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 چکیده

ها اسنن  های آشنننایی تم ناقوام و یکی از راه  انیمفرهنگ و دانش    یپل ارتباط ی وادب  –  یزبان  یتیترجمه متن فعال

روشنن متنی   . ه ف از ویرایش ترجمه نیز ارائۀسن ا  مقصن زبان    مهارت در و گانهیزبان ب  ک ی  آشننایی باشنر  آن    نینخسنت

  کوشن  دانش ویرایش می  و  ردیگیخوانن ه و متن قرار م سنن ه یمث ث نو نیدر ب  راسنتاریذهن واسن . خوانن ه به   سیو سن 

هم    ؛معنا و مفهوم متن دارد  ۀنیمهم و ارزشنننمن  در انتقاه به  ینقشننن  شیرایو  کن .جادیا  انیم نیدر ا  یدرسنننت  قیت ف 

آن به نحو مط وب  ۀترجم  ای سنن هیاثر نو  ده یکه انجام م  یازهیدرسن  و پاک شیرایاسن  که با و نیمعطوف به ا  راسنتاریو

توان به متن می  پذیریآسننیو نیتربه دسنن  مخاطو و خوانن ه برسنن . از مهم  اسنن بوده  سننن هیچه در ذهن نوو هرآن

ای  درازنویسنی  اشنکا ت  های ک یشنهافزون بر این قالوکرد   ها اشنارهبرداریو نیز گرتهترجمه   یو نگارشن   یدسنتور  یهاغ ط

اسنناددهی متقن و دقیق   چنین نپرداختن به شنیو هم ؛های متن اسن آسنیو دیگرمنطقی و ن اشنتن دق  معنایی در اثر از  

ری متن پذیترین ابعاد آسنیوسنازد. در این پووهش سنعی شن  با بررسنی مهممیسن  که ترجمه را با خطا مواجهاز مسنائ ی ا

هایی برای رفع  ده   اشناره و توصنیهمیهایی که در فراین  ترجمه متن رخصنورت موردی به هرک ام از آسنیوبه   ایترجمه

 و قالبی و فرهنگی زبان مب أ اس .  ورود عناصر دستوری و الگوهای ساختاری  هاترین این آسیوآن پیشنهاد شود. مهم

 ویرایش  متون: آسیو  ترجمه   هاکلید واژه

 مقدمه  

اسن  و بوده  نیسناه زبان ع م و زبان دیهازبان فاخر سناه نیاو  اسن   یرانیمشنتر  همه اقوام ا راثیم  یزبان فارسن 

همگی ما   وظیفۀ  یزبان فارسن   یناسنازو توا  صنیان  نیزبان خ ق شن ه و محفو  اسن ؛ بنابرا نیبه ا  یاز تم ن بشنر  یبخشن 

  ی ما را غن  اتیکه ادب  میدانیهمه مها زبان ترجمه اسن  که  با خص افراد متخصنص در این ووزه اسن . یکی از این جایگاه

  ان یمفرهنگ و دانش   یپل ارتباط ی وادب  – یزبان  یتیمتن فعال  ۀترجم. اسنن کرده  جادیدر آن ا  ی یج   یکرده و انواع ادب

 ؛سن ا  یزبان مادر  مهارت در  و گانهیزبان ب  ک ی آشننایی باشنر  آن    نینخسنتها اسن   های آشننایی تم ناقوام و یکی از راه

 نیسننو نگران ابرد از یک یسننر م هب یدو نگران  انیمترجم همواره مرو  از این  ؛اسنن ی دوسننویه میان دو زبان  انیترجمه جر

 فیتحر  ای ناخواسننته تیییر ن ه را   سننن هینو  امینگران اسنن  که پ گرید یو از سننو  اب یاو را درن  ۀاسنن  که خوانن ه ترجم

عالقه قطعا راه به جایی نخواه  برد و صنننرفاک یک کار  بیو مترجم  اسننن    فیظرو  یهنرعم ی    بیشنننتر   این ورفهنکن .  

 اسن  در این زمینه معتق  اسن :  ی بزرگ و دانشنمن خود مترجم که  یخرمشناهجناب آقای  .  ماشنینی انجام خواه  داد

اسن     ین ارد  بع  یورزو ق م  یسنن گینو یکه شنور و شنوب برا  یاما نه مترجم هنرمن . کسن   ؛توان مترجم شن یم  زوراک  ضنرباک»

  ؛ به اصطالح دس  به ق مش خوب باش  باش  و  یاسن هینو  مچهین   ی... مترجم با شودب  یآم دشنوار که مترجم کار  اریو بسن 

 :1367خرمشناهی   مترجم  زم اسن     یبرا  یسنن گیو شنوب نو  یهم داشنتن ذوب ادب  یخشنک ع م  یهادر رشنته  یوت



  گرفتن  هیو ناد   یآیاصنوه و ارکان هر اثر به وسناب م نیتریاز فصناو  و بالغ  از ضنرور یبرخوردار   شنهیان  نی(. با ا۲9

آن به شنمار    یسنازمراول آماده  نیترهر نوشنته از مهم  شیرایرو ونیاز ا ؛و انسنجام دور خواه  سناخ   ییبایآن اثر را از ز

  ار ینگارش مع   شن هیتوصن   ایشن ه  رفتهیشنود که اصنوه پذیمگفته متن  یسناززهیپاک  ن یبه فرا  یراسنتاریو  ای شیرایو  . یآیم

از جم ه    یسن ینواز جهات گوناگون اصنوه درسن    یبا  متنی  نیاسن . چنیا کمتر به آن پرداخته شن ه  نشن ه   یدر آن رعا

 شیرایرا و اثر  ینیبازب نیشنود. ا  ینیبازب  یو نگارشن   ییو امال  یورنکات دسنت   یرعا   یعالئم نگارشن    یرعا   ینظم  آراسنتگ

مقاله    ایآن  متن کتاب    جهیان  که در نتدانسننته یو هنر  یع م  یها یرا مجموعه فعال  شیرایو گر ید  یف ینامن . در تعریم

با اعماه    ن یفرا  نیشننود و ایم  یرفتنیدر  و پذمخاطو سنناده  روان  قابل یبرا   یو خبر  امیهر پ  یطور ک گزارش و به  ای

 .(۱۳: ۱۳۸۶  کوبخ  ی ن متن اس   یختاربن و سا  یگذارنشانه   یزبان نیمجموعه قواع  و قوان

و اصوه    اریاز زبان مع  یاس  که نوشته از انحراف اوتمال  نیا شیرایو  جینتا ترینمهمدارد؛   یو آثار فراوان  جینتا ش یرایو

عالوه   .نویسنی دور و مهجور نخواه  مان و به مرور زمان زبان فارسنی از معیار درسن   مان یشن ه نگارش در امان مرفتهیپذ

و روشنن و سناده متن    حیمتن  کمک به انتقاه صنح  یها یجذاب  ۀو عرضن   شنفمتن  ک  امیپ  ی»کمک به سنالم  زبانبر آن 

 شیرایو  جیاز نتا  سننن هینو  یشنن ن و منزل  ع م  شینوشننته و افزا  یاعتبار ع م شیکمک به انسننجام و وو ت متن  افزا

 (.  5۴: ۱۳86اس    نیکوبخ   

 بحث  

 پژوهش   پیشینۀ

توان به دو بخش کتبی که در باب ویرایش و آثار منتشننرشنن ه در رابطه با ویراسننتاری ترجمه را می  از یک نگاه  همۀ

که به هایی  ان  و کتابی در باب ترجمه پرداختهزیادی از خطاهای ویرایشنن   هایویراسننتاری نوشننته شنن ه و در آن به گونه

های ضنمن کار  درخصنو  ویرایش ترجمه یادداشن   کرد.ان   اشنارهو نق  آن هم  گمارده صنورت جزئی به ویرایش ترجمه

هایی در ترجمه و ویرایش گردآوری و به تازگی در  جو در سنالیان زن گی ع می خود تا کنون که به صنورت نکتهآقای صن ح

اسن   از کتبی اسن  که به صنورت ک ی به چنین  چاپ شن ه  1394  نشنر مرکز در سناه  از گوشنه و کنار ترجمهکتاب »

ته شنن ه و مطالعه آن برای نویسننن ه بسننیار سننودمن  بود. دو مقاله از سننرکار خانم نیره توک ی نیز با نام مسننائ ی پرداخ

اسن  که ( در نشنر دانش چاپ شن ه1373   درباره ترجمه و نگارش  ییهانکته( و  1367  در ترجمه و نگارش  یریگآسنان

های میفوه از چشننم مترجم اسنن . مطالعه این مطالو و کتو  نکتههای انگ یسننی و دربرگیرن ه خطاهای رایج در ترجمه

همچنین ت قیق    ان ؛کردهیشنی در کتو ترجمه و ت لیفی اشنارهای به خطاهای ویرامتع د ویرایشنی که گاه به صنورت نکته

نه این بحث  پیشنی  ای بنابه ضنرورت شنی ی و یافتن موارد و موضنوعات قابلالخصنو  کتو ترجمهدر کتو ویرایشنی ع ی

 ده .میپووهش را تشکیل

 ویرایش ترجمه

 گر ید  یهنااز آثنار از زبنان  یمیجنا کنه بخش عظترجمنه. از آن   تن لیف مطرح اسننن  و هم در ووز  ۀطن یهم در و  شیرایو

اسنن . در واه واضننر کمتر  ووزه متمرکز شنن ه نیدر ا  یادیتا و ود ز شیرایشننود  نکات و مسننائل عم ه ویترجمه م



 ؛در کشنور برخوردار نبود  یادیاز اقباه ز  قبالک شیرایقسنم از و  نیمسن ط نباشن . ا  یاز فارسن   ریغ  یاسن  که به زبان  یراسنتاریو

    یوضنع  نه یزم نیمعتبر در ا  اتیها و وجود نشنردانشنگاه یمطالعات ترجمه در برخ ۀرشنت  ت سنیساما اکنون با توجه به 

: ۱۳66   یالنیگیعیآن را مقاب ه با متن  سنم  یالنیگیعیترجمه که سنم شیرایو رو به بهبود اسن . زیترجمه ن  یراسنتاریو

توان  یچاپ  بررسن  یمناسنو بودن آن برا  نییتع یاثر برا  یابیارز».  قرار دارد شیرایاز انواع و  یکی  گاهیدان   در جایم (۲۱

صنح  متن  مقاب ه    نیناشنر  تمنم  یو ضنوابط انتشنارات  یفارسن  بانانطباب متن با اصنوه ز   یبه فارسن   امیمترجم در انتقاه پ

مترجم  از جم ه   یاشنتباهات ادراک  حیو تصنح  سیپانو  ای  هیدر واشن   حاتیمتن با اصنل وذف اضنافات نا زم  افزودن توضن 

 .(۱۱۱-۱۰۸: ۱۳۷۴  ناباد یم  ی هاشم   ردیگیمش ه انجاممتون ترجمه شیرایو  ن یاس  که در فرا  ییکارها

کار    . و ودشنودیممیتقسن   یادیبن  ای  ییمحتوا شیرایو و یزبان  شیرایو   یصنور شیرایبه و  جامع شیرایو  یطور ک به 

عبارت  و  ۱۳۶۸در سناه    راسنتارانیو  ییاسن  بر طبق مصنوبه گردهما  یادیبن ای  ییمحتوا شیرایهمان و   ترجمه  ویراسنتار

خود به دو نوع   شیرایو  نیها و کنتره ضنبط اعالم. او اصنالح معاده  رییکردن و تیدسن ک یصنح  متن     نیتمنم: اسن  از

  ی اشننتباه در متن فارسنن   ایوسننو موارد مبهم  نارسننا  اسنن  و بر  یدر نوع اوه مقاب ه با اصننل اجمال  ؛شننودیم  میتقسنن 

  شود یبا اصل مقاب ه م  یآن سرتاسر متن فارس رکه دشود  یاعتماد مربو  مقابلریغ یهانوع دوم به ترجمه  .ردیگیمصورت

الخط و قواعن  کردن رسنننمدسننن ک ین :  ردیپنذیانجنام م  ریز  یارهناکن   یفن  این   یصنننور  شیرای(. در و74:  1385فتووی    

ها و فرموه ر یها  ارجاعات  نمودارها  تصناوکردن پانوشن دسن ک یکنتره و اصنالح و     ک مات یکنتره امال  ی گذارنقطه

صنفحات سنربخش و سنرفصنل    نییتع   یو فرع  یاصن   نیبن ی عناودرجه  ی بن پاراگراف  ینیبازب  نامهواژه  ینیزببا   هافهرسن 

شن ه متن ترجمه   یزبان شیرایها و اشنکا ت در متن. در وکردن موارد مبهم و تناقضو صنفحات اوه و آخر کتاب  مشنخص

از نظر زبان   یکن  که خوانن ه مشنک یمتالش  این قسنم در    راسنتاریشنود. ویهماهنگ م  یزبان فارسن  نیبا اصنوه و قوان

زبان  ریت ثکه تح   یدسنتور  یهاو اصنطالوات و سناخ   باتیاصنالح ترک   یقواع  دسنتور زبان فارسن    یباشن . رعان اشنته

  ها  اسیسننوات و مق  لیاسن . مسنائل مربو  به تب   یزبان  شیرایبه هنگام و راسنتاریو  یان  از جم ه کارهاشن هوارد متن    یخارج

 .  ردیگیمرو ه انجام م نیو اعالم در ا  یرفارسیغ   یهاخا  و نام  یترجمه و ضبط اسام

.  کتاب باش  خوانن همتناسو با سبک مؤلف و    یمترجمان اس . زبان ترجمه با سبک درس  از مشکالت بزرگ   یرعا

آن زبان و گاه وتی به نحو   ناآشنننایی با ظرایف زبان مقصنن  و به ت ثیر از زبان مب أ و چیرگیگاهی اوقات مترجم به ع    

بنه ترجمنه مینناپنذیرع ن  ترجمنه ترجمنۀنوع    نیا  وجهنۀ  نیبنارزترپردازد.  بودن متن    ی  فظ لاتحن   ترجمنه خود را در 

که   یااما جم ه؛  ده یاز زبان مقصنن  قرار م یااز زبان مب أ واژه  یاواژه  ینوع ترجمه  مترجم به جا  نی. در اده مینشننان

سنبک ترجمه   راسنتاریو  یی محتوا شیرایو  . دررا دارد  ینحو زبان اصن  یرنگ و بو  یادیشنود تا و ود زیمواصنل قیطرنیب 

    یزبان اص  ریت ثممکن اس  مترجم تح   ؛ردیگیمقرار  طهیواین  در  تصحیح اصطالوات  و   ریی. تیکن یم  دسن ک ی زیرا ن

موارد مبهم را   راسنتاریمتوجه ابهامات موجود در ترجمه نشنود. و گرید  لید   ایبا موضنوع کتاب    ییبه خاطر داشنتن آشننا

 شیرایو.  کن تا خود نسنب  به رفع ابهام اق ام  گذاردیم  انیمترجم در م اب  ای   یزدایها مو ابهام را از آن  کن یمییشنناسنا

کن    یرا با اصنل مقاب ه م  یمتن فارسن   مورد معمو ک نیاسن . او در ا  راسنتاریکار و  نیتریاسناسن   ترجمه  یادیبن  ای  ییمحتوا



     یافزایم  س یو پانو  هیرا  البته در واشن   ی زم  حاتیکن   توضن یماضنافات نا زم را وذف    یافزایافتاده را مق ممطالو از

  ارات یموارد و و ودکار و اخت نیاعماه ا زانیها. مآن ریکن  و نظایمحیو تصنح  ییرا شنناسنا  مترجمانواع اشنتباهات ادراکی  

 .(56:  ۱۳94 اع م    دارد  یچاپ کتاب بستگشرایط زمانی  و   بین مترجم و ناشرمترجم  توافق مانن  ق رت    یبه مسائ   راستاریو

  ی ها را با متن اص شود تمام جم هیمجبور م  راستاریو  یاسن . گاه  راسنتاریکار و  نیترمشنکل  یمقاب ه ترجمه با متن اصن 

به سنهو از  ایرا به عم     یپاراگراف   ایممکن اسن  مترجم عبارت  جم ه    یگاهکن .  حیکن  و اشنتباهات مترجم را تصنحمقاب ه

ها و و شننم خا  و روش  یبا مقاب ه ترجمه با متن اصنن   راسننتاریباشنن . واز خود به ترجمه افزوده  یمطالب    یاق م ان اخته

  دسن  ک ی. اسنتفاده از اصنطالوات  ده یمو اق ام  زم را انجام  اب ییمها را درافزوده  ای  هایافتادگ  نیکه دارد ا  ییترفن ها

 یبه ازا  شنودیم هیاز مترجمان مشنکل اسن . گاه د  یبعمن  یمقاله کوتاه برا  ک ی  یوت  ای  یافحهصن صن در طوه کتاب چن 

    یشنناسن  ه عالوه بر بروز تشنت  در اصنطالحئمسن   نیا ؛اسن اسنتفاده شن ه  یچن  معاده فارسن   ایاز دو    یاصنطالح خارج  ک ی

شنن ن ابهامات موجود در متن روشننن یرسنن  برای زم به نظر م  یدر موارد. هسنن  زیکتاب ن  نسننجامو ا  یکپارچگیمخل  

 .  کن ورود می گونه موارد  نیبا موافق  مترجم در ا  راستاریشود. وداده  سیدر پانو  یحاتیتوض   یاص 

موضنوع   نیتالش خود را مصنروف ا  یتمام فوب  لوامطبه با اشنراف   یسنتیبا  گماردیاثر هم  م  ۀکه به ترجم  یراسنتاریو

انجام  ی زم برا  یهایسنتگیشنا  یراسنتاریشنکل انجام شنود؛ واه  اگر و  نیه کار انتقاه مفهوم به مخاطو به بهترک   ینما

بر متن   یگرید راداتیب که ممکن اسنن  ا  ؛بکاه  توان یمتن نم  یتنها از اختاله ارتباطباشنن   نهرا ن اشننته  یمهم  نیچن

 نشیو ب  یشخص  ار یزبان مع  یهایوگینبودن به و او و آشنا یتجربگیممکن اس  از ب راستارین اشتن و   ی. صالو یفزایب

    ی زبان فارسن  یو دسنتور  یزبان یالگوها  یاگانهیمترجم  موضنوع اثر  زبان مب أ و صننع  ترجمه و هر زبان ب ای  سنن هینو

که    ییها ینظر در اثر  به ع   مح ود  ماهدر اع یو دشوار و ناتوان  ابیریخوانن گان  تعامل با لیات و اصنطالوات د  قیسنال

 .  و مترجم( باش   سن هیو  نو ازشینفوذ ب  ایان    کرده فیاو تعر یبرا

شنای  بتوان بهترین تعریف از زبان معیار    ؛ترین خطای ویراسنتار را آشننانبودن وی با زبان معیار دانسن شنای  بتوان مهم

  ی فارسن  ۀهم  انیاختصنا  دارد و در م  ریو فراگ  یاسن  که به ق مرو م   یآن گونه زبان  اری: »زبان معب انیم  یعیاسنتاد سنمرا  

های زیادی دارد که دانیم زبان معیار ویوگیکه می(. چنان37:  1366گیالنی    سنمعیکرده مشنتر  اسن    لیتحصن   زبانانِ

 ؛به زمان واه اسننن   بودن آنمربو های مخت ف زبانی و ها و گونهبودن و ن اشنننتن عالیم گویشنشنننانترین آن بیمهم

ضنننوابط    یاز رعا  نانیاطم یبراروز متبحر و به  راسنننتارین ارن . و  اریزبان مع  جایی در مهجورو    یمیق   یهاواژه ن یبنابرا

روزرسنانی اطالعات  ی بهو براکسنو نمای     اریو تحو ت روزانه زبان مع رییمسنتمر با تی  یارتباطبایسنتی  در متون    اریزبان مع

 ییآشنناافرون بر این  شنود.  اریعمریتا مانع از ورود عناصنر غ  گرددمن   شنناسنان بهرهمنتق ان و زبان  یاز دسنتاوردها   یبا  وسنتهیپ  خود

و در بهبود   هاو تزاروس  هانامهواژه   هاها  فرهنگالمعارفر یمانن  انواع دا یو تخصننصنن  یمرجع عموم  یهابا کتاب ویراسننتار قیعم

 مؤثر اس .  اریبس وی مط وبی  اثر

و شننن ه  متون ترجمنه  شنننتریبدر بنازبینی    این فن را   ین تقو  یهناراههنای ویرایش ترجمنه بهترین بنا توجنه بنه دشنننواری

 . دانس توان  یم  یمطابق  آن با متون اص  روشبا  مترجمان سرشناس    یهاترجمه  یرسبر  نیهمچن



 ترجمه ی شناسبیآس

بودن  تا مناسنو  ردیگیمقرار  یکسنان  اریشنون   در اختیمارائه  ربطهای ذیارگانچاپ به   یترجمه که برا  ای  یف یمتون ت ل

متن از نظر ترجمه و تبحر مترجم در     یو موضنوع  ییمحتوا یگام عالوه بر بررسن   نیکنن . در اولیابیچاپ  ارز یها را براآن

متخصنص و آشننا    راسنتارانیکار به دسن  و  نی. اشنودی ارزیابی میانطباب آن با اصنوه زبان فارسن    یزبان فارسن  به  امیانتقاه پ

به ها از آن یبرخ :ان دسنتهدو  دهن  یم  راسنتاریبه و شیرایکه به منظور و  ییها. ترجمهردیگیمکتاب صنورت  یبه زبان اصن 

 زیرا  ؛ده آن را عودت می  راسننتاریو  ان . پس از مرور نوشننتهشیرایقابل وغیرو   نیسننتن   منطبق شیرایو  یارهایبا معکل  

کرد و به اصنالحها را  توان آنیهسنتن  که م  ییهارجمهت گریگروه د ؛و بایسنتی بازنویسنی شنود کردشیرایتوان آن را وینم

  ان .شیرایاصطالح  قابل و

  ییهاها آسننان اسنن  و ترجمهآن شیرایکه و  ییهاکرد: ترجمه  میتوان به دو گروه تقسنن یرا م شیرایقابل و  یهاترجمه

گاهی این سنختی به ع   مشنکل اسن .    اریبسن   به ع   سنختی زبان متن اصن ی یا به ع   زبان مترجم هاکه اصنالح آن

 گردد.که گویی به ق م دونفر ترجمه ش ه دوچن ان میمتن زبان و اینتفاوت در  

خرمشناهی    شنودیممقصن  و تسن ط بر موضنوع مطرح  أ وتسن ط بر زبان مب     یآیم  انیاز اصنوه ترجمه به م  سنخن  یوقت

نتوان     یاسنن هیهر نو   یشنا( وی معتق  اسن  »59:  1394 اع م     افزای تسن ط بر صنناع  ترجمه را به سنه رکن قب ی می

 (.  65  همان:باش    سن هینو  -به بالفعل    ک یبالقوه نزد  ای  -بالفعل     یهر مترجم با  یول  ؛مترجم باش 

مطابق با اصننل کتاب باشنن  و هرگونه دخل و   عنوان آن اثر اسنن  که بایسننتی وتماک  اثر ترین موارد در ترجمۀاز مهم

 . اس دان   نادرس   یم  یدار به متن اص تصرف به خصو  آنگاه که مترجم خود را وفا

 ی ؛ زیرا در بسنیاری از اوقات واژ  نماکردن یک واژه مناسنو و معاده دشنوار و وتی ناممکن میدر امر ترجمه گاه پی ا

اسنن  که ک مات   نیاصننل مهم در ترجمه ا  ک یک مه در زبان دیگر را انتقاه ده ؛  توان  همه بار معنایی آن جایگزین نمی

کن  که در زبان موجود اسنتفاده   یج   یاواژه  ایتا اصنطالح    کوشن یگاه مترجم م  ؛ اعرف( باشنن   کاررفته روشنن و شنناسنابه

توجهی یا فق ان اطالعات مترجم از واژگان موجود از سنوی دیگر شنای  کم را در انتقاه مفهوم ن ارد.  یآن روشنن  ای  سن ین

کوشن  تا اصنطالوی ج ی  یا جایگزین در ترجمه ناتوان سنازد. به این سنبو وی می یک زبان او را از انتخاب یک واژ   در

  ی فرهنگسنتان زبان فارسن واژای ب یع بیافرین  که در زبان موجود نیسن  یا آن وضنوح و روشننی را در انتقاه مفهوم ن ارد.  

کن  یا در  جای خود را پی انتوانسننته در نوشننتار    آنان  یهاینیگزاز واژه ی. گرچه برخکن ی تالش زیادی مینیگزواژه یبرا

  ی فارسنن   ارینبردن آن در نوشنتار معکاربه یبرا  یمنطق   لیدل  توانی ه نمئمسن  نیاسن   اافتهیمردم نفوذ ن  یفرهنگ گفتار

سنازیم از ابت ا میکه اکنون به راوتی بر زبان جاری  بایسنتی در پذیرش این موارد به یاد آوریم که بسنیاری از ک ماتی باشن .

اسن  که در    لمِمخل و اطناب مُ  جازیاان . عالوه بر موضنوعات یادشن ه موضنوع مهم دیگر  در فرهنگ فارسنی مت اوه نبوده

شننود که مترجم به ع   میباشنن   گاه دی هی مؤلف یا مترجم کتاب صننورت گرفتهشننود که ممکن از سننومی هآثار دی

بنه توضنننیح مواردی   لین و گناه ثق   یطو ن  یهناجم نه   ین بنا تولای در متن و رفع ابهنام   نناآشنننننایی خود بنا اصنننطالح ینا ک منه

را خسنته و   خوانن گانها اغ و گونه از ترجمهاسن . این  پردازد که برای فرد متخصنص در آن رشنته کامالک روشنن و واضنحمی



گذارد  نش ه باقیکن  موضوع را ولعی میتن با ترکیو یا عبارتی در متن سن ن اشن کن  یا برعکس به ع   آشنناییزده میده

 .  شودها باعث ایجاد اختاله در امر ترجمه میو از روی آن رد شود که تمامی این

ترین مواردی را که به خطای متن  شنناسنی ترجمه متوجه سنه بع  مترجم  ویراسنتار و زبان اسن . توک ی مهمآسنیو

معنا     نیترجیرا  ای  نینخسننت   نیدر ترجمه  برگز  یریگترجمه  آسننان  آفاتکن : »گردد  چنین ذکر میشنن ه برمیترجمه

-۱۱: ۱۳۶۷   ی توک   هاسن از جم ه آن  یسنازو اشنتباه در واژه  یقگسن ییمترجم و ب  یچشنم  یلفظ به لفظ  خطاها ۀترجم

را سنردرگم   ویراسنتاراصنطالح واو      ک ی یبرا  مخت ف و متع د  یهایگذارمترجمان با معاده یبرخاز سنوی دیگر    ؛(۱۴

اصننطالوات در   ین ادن معاده برا  ای  یو تخصننصنن   ین ادن اصننطالوات فن  حیهم با توضنن بعمننی دیگر     ؛ برعکسکنن یم

  ی فنارسننن   یهنامعنادهبینیم  این گناه میشنننونن . افزون بر آن میختاله در  رفتن فراینن  انتقناه معننا ینا ااز بینموجنو   یپناورق 

و برای خوانن ه که با زبان اسنن   ام هین  یها در پاورق آن  نیاسنن  که معاده  تکار رفتهاصننطالوات به یبرخ یبرا  ی یج 

اسن    یمسنتن سنازنمای . یکی دیگر از مواردی که متوجه مترجم یا مؤلف اسن  اصنل اصن ی اثر آشنناسن   کامالک بیگانه می

در ابت ا با انتخاب  دارد. مؤلف موظف اسن     یاطالعات بسنتگ  یدق  مؤلف در مسنتن سناز زانیبه م  یاعتبار هر متن ع م

شنناسنی و ... را در سنراسنر  متنی  و کتابها  ارجاعات درونقوهاسنو تمامی الگوهای آن نظیر نقلدهی منارجاع  نامۀشنیوه

 لین رونن  ترجمنه تبن   نفنک یبنه جز     شیرایجنا کنه واز آن  متن پیناده سنننازد و مترجم نیز بنایسنننتی بر آن پنایبنن  بمنانن .

در صنورت آشننایی مترجم با اصنوه و فنون   زیرا  ؛اشن برشنته داشنته نیبا اصنوه ا  نسنبتاک زیادی  ییآشننا   ی  مترجم بااسن شن ه

  .ش خواه   ترو کار ویراستار سبک   لیو تسه  عیتسر  اریکار چاپ متون بس ش یرایو

از    یبردارخود  با برشنمردن انواع آن  گرته  ۀدر مقال  یجف ناسن .   یبردارگرتهای مربو  به بخش اعظم خطاهای ترجمه

    ی  نجف   اسنن آور شنن هادیها را یبردارگرته نیبه ا  راسننتاری(  توجه ویو نحو  ییمعنا  یبردارگرته  بات یاصننطالوات و ترک

بنه متن   گناننهیب  یزبنان  یالگو  یکنار بنازاراز اسنننتفناده مترجمنان شنننتناب  یادین ز  یهناانین گناه ز   افزون بر آن  (۴-۱۵:  ۱۳۶۱

»فرار میزها   »در رابطه با       یشنناد  کردنمیدر خاطرات   »تقسنن   شنن نمیچون »سننه  یباتیو ترک  راتیتعب  م ینیبیم

  در  asترکیو »به + عنوان  معاده »  گر ید یادوباره و دوباره   نمونه»و   شنننتر  یو ب  شنننتری»ب  شنننه  یهم یبرا  کباری»

 توانیکرد و اغ و م  یبن دسنته  یاز ادات دسنتور زبان فارسن   ک یدر شنمار ک ام     یآن را با سن یاسن  که روشنن ن  یسن یانگ 

که   میریبپذ  یسنتیبا   شنودیوارد زبان م یو نحو  یصنرف   یبردارآثارکه به صنورت گرته یدر برخ .آن را از جم ه وذف نمود

که آن  یجابه  زبان در مواجهه با متونیمترجمان فارسن   ی. گاهیاز مترجم اسن  نه ضنعف زبان فارسن   یناشن   یضنعف و کاسنت

زبان مب أ را به زبان مقصنن     زبان مب أ را ترجمه کنن   مختصننات و امکانات  میزبان مقصنن  مفاه  یهابا لوازم و داشننته

زبنان مبن أ را داراسننن .   یهنایوگیو ننه و  کنن یم   ین زبنان مقصننن  تبع  یانن  کنه ننه از الگوهناسننناختنه  یو زبنان  نن اکردهوارد

  یی معنا  ای  یو اصنطالو  یبیصنورت ترک  یبرداردر گرته  .ن یآیدر ترجمه به دسن  م  یاهیرو  نیدر زبان از چن  هایبردارگرته

 یبردار. گرتهاب ییم  یسناختار  رییتی  ای  ییمعنا  میتعم  ایو ترجمه لفظ به لفظ   هیاش تجزسنازن ه یک مات به اجزا ینحو  ای

و   ویرکواژه  ت  در ووز  ییو معنا  یلفظ یبردارگرته. ینننن نحو  3   یینننن معنا  2   ینننن لفظ  1سنه نوع اسن :    یبنابر ماه

 . جم ه اس   ر ووزد ینحو  یبرداراصطالح و گرته



وذف  ننننن 1کرد:  توان به این موارد اشننارهشننود  میمیکه در ترجمه دی ه  های دسننتوری و نگارشننیترین غ طمهماز  

مشهورترین اشکاه     هاناهمگونی فعلننن 2.(  کاه ها میهزینهابزارهای موجود  به سرع  کاوش را با  و از  افعاه    ۀقرینبی

ب که ممکن اسنن  ممننامینی چون تحو ت تاریخی     ؛دهن میفقط کشننورها را نشننان ها هسننتن  که نهاین منابع اط س

منابع کاهش بارن گی در سناه گذشنته در کمبود   نامناسنو    ۀصنیی  ننننن 3  .(دهن میجتماعی  و مراکز ع می را نیز شنرحا

فعل جمع از  جان ار  رینهاد جمع غ یبراها  برخی از ترجمهدر  ننننن تطابق نهاد و فعل:  4(  ت ثیر نیسن .های زیرزمینی بیآب

چراکه بر مطالو    ؛ها باشنن همان  زیه ف آن ن  رسن یبه نظر م.  شنوداز فعل مفرد اسنتفاده  یسنتیبا  شنود کهمیاسنتفاده

پووهش   نیچنه از اآن   فعنل مرکنو  یاجزا  یدورنننننن  5.(  دارد  ارین بسننن    ین هنا تن کآن  یمربو  بنه اسنننتنادان و برننامنه کنار

  ی ن یمبارز ف سننط  یهاگروه   یمتع   یکاربرد فعل  زم به جاننننن 6.(  شننودیووزه نم نیتنها مح ود به ا    یآیمدسنن به

فعل   همجهو  ۀییکاربرد صننن 7(  دانستن .گر  اشیاه  میرژ  یستیترور  یهااتیهرگونه مذاکره را مشرو  به فرمان توقف عم 

    ی  ذوالفقار   .(رون یبه کار م ۀ یوسنن و به یتوسننط  از سننوتوسننط  به  ۀها همراه وروف اضنناف جم ه  گونهنیا   :با ذکر عامل

واردات نف  خام را متوقف  یزوداسنن   بهشنن ه  نییتع  کایکه توسننط آمر  یمه ت ۀکشننور در آسننتان نیا   (۲۵۱:  ۱۳۸۷

شنرک  کرده  سنپس    ینظرسننج  نیدر ا  یسنتیکارمن ان سنازمان بهز  ۀهمی:  وجه وصنف  یجاهکاربرد نابنننن 8  .(کردخواه 

.( موفق شنود  سن یبایاسن   مرا خوان هاگر درسنش     :یکاربرد نادرسن  افعاه وجهنننن 9(  ارسناه شن  رخانهیپرسنشننامه به دب

تردی ی ن اریم که مونْتنِی درباره لویی چهاردهم یا ناپ ئون چگونه  :  زبان مب أ در ترجمه   فعل به قاع   ۀختیار صیینن ا10

زیسننن  و لویی چهناردهم و نناپ ئون  بنه ترتینو در  می  16مونْتنِی در قرن    کنه بنا درنظر گرفتن اینانن یشنننین ه اسننن .  می

شود و به تبع آن  فعل در شخص دیگری به میا تیییر دادهجهگاهی فاعل فعل  ناب:  تیییر شخصنن  11  (.19و  18های  قرن

(  کنی . من به موسنیقی کالسنیک این اسن  که شنما با شننی ن آن  اوسناس راوتی می  ۀیکی از د یل عالق    رود:کار می

کارگیری فعل مرکو به جای فعل بسیط:  بازکردن به جای نن به13.(  تان گذش ازسمع و نظر گرامینن فعل نامناسو:  12

در اغ و    اس »بر     باش یم»فعل    حیترجننن کاربرد نامناسو افعاه معین مثاه:  14  و...( ان وختنجای  ذخیره کردن به گشودن   

  ه یپا  یدو راهنما نیکه در ارا  یصنتخصن  یهااز کتابخانه یاریبسن  (:»را  ینشنانه مفعولنننن کاربرد نامناسنو ورف نشنانه  15. موارد

 (.اف ی ریز  یتوان در اثر چاپ یم   شون ینماف ی

 خطا به ت ثیر  (شناسان متفاوت اس دی گاه او از دی گاه روان:  کاربرد ورف اضافۀ نامناسو  وذف ورف اضافهننن  16

های  اسنتفاده از دو ورف ربط در جم هنننن  17(  مورخان جرأت به افشنای کشنف خود کردن .یا    از زبان مب أ ترجمه اسن (

ن 18 (کا  برتر اسننن .   یف یاما ک ؛کن  اسننن   یکارخانه ان ک نیدر ا   یتول ۀچرخ  سننناز(:  اگرچه قی های باتالب  مرکو

اپراتور/   /توریاِلمان/ اد  / یدتومانن  آپ  گانهیواژگان ب  یبه جا  یدر زبان فارسن   جیمناسنو و را  یهانکردن از معادهاسنتفاده

مورد:  ن تکرار بی20های جمع عربی: پیشنهادات  بنادر  افاغنه  اکراد  فارسی با عالم بستن واژگان  نن جمع19اِشل/ نُرم و...  

از ناشنران هر کشنور منتشنر شن ه     یچه منابع   یگویاسن  که به کتاب ار م نیا  یتجار  یشنناسن کتاب  ک ی  یعم کرد واقع 

صف  یا نسب   نن 22   وتى  ا یفاص ه سه ورف ربط »و  یزمان و باستعماه همنن  21.(  شود و منتشر خواه  ش یمنتشر م



 یبردارگرته  –الف ی:بردارگرتهنننن  23( های سنریع  امری طبیعی اسن .یافته او اث جادهدرکشنورهای توسنعه:  نامناسنو

 یواژگان

که توجه شود که آیا این ب ون آن ؛اس بان مب أ به صورت لفظی ترجمه ش هیعنی ک مات ز  ی لفظی:بردارگرتهــ  1

ترجمه   هایین دسنتهنخسنتاز    یقالب  ۀدر ترجمه و ترجم  یریگآسنانواژه یا ترکیو در زبان فارسنی جایگاهی دارد یا خیر. 

جم ه و   سنناخ که به آنیب   کن یموارد  مترجم ترجمه لفظ به لفظ م نیدر ا  شننود؛میدر متون دی هاسنن  که    یینارسننا

   .باش مراد واژه در جم ه توجه داشته  یمعنا

ها  ها به مواردی از آنکتاب مواردی که در ترجمۀ  ترینمهمای  اسننن  که به صنننورت نکتهدر این مقاه سنننعی شننن ه

 ایم  بپردازیم:برخورده

 . به جای درباره(  In connection with ترکیو  در ترجمه  در رابطه با»  /»در ارتبا  با ن 

 تری در فارسی دارد(. بیشتر معنای م نوس mainly ای prinarilyن »عم تاک  در ترجمه ک مه 

 .کرد(عالقه استفادهاعتنا / بی بهتر اس  از ترکیو بی indifferent ک مه   در ترجمۀتفاوتیبن »

 .(ببریم هتر از اس  ک مه چرا بهره ب  why notدر ترجمه ترکیو  چرا نه؟ چرا که نه؟ن 

 . به جای با عنوان( under the titleن تح  عنوان/ زیرعنوان در ترجمه 

  تیران ازی کردن  شن یک کردن  -آتش کردنتوان از جای آن می به  to open fireعبارت   در ترجمۀ  آتش گشنودنننننن 

 .کرد(استفاده

امی وار بودن به   تکیه داشنتن به کسنی/توان از جای آن می به  to count onعبارت   در ترجمۀ  کردنروی کسنی وسناب  

   .کرد(سی استفادهک

 .کرد(ا چه پیش آی / تا ببینیم استفادهاز ت  توانیآن م  یجا به  it dependsعبارت    ۀدر ترجم  داشتنبستگی  

 . به جای انتظار داریم/ اوتماه دارد( It is expectedعبارت   ۀدر ترجمرفتن  انتظار  

 .کردن  چشی ن( به جای تحمل  To experience  عبارت  ۀدر ترجم  تجربه کردن

 .کردن( به جای در To understand فعل    ۀدر ترجم  فهمی ن

به جای آن  /سزاوار بودن ی/ستگیشا  / یقاب /اسنتع اد  /درخور بودن  /به جای توانسنتن ableقادر بودن و پذیرش در ترجمه  

 ویشنود که ترک اریاخت  ر ی»ناپذ  رقابل  ی»غ  یبه جا  یدر نف  توان با پسنون هایی نظیر پذیر  ی نسنب  و ... این معنا را تفهیم کرد.می

 تر سازد.تر و روانرا ساده

ــ گرـته2 را    یواژه واون  در زبنان خود  ک ین بنه    گناننهیب   واژ  ک ین مخت ف    یچنن  معننا  این ترجمنه دو    یی:معـنابرداری  ــ

آن در زبنان    یمعناده همنه معننا  گناننهیب  یریتعب  این واژه    یاز معنان  یکی  یبردارنوع گرتنه  نی. در انن یگو  ییمعننا  یبردارگرتنه

از   یکیمترجم هنگام ترجمه برداری بایسننتی  برای ج وگیری از چنین گرته. شننودیداده م  میو تعم  رودیکار ممقصنن  به

 .اوردیاس   انتخاب و در ترجمه خود ب  ترک ینزد سن هیمنظور نوها را که بهواژه

 مبتال / دچار ش نبه جای  to sufferدر ترجمه   رنج بردن



 ]در امور منفی[  داشتن / دچار ش نبه جای   To enjoyدر ترجمه   برخوردار بودن

 اهمی  دادنبه جای    To appraiseدر ترجمه   بها دادن

 به جای کردن  haveدر ترجمه  داشتن

 به جای به ان ازهworthy در ترجمه   شایسته

 نماین ه / افراد شاخصبه جای   figureدر ترجمه   چهره

 اوضاع / وضع / واهبه جای    conditionدر ترجمه   شرایط

 اقباه  /امکان / اوتماهبه جای    chanceدر ترجمه   شانس

 درص   /شتاب  /سرع   /کا   یبها  /زانیمبه جای   rateدر ترجمه  نرخ

 نکته/ موضوع/ مسئ هبه جای    caseدر ترجمه   مورد

 فقطبه جای   justدر ترجمه    تنها

 هنگف   /ادیفراوان/زبه جای    highدر ترجمه   با 

صنرفاک یک معنا در نظر گرفته شن ه و آن در جم ه توجه شنود    یکه به معناآنیببه جای اما  گاه     yetهنوز در ترجمه  

 .شود(ترجمه می

 به جای ان کی/ کمی someدر ترجمه   یمق ار

 به جای استع اد/ توانایی capacityظرفی  در ترجمه 

 مط ق/  کامالک/صرفاک/فقطبه جای    simplyدر ترجمه   یبه آسان

 انیم/درونبه جای    intra /  interبین در ترجمه  

 گذشتهبه جای عالوه/   among other thingsدر ترجمه   گرید  یزهایچ  انیدر م

 ی:و نحو  یصرف   یبردارگرته ب ن

 (در خانه آورن  خصوصاکیم یرو نترن یروزها اکثر مردم به ا نیا در ارکان جم ه   ییجاهجاب  ن

اگرچه به   ب که»به همراه     فقطنه»  ای   تنهانه»  ساز(ورف ربط در جمالت مرکو  قی های باتالب  استعماه فراوان ننن 

 ؛همراه اما

   رغماس  و نیز ک مه ع ی   با وجود این»که صورت صحیح آن   وجود نیبا ان 

 که ...  می یرس  جهینت نیخود به ا  یبن در جمع  ما  (یسیانگ   Youو   Weاز   یبردار:  گرتهیاضاف   ریضمن 

 فت ؟یممکن اس  ب  یچه اتفاب ب  ایآ  یپرسش  ۀ+ ک م  ایآن 

جای: نه آین ه معیار تکامل اسن  و نه تاریخ.  آین ه و نه تاریخ معیار تکامل نیسنتن   به + فعل منفی: نه نهننننن ترکیو  

 کامل نیس .(تک ام معیار  ک ام  باز هم جم ه فارسی نخواه  ش : نه آین ه و نه تاریخ هیچوتی با افزودن »هیچ

آی  یا با ورف تعریف همراه ی یا به صورت جمع میاسم قابل شمارش در زبان انگ یسی  در فارس(  ک    یa»ترجمه نن 

 .اما چنین تفکیکی در زبان فارسی نیس ( ؛اس 



توان  وینث  وتی اغ نو اوقنات میمن  منزلنه/ درقنالنو/ درجنایگناه/عنوان( بنه جنای در مقنام/ بنه مثنابنه/ بنه   بنهasترجمنه »

 وذف نمود.(

ریم یا ما  جای: ما تکامل جهان را باور داما به تکامل جهان باور داریم  بههای فع ی به قیاس زبان مب أ:  نننن ورف اضافه

 .(به تکامل جهان معتق یم

جای:  کار دارم که فرص  دی ن او را ن اشته باشم  به  کافی ( در زبان فارسی: به ان از کافی  به ان از  enough  ن ترجمۀ

 کنم او را ببینم.(آن ق ر کار دارم که فرص  نمی

کن ؛ اما در زبان انگ یسنی  سناخ  پربسنام ی  میدر زبان فارسنی اغ و فعل را توصنیفقی   در زبان    سناختاری خأل نننن 

که این با توجه به این  mentally strong studentsده  برای نمونه: وجود دارد که در آن قی  صننف  را شننرح و توضننیح می

 کنن .  میلحا   و »از لحا   استفادهو »بهاین موارد از تنوین یا ترکی فارسی وجود ن ارد  اغ و در ترجمۀ ساختار در زبان

 .(میما شاه  آن   یکن  ی شما هرکار  میمگر که ما بر آن شاه    یکنینم  ی(: شما کاری برگرفته از عرب  یوصر منف ن 

 اس .  زیتم  فشی(: مع م کیعرب  به قیاس از زبان   ینهادشکن

 (: زن شاعره  دو برادران  چهل دختران.یعرب به قیاس از زبان  صف  و موصوف از نظر مذکر و مؤنث  مطابق 

 بی  جنبی ی سخ (: بجنیاز زبان عرب  اسیکاربرد مفعوه مط ق نوعی  به ق -

 سازیکلیشه

زبان را از تنوع   شننهیک   ها یکی دیگر از خطاهای نگارشننی اسنن  آنکاربرد    ها یادر واژه  سننازیک یشننهو   یقگیسنن یب

از   مکرر   اسنننتفنادو در نهناین     منانن یمیکم در ذهن بناق و کم  نن ینشننن یم  واژهک ین واژه فقط    نیچنن   یجنابنه  رایز  انن ازد؛یم

صنن  از های واژگانی زبان مق شننود  گاه مترجم به ع   آشنننانبودن با ظرفی می  یذهن  یباعث تنب   یاشننهیک   راتیتعب

رغبتی خواننن ه در درازمن ت بناعنث  رفتن جنذابین  متن و بیکنن . این امر عالوه بر از بینمیای اسنننتفنادههنای ک یشنننهواژه

خود را به  یمانن  »مراد   »مقصنننود  و »منظور  جا  یهامثاه واژه  یبرا  مان ن بسنننیاری از واژگان خواه  شننن ؛مترو 

  ی»خوانن ن    ی نین »شنننن    ی نین »د  ز  یانگ»ده  ر  یپنذچون »ده  ییهناواژه  نیگزی»جنالنو  جنا   »هن ف  داده و واژ

  .اس ش ه

ترکیو با    نیکاربرد اها اسننتفاده از »مورد  اسنن : مانن  »مورد پذیرش .  یکی از ترکیبات بسننیار پرکاربرد در ترجمه

برای نمونه    ؛سنابقه اسن یب  یزبان فارسن   حیفصن  یهان ارد و در نوشنته یطو ن  یانهیشن یپ  افعالی که به همراه خود دارن  

 »معام ه ش      ان گف :تو»مورد معام ه قرار گرف   که به جای آن می

   از مترجمان واژ  یبرخ  .رود »ع م  اسن یها به کار مها و صنف کردن فعلیمنف  یبرا  هاویکه در ترک  جیاز ک مات را

فارسنی  زبان  برخالف قواع   برن  که یآن به کار م یع م را برا  شنون یپ  یول  ؛ابن ییمقصنود م  انیب یرا برا  ییبایز  یفارسن 

بهتر اسنن  از    تعه »ع م    یبه جا  مثالک  ؛ یتوان از آن چشننم پوشنن یمی و با اسننتفاده از دسننتور زبان  و به آسننان اسنن 

از دیگر .  کنیماسنننتفناده  و »نناهمگنی    ی»نناهمبسنننتگاز     ی»عن م همگن  و   یعن م همبسنننتگ»  یو بنه جناتعهن ی   »بی



از و   بهتر اسنن  در کاربرد آن امسننا  شننوداسنن  که      »فق ان  و »فاق   هایی که به این قیاس کاربرد دارن   ک ماتواژه

 عالقگی .شود؛ برای نمونه به جای »فق ان عالقه  بگوییم »بیمن تر آن استفادهنظایر قاع ه

  ر ک ام ورف اضننافه را به کا  کهنیا   دربار  سننن هیرود که نویکار مبه یبه  در موارد»نسننب   ویترک  ای»نسننب      واژ

 ۀترجم یکه برا   یآیم  شیپ  یهنگام  شنتریب نی. ااسن فه موردنظر به فراموشنی سنپرده شن هیا ورف اضنا دوده اسن    ببرد

نسننب  به جامعه   رانیم برای مثاه »  ؛اسنن سنناخته شنن ه  ایبه کار رفته    یاهتاز  یاصننطالح فارسنن    ییک اصننطالح خارج

. گاهی ورف اضنافه »نسنب   بایسنتی به ن ینشن یم   در برابر»    درقباهنسنب  به بای  از » یجاجا به   در اینان .مسنئوه

 بودم  اس . من  ش ه»من نسب  به او عالقه  رینظ  ییهادر باف   کل از جم ه وذف شود و اصالک نیازی به وجود آن نیس .

ها شناه یم که این ک مه به جای  ای و مصنط ح دیگر ک مه »انجام  اسن . بسنیاری از اوقات در ترجمهخطای ک یشنه

 اس . وشووتی قابل وذف و بودن آن  و گاه    رودبه کار می  هیعه ه  ته  یاجرا  برگزارواژگان دیگر نظیر 

 درازنویسی 

منظور از  ها دارن . اسن  که ویراسنتاران مشنکل فراوانی با این نگاشنته  درازنویسنی   های متنی در ترجمهاز دیگر آسنیو

ب که گاه بر ابهام جم ه   ؛کنن یبه در  مط و نم  یتنها کمکاسن  که نه  یک مات  یو قالب  یمعنیب  جا یکاربرد ب  یسن یدرازنو

کار    نیاول  م یکن  یسنازرا سناده  یاجم ه  میهاسن ؛ اگر بخواهجم ه  یو کوتاه  جازیا   یسن ینوسناده  یمال  اصن   .ن یافزایم

  ی هناونذف جم نهنننننن  1کوتناه کرد:  توانیرا از چنن  راه م  یطو ن  یهناجم نه  و واژگنان آن اسننن .  ریهنا  تعنابجم نه  یکوتناه

فقه ت لیف شنن ه که شننامل چهل مج       ۀکتابی دیگر از او در زمین   :(یو ب ل  یریمعترضننه  تفسنن    ی عاطف   یون یپانیم

تاگور  :  کوتاه  ۀب ن  به چن  جم   ۀجم   یبن میتقس ننن 2  (اس .قهی دیگری در چهل ج   ت لیف کردهاو کتاب ف =    باش می

اسن  که از   یو درشنمار مع ود کسنان  نیزمشناعران و افتخارات هن وسنتان  ب که مشنرب  ۀاز شناعران بزرگ جهان و ازجم 

از شننناعران بزرگ جهنان اسننن . او از افتخنارات هنن وسنننتنان و   تناگور=  کرد  افن ین در  اتین نوبنل را در ادب  زهیجنا  این آسننن    قنار

وذف   نننن 3  (کرد.اف یدر  اتینوبل را در ادب زهیاسن  که جا  ییهاییایمع ود آسن   ۀ. تاگور ازجم رودیشنمار مبه  نیزممشنرب

جنانبنه و زبنان فنارسنننی همنه  از خط  =کنن .میفنارسنننی اسنننتفنادهنبنه از خط  و زبنان  جناطور همنهو تعنابیر:  بنههنا  عبنارت

و ... در جایی غیر از واقع شن ن   »به عمل آم ن   »»قرار گرفتن    ی  مثل زانننن وذف ترکیبات فع ی  4(  کن .میاسنتفاده

کردن  کوتاه. 5اسن = کوه دماون  در رشنته کوه البرز اسن (  اون  در رشنته کوه البرز واقع شن همعنای مناسنو آن:  کوه دم

کوشن  تا : اخالب میهمدوفعل پشن   اوردنی. ن6  ی دارم(و تشنکر و ق ردان  یسنپاسنگزارمترادف مانن :  ها و ک مات  عبارت

کوشن  تا اصنوه رفتار  کنن   تثبی  کن .= اخالب میها را فراهم میاصنوه رفتار درسنتی را که راهنمای کنش افراد و گروه

تر  از وشنو و هرچه سناده  مترجم  زباننننن وشنوسنتیزی:  7 ها اسن .کنش افراد و گروه  درسنتی را تثبی  کن  که راهنمای

روش مورد اسنتفاده در این پووهش  روش   :تر اسن شنود و مؤثرمی در تر تر و از تک  ف دورتر باشن   راو تکرار پیراسنته

وصنیفی و تح یل محتوا اسنتفاده  در این پووهش  از روش ت  =اسن .از روش تح یل محتوا اسنتفاده شن ه  باشن  کهتوصنیفی می

   .(اس ش ه



از ضنعف ت لیف     و معمو ک  کالم اسن  یمعنو  ای  یلفظ  ی هاقیهمان تع ابهام   معنایی دارد  ابهام   گاهی متن ترجمه شن ه

و های سنجاون ی  نبودن نشنانهوذف و مشنخص   کوتابی( معنایی بودن جم هدو یا چن سنازی جمالت   گویی و فشنردهک ی

مراسننم    .شننودمیایجادها در جای نامناسننو  تتابع اضننافات و مع وم نبودن مرجع ضننمیر  سننازه  نشننان ن  ۀمعمو ک نتیج

 مراسننم=  در مسننج  ار  تهران برگزار شنن .  ییکایآمر  تکارانیجنا  توسننط  ییمایشننهادت مسننافران هواپ   اشنن یگرام

  ( در مسننج  ار  تهران برگزار شنن .   ن  یبه شننهادت رسنن   ییکایامر  تکارانیکه به دسنن  جنا  یمسننافران   اشنن یگرام

  = قرار گیرد.فن نوشته شود  مورد دق    که به دس  اهلدر تراجم ع ما و دانشمن ان  بای  ضمن آنسازی جمالت(   فشرده

  ی باسنتان در جنگ  ونانیاسنو قهرمان پادشناه      ضنعف ت لیف(  شنود.فن نوشنتهدق   تمام  به ق م اهل تراجم ع ما بای  به

های  وذف نشننانه  درگذشنن .  کایآمر  نسننتونیدر شننهر پر  یسنناه زن گ22پس از    شننتنیان تتابع اضننافات(    شنن .  یزخم

ثاب  شن ه اسن  که این روش  بسنیار سنودمن    =بسنیار سنودمن ی اسن .این روش ثاب  شن ه اسن  که روش  سنجاون ی(  

نبودن مرجع  مع وم  (اوم  به دوسنتش گف  که پ رش از سنفر برگشنته اسن .ها در جای نامناسنو(   نشنان ن سنازه  (اسن ..

 ضمیر(

 اشکال منطقی 

 و   ولی به لحا  منطقی اشنننکاه دارن   ؛ان صنننحیحخوریم که از نظر دسنننتوری  هایی برمیگاهی به جم ه  هاترجمهدر  

ها شننویم که د ل  آنرو میهایی روبه. گاهی نیز با جم هن یآفریمتناقض م یهابرداشنن   ای  یمکث مفهوم   یدشننوارفهم

ها تنها با توجه به باف  و سنیاب سنخن و این نارسنایی  .رسنانن خالف مقصنود نویسنن ه اسن  یا با مسنامحه  مقصنود او را می

  باطل از این دسننته اشننکا ت هسننتن .     دورمکرر  ییگویمنف   .شننودموقعی  و گاه با و س و فراسنن  خوانن ه جبران می

 گرید  ۀجمهور دوکشننور  دوهفت  یمج د رؤسننا  اری د=  .انجام یطوه مجمهور دوکشننور  دوهفته به  یمج د رؤسننا   ارید 

 جایز نهادن به اعتماد شنما  پاس ارجبهگویی مکرر(   منفی   جایز نیسن  که انسنان نبود ع ال  را ببین .(  (.شنودیم مانجا

  دورباطل: نسب  دادن چیزی به خودش(  نوبل به شما تق یم ش (

 زبان مبدأ یهاالمثلاصطالحات و ضرب تأثیرپذیری از

اتی  المث ی با همان ک مشنود  نیازی نیسن  هر اصنطالح و ضنربها توجههای فرهنگی در ترجمه متنبایسنتی به تفاوت

  اسن   یدن  ایتا دن: »مییگویمها  زبانفارسنیما  اسن   در زبان مقصن  به کار رود. برای مثاه  که در زبان مب أ اسنتعماه شن ه

یکی     باشنیمرد  پس توجه داشنتهکرا فراموش نخواهم نیاسن   ا تر  ایتا در»  ن  یگویها مکرد. عربرا فراموش نخواهم نیا

 های زبان مقص  خواه  بود.المثلاصطالوات و ضرب  های مترجم آشنایی داشتن با دایرهاز تواناییدیگر 

 تأثیرپذیری از الگوهای آوایی زبان مبدأ

شنون ؛ اما ممکن اسن   ها با ترتیو خا  خود در جم ه ظاهر میگاهی به ع   الگوهای آوایی مخصنو  هر زبان واژه

 fork and  ویدر ترک  forkدر زمان ترجمه این الگو در زبان مقصن  کامالک برعکس باشن ؛ برای نمونه در زبان انگ یسنی واژه  

spoon  واژهو more ویدر ترک  more or less  یزبان فارسن   ییواآبروسنو قواع   اما    ؛اسن دیگر اسنتفاده شن ه  ک مۀ زپیش ا    

 .شیچنگاه و کماب و  برعکس ترجمه شود: قاشق  بایستی



 ن یبه ا  یسننتیمترجم با  .سننازدیمشننهود م  شیاز پ شیو دق  در ترجمه را ب  ینیزبیکه گفته شنن  ضننرورت ر  یمطالب

و   نیترمط و را به کامل   ین ارد و با  ییآشنننا  چیکه با آن فمننا ه  سنن ینویم  یمخاطب یکه دارد برا  مسننئ ه بیان یشنن 

  ی وفادار  زانیم نیبه متن اسن . واه ا  یمطرح بوده  وفادار  شنهیکه هم  ای  نکتهشنکل ممکن به او منتقل کن   نیترمفهوم

مترجمان محترم بایسنتی در نظر گرفتن این نکات به    سنازدمیخوان خوشمتن را روان و در کنار تسن ط مترجم اسن  که  

باه و دق  کافی به تصحیح و ترجمه متن بپردازن  و متنی صنحیح و پیراسته تحویل ویراستاران دهن  که ایشان نیز با فرا 

 اسننن  کنه ذهن مترجم و مؤلف را بنه ذهن  راسنننتناریو  ۀفن یوظ  نیابنازبینی دیگر مطنالبی کنه میفوه منانن ه  همن  گمنارنن .  

ویراسننتاران بایسننتی در ویرایش متن ارتبا  مخاطو با متن را کنار بزن .  یکن  و موانع موجود در برقرار  ک یمخاطو نزد

بیشتر دارد با تجربه و شم زبانی خود   ۀ اق خود بهره برن  تا نکاتی که نیاز به مُ  یذوب و شم زبانهم از آگاهی زبانی و هم از  

 و نظر مشنتر  برسنن   ک یو با هم به از به مشنورت با مترجم با او در میان گذارن   ول و فصنل سنازن  و اگر درصنورت نی

تنا اثری ارزشنننمنن  و خنالی از عینو بنه    نن اعمناه کن   ییچنه ازلحنا  محتوا  یلحنا  ظناهر  هنا  چنه ازرا در جم نه  رییتی  نیبهتر

 زیدادن دسننتورالعمل و تجوبه دسنن   این مط و را نیز در ویرایش متون بای  در نظر داشنن  که    دسنن  مخاطو برسنن .

و در تمامی موارد این هنر و دانش مبتنی بر اعت اه   س ین سریبرد م  وار آن را به کارنیکه بتوان در هر مورد ماش یانسخه

گرایی  ط قگردد و مهای زبان استفادهها و تواناییاز تمام ظرفی  شودو به دور از افرا  و تفریط ویراستار اس  که باعث می

را که در    ی ماصنطالوات عویراسنتار    یاسن  که گاه  نیا  ع می وجود دارد  ۀدر ترجممهمی که   بر متن واکم نشنود. نکتۀ

   این امر گردانیو به زبان مقصنن  برم  ه دیم  رییتی   اسنن   شنن ه و جاافتادهها کامالک شننناختهزبان  ۀو در همی  ع م  ۀجامع

کاری خواه  شن ؛ زیرا مخاطو مجبور خواه  شن  به متن اصن ی بازگردد تا ببین   که مفی  باشن  باعث دوبارهبیشنتر از این

به    یش ه  بااصطالح شناختهپس در این موارد   اس .  ی  برگردان ک ام اصطالح ع مکه با آن مواجه ش ه  ی یصنطالح ج ا

باشن  و متخصنصنان و مخاطبان آن وجود داشنته شیبرا  یاتریشن ه و گومعاده شنناخته  کهنیمگر ا  ؛ودشن همان صنورت منتقل

مسن ط    کن یمشیرایکه و  یمتن یبه اصنطالوات تخصنصن  یدر کنار مترجم تا و    یبانیز   راسنتاریووزه با آن آشننا باشنن . و

بنا به هر دلیل  مترجم  ممکن اسن  و  از آن آگاه اسن    راسنتاریومعاده مناسنبی در زبان مقصن  وجود دارد و   یگاهاما    ؛باشن 

ا تعامل مناسنو که با مترجم  اسن  که ب  ا طرافجامع. در این صنورت رسنال  ویراسنتار خبره و آن را به کار نگرفته اسن 

  ا ی  حاتیها و تصنحافزودهاز نظر دور داشن  که    ینباالبته  . ده ها را برای بهتر شن ن اثر به او بهترین پیشننهاد  سنازدبرقرار می

  راتییمورد در نثر و سنبک مترجم و انجام تییوق دخل و تصنرف ب راسنتاریدر خ م  بهبود کار مترجم اسن  و و  راسنتاریو  اتیوذف

   را ن ارد. یو اعماه ذوب شخص یاس یقه

شنناسنی ترجمه ذکر شن  یکی از موضنوعاتی که بایسنتی در نظر افزون بر تمامی مطالبی که در بررسنی فراین  آسنیو

داشن  بحث زبان و هماهنگی در الگوهای سناختاری آن نیز هسن . گاهی ضنعف زبان و نبود هماهنگی در سنازوکار آن اس  

ی. مت سنفانه مشنکالت زیادی در  الخط فارسن در رسنم  یضنرورت هماهنگشنود؛ برای مثاه  خ ل در ترجمه می  که باعث ایجاد

از سنوی فرهنگسنتان و متع د و متفاوت    یهانگارش کتابوجود دارد و   یواکم بر زبان فارسن واو  و الخط  رسنم  پذیرفتن

خا  ادامه دارد؛    الخطىرسنم یآزادانه ناشنران از الگوها  نشیگزکن  و همچنان  ربط نتوانسنته مشنکل را ولدهای ذینها



و   یخط  یهایاز ناهنجار  ینگاه در اصنالح بعمن  نیو با ا   یاز موارد به وو ت و اجماع رسن   یدر برخ توانیکم ماما دسن 

مترجمان   گاه    یسنجاون درج عالئم  در    یسنامانهناب. مواردی چون رعای  الگوهای مناسنو عالیم نگارشنی    یکوشن   یپیتا

شنود. مانن : آمیزن  و این باعث ایجاد تشنت  در متن میی به هم میسن یو انگ   یبا نوع فرانسنو ی رافارسن   گذارینشنانه الگوی

  الگوی اسنتفاده از »   معترضنه  ای  یحیجمالت توضن  یبرا رهیدر اسنتفاده از کمانک و خط ت  هیو ع م وو ت رو یناهمگون

 در زبان   م خل  ک ی  یهارمجموعهیدر شنمارش ز  رمعموهیغ  گذاریویرگوه اکسنفورد  نشنانهبه همراه واو عطف به تق ی  از  

در زبان    یمطابق زبان اصن   های ترتیبی در متنقبل از شنمارهشنود(  اسنتفاده از واو عطف  نمیفارسنی به این شنکل نوشنته

فصنل و    یرعاع مبین ک مات     گذاریهفاصن ی   دهارجاعدر    رمعموهیو غ ریمتی  یسنجاون های  (  نشنانهسن ین  جیرا  یفارسن 

مسنئوه    /مسنؤوهی مانن   صنورت نوشنتار  کینکردن از  یروی  پ زمان در جم ه( اسنتفاده از و و یا به صنورت هم  وصنل ک مات و جمالت

 و نشئ / نش ت(

 گیرینتیجه

 و   اسن   و پیام  سناختار  دارای  که  پذیردمیبر بنیان اثری در زبان مب أ صنورتاسن  که ترجمه   پووهش ایننکتۀ اسناسنی  

یا   انتقاه و شنناسنان ن این سناختار  پیام و هسنتۀ ع میمترجم    وظیفۀ. اسن  برخوردار  ادبی  یا  ع می  ایهسنته و  جوهره  از

. این کنش برای  نه کنشنی فردی و ذوقیدانسن   ترجمه را بای  کنشنی ع می و فراگیر   .اسن ادبی از زبان مب أ به مقصن   

د به یک رابطه ه فمن  سنه وجهی وابسنته اسن ؛ یک سنویه خود مترجم  سنویه دیگر ویراسنتار و وجه بهتر شن ن فراین  خو

مهم بپردازد و پس از ترجمه  امر مترجم بایسنتی با تسن ط کامل به زبان مب أ و مقصن  به این. دیگر زبان یا متن اثر اسن 

اوه  با الگوهای   ۀدر درجنیز   بانن واصنل کن . زبا سنپردن آن به ویراسنتار خبره از صنح  و درسنتی ترجمه اطمینا  وتماک

.  شنودکن  و از آن تبعی  میمیو عمومی  پی ا  یاب میتشنخ صاسن  که  دسن   هماهنگ و یک سناختاری و عناصنر دسنتوری  

مان گار و بایسنتی به بهترین شنکل با هم تعامل داشنته باشنن  تا ترجمه واصنل اثری پس در این فراین  هرک ام از این سنه وجه 

 خوان نی باش .
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