضد خاطرات -

 )و سيدحسيني

 ) جلد2(هاي ادبي  ترجمة مكتب-

 سرپرست و عضو اصلي تأليف -
 )شش جلد(فرهنگ آثار 

 )آلبر كامو( طاعون -
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 مهدي سحابي غم فوت بود كه خبر 1388ماه  آبان18
مهدي . ديگري براي جامعة ادبي كشور به بار آورد

لة سحابي نقاش و مترجم ادبي كشور بود كه بر اثر حم
در «ترجمة رمان عظيم . از دنيا رفتقلبي در پاريس 

اثر مارسل پروست بود كه » رفتهجستجوي زمان از دست
مهدي . نام او را در ميان مترجمان ادبي ماندگار كرد

-صورت حرفهسحابي در كنار ترجمه كار نقاشي را نيز به

سحابي به سه زبان فرانسه، انگليسي، و . داداي انجام مي
ايي تسلط كامل داشت و از هر سه زبان آثاري را به ايتالي

كارنامة ترجمة . معرفي كرده استزبان خوانندگان فارسي
در زير فهرستي از برخي . مهدي سحابي بسيار پربار است
 :١آثار اين بزرگوار آورده شده است

 ها و روزها از مارسل پروست خوشي-
 لوي فردينان سلين از ها  دلقكةدست -
 لوي فردينان سلينقصر از ي قصر ب-
 كارلوس فونتسزمرگ آرتميو كروز ا -
 گوستاو فلوبر تربيت احساسات از -
  آرزوهاي بزرگ از چارلز ديكنز-
 ميرند از سيمون دوبوورا همه مي-
 ژول ورن دور دنيا در هشتاد روز از -
 نشين از ايتالو كالوينو بارون درخت-
 وژان دو وينيشناسي هنر از  جامعه-
 استاندال سرخ و سياه از -
 انوره دو بالزاك باباگوريو از -
 جان فرانسيس پاالرد واتيكان و فاشيسم ايتاليا از -
 مكتب ديكتاتورها از اينياتسيو سيلونه -

                                                

 پدياي فارسيگاه ويكيبه نقل از وب  1.

 

 مهدي سحابي
ساز، مجسمهنقاش، مترجم، 

 نگار، عكاس، و نويسندهروزنامه
 قزوين، 1323 بهمن 15لد متو

 1388 آبان 18درگذشت 

 :برخي از آثار
 رفتهدر جستجوي زمان از دست -
 )مارسل پروست(
مارسل (به طرف خانة سوان  -

 )پروست
لوي فردينان (مرگ قسطي  -

 )سلين
 )گوستاو فلوبر(مادام بوواري  -

 )چارلز ديكنز( ديويد كاپرفيلد -

 )اري دلوكا(كوه خدا  -
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من به دليل عالقة شديد به كاري كه «: گويد مي١مترجم فصلنامةمهدي سحابي در گفتگويي با 
آورم،  دليل وسواس و وجدان كاري از نتيجة كارم به دست ميكنم، رضايتي كه معموالً بهمي

 ».امپاداش كارم را، از خودم، در همان هنگام كار و در زمان انجام و به پايان بردنش گرفته
 

 يكي ديگر از بزرگان 1388ماه  دي8در 
دكتر . فرهنگي دوران معاصر از دنيا رفت
دبيات خسرو فرشيدورد، استاد زبان و ا

 در ، در تنهايي خود، دانشگاه تهرانفارسي
.  به ديار باقي شتافتسراي سالمندان نيكان

استاد فرشيدورد آثار پژوهشي زيادي از 
ها خود به يادگار گذاشت كه عمدة آن

ها  انديشه، كهقائل بود ترجمه رايدر اين ميان ايشان اهميت زيادي ب. مربوط به زبان فارسي بود
اين مقاالت در كتابي با عنوان . به رشتة تحرير در آورده بود ه مقاالتيو نظرات خود را در مجموع

اي است با عنوان ها، مقالهاز اين مقاله. به چاپ رسيده است» )مجموعه مقاالت(پيرامون ترجمه «
زبان فارسي داراي «: شود ميآغازچنين  اينآنبند آغازين  كه »تأثير ترجمه در زبان فارسي«

 آنها براي فرزندان اين مرز و ةهاي متنوع و متعددي است كه پژوهش دربارة هم ها و جلوه جنبه
هاي  هاي ايراني پيش از اسالم، لهجه پژوهش دربارة زبانمثالً. اي است حتمي و الزم بوم وظيفه

محلي، زبان دري كهن و آثار متعددي كه از آن باقي مانده است و همچنين تحقيق دربارة زبان 
بر ما فرض است، ولي آنچه بيش از همه مورد نياز ماست فارسي معاصر است و فارسي معاصر، 

هاي اروپايي قرار دارد و خواهد داشت، به  از زبان چون فارسي معاصر و آينده تحت تأثير ترجمه
 زبان فارسي براي ما ترجمه است و ساير مسائل اين زبان از قبيل ةترين مسئل نظر من مهم

يكي از معايب كار .  دوم اهميت قرار داردةهاي پيش از اسالم در درجبانتصحيح متون قديم و ز
 حياتي يعني فارسي معاصر و ترجمه، ةها و معلمان ادبيات اين است كه به اين مسئلدانشگاه

هاي بد و ناقص قرار گرفته  اند و در نتيجه زبان امروز ما تحت تأثير ترجمه توجه الزم را نكرده
 »...اي نامناسب حاصل آن است ح ترجمهها اصطالاست كه ده

                                                

 6مترجم، سال دوم، شمارة   1.
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در دانشگاه (ده روز از فوت ايشان، همكاران و شاگردان پس از گذشت ماية تأسف است كه 
 !شودمرد خبردار مي از درگذشت آن بزرگ،، و در كل، جامعة ادبي كشور)تهران

 .روحش شاد

 اندر دسترس همگبزرگوار ن بيش از هشتاد و شش مقاله و شعر و شانزده كتاب از آ ،ايبه گفته
  : از اين قرار استبرخي از آثار استاد فرشيدورد. ستا

 )مجموعه مقاالت(پيرامون ترجمه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات، 

1387 
 عربي در فارسي -
  دستور زبان فارسيةگفتارهايي دربار -

و گروه فعلي پژوهشي در دستور تاريخي زبان فارسي، فعل  -
 و تحول آن در زبان فارسي

 دستور مختصر تاريخي زبان فارسي -

  درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسيةمسال -

 تاريخ مختصر زبان فارسي از آغاز تا كنون -

 جمله و تحول آن در زبان فارسي -

سازي فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي دستور براي لغت
  دستور زبان فارسية دربارفارسي همراه گفتارهايي

 1386انتشارات زوار،  
 
 

 .گويد درگذشت اين سه بزرگوار را تسليت ميدربارة ترجمه
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 شناسي در ترجمه ل فرهنگ و جامعهئهمايش تحصيالت تكميلي پيرامون مسا

  همايشمسئول كميتة اجرايي -كتايون دوالو : گزارش

وع پنجمين همايش تحصيالت تكميلي با موض
، به صورت دو شناسي در ترجمهگ و جامعهفرهن
، در  آذر24 و 23 روزه، در روزهايانديشي يكهم

هاي خارجي  ادبيات فارسي و زبانةمحل دانشكد
سالن شهيد (. دانشگاه عالمه طباطبائي برگزار شد

 ) سالن شهيد مطهريوعضدي 
هاي  مركز پژوهشيسئ، مدير گروه مترجمي زبان انگليسي و ردكتر مالنظر همايشاين دبير  

، دكتر زادشكل از آقايان دكتر مالنظر، دكتر تجويدي، دكتر فرحمتآن  علمي ة كميتو، ترجمه
فاطمه پرهام و : هاة اجرايي متشكل از خانمكميت.  بوددكتر صديقي و ،، دكتر منافيزادهمحمود

  و ميعاد زارعي،تكش، مجيدرضا زحمامير صادقي بابالنمحمدرضا رضاييان، :  و آقايان،سارا نوري
عكس و هاي جنبي از جمله تهيه هماهنگيآقاي صادقي بابالن و آقاي زارعي مسئوليت . بود
  .برداري را بر عهده داشتندفيلم
، جلسه را  دانشكده، رييسسپس دكتر وفايي. ، كالم وحي بود نخستانديشيِگر سخن در همآغاز

سخناني ايراد  ترجمه و جايگاه آن در فرهنگ ةدربار دكتر مالنظر. با سخنراني افتتاحيه آغاز كرد
 . كرد

 Domestication or Foreignization? A Question of Hegemony  اول با موضوعةمقال
 ينسه مقاله با عناو. ارائه شد

The Effect of Ideology on Meaning,  
Hybridity in Translation; Reflections on the Mocking Bird; Kill it?  

 و
Retranslation As a Sign of Change of Norms 

 .  دكتر مالنظر بودةرياست اين جلسه بر عهد.  ارائه شد جلسه صبحدر بخش بعدي 
.  داشتندهعهد زاد بررياست اين جلسه را دكتر فرح. آغاز گشتيك  بعد از ظهر، از ساعت ةجلس

 پنج مقاله با عناوين
1. The Effect of Socio-Historical Conditions on Text Selections by Female 

Translators in the 1940s and 1970s   

2. Gender and Translation of Metaphors  
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3. Domestication or Censorship in Translation of Children's Literature  

4. The Death of the Invisible Translator: A Feministic Approach to 

Translation 

5. A Sociocultural Framework towards Comparing the Task of the Translator 

with the Original Author 

 ،در پايان. پرداختمقاالت ارائه شده بندي جمعبه   ضمن سخناني دكتر تجويديسپس. ارائه شد
هاي اين چنيني ها در همايش پژوهشة اهميت پژوهش در ترجمه و ارائةدكتر مالنظر دربار

 .سخن گفت
رياست اين جلسه را دكتر تجويدي به عهده .  دوم شش مقاله ارائه شدانديشيِ هم صبحِةدر جلس
 : عناوين مقاالت ارائه شده از اين قرار است. داشت

 كردن ادبيات در فارسيبومي. 1

2. Translating Surah Kothar  

3. The Role of Translation in Adaptation of Ghazal by Post-Modern North 

American Poets: The Case of Adrienne Rich and Robert Bly ,   

3. An Enquiery into the Translation of Qur`an into European Languages: The 

Case of Ahl al-Bayt ,  

 بر خورشيدي 1387-1370 هايهاي فرانسوي در سال رمانةبررسي تأثير فرهنگي ترجم. 4
 خورشيدي بيست و سي ة زنان در ايران در دهةهايي دربارنگارش رمان

  .)18 و 17قرن ( ايراني در فرانسه  متون فارسي در شناخت تاريخ و فرهنگةتأثير ترجم. 5

پنج مقاله با .  عهده داشتند را دكتر محمودزاده و دكتر منافي  بر بعد از ظهر ةجلسرياست 
 : ذيل ارائه شدعناوين

1. A Critical Discourse Analysis Approach to Non-Muslim Qur`an 

Translations 

  كليله و دمنهةشناختي مترجمان ايران در تحريف ترجمهنجارهاي جامعه. 2

3. Application of Toury`s Target Culture-Oriented Appraoch in the Translated 

Canon of a Persian Translator: A Case Study of Abdollah Kowsari`s Canon 

4. Translation and Globalization 

5. The Effect of polysystem Theory on Cultural Turn in Translation Studies 
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 زادفرح تجويدي، و خانم مالنظر، آقايان محمودزاده،
 

 با )panel discussion (گروهي بحث ةسسپس جل.  پايان يافت عصر4 مقاالت در ساعت ةارائ
 .  و دكتر صديقي برگزار شد،، دكتر محمود زادهزاد، دكتر فرحدكتر تجويدي، حضور دكتر مالنظر
 بيست نفري ة البته بدون محاسب.همايش صد و پنجاه نفر بوددر اين كنندگان تعداد كل شركت

-ركت شةد شد كه از ميان بيست مقال، پيشنهادر پايان همايش.  را ارائه كردند خودةكه مقال

گزينش مقاالت بر .  چاپ شود، با همين نامتي تعداد ده مقاله برگزيده و در مجموعه مقاال،كننده
 و دكتر محمود ،زاد، دكتر فرحكتر تجويدي، ددكتر مالنظر ، متشكل است ازت داورانأهيعهدة 
  .بودخواهد  زاده

 .  منتشر شدمترجماُم فصلنامة 48شمارة 

بديل  دربارة پيروز سيار و ترجمة بيمترجمپروندة اين شمارة 
 اين شماره را با مقاالتي مترجم. وي از كتاب عهد جديد است

از مترجمان سرشناس كشور دربارة مرحوم استاد سيد رضا 
سپس، بعد از مقالة آقاي ناصر فكوهي . كندحسيني شروع مي

 ترجمة عهد جديد به سراغ پروندة» بابل واژگون،«با عنوان 
نخست با مترجم تواناي اين اثر، پيروز سيار، . رودمي

هايي دربارة اين ترجمه و  مقاله،كند و در ادامهگفتگويي مي
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برخي عناوين ديگر .  آورده شده است،كار بزرگ آقاي سيار، به قلم مترجمان و محققان ديگر
 :به اين شرح است مترجم

 )2(ايران  جايگاه مترجم ادبي در فضاي -
  داور واقعي ترجمه كيست؟-
 دانيم ما كه در پرده ره نمي-
 انتخاب دشوار)/ 5( تجربة يك ترجمه -
 هاي ادبي سال گذشته گزارشي از ترجمه-

 اهللا منصوري دربارة ذبيح-
پرداز و مدرس  گفتگو با آنتوني پيم، نظريه-

 ترجمه
  بررسي نقش كالمي پاراگراف در نوشتار-
  شاعرْترجم يا مترجم مْ شاعر-

 :و چهار شمارة جديد مطالعات ترجمه

ناپذير مدير مسئولش، دكتر هاي خستگيفصلنامة مطالعات ترجمه در نيمة دوم سال با تالش
 درخور  البته و سختروز كرد؛ كاري، خود را به)28 تا 25( شماره 4حسين مالنظر، با انتشار 

 :به ترتيب زير است هاي هر شمارههاي مقالهعنوان .ستايش

  :25شمارة 
ها در متون روايي واسطة تبديلبررسي حضور مترجم به -

قسمت (زوآرت ـشده، با نگاهي به ديدگاه لوونترجمه
 ابوالفضل حرّي) / دوم
محمد / شناسي ترجمه هاي نظري دربارة جامعهبينش -

 فضلي
/ رويكرد ترجمه و حضور مترجم در شاهنامة فردوسي  -

 دارمحمد پشتعلي
هادي / بررسي مشكالت و پيشنهادها : آموزش ترجمه -

 زادهعظيمي و رخشنده نبي
مهدي / سازي آن در ادبيات عرب ترجمه و سير فرهنگ -

 ممتحن
- Translation of Political Texts in the Press / Mahvash Gholami 

- Translation Procedure in Children's and Adults' Literature: the Case of 

Neologisms / Abbas Eslami Rasekh, Nematullah Shomossi 
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- English-Persian dubbed cartoons: Strategies applied in dubbing signifying 

codes / Parina Ghomi 

  :26شمارة 
-همگاني: شدهبررسي سبك مترجم در متون روايي ترجمه -

وولف » به سوي فانوس دريايي«سي هاي ترجمه در ترجمة فار
 ابوالفضل حرّي/ 
: شناختي به تعامل فرهنگ و ترجمهرويكردي انسان -

-علي/ كاربردهاي آموزشي و پژوهشي براي تربيت مترجم 

 محمد محمدي
-غالم/ نقد پسااستعماري بر چگونگي ترجمة ديوان حافظ  -

 رضا ايجاد
سي و انگليسي هاي فاربررسي ضمير فاعلي پنهان در ترجمه -

 مهرزاد منصوري/ قرآن كريم 
-هاي معنايي، منظوري و سبكي عالئم نشانهترجمة نقش -

 مريم سعيدي/ گذاري در انواع متن 
- Ideology and Translation: A Case Study / Farzaneh Farahzad and Farah 

Madani Givi 

- Neologism: A Case Study in James Joyce's Ulysses and some Plays by 

Shakespeare / Parvaneh Maazallahie 

- Persian Translation of Adjectives in the Impressionist Style of Joseph 

Conrad: The Case of Heart of Darkness / Shahrzad Pavarsh. Hossein 

Pirnajmuddin & Helen Ouliaeinia 

  :27شمارة 
هاي فارسي و  و نمود آن در ترجمه معناي تلويحي گفتاري-

شهره شاهسوندي و ابراهيم داودي / انگليسي قرآن كريم 
 آبادشريف

بارمصرف در آموزش ترجمه، با نگاهي هاي يك كاربرد پيكره-
 هليا واعظيان/ به وضعيت آموزش ترجمه در ايران 

كاربردهاي آموزشي :  رويكردي پژوهشي به ماهيت نقد ترجمه-
 محمد محمدي علي/و پژوهشي 

- A New Strategy for Translating Classical 

English Poetry: Milton's "Blindness" 
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Revisited / Narges Javadpour & Ismail Zare-Behtash 

- Trends in and Manifestations of Hybridity / Hussein Mollanazar & Fatemeh 

Parham 

- Explicitation and Textuality in Translation / Sasan Baleghizadeh & Ahmad 

Sharifi 

- Translation, Interpretation or Composition: The Art of ’Translation’ / Karim 

Sadeghi 

- Gender and Translation of Metaphors / Farzaneh Farahzad & Farzaneh 

Faridzadeh 

- Identifying Translators Trainees' Strategies: A Think-Aloud Protocol 

Analysis / Kamran Shirvani & Saeed Ranjbar 

  :28شمارة 
هاي انگليسي و فارسي از المثلاي ضربتحليل مقابله -

 زاده و آزاده نجفيخليل قاضي/ نظر معنايي و واژگاني 
هاي انگليسي بررسي كاربرد افعال وجهي در ترجمه -

 رزاد منصوريمه/ قرآن كريم 
نقش اصل همكاري گرايس در دستيابي به تعادل در  -

 آسيه سيفي و كامبيز محمودزاده/ ترجمه 
- Translation of Proper Nouns: The Case of 

Young Adults' Novels Translated from 

English into Persian / Mohammad Reza Anani 

Sarab & Bahar Eshragh 

- Signs of Hybridness in Texts Produced in 

Diaspora vs. Homeland / Hussein Mollanazar & Fatemeh Parham 

- The Effect of Pre-editing on Output Quality of Padideh Machine Translation 

System / Sasan Baleghizadeh & Mojtaba Hatef 

- Challenges of Machine Translation in Persian, Using Three MT Systems / 

Vahid Reza Mirzaeian 
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 »كاويترجمه«بهاءالدين خرمشاهي و تأليف كتاب 

، آدمي زندكسوتان ترجمه دست به تأليف كتابي در زمينة ترجمه ميوقتي يكي از بزرگان و پيش
ناً، ، مطمئ اين اثر نيز. بخواند آن را و واو به واوندكند تا اين كتاب را تهيه كشماري ميلحظه

 : بخوانيد١از زبان خبرگزاري پانا.  آثار استاد خرمشاهي شاهكاري خواهد بودمانند ديگر

: بهاءالدين خرمشاهي به خبرنگار فرهنگي و هنري پانا گفت
 چند و چون و فراز و ةليف كتابي دربارأحدود دو دهه در فكر ت

 به ام و از آنجا كه در عصر ترجمهنشيب ترجمه در ايران بوده
ل ئهاي مساكاريام، عالقه داشتم ريزهاي كار كردهشكل حرفه
ترها ارزش آموزشي داشته نحوي كه براي جوانترجمه را به

 .باشند، بيان كنم
ل مهمي كه در اين كتاب مطرح ئخرمشاهي با اشاره به مسا

ه از دو زبان عربي با هزار در اين كتاب، ترجم:  افزود،كرده است
هزار « است، بخش نخست اين كتاب با عنوان سابقه مطرحسال 

هاي قرن سوم و چهارم تا هايي از ترجمهنمونه» سال ترجمه
هاي بزرگاني مانند عبداهللا كوثري، كامراني فاني، رضا جعفري، نجف  از جمله ترجمه،امروز

 .شودنظراني از اين دست را شامل ميدريابندري، علي رامين، سيامك عاقلي و صاحب

هاي زبانه است؛ البته فرهنگهاي دو فرهنگةفصل ديگري از اين كتاب دربار: هار داشتوي اظ
يابي از بناي ترجمه و معادلمغالب بر  طورنامند چون بهاي هم ميهاي ترجمهزبانه را فرهنگدو

هاي عربي  بسياري از فرهنگ، همچنين، در اين بخش.شوندزبانه ساخته ميهاي يكروي فرهنگ
ها نقد  برخي از آنةام و حتي دربارسي و انگليسي به فارسي را توضيح داده و معرفي كردهبه فار

 .امو نظر نوشته
هاي ترين غلطرايج«و » سازيگزيني و معادلواژه«: تصريح كرد» فرهنگ موضوعي قرآن«لف ؤم

» سازيمعادلگزيني و فصل واژه«عناوين دو فصل ديگر از اين كتاب هستند كه » اي امروزترجمه
 و نيز كوشش فردي مترجمان را كه در ،)سوم(هاي فرهنگستان اول تا فرهنگستان امروز فعاليت

 .گيردآورند، در بر ميا دوسويه مييسو  يكةنامهاي ترجمه شده واژهپايان بسياري از كتاب

                                                

1. http://www.pana.ir/ 
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ترين دنيبسا خواننيز كه چه» هاي امروزهاي ترجمهترين غلطرايج«در فصل : خرمشاهي گفت
 .ام غلط را با بيان مشكل درست آن آورده500فصل كتاب باشد بيش از 

ترين  خرمشاهي اصليةعنوان فصل ديگري از اين كتاب است كه به گفت» اصول وسايل ترجمه«
 .به خود اختصاص خواهد داد)  صفحه70 تا 60بين (و بلندترين فصل اين كتاب را 

نمايشگاه كتاب در ارديبهشت   تا، در نهايت، پايان سال و ياتا» كاويترجمه« خرمشاهي، ةبه گفت
 .شود در بازار كتاب توزيع مي،89سال 

 :سمت منتشر كرد
  صمد ميرزاسوزنيترجمة متون ساده، تأليفِ  

پردازد و مؤلف كتاب را در ده فصل تدوين كرده كه در هر فصل به توضيح و آموزش مفاهيم آن بخش مي
ها به قرار زير  فصلعنوان. دهد دانشجو، در آخر فصل، ارائه ميخودآزماييي را براي هاي تمرين،دست آخر

 :است

هاي  تفاوت /  چندمعنايي در ترجمه /   مراحل ابتدايي ترجمه-
  /هاالمثل ترجمة اصطالحات و ضرب / فرهنگي در ترجمة تعارفات
 ترجمة  / نوواژگان و اصطالحات بديع /حسن تعبير در ترجمه

  /ها تبادل واژگاني ميان زبان /هاي ترجمه تكنيك /اسامي خاص
 نقش زبان مادري در ترجمه

اين » هدف عمده از نگارش «،گفتار كتابميرزاسوزني در پيش
 كه ...ايفراهم كردن مجموعه ...«: كندكتاب را چنين عنوان مي

در آن ضمن رعايت ويژگيِ رسايي در سبك نگارش، تلفيقي 
همگون و در عين حال متنوع و قابل فهم از مسائل هماهنگ و 

مربوط به آموزش زبان، ادبيات و فنون ادبي و نيز مسائل ترجمه 
در واقع، در كتاب حاضر، طرح و بحث . طور جامع ارائه شودبه

هاي كه تا حد زيادي با سرفصلمسائل محوري ترجمه عالوه بر آن
هاي زبان از مصوب دروس ترجمه در مقطع كارشناسي گرايش

 ترجمة ساده، و  ترجمه، وقبيل اصول و روش ترجمه، نگارش
كاربرد اصطالحات و تعبيرات در ترجمه تطبيق دارد، در حدي 
فراتر به طرح مسائل بديع و جالب توجه در خصوص مشكالت 
ترجمه در عمل و نيز برخي مسائل بين فرهنگي و فرازباني در 

 ».ايمن مقصد پرداختهبرگردان متون از زبان مبدأ به زبا


