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و اّما برگی دیگر از برگردان
پیــش از این درمورد رســالت برگردان گفتــه بودیم؛ اینکه برگــردان همواره 
می کوشــد تا صداِی شما عزیزان باشد. درواقع نشــریه ِی برگردان هست و نفس 

می کشد تا تریبونی باشد برای دانشجویان و عالقه منداِن رشته ِی ترجمه.
تالش اســت در هر شــماره از برگردان به مطلب خاصی پرداخته شود تا از این 
طریق، در مقامی حاشــیه ای، جوابگوِی سواالتی باشیم که به عنوان دانشجویاِن و 
عالقه منداِن ترجمه ذهِن ما را به خود مشــغول می کنند. در حقیقت این شماره و 
شماره ِی پیشــیِن برگردان رسالِت یکسانی را عهده دار بوده اند؛ دیده ایم که مکراراً 
بحث می شود مترجم کیست؟ مترجِم خوب چه کسی است؟ و اینکه آیا ما مترجم 
بــه دنیا می آییم یا اینکه خیر، محیط از ما مترجم می ســازد؟ آیا می توان در این 
حرفه نقش اســتعداد را نادیده گرفت یا نقشی حاشیه ای به آن داد؟ هر کسی که 
باشــیم، در هر مقامی، و در هر دانشــگاهی که درس بخوانیم مســلّماً این چنین 
ســواالتی ذهنمان را به خود مشغول می کنند. به همین دلیل، از شماره ِی پیشیِن 

تصمیم گرفتیم تا برگردان را وقِف پیدا کردن جوابی براِی این سواالت بکنیم.
در جهت نیل به این هدف، در شــماره ِی ششــم مصاحبه ای را ترتیب دادیم با 
یکی از مترجمان تجربی که ترجمه را خارج از محیط دانشــگاهی آموخته است. 
در این شماره اّما سعی کردیم با مترجمی که دکتراِی این رشته را گرفته و اکنون 
مشــغوِل ترجمه ِی حرفه ای اســت مصاحبه کنیم. امید است که در خالِل این دو 

شماره جواب سواالتی که در باال ذکر شد را داده باشیم.
ناگفته نماند که برگردان همواره نیازمنِد یارِی شــما دانشجویان و عالقه مندان 
ترجمه است، و پیشرفت و اعتالِی برگردان میّسر نخواهد شد مگر به کمک و یارِی 

شما دوستان گرامی.
در آخر از اســاتید و صاحب نظران درخواست می کنیم همچون همیشه نصایح و 

راهنمایی هایشان را از ما دریغ نکنند.
»به امید فرادایی روشن.«

سـخن
نخست

هادی ساالرزهی
دانشجوِی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه
دانشگاه عاّلمه طباطبایی
Hadi.salarzehi@gmail.com
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کندوکاوی در ترجمه ی ادبی

احسان فاطمی پور1

دکتر مزدک بلوری مترجم، پژوهشگر ترجمه و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی است. او در سال 1355 در 
شهر کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیالت دانشگاهی خود را در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در رشتهی مترجمی زبان 
انگلیسی آغاز کرد و در سال  1393 در دانشگاه عالمه طباطبایی از رسالهی دکتری خود دفاع کرد.  دکتر بلوری با وجود 

حضور فعال در جامعه دانشگاهی، تدریس ترجمه و انتشار مقاالت علمی، هرگز از بازار ترجمه دور نشد. 

از ابتدای تحصیل در کارشناسی ارشد ترجمهی ادبی را به طور حرفهای دنبال کرد. تا به امروز بالغ بر هشت کتاب در 
حوزهی ادبیات داستانی به ترجمه ی او منتشر شده است. از میان کتاب های او می توان به مجموعه داستان های  «پیش 
گفتاری بر هیچ«،  «رابرت کندی از غرق شدن نجات یافت« ،  «عمه میم و ماجراجویی های جسورانه«،  «تخم مرغ 

چهارگوش«، »تابستان«، »پادشاه« و »زن اسیر« اشاره کرد. 

عالوه بر ادبیات داستانی، دکتر بلوری در زمینه مطالعات ترجمه نیز ترجمه ی کتاب هایی مانند «فرهنگ توصیفی 
اصطالحات مطالعات ترجمه« )با همکاری خانم دکتر فرزانه فرحزاد(، »بازاندیشی ترجمه« و «چرخش فرهنگی در 

مطالعات ترجمه« را به چاپ رسانده است.    

fatemipourehsan@yahoo.com :1. دانشجوِی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

گفتگوِی اختصاصی با دکتر مزدک بلوری مترجم ادبی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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جناب دکتر، اگه اجازه بدهید می خواهم چند ســوال  \
درباره ی شــروع حرفه ازتان بپرســم. چطور شد که به 
ترجمه عالقه پیدا کردید و این رشــته رو در دانشگاه و 

بازار دنبال کردید؟
مــن یادم می آید که از دوران نوجوانــی به ترجمه عالقه مند 
شــدم. دانش آموز دبیرســتان بودم و کتاب های ترجمه شــده 
می خواندم. مثال کتابی مانند ژان کریســتف، نوشــته ی رومن 
روالن، ترجمــه ی آقای به آذین. عالوه بــر کتاب های ترجمه ای 
کتاب های نویســنده های ایرانــی هم خیلــی می خواندم مثل 
کتاب هــای صادق هدایت. از بچگی هم در فضایی بزرگ شــده 
بودیم که کتاب بود. با صمد بهرنگی از همان ابتدا آشــنا شــده 

بودیم و کتاب هایش را می خواندیم.
این طور شــد که من بــه ادبیات عالقه مند شــدم و بعد از 
خواندن آن ترجمه های ادبی در دوران دبیرستان عالقه ام بیشتر 
شــد؛ یعنی می دانســتم که می خواهم کار ترجمه انجام بدهم. 
این طور شــد که وارد دانشگاه شــدم و لیسانس مترجمی زبان 
انگلیسی گرفتم. البته از لیســانس گرفتن تا اینکه آدم مترجم 

ادبی بشود راه خیلی درازی است.
برای همین وارد کار تدریس شــدم. تدریس زبان انگلیســی 
برای من وســیله ای بود که زبان را یاد بگیرم. دوره های مختلف 
درس داده ام، بــه گروه های ســنی مختلــف، از نوجوان به باال. 
الزمه ی ایــن کالس های زبان این بود کــه خودم مدتی درس 
بخوانم. این باعث شد انگلیسی ام بهتر شود. البته بعد از لیسانس 

چیزهای کوچکی ترجمه کرده بودم، با نشریه های کوچک. 

منظورتان داستان کوتاه است؟  \
بله، داســتان کوتاه. یک مجموعه ی کوچکی هم چاپ کردم. 
پنج تا داستان بود. یا فکر کنم 4 تا داستان بود و یک نمایشنامه. 

مجموعه داستانی خیلی کوچکی بود با ناشری ناشناخته. 

بعد از آن وارد دوره ی کارشناسی ارشد شدید؟  \
بلــه و بعد دوســالی درگیر مســائل تحصیلــی و پایان نامه 
کارشناسی ارشــد شدم. بخشــی از پایان نامه ی من ترجمه ی 
فرهنگ توصیفی اصطالحات مطالعات ترجمه بود که ســه سال 
بعد از اینکه کارشناسی ارشد را تمام کردم، دوباره این کتاب را 
با دو نفر از اساتیدم در دانشگاه عالمه، یعنی خانم دکتر فرحزاد 
و آقای دکتر تجویدی، بازبینی کردیم و این فرهنگ را نشر یلدا 

قلم، منتشر کرد.

بعد از اینکه کارشناســی ارشــد تمام شــد چطور  \
فعالیت تان را ادامه دادید؟ 

من از ســال 1382، در دانشــگاه تدریس کردم. این تدریس 
بــرای من تجربه ای بود. چندین ســال ترجمــه ادبی در حوزه 
ادبیات داســتانی درس دادم و طبیعتا انواع مختلف ترجمه هم 
درس دادم، منتهی عالقه ی خودم ترجمه ادبی بود.  سال 1388 
اولین ترجمه ی جدی خودم را از طریق نشــر نی منتشر کردم. 
مجموعه داســتانی بود به نام »رابرت کندی از غرق شدن نجات 

یافت«. بعد از آن ادامه دادم و امروز فکر می کنم حداقل هشــت 
کتاب با نشر نی کار کرده ام.

رشته ی مطالعات ترجمه در کارشناسی ارشد، به شما  \
در ترجمه ادبی کمکی کرد؟

بلــه فکر می کنم خیلــی کمک کرد. نظریه هــای ترجمه، به 
خصوص آن هایی که به ترجمه ادبی و مســائل فرهنگی مرتبط 
می شود خیلی تاثیر گذار بود. به خصوص برای من که عالقه مند 
و پیگیــر بودم. به این دلیل که این نظریه ها به فرد دید بســیار 
خوبی می دهد. اوال راهی بســیار طوالنی که شما می خواهید از 
طریق تجربه بدســت بیارید را برایتان کوتاه می کند. بعد به یک 
سری از مسائل میتوانید برسید که ممکن است اگر از راه تجربه 
پیش بروید هیچ وقت به آن ها نرســید. بنابراین من فکر می کنم 

خیلی موثر بود. 

 پس شما موافقید که نظریه های ترجمه کار مترجم را  \
آسان تر می کند؟ 

به تنهایی نه. نظریه ها به تنهایی نمی توانند کاری بکنند. برای 
اینکه مترجم ادبی بشوید در درجه اول باید انگلیسی را به خوبی 
بلد باشید. فارسی نویس خوبی باشید. با ادبیات آشنا باشید. نقد 
و مسائل ادبی، آرایه های ادبی، ویژگی های متن ادبی را بشناسید 
و به هر دو فرهنگ تســلط کامل داشــته باشید. بنابراین کسی 
که فقط تئوری بداند و آن طرف قضیه را نداشــته باشد، طبیعتا 

مترجم ادبی نخواهد شد.
عالوه بر آن باید عالقه مند باشــید، خودتــان را وقف ترجمه 
کنید و  از کار ترجمه لذت ببرید. این ویژگی هاِی فردی هم مهم 
است. آموزش به شما کمک می کند چند قدم سریعتر بردارید و 
اینکه دید بهتری پیدا کنید و کارتان حرفه ای تر شــود. اما هیچ 

کدام از اینها به تنهایی نمی تواند شما را مترجم ادبی کند.

 درمورد نقد ادبی و آشنایی با ادبیات صحبت کردید،  \
اگر می شــود بیشــتر درمورد ظرافت های ترجمه ادبی 

صحبت کنید. 
در ترجمه ادبی مســائلی مطرح است که در ترجمه های دیگر 
با آن ها ســروکار نداریم، مســائلی مثل حفظ ســبک نویسنده. 
نویسنده های مختلف به شــکل های مختلف می نویسند. ردپای 
این ســبک را می توانیم در نوع جمله هایی که می نویسند، کوتاه 
و بلندی جمله ها و واژه هایی که استفاده می کنند ببینیم.  حفظ 

کردن سبک یکی از مشکالت اساسی ترجمه ادبی است. 
عالوه بر سبک، سیاق )register( متن مطرح می شود، اینکه 
متن رسمی است یا غیر رسمی. زبان شخصیت ها شهری است یا 
روستایی، تخصصی است یا غیرتخصصی. فنی است یا غیر فنی، 
شخصیت داستان باســواد است یا بی سواد. این ها همه روی نوع 
حرف زدن شخصیت داســتان تاثیر می گذارد. عالوه بر این، در 

ترجمه ادبی لحن مهم است. 
گوینده یا شخصیت ها با چه لحنی صحبت می کنند؟ لحنشان 
شــوخی آمیز اســت یا با کنایه صحبت می کنند؟ اگر این ها را 

8  

    برگردان    سال پنجم، شماره هفتم    زمستان 1396 



درســت منتقل کنید خواننده می تواند برداشت درستی از متن 
داشته باشد. 

خالقیت چه نقشی در ترجمه ادبی دارد؟  \
یکی از ویژگی های اساسی مترجم ادبی داشتن خالقیت است. 
کار ترجمــه ادبی یک جنبه هنری دارد. بــرای خلق کردن این 
جنبــه هنری به خالقیت نیاز داریــد مثل ترجمه بازی با کلمات 

یا عنوان ها.  

در مورد این فکر کــه »کار مترجم انتقال متنی از یک  \
زبان به زبانی دیگر است« چه نظری دارید؟ 

مترجم کارهایی زیادی انجام می دهد که فراتر از کار شــخصی 
اســت که با فرهنگ لغات کلمه ها را از یک زبــان به زبان دیگر 
برمی گرداند. مترجــم نقش عاملی فرهنگــی و اجتماعی را ایفا 
می کند. کارهایی کــه مترجم انجام می دهــد در بحث امروز ما 
نمی گنجد اما برای مثال می شــود  گفت مترجم کسی است که 
برای جامعه مقصد ادبیات خلق می کند، در ســاختن هویت ملی 

کمک می کند و ... 
مترجم متخصص است، کسی نیست که با استفاده از فرهنگ 
لغات متن هــا را رمزگردانی کند یعنی رمزی را به یک رمز دیگر 
تبدیل کند. مترجم متخصصی اســت که در رشــته خودش کار 

تخصصی می کند.

از نظر دستمزد مترجم، ترجمه ادبی با ترجمه های دیگر  \
فرقی دارد؟ مثال به نسبت تعداد کلمات؟ 

بله در ترجمه ادبیات به صورت کلمه ای قرار داد بسته نمی شود. 
در این ترجمه ها معموال به صــورت درصدی، درصدی از قیمت 
فروش پشــت جلد، قرار داد می بندند. برای مثال هشــت درصد، 
ده درصــد یا پانزده درصد. با توجه به ســابقه و شــهرت مترجم 
درصد پشت جلد تعیین می شــود. البته بعضی از ناشرها معموال 
با مترجم های تازه کارتر قراردادهایی می بندند که بیشــتر به نفع 
خودشان است و به ضرر مترجم ها. یعنی در چاپ اول یک مبلغی 
را به مترجــم می دهند و دیگر هیچ حقوقی بــرای مترجم قائل 
نیســتند. اگر آن کتاب چندین بار چاپ شود همه ی سودش به 

جیب ناشر می رود. 

می شود ترجمه ی ادبی شغل اصلی فردی باشد؟  \
مترجم ادبی یا باید در خانــواده ثروتمندی زندگی کند و کار 
ترجمه ادبی را بدون دغدغه مالی انجام دهد یا اینکه باید تعدادی 
کتاب پرفروش داشته باشد، که هم بسیار ازشان استقبال شود و 
هم دائما این کتاب ها تجدید چاپ شــود. اگر مترجم قراردادهای 
خوبی با ناشران بسته باشد، شاید بتواند از این طریق زندگی بکند. 
یا اینکه مترجم ترجمه ادبی را در کنار شــغلی دیگر انجام دهد. 
بیشــتر مترجم ها به این صورت کار می کنند. ممکن است عضو 
هیئت علمی دانشگاه باشــند یا در ادارات و شرکت های مختلف 
شــاغل باشند. اگر هیچ کدام از این شــرایط وجود نداشته باشد، 

مترجم ادبی یکی از فقیرترین قشرهای جامعه خواهد بود. 

درباره ی آموزش پذیری ترجمه چه نظری دارید؟  \
ببینید ما می توانیم بگوییم برخی از جنبه ها را می شود آموزش 
داد و برخی از جنبه ها را نمی توان آموزش داد. تکنیک را می توانیم 

یاد بدهیم. اما استعداد یا مهارت ترجمه ادبی و خالقیت خیر. 
در خیلی از جاهای دنیا و ایران کالس هایی داریم که نویسندگی 
آموزش داده می شــود. وقتی یک سری از تکنیک های نویسندگی 
را می توانیم آموزش بدهیم، قطعا یک ســری تکنیک های ترجمه 
ادبی را هم می توانیم آموزش بدهیم. اما اینکه خروجی آن کالس 
نویســندگی حتما نویســنده های خوب خواهد بود، اصال ادعای 

درستی نیست.

درس دو واحدی که به اســم ترجمــه متون ادبی در  \
کارشناسی وجود دارد، تا چه اندازه به دانشجویان کمک 

می کند؟ 
ما بعضی از این جنبه های ادبــی را در این کالس های ترجمه 
آموزش می دهیم. اما در هر کالس بیســت تا بیســت و پنج نفره 
اینکه چند نفر عالقه دارند، چند نفر استعداد دارند و در محیطی 
بزرگ شده اند که این استعداد بارور شده و اینکه چند نفر پشتکار 

دارند دست ما نیست. 
من یک چیز را همیشه به دانشــجوهای این کالس می گویم: 
انتظار نداشته باشید بعد از گذراندن این درس مترجم ادبی شوید. 
در این کالس یک یا دو قدم برمی داریم به سمت ترجمه ادبی. 
البته کســی می تواند این دو قدم را بردارد که عالقه و پشــتکار 
نشان دهد و در کالس فعالیت داشته باشد. در عین حالی که این 
تکنیک ها را درس می دهیم، یک مقدار هم متن ترجمه می کنیم. 
در حین ترجمه کردن و بررسی این متن ها نکته هایی هم آموزش 
می دهیم. یکی از کارهایی که من ســر کالس انجام میدهم این 
اســت که از خود دانشجوها استفاده می کنم تا به همدیگر کمک 
بکنند و ترجمه های یک دیگر را اصالح کنند. طبیعتا وقت نداریم 
بچه  ها ســرکالس بنشــینند و به صورت کارگاهی ترجمه کنند. 
بنابراین ازشان می خواهیم ترجمه را در خانه انجام دهند. اما سعی 
می کنیم در کالس فضای همکاری دانشجویان با یکدیگر حکمفرما 
باشد. یعنی هر دانشجو ســر کالس، ترجمه اش را می خواند و از 
بقیه بچه ها می خواهیم بــا توجه به نکاتی که از ترجمه ادبی یاد 
گرفته انــد، نظر دهند. عالوه بر ایــن به او توصیه هایی می کنند و 
دالیلش را ارائه می دهند، شــاید هم معادل هایی به او پیشــنهاد 
دهند. این به دانشجو کمک می کند ترجمه اش را بهتر کند، البته 
الزم نیســت که دانشــجو نظرهای آن ها را قبول کند، مگر اینکه 

معنا را به طور کلی اشتباه انتقال داده باشد.

تــا االن فهمیدیم که بخشــی را  می توان آموزش داد  \
و بخشــی هم بســتگی به خود فرد دارد مثل خالقیت و 
اســتعداد. آیا این دو را میشــود با خواندن بسیار زیاد 
متن های فارسی، متن های ترجمه شــده فارسی و خود 

متن های انگلیسی به وجود آورد؟ 
بله تا حد زیادی. اینطور نیست که ترجمه ادبی در خون فردی 
باشد. ما بعضی اوقات می توانیم یک ادعایی کنیم که فردی شاعر 
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به دنیا آمده اما برای مترجم ادبی نمی توانیم چنین ادعایی بکنیم.
بخشــی از این خالقیــت را ما می توانیم به عنــوان معلم های 
ترجمه به دانشجوها انتقال بدهیم. اما محیطی که فرد رشد کرده 
و کتاب هایی که می خواند روی خالقیت اثر میگذارد. یک سری از 
متن ها هســتند که به فرد عالقه مند کمک می کند استعدادش را 

در این زمینه پرورش دهد و شکوفا کند. 

 گفته بودید در دو واحد درس ترجمه متون ادبی یک یا  \
دو قدم به ترجمه ادبی نزدیک تر می شویم. اگر رشته ای به 
نام ترجمه ادبی در مقطع ارشد در دانشگاه تأسیس بشود، 

آیا ممکن است بتوانیم قدم های بیشتری برداریم؟ 
بلــه قطعا تاثیرگذار اســت، چــون بر ترجمه ادبــی متمرکز 
می شــویم و دانشجویان فرصت بیشتری دارند تا با مسائل علمی 
و نظــری ترجمه ی ادبی و جنبه های مختلف بازار ترجمه آشــنا 
شــوند. به نظر من موثر خواهد بود و کمک زیادی به دانشــجو 
خواهد کرد اما باز هم نمی توانیــم ادعا کنیم خروجی این دوره 

مترجمان ادبی باشند.

احتماال در این کالس ها دانشــجوها می توانند خیلی  \
به یکدیگر کمک کنند، مانند همان کالس کارشناســی 
که اشــاره کردید. به نظر شما بهتر است چه افرادی این 

کالس های ترجمه ی ادبی را درس دهند؟ 
اســتاد مترجم ادبی باید در وهله ی اول در عمل مترجم ادبی 
باشد، تجربه ی کار در بازار و ارتباط با ناشران را داشته باشد چون 
انتقال دادن این تجربه به دانشــجویان بســیار بسیار مهم است 
چون فردی که خودش این راه را نرفته است نمی تواند راهنمای 
درستی برای دانشجوها باشد. پس یکی از خصوصیت های استاد 

این رشته این است که مترجم ادبی باشد. 
خصوصیت دیگر این اســت که متخصــص مطالعات ترجمه 
باشد. با مســائل نظری خصوصا نظریه های ترجمه ادبی آشنایی 
داشــته باشــد. تقســیم بندی قدیمی معلم و مترجم در دنیای 
امــروزی جایی ندارد. تقســیم بندی ای که می گوید که یک عده 
پرکتیشــنر ترجمه هســتند و در عمل ترجمــه می کنند و یک 
عده معلم ترجمه هســتند. روزگاری این طور بود که افرادی که 
ترجمه درس می دادند، ترجمه نمی کردند و کســانی که ترجمه 
می کردنــد، ترجمه درس نمی دادند و هیچ کدام هم کار دیگری 
را قبــول نداشــتند. به نظر من در دنیای امروز الزم اســت یک 
متخصص ترجمه ی ادبی در محیط دانشــگاهی هر دوی این ها 
باشد. هم متخصص مطالعات ترجمه و هم مترجم. این تجربه را 
در کشورهای دیگر هم دیده ایم. افرادی مثل خانم فن فلوتو، لفور 
و ونوتی که در عین حال که متخصص مطالعات ترجمه هستند، 

مترجم های ادبی برجسته ی کشورشان هم هستند. 

در ایران می بینیم که ترجمه ی غیر ادبی از فارسی به  \
انگلیسی انجام می شــود اما در ترجمه ادبی این موضوع 
کمتر اتفاق می افتد. درباره ی این نوع از ترجمه چه نظری 

دارید؟ 

من معتقدم بهترین ترجمه زمانی صورت می گیرد که مترجم 
به زبان مادری خودش ترجمه کند. ما ظرایفی را در زبان مادری 
بلد هســتیم که طبیعتا در زبانی مثل انگلیسی ممکن است بلد 
نباشیم ولی اگر واقعا فرد دو زبانه ای باشیم که در زبان انگلیسی 
یا هر زبان دیگری تسلط بیشتری دارد، آن وقت می توانیم چنین 
ترجمه ی ادبی ای انجام دهیم. اگر کســی تواناییش را دارد، برود 

جلو و انجام دهد. 

این حرف شــما کامال درست است، با توجه به این که  \
مترجم باید بر زبان مبدا تســلط داشته باشد و همچنین 
تســلط کامل تری بر زبان مقصد. اما بــه نظر من تعداد 
انگلیسی زبانانی که فارسی بدانند و به ترجمه عالقه مند 
باشند زیاد  نیســت و این باعث محدودیت آثار ترجمه 
شده می شود. اگر فارسی زبانان هم وارد این عرصه بشوند 

تعداد این کتاب ها افزایش می یابد.
طبیعتا با توجه به این که در ایران بیشتر مترجم بین دو زبان 
انگلیســی و فارســی داریم، تعداد آثار بیشتر می شود منتهی به 
شــرطی که این آثار طوری ترجمه بشود که کیفیت داشته باشد 
و خواننده ی انگلیسی زبان را جذب کند، منظورم این نیست که 
ایراد گرامری داشته باشد اما ممکن است جذابیت الزم را نداشته 
باشد یا ترجمه ی موفقی نشود. ما افرادی داشته ایم که آثار ادبی 

را به انگلیسی ترجمه کرده اند. 
 اما از نظر من شــرایط مترجم های مــا ایجاب می کند که به 
زبان مادری خودشان ترجمه کنند. اگر مهارت های شما در زبان 
انگلیســی چنان خوب اســت که می توانید ظرایف متن فارسی 
را حفــظ کنید می توانیــد به ترجمه آثار ادبی فارســی به زبان 

انگلیسی بپردازید.

از اینکه وقت گذاشــتید و به سواالت ما جواب دادید،  \
سپاسگزاریم. 

خواهش می کنم.
10  

    برگردان    سال پنجم، شماره هفتم    زمستان 1396 



 تابستان  \
 

رمان تابستان را ادیت وارتون، نویسنده آمریکایی، در سال 1917 منتشر  کرد.  
جنبه های واقع گرایانه به این داستان طوری روح می بخشد که حتی امروز هم خواندنش 

به خواننده حس تازگی می دهد. دکتر مزدک بلوری با همکاری نشر نی ترجمه ی این 
رمان را در سال 1396 به چاپ رسانده است.    

»تابستان روایت بیداری احساسات پر شور و امیال آتشین دختری جوان در جریان 
عشقی ممنوعه است. داستان نخستین عشق چریتی رویال در دهکده ی کوچک نورث 

دورمر که از مالقات های پنهانی و گردش های عاشقانه آغاز می شود و در کلبه ای در 
جنگل های کوهستانی اطراف دهکده به اوج خود می رسد و مسیر زندگی او را برای 

همیشه تغییر می دهد. چریتی عشق را در بستر بی رحمی های جامعه ی بسته ای تجربه 
می کند که متأثر از تنگ نظری ها و رسوم کهنه اش خواسته های او را برنمی تابد.« 

)از متن جلد پشت کتاب(
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 1

rahimbakhshamirreza@gmail.com :1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

مشاوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد

نکات کلی:
هدف خود را تعیین و آن را در ذهنتان مجسم کنید. 

بـه خاطر داشـته باشـید هـر اتفاقـی در زندگی شـما دو بـار رخ 
می دهـد یـک بـار در ذهـن شـما و بـار دیگـر در واقعیـت، پس هر 
آنچـه کـه در ذهن خـود به آن بیندیشـید همان اتفاق بـه واقعیت 

خواهد پیوسـت.
بـه خودتـان انگیـزه دهیـد؛ انگیزه هایـی از قبیـل رسـیدن بـه 
جایـگاه اجتماعـی و اقتصـادی بهتـر، خوشـحال کـردن خانـواده و 

دوسـتان و ... .
 به توانایی های خود ایمان داشته باشید.

کارهای روزمره و مطالعه خود را برنامه ریزی کنید.
 فعالیت های روزانه و ساعات مطالعه خود را یادداشت کنید.

برنامه شـما باید انعطاف پذیری الزم را داشـته باشـد و قابل اجرا 
باشد.

مهم تـر از برنامه ریـزی عمـل کـردن بـه آن اسـت کـه ایـن امـر 
مسـتلزم تـالش و اراده شماسـت.

دوران عیـد بسـیار سرنوشـت سـاز اسـت ایـن دوران را بـه هیچ 
وجـه از دسـت ندهید.

بـه یـاد داشـته باشـید اسـترس مثبـت می توانـد عاملـی بـرای 
باشـد. موفقیت 

از زمان هـای مـرده خـود اسـتفاده کنیـد )زمانـی کـه در انتظار 
تاکسی هسـتید و...(.

کارهای غیرضروری را کنار بگذارید.
 ساعات خواب خود را تنظیم کنید.

مراقب سالمتی خود باشید.
از اهمیـت تغذیـه غافل نشـوید، سـعی کنیـد از غذاهایـی مانند 
میگـو، ماهـی و گردو و... که کمک کننده حافظه هسـتند اسـتفاده 

کنید.
مشـکل اصلـی در کمبود زمان نیسـت بلکه در نحوه اسـتفاده از 

است. آن 
شما باید بهتریِن خودتان باشید.

 

مطالعه:
سـعی کنیـد روند منظـم و ثابتی برای مطالعه داشـته باشـید به 
طـور مثـال هر روز 6 سـاعت به طـور میانگین مطالعه کنیـد. برای 

رسـیدن بـه نتیجه دلخواه باید آهسـته و پیوسـته حرکت کنید.
در تمامـی دقایقـی کـه مشـغول مطالعه هسـتید واقعـا مطالعه 
کنیـد )تلفـن همـراه و برنامه های اجتماعـی مزاحـِم درس خواندن 

شـما هسـتند، مراقب آن ها باشـید(.
از اهمیـت خالصه نویسـی غافل نشـوید، هرچند خالصه نویسـی 
کاری دشـوار و زمان بر اسـت اما منجر به یادگیری بهتر می شـود و 
همچنیـن در روزهـای پایانی یعنی در زمان اوج خسـتگی و کمبود 

وقت بسـیار مفیـد خواهد بود.
تسـلط بـر مباحث رمـز موفقیت شماسـت، تسـلط 100% روی 
بخشـی از مباحـث بهتـر از تسـلط نسـبی بر تمـام مباحث اسـت. 
توجه داشـته باشـید هیچ داوطلبی نمی تواند بـه صددرصد مطالب 

تسـلط کامل داشـته باشد.

امیررضا رحیم بخش1

نوشتار حاضرخالصه ای از مهمترین نکاتی است که می تواند به داوطلبان آزمون کمک کند تا در مسیر موفقیت قرار 
بگیرند. این نکات صرفا تجربه شخصی نگارنده این مطلب است، به امید آنکه خواندن این مطالب تاثیر مثبتی بر شما 

داوطلبان عزیز داشته باشد.
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جلسه آزمون:
بـه یـاد داشـته باشـید شـما تنها بایـد به سـواالتی پاسـخ دهید 
کـه مطمئـن هسـتید، سـواالتی را که بلـد نیسـتید روی آنها خط 

کشـیده و سـریعا ازآنها عبـور کنید.
ابتدا به سـواالت سـاده تر پاسـخ دهید و مراقب سـواالت وقت گیر 

باشید.
حتمـا در بیـن آزمـون اسـتراحت کنید. یـک اسـتراحت دو الی 
سـه دقیقه ای برخالف تصئر بسـیاری از داوطلبـان می تواند نتیجه 

بسـیارخوبی به همراه داشـته باشد.
تـا آخریـن لحظـه آزمـون بـه تالش خـود ادامـه دهیـد و ناامید 

نشوید.
ترتیب پاسـخگویی سـواالت کامال در اختیار شماسـت می توانید 
براسـاس توانایی های خـود ترتیب جواب دادن به سـواالت را تغییر 
دهیـد. البته به یاد داشـته باشـید کـه این کار باید منجـر به بهبود 
عملکـرد شـما در آزمـون شـود بـرای اطمینـان از ایـن نکته حتما 

پیـش از آزمـون روش های مختلـف را امتحان کنید.
مراقـب افـکار منفـی باشـید، ایـن افکار بسـیار قوی هسـتند. به 
طـور مثـال در جلسـه آزمـون پیـش خود فکـر می کنیـد ای کاش 
بیشـتر می خوانـدم یا امسـال قبول نمی شـوم؛ افـکاری از این قبیل 
مخـرب هسـتند. برای رسـیدن بـه نتیجـه دلخواه تان باید بـا آن ها 

کنید. مقابله 

سخن آخر:
»نابرده رنج گنج میسر نمی شود.« 

 بـرای رسـیدن بـه موفقیـت شـما نیـاز بـه اراده، انگیـزه، نظم و 
تـالش بسـیار داریـد. مطمئنا هیچ تالشـی بی پاسـخ نخواهـد ماند 
و شـما هرانـدازه کـه تـالش کنیـد به همـان انـدازه به هـدف خود 
خواهید رسـید. ان شـااهلل با توکل به خدا و تالش و پشـتکار فراوان 

بـه هدف خـود خواهید رسـید.

پـس از تسـلط کامـل بـر یـک موضـوع از تسـت های آن بخش 
اسـتفاده کنید.

بهتریـن حالت مطالعه خـود را پیدا کنید؛ یعنی بهترین سـاعت 
مطالعـه، حالـت بـدن در زمان مطالعـه، مطالعه انفـرادی یا گروهی 

و... .
بـه مغـز خـود اسـتراحت دهیـد. پـس از هـر 45 دقیقـه 5-10 

دقیقـه اسـتراحت کنید.
بـه خاطـر داشـته باشـید کیفیـت مطالعـه مهم تـر از کمیت آن 

است.
طـوری برنامه ریـزی و مطالعـه کنیـد کـه بتوانیـد در سـاعت 
برگزاری کنکوریعنی5:30-3 بعدازظهر بیشـترین بازدهی را داشته 

باشید.
هوشـمندانه مطالعـه کنیـد. بـا تحلیـل آزمون هـای سـال های 
گذشـته بـا مباحـث مهـم و سـوااالت پرتکرار آشـنا خواهید شـد و 

مطالعـه شـما هدفمندانـه تـر و هوشـمندانه تـر می شـود.

روزهای پایانی:
در روزهـای پایانـی از سـاعات مطالعـه خـود بکاهیـد و کیفیـت 
مطالعـه خـود را ارتقا دهید یعنـی از تحلیل آزمون های سـال های 
اخیـر )بـه خصوص 6-5 سـال گذشـته( و خالصه نویسـی هایی که 

پیشـتر تهیـه کرده اید اسـتفاده کنید.
با توجه به خسـتگی زیاد در روزهای پایانی سـاعات بیشـتری را 

برای تفریـح اختصاص دهید.
از خوانـدن مطالـب جدیـد پرهیـز کنیـد حتـی اگـر احتمـال 
می دهیـد کـه از ایـن مطالـب در کنکـور سـوال طـرح می شـود.
مطالبـی را کـه پیشـتر آموخته ایـد مـرور کـرده و بر آنهـا کامال 
مسـلط شـوید. رمز موفقیـت در کنکور تسـلط کامل بـر مباحث و 

دقت داشـتن بـه جزئیات اسـت. 
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ســال 1989 بود کــه »بازمانده ی روز« جایــزه ی Man Booker را به خود 
اختصاص داد و ایشــی گورو  توانست خود را به عنوان نویسنده ای قابل به دنیا 
معرفی کند. او تا پیش از بردن آن جایزه ، دو رمان دیگر هم نوشته بود و همین 
امر، یعنی آن که اثر سوم یک نویسنده جایزه ای آن هم به اهمیت بوکر را ببرد، 
خود گواهی ســت بر این مدعا که ایشی گورو بدون شک از بهترین نویسندگان 
دنیاســت. بیســت  و هشت ســال پس از آن جایزه، نوبل ادبیات به ایشی گورو 
رسید؛ نویسنده ای که رمان هایش در عین سادگی و سرراست بودگی، احساسات 
ما را عمیقا برمی انگیزانند و از سیاهِی این حِس حاصل از توّهم، که از رابطه ی 
ما با دنیا و انســان های اطراف مان در ما به وجود آمده اســت، پرده برمی دارد. 
ایشــی گورو هم بی شک همانند بسیاری نویسندگان دیگر در کیفیت کارهایش 
فراز و فرودهایی دارد، اما کسی نمی تواند درخشان بودن رمان »بازمانده ی روز« را منکر شود. اما تا پیش از آن که از خود 

کتاب بگوییم، ترجمه ی این اثر خودش حرف ها دارد. 
ترجمه ی »بازمانده ی روز« درخشــان اســت. به معنای واقعی کلمه. البته به طریقی می شود گفت تمام ترجمه های 
استاد نجف دریابندری درخشان و خواندنی  و آموزنده اند، اما کتاب ایشی گورو شاید یکی از بهترین کارهای استاد باشد. 
یکی از مهم ترین ویژگی  های کارهای اســتاد دریابندری پیدا کردن زبان ترجمه اســت. نکته ای که در مورد دریابندری 
اهمیت دارد این است که ایشان گفتمان را ترجمه می کنند؛ واحد ترجمه شان گفتمان است، نه لغت یا جمله یا پاراگراف.

اســتاد دریابندری زبان خشــک و نوکرمآبانه ی  استفاده شــده در این کار را از دوران قاجار وام گرفته اند و این زبان، 
به غایت زیبا با مضمون داستان و متن اصلی جور درآمده و به هیچ رو رنگ  و  بویی از ترجمه در آن نیست. 

اما برویم سراغ خود کتاب: شخصیت اصلی داستان، استیونس، نمادی از انسان هایی ست که به دلیل پایبستگی بیش 
از اندازه به برخی مسائل همچون وظیفه یا وفاداری به شخصی دیگر، زندگی خود را زیر پا می گذارند. او پیش خدمت یک 
خانه ی اشرافی ست که سی سال خدمت لرد دارلینگتن را کرده و حاال پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، ارباب تازه ای 
به نام آقای فارادی از امریکا آمده و آن سرای اشرافی را خریداری کرده است. او یک روز به استیونس پیشنهاد می دهد 
که برای تفریح چند روز به مسافرت برود و داستان کتاب از همین جا آغاز می شود؛ استیونس که حاال چند روزی را به 
خود اختصاص داده، در طی شش روز خاطراتش را مرور می کند و ما در مقام خواننده با سرگذشت مصیبت بار و  تراژیک 
او آشنا می شویم. حکایت عشقی فروخورده، حس وظیفه شناسی مفرط، از خود گذشتگی، چشم بستن بر حقایق، فریِب 
خویشتن و بسیاری مسائل دیگر همه و همه مضامینی هستند که به زیبایی هرچه تمام تر در این اثر گنجانده شده اند.  
در نهایت باید گفت »بازمانده ی روز« بی تردید از کتاب هایی ست که نه تنها از خواندنش لذت وافر خواهید برد، بلکه 
شخصیت های آن، به خاطر شخصیت پردازی عمیق شان تا مدت ها در خاطرتان زنده خواهند بود و زندگی خواهند کرد.

 

بازمانده ی روز2

احسان چادگانی1

ehsanchadegani@gmail.com :1. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبایی
2. The Remains of  the Day
3.  Ishiguro
4.  luise Von Flotow
5.  Jose Santaemilia
6. Translation in Gender: Translating in the Era of  Feminism
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بازی های رایانه ای جزئی از صنعِت رو به رشــد ســرگرمی دیجیتال هستند، 
صنعتــی که بــرای دادن خدمات به بازارهــای بین المللی نیازی اساســی به 
بومی ســازی بازی های رایانه ای دارد. عالوه بر اشــاره به نیازهای کاربردی این 
صنعت برای تسهیل تربیت مترجم و بومی ساز، این کتاب به دنبال این است که 
مفهومی از این صنعت ارائه بدهد تا بتواند جایگاه آن را در مطالعات ترجمه، در 
بافتار تجهیز شــیوه های ترجمه امروزی به فناوری نشان دهد. از آنجا که هدف 
این کتاب معرفی جامع موضوع بومی ســازی بازی های رایانه ای بوده اســت از 
ادبیات مطالعات بازی های رایانه ای و همچنین ادبیات مطالعات ترجمه استفاده 
شده است. مخاطبان این کتاب پژوهشگران ترجمه، افراد مشغول به بومی سازی 
بازی های رایانه ای و آن هایی هســتند که پژوهشگر مطالعات بازی های رایانه ای 
هســتند و عالقه به تحقیق درباره ابعاد بین المللی صنعت ســرگرمی دیجیتال 
دارند. هدف این کتاب ارائه راهنمایی برای شیوه های حرفه ای و پویای بومی سازی بازیهای رایانهای و کمک به مخاطبان 

برای تجسم نقش رو به گسترش ترجمه در یکی از صنعتهای جهانی و کلیدی قرن بیست و یکم است.

بومی سازی بازی های رایانه ای: ترجمه برای صنعت جهانی سرگرمی دیجیتال2

فرید رضایی1

rezaee.farid.73@gmail.com :1. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبایی
2. Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry
3.  Non-professional Interpreting and Translation: State of  the art and future of  an emerging field of 
research

 
با نظــر به مهاجرت های انبوه اخیر، ترجمه شــفاهی و کتبــی غیر حرفه ای 
)NPIT( با ســرعتی بی ســابقه در حال گسترش اســت. با اینکه تا اواخر قرن 
بیستم قســمت اعظمی از قلمرو این حوزه کشف نشــده باقی مانده بود، سهم 
حضــور امروزه ترجمه شــفاهی و کتبی غیر حرفه ای در عرصه زندگی نشــان 
میدهد که این پدیده قصد ماندن دارد و باید با وجود تمام ســختی هایی که در 

راه مطالعه علمی آن وجود دارد، مورد مطالعه قرار گیرد.
جمع آوری این مقاالت اولین تالش اصولی اســت که صورت گرفته تا بتوان 
نگاهی علمی و در عین حال کاربردی به ترجمه شــفاهی و کتبی غیر حرفه ای 
داشــت. در این کتاب روش ها، منظرهای متعــدد و بافتارهای گوناگونی که در 
آن ترجمه شــفاهی و کتبی غیرحرفه ای رخ میدهد ارائه میشود و میتواند مورد 

خوبی برای مباحثه در حلقههای علمی و شغلی باشد.

ترجمه شفاهی و کتبی غیر حرفه ای: وضعیت کنونی و 
آینده حوزه ای پژوهشی و نوظهور3
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پاسخنامه تشریحی دروس تخصصی 
کنکور کارشناسی ارشد مترجمی 96

 1

rahimbakhshamirreza@gmail.com :1. دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

امیررضا رحیم بخش1

کنکور کارشناسی ارشد مترجمی 96 همانند سال های قبل شامل یک دفترچه و دو بخش یعنی سواالت عمومی )60 
سوال زبان عمومی با ضریب 2( و سواالت تخصصی )60 سوال تخصصی با ضریب 3( بود که داوطلبان برای پاسخگویی 
به این سواالت 150 دقیقه زمان داشتند. این پاسخنامه براساس نظر نگارنده تهیه شده و مطمئنا علیرغم کوشش بسیار، 

عاری از اشتباه نیست.  فهرست منابعی که در تالیف این پاسخنامه از آن ها استفاده شده به شرح زیر است:
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قسمت اّول: اصول و مبانی نظری ترجمه

181. Choice (2): Cicero outlined his approach: And I did not translate them as an 
interpreter, but as an orator, keeping the same ideas and forms, or as one might 
say, the ‘figures’ of thought, but in language which conforms to our usage. And in so 
doing, I did not hold it necessary to render word for word, but I preserved the general 
style and force of the language. (Munday 4th edition, p.31)

182. Choice (4): Holmes put forward an overall framework, describing what 
translation studies covers. This framework was subsequently presented by the 
leading Israeli translation scholar Gideon Toury. (Munday, p.16-17)

183. Choice (1): Now I not only admit but freely announce that in translating from the 
Greek – except of course in the case of the Holy Scripture, where even the syntax 
contains a mystery – I render not word-for-word, but sense-for-sense. (Munday, 
p.32).

184. Choice (2): Yet the study of translation as an academic subject only really began 
in the second half of the twentieth century. In the English-speaking world, this 
discipline is now generally known as ‘translation studies’, thanks to the Dutch-
based US scholar James S. Holmes (1924–1986). (Munday, p.11)

185. Choice (1): the ‘interpretive model’ of translation, championed in Paris 
from the 1960s onwards by Danica Seleskovitch and Marianne Lederer and 
initially applied to the study of conference interpreting, explains translation as an 
(overlapping) three-stage process (Munday p.100)

186. Choice (3): Chernov’s model which can be classified as a processing model, 
relies on the concept of redundancy in natural languages and proposes a mechanism 
of probability-prediction. (Franz Pöchhacker Introducing Interpreting Studies 
Second edition).

187. Choice (4): Translation studies (ibid.: 228–31) is subdivided into:

- Approaches (e.g. cultural approach, linguistic approach); - theories (e.g. general 
translation theory, polysystem theory); -research methods (e.g. descriptive, empirical); 
- applied translation studies (criticism, didactics, institutional environment). 
(Munday p.23)

188. Choice (2): . The TT can provide access to the function of the ST, allowing the 
TT receivers to ‘eavesdrop’ on the ST. (Munday p.147-8).

189. Choice (3): This is an example of Catford’s level shift. (Munday, p.96).

190. Choice (1): First, horizontal intertextuality, involving concrete reference to, or 
straight quotation from, other texts (Hatim and Munday, p. 86-87).
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191. Choice (4): Such a literal translation is not so common when the languages 
in question are more distant. Or,to put it another way, the term ‘literal’ has tended 
to be used with a different focus, sometimes to denote a TT which is overly 
close or influenced by the ST or SL. The result is what is sometimes known as 
‘translationese’(Hatim and Munday, p.12)

192. Choice (4) The outer circle shows the patronage outside the literary system. 
These are ‘the powers (persons, institutions) that can further or hinder the reading, 
writing, and rewriting of literature’ (Munday p.200)

193. Choice (2): TL. Thus, for example, there will be a tendency towards a general 
standardization and loss of variation in style in the TT, or at least towards an 
accommodation to target culture models.(Munday p.181)

194. Choice (1): For Halliday clause is the unit of translation. (Munday, chapter 6).

195. Choice 4(): Levy´ (1967) called the Minimax Principle: during the decision-
making process, the translator opts for that solution which yields maximum effect 
for minimum effort. ((Hatim and Munday 56)

196. Choice (3) Emotive or connotative meaning: the associations a word produces. 
So, in the phrase ‘Don’t worry about that, son’, the word son is a term of endearment 
or may in some contexts be patronizing. (Munday, p.66)

197. Choice (1) Formal equivalence, which is related to the form and aesthetics 
of the text, includes wordplays and the individual stylistic features of the ST. It is 
referred to by others as ‘expressive equivalence’ and should not be confused with 
Nida’s term ‘formal equivalence’. (Munday, p75)

198. Choice (3): Ccomponential analysis seeks to identify and discriminate specific 
features of a range of related words. The results can be plotted visually to assist 
in making an overall comparison. For example, Table 3.1 plots family relationship 
terms (grandmother, mother, cousin, etc.) according to the values of sex (male, 
female), generation (the same, one, two or more apart) and lineality (direct ancestor/
descendant or not). (Munday, p.66)

199. Choice (4): Incorporation (embodiment) (ibid.: 314–16): The third movement 
in Steiner’s hermeneutics refers to how the ST meaning, extracted by the translator 
in the second movement, is brought into the TL which is already full of its own 
words and meanings.(Munday, p.253)

200. Choice (2): House’s concept of Register covers a variety of elements, some of 
which are additional to those stated by Halliday.

- Field refers to the subject matter and social action, and covers the specificity of 
lexical items. (Munday, p.176)
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201. Choice (3) Think-aloud protocols (TAPs). In this type of study, the translator 
is asked to verbalize his/her thought processes while translating or immediately 
afterwards (the latter being known as retrospective protocol), often with no prompting 
on content. This is usually recorded by the researcher and later transcribed and 
analysed. (Munday, P.103)

202. Choice (3): Linguistic universalism considers that, although languages may 
differ in the way they convey meaning and in the surface realizations of that meaning, 
there is a (more or less) shared way of thinking and experiencing the world. (Munday, 
p.60)

203. Choice (2): For Nida, the success of the translation depends above all on 
achieving equivalent effect or response. It is one of the ‘four basic requirements of 
a translation’, which are:

(1) making sense; (2) conveying the spirit and manner of the original; (3) having 
a natural and easy form of expression; (4) producing a similar response.(Munday, 
p.68)

204. Choice (4): The late 1970s and the 1980s also saw the rise of a descriptive 
approach that had its origins in comparative literature and Russian Formalism (see 
Chapter 7). A pioneering canter was Tel Aviv, where Itamar Even-Zohar and Gideon 
Toury pursued the idea of the literary polysystem in which, among other things, 
different literatures and genres, including translated and non-translated works, 
compete for dominance.(Munday, p.21)

 Toury goes on to propose just such a methodology for the branch of descriptive 
translation studies (DTS). He proposes a three-phase methodology for systematic 
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DTS. (Munday, p.175).

205. Choice (1): The most notable example is Martin Luther’s crucially influential 
translation into East Central German of the New Testament (1522) and later the Old 
Testament (1534). Luther played a pivotal role in the Reformation while, linguistically, 
his use of a regional yet socially broad dialect went a long way to reinforcing that 
variety of the German language as standard. In response to accusations that he had 
altered the Holy Scriptures in his translations. (Munday, p. 39)

قسمت دّوم: زبانشناسی

206. Choice (3): A cognate of a word in one language is a word in another language 
that has a similar form and a similar meaning. For example: Mother (English) and 
Mutter (German). (Yule, p.226).

207. Choice (4): .The other voiced palatal is[ʤ], which is the initial sound in words 
like joke and gem. The word judge and the name George both begin and end with the 
sound [ʤ] despite the obvious differences in spelling. (Yule, p.29)

208. Choice (2): The rules of the grammar will also need the crucial property of 
recursion. Recursive (“repeatable any number of times”) rules have the capacity to 
be applied more than once in generating a structure. For example, we can have one 
prepositional phrase describing location (on the table)in the sentence The gun was 
on the table. We can also repeat this type of phrase, using different words (near the 
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window), for as long as the sentence still makes sense(in the bedroom). (Yule, p.98-
99)

209. Choice (1): A number of other semantic roles designate where an entity is in 
the description of an event. Where an entity is (on the table, in the room) fills the 
role of location. Where the entity moves from is the source (from Chicago) and 
where it moves to is the goal (to New Orleans), as in We drove from Chicago to 
New Orleans. When we talk about transferring money from savings to checking, the 
source is savings and the goal is checking. (Yule, p.116).

210. Choice (4): After articulating [j] or [w], the tongue glides quickly into place for 
pronouncing the next vowel, hence the term glide. (Fromkin, p.202).

211. Choice (3): An inference is additional information used by the listener to create 
a connection between what is said and what must be meant. If you’re studying 
linguistics, you might ask someone, Can I look at your Chomsky? and get the 
response, Sure, it’s on the shelf over there (Yule, p. 131-132)

212. Choice (3): Phonemic distinctions in a language can be tested via pairs and 
sets of words. When two words such as pat and bat are identical in form except 
for a contrast in one phoneme, occurring in the same position, the two words are 
described as a minimal pair. (Yule, p.44)

213. Choice (2): variation in language viewed diachronically, that is, from the 
historical perspective of change through time. The type of variation that can be 
viewed synchronically, that is, in terms of differences within one language in different 
places and among different groups at the same time (Yule, p.234).

214. Choice (4): The phenomenon is described by assimilation rule.

215. Choice (1): A rather special situation involving two distinct varieties of a 
language, called diglossia, exists in some countries. In diglossia, there is a “low” 
variety, acquired locally and used for everyday affairs, and a “high” or special variety, 
learned in school and used for important matters. (Yule, p.246)

قسمت سّوم: بررسی مقابله  ای

216. Choice (3): In Persian when we want to respect somebody we use plural form 
rather than singular and it is related to cultural matters. 

217. Choice (3): according to Ziahosseini (p110-111) interlanguage is unstable 
because of free variation.

218. Choice (4): In contrastive analysis language transfer is the main process 
involved in language learning, while in error analysis cognitive process is central.
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219. Choice (2): Since language learner’s errors are based on interlanguage, they 
are rule-governed.

220. Choice (3): Comparative historical linguistics have aimed at determining 
what a proto-language must have been like before any written records. (Keshavarz, 
p.4) 

221. Choice (2): Denativization is a process by which learner’s interlanguage syntax 
develops and tends towards first language rules.

222. Choice (1): Proactive inhibition happens as a result of negative transfer.

223. Choice (4): the second stage of interlanguage is emergent stage. In this stage 
avoidance of structures and topics is typical. (Keshavarz, p.67)

224. Choice (3): the moderate version accounts for both intralingual and interlingual 
errors. (Keshavarz, p.12-13)

225. Choice (1): Intralingual and developmental errors are divided into six 
subcategories given below:

Overgeneralization-Ignorance of rule restriction- False analogy- Hyperextension-
Hypercorrection-Faulty categorization.

قسمت چهارم: واژه  شناسی

226. Choice (2): In English, in addition to cuckoo, we have splash, bang, boom, 
rattle, buzz, hiss, screech, and forms such as bow-wow. In fact, this type of view has 
been called the “bow-wow theory” of language origin. Words that sound similar to 
the noises they describe are examples of onomatopoeia. (Yule, p.3)

227. Choice (1): extreme, modern, and ideal are all adjectives, but column is noun.

228. Choice (3): CD is the abbreviation of Compact Disc. Play+er and CD+player

229. Choice (2): A special type of borrowing is described as loan-translation or 
calque (/kælk/). In this process, there is a direct translation of the elements of a word 
into the borrowing language. Skyscraper is translated into آسمان خراش.

230. Choice (4): New words based on the name of a person or a place are called 
eponyms. When we talked about a hoover (or even a spangler), we were using an 
eponym. Other common eponyms are sandwich (from the eighteenth-century Earl of 
Sandwich who first insisted on having his bread and meat together while gambling) 
(Yule, p.54).

231. Choice (1): The first part of information and the second part of the entertainment 
blended and also “ment” is added to the word, so derivation and blending.
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232. Choice (3): Words such as sheep, fish when we add nothing to them when we 
want to pluralize them.

233. Choice (1): Only “Consuming” contains a bound root.

234. Choice (4): This sentence consists of 13 morphemes.

235. Choice (2): The main point is that friendly is an adjective not an adverb, so “ly” 
in weekly is derivational morpheme and “s” in wages is inflectional morpheme.

قسمت پنجم: مهارت ترجمه

236. Choice (4): in choice 2 true is redundant. In choice 3 Allah is redundant. Choice 
1 is not suitable.

237. Choice (3): Choice 3 is the most suitable translation.

238. Choice (1): Choice 1 is the most suitable translation.

239. Choice (3): Choice 3 is the most suitable translation.

240. Choice (2): Translating "develop" into "گسترش دادن"  is not proper here.  Schism 
is singular and means "اختالف"
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ایتالیا کشــور جذابی اســت و ایــن جّذابیــت تنها برای گردشــگران 
نیســت. تحصیل در ایتالیا هــم با توجه به دانشــگاه های  معتبری که این 
کشــور، بویژه بــرای فراگیری علومی مثل تاریخ و باستان شناســی یا برای 
آموختن معماری و هنر و زبان دارد، شــاید به اندازه بنایی مثل برج پیزا یا 

شهری مثل ونیز شوق انگیز باشد.
دانشگاه های ایتالیا اگرچه محدود و منحصر به شهر )یا شهرهای( خاّصی 
نیســتند اما شــهرهای میــالن، رم و بولونیا را می توان برترین شــهرهای 

دانشجویِی ایتالیا بحساب آورد.

دانشگاه بولونیا
 ،)Universita degli studi di Bologna( بولونیــا  دانشــگاه 
قدیمی ترین دانشــگاه در جهانِ غرب است که از سال 1088 نگاه به آینده 
دارد. ســاختاِر سازمانی دانشــگاه بولونیا از 33 گروه آموزشی و 11 مدرسه 
تشــکیل می شــود که فعالیت های آموزشــی را هماهنگ نمــوده، ترکیِب 
یکنواختــی ایجاد می کنند، مکمل حوزه های آموزشــی هســتند، و  ارائه 
دهنده ِی کیفیت تدریس و خدمات دانشــجویی در حوزه های کشــاورزی و 
دامپزشــکی/ هنر، علوم انسانی، و میراث فرهنگی/ اقتصاد، مدیریت، و آمار/ 
مهندســی و معماری/ زبان و ادبیات خارجی، تفسیر و ترجمه/ حقوق/ دارو/ 
داروســازی، بیوتکنولوژی و علوم ورزشی/ علوم سیاسی/ روانشناسی و علوم 
تربیتی/ علوم تجربی می باشند. پردیس های دانشگاه بولونیا ایتالیا عبارتند 

Rimini ،Ravenna ،Forlì ،Cesena،،Bologna :از
33 گروه آموزشی، ساختارهای دانشــگاه هستند که مسئول ساماندهی 
پژوهش های علمی و آموزش و یادگیری میباشــند. گروه علوم انســانی 

شامل بخش های زیر می باشد:

هنر
مطالعات ایتالیایی و زبانشناسی کالسیک

فلسفه و مطالعات ارتباطات
زبان ها، ادبیات و فرهنگهای مدرن

روانشناسی
مطالعات آموزش و پرورش 

تاریخ و فرهنگ
میراث فرهنگی
تفسیر و ترجمه

توزیع رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف 
دانشگاه بولونیا ایتالیا به ترتیب زیر می باشد:

49.8%  رشته های مقطع فوق لیسانس معادل 92 
رشته

44.4%  رشــته های مقطع فوق لیســانس معادل 
103 رشته 

5.8%  دوره Single-Cycle )لیســانس پیوسته( 
معادل 12 رشته

رشته های بین المللی: 52 رشته که 27 تای آن 
به زبان انگلیسی تدریس میشوند.

تعداد رشــته های مقطع دکتری: 48 رشته/ تعداد 
دانشــکده تخصصی: 41 عــدد/ تعداد رشــته های 
کارشناسی ارشد حرفه ای: 71 رشته که 14 تای آن 

بین المللی هستند.

میعاد جهانتیغ1

معرفی دانشگاه بلونیا

 1

jahantigh.meead@gmail.com :1. دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، دانشگاه عالمه طباطبایی
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رشــته های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه 
بولونیا ایتالیا

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:
دانشکده  ادبیات و زبان های خارجی، تفسیر 

و ترجمه
زبانهای بازارها و فرهنگهای آسیایی ، زبان و ادبیات 
خارجی ، میانجیگری بین فرهنگی و زبانی، ترجمه ، 
فرهنگ و زبان ایتالیا برای خارجیها ، زبان، جامعه و 
ارتباطات، ادبیات مدرن، پسا استعماری و مقایسه ای، 

ترجمه تخصصی.
  

مقطع دکترا:
در ســال تحصیلــی 2016-2015 بیــش از 41 
رشــته در مقطع دکترای در دانشگاه بولونیا تدریس 

می شوند.
در بخش دکتــرای ترجمه، ترجمه ی شــفاهی و 
مطالعات میان فرهنگی که 3 سال به طول می انجامد  
فعالیت های انجام شــده توسط دانشجویان دکترا به 

این صورت ذکر شده:
برنامــه ی دکتراِی ذکر شــده شــامل 3 حوزه ی 
تخصص )ترجمه، ترجمه شــفاهی و مطالعات میان 
فرهنگی( است که مجموعه ای از دوره ها و سمینارها 
به همراه فعالیت هاِی آموزشی برای هر حوزه در نظر 
گرفته شــده اســت. پروژه های تحقیقاتی در ابتدای 
سال اول تعریف می شوند و بنابر وظایف دانشجویان، 
ناظرانی برای آن ها انتخاب می شــوند. از جمله ی این 
وظایف میتوان به شرکت در کنفرانس ها، سمینارها، 
دوره هــا و کارگاه ها، جمــع آوری اطالعات و کارهای 
میدانی نام برد. فعالیت های تحقیقی انفرادی پیگیری 
می شــوند و از طریق گزارش های شــفاهی و کتبی 

نگهداری می گردند.

واحدهای بخش ترجمه:
ترجمــه )خصوصــا ترجمــه هــای فنی-علمی، 

موسسه ای، گردشگری و ویراستاری(
فناوری ترجمه

بومی سازی و ترجمه چندرسانه ای 
واژه شناسی

بررسی مقابله ای متون کتبی

واحدهای بخش ترجمه شفاهی:
ترجمه شــفاهی که شــامل کنفرانسی، دادگاهی، 

رسانه ای و غیره می باشد.
میانجیگری زبانی و فرهنگی

بررسی مقابله ای متون شفاهی

واحدهای بخش مطالعات میان فرهنگی: 
مطالعات میان فرهنگــی به خصوص: مطالعات طنــز، ادبیات زنان، نقد 
فمینیســتی، رمان های دودویی و داســتان علمی تخیلی، مهاجرت، ادبیات 

کودکان و نوجوانان.
بر اســاس تجارب دانش آموختــگان ایرانی رشــته ی مطالعات ترجمه ی 

دانشگاه بولونیا، چند نکته قابل اهمیت است.
1. پذیــرش در مقطع دکتری ایتالیا بر اســاس رتبه بندی و از معیار نمره 
100 بر اســاس ســوابق، پروپوزال، مصاحبه و انگیزه صــورت می گیرد. به 

رتبه های برتر معموالً بورس خود دانشگاه تعلق می گیرد.
2. دانشگاه بولونیا قدیمی ترین دانشگاه جهان است و در پردیس خود در 
شــهر فورلی دانشــکده زبان دارد. گروه ترجمه این دانشگاه دو سال قبل از 
گروه ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی اقدام به پذیرش دکتری ترجمه کرد. 
امکان نوشــتن تز به یکی از چند زبان وجود دارد و شمار استادان نیز قابل 

توجه است. 
3. امکانات خوبی نظیر کتابخانه و مراکز IT در اختیار دانشــجویان گروه 
قرار دارد و در ســالهای اخیر ســاختمان های مختلفی به گروه اضافه شده 

است. 
4. میزان شهریه کم و مطلوب است. 

5. اما شــاید مهم ترین عیِب تحصیل در ایتالیــا در کنار تمام مزایا نوعی 
اختالل زبانی بین انگلیسی و ایتالیایی باشد.

اساتید مطرح:

 Rachele Antonini
از اساتید دانشگاه بولونیا که طبق گفته ی ایشان، 
حــوزه های مورد عالقه اش از زبانشناســی گرفته تا 

ترجمه و ترجمه شفاهی گسترش پیدا میکند.

Delia Carmela Chiaro
اســتاد تمام، متولد بریتانیا که تحصیالت خود را 
در بریتانیا گذارنده. از ســال 1995 به مقام استادی 
دانشــگاه بلونیا دســت یافته و رئیس بخش دوره ی 
ارشــد ترجمه بوده. او از ســال 2009 تاکنون عضو 
هیئت اجرایی برنامه ی دکترا در رشــته ی ترجمه، 
ترجمه ی شــفاهی و ارتباطات میان فرهنگی اســت. 
تعداد زیادی مقاله و کار اجرایی از او در دسترس است که در لینک انتهای 

صفحه آمده.

منابع:

http://www.unibo.it/en
http://www.unibo.it/en/teaching/phd/2017-2018/translation-inter-
preting-intercultural-studies
https://www.unibo.it/sitoweb/delia.chiaro/cv-en
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معرفی دانشگاه ها



شانس
نوشته مارک تواین

مترجم: محمدرسول نوبهاری1

این داستانی برگرفته از قوه ی خیال نیست. من آن را چهل سال پیش از کشیشی که در وول ویچ2 معلم بود و صحت 
ماجرا را تضمین می کرد شنیدم. )مارک تواین3(.

 1

1. mohammadrasoolnobahari@gmail.com
2. Woolwich
3. Mark Twain
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ماجرا از ضیافتی که در لندن به افتخار یکی از دو ســه نظامِی 
نامی و برجسته ی انگلیسِی آن دوره ترتیب داده شده بود شروع 
شــد. بنا بر دالیلی که به زودی مشخص می شود، از فاش کردن 
نــام واقعی و القاب او خودداری می کنــم و از او با عناوین ژنرال 
لرد آرتور اسکورسبی، وی.سی، کا.ســی.بی، غیره، غیره و غیره 
یاد می کنم. افراد نامــی چه جذبه ای دارند! مردی که درباره اش 
میلیون ها بار تعریف شــنیده بودم آنجا حّی و حاضر نشسته بود؛ 
مردی که ســی ســال پیش در دوران جنگ های کریمه ناگهان 
نامش بر ســر زبان ها افتاد و تا همیشه هم خوش آوازه باقی ماند. 
نــگاه کردن و ورانداز کردِن او، آن خــدای کوچک، آن آرامش، 
آن متانت و جذبه ی باشکوِه سیمایش همچون خواب و خوراکم 
شــده بود؛ صداقِت صاف و ســاده ای که خــودش را تماماً در او 
بروز می داد؛ ناآگاهی پــاِک عظمتش، ناآگاهی اش از صدها نگاِه 
تحســین آمیزی که بر او قفل شده بود و ناآگاهی اش از ستایش 
بی ریا، عاشــقانه و ژرفی که از ســینه های مردمان به ســمت او 

سرازیر می شد.
کشیشی که سمت چپ من نشســته بود، از آشنایان قدیمی 
بود؛ البته اآلن کشــیش شده اســت، نیمه اول زندگی اش را در 
کمــپ و صحرا به عنــوان معلّم در مدرســه نظامی در وول ویچ 
گذرانده. درســت در همان لحظه  که داشتم راجع به او صحبت 
می کردم، برقی پنهان در چشمان کشیش دیدم؛ او به سمت من 
خم شــد، اشــاره ای به قهرمان ضیافت کرد و آرام و با اعتماد به 

نفس به من گفت:
»بین خودمان بماند، او احمقی بیش نیست.« 

از ایــن گفته به شــدت یکه خوردم. اگر منظــورش ناپلئون، 
ســقراط یا سلیمان بود آنقدر متعّجب نمی شدم. دو چیز بود که 
بــه خوبی از آنان مطمئن بودم؛ یکی اینکه جناب کشــیش مرد 
بســیار صادقی بود، و دیگر اینکه قضاوت هایش راجع به دیگران 

درســت بود. بنابراین بی شک و تردید  دانستم که جهان راجع به 
این قهرمان در اشــتباه بود؛ او احمقــی بیش نبود. پس تصمیم 
گرفتم در فرصتی مناســب بفهمم که جناب کشیش چگونه تک 

و تنها پرده از این راز برداشته است. 
چنــد روز بعد، فرصتی که به دنبالــش بودم پیش آمد؛ و این 

چیزی بود که جناب کشیش به من گفت:
»حدوداً چهل ســال پیش، در آکادمــی نظامی وول ویچ معلم 
بودم. زمانی که اسکورســبی جوان آزمون هــای مقدماتی اش را 
می گذراند، من در یکی از بخش های آنجا بودم. از اینکه می دیدم 
دیگران به راحتی و بی دردســر جواب می دادنــد و او هیچ چیز 
نمی دانست که بگوید، قلبم پر از افسوس و ترّحم شده بود. کاماًل 
واضح بود که او خوب، شــیرین، دوست  داشتنی و بی شیله پیله 
اســت. به همین دلیل دیدن اینکه او آنجا مانند یک مجســمه 
بی ســر و صدا بایســتد و جواب هایی بدهد کــه به طرز عجیبی 
احمقانه و جاهالنه هســتند، برایم بسیار دردناک بود. نسبت به 
او احســاس ترّحم می کردم. به خودم می گفتم بدون شک وقتی 
که دوباره برای آزمون بیاید، مردود می شــود؛ اگر کاری کنم که 
با خجالت و دردســر کمتری رد بشــود لطف بزرگی در حّقش 

کرده ام.
 او را بــه کناری کشــیدم، فهمیدم که کمــی از تاریخ دوران 
سزار می داند و از آنجایی که چیز دیگری نمی دانست، با او روی 
مجموعه ســواالت خاص و معمول که راجع به سزار مطرح است 
و می دانســتم به دردش می خورد کار کردم و او را همچون یک 
پارو زن تمرین دادم. باورتان می شود که او روز امتحان به سادگی 
از پس ســواالت برآمد؟ او با همان دانش سطحی و آبکی از پس 
امتحان برآمد و مورد تعریف و تمجید هم قرار گرفت. اّما دیگران 
که هزار برابِر او می دانســتند، رد شدند. به کمک شانسی عجیب 
غریب و البته تصادف، از آن ســری تصادفاتی که بیشــتر از دو 
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بار در یک قرن رخ نمی دهند. شانســش این بود که هیچ سوالی 
خارج از تمرین های محدودش از او پرسیده نشده بود.

حیرت آور بود. به هر حال در تمام طول دوره در کنارش بودم 
با احساســی نظیر احســاس یک مادر به فرزند ناتوانش؛ و او در 

تمام این مدت خودش را معجزه وار نجات می داد.
 ســپس نوبت چیزی که دســتش را رو و در نهایت هالکش 
می کرد، یعنی ریاضیات رســید. من هم چاره ای اندیشــیدم تا 
حداالمکان هالکتش آســان باشــد. پس تمرینش دادم و بارها 
مطالب را در ذهنش فرو کردم و تنها با ســوال هایی که بیشــتر 
احتمال پرسیده شدن داشــت تمرینش دادم و سپس به سوی 
سرنوشــت فرستادمش. خب سعی کن نتیجه را حدس بزنی آقا؛ 
در نهایــت بٌهت و حیرت من او باالتریــن نمرات را گرفت! و به 

همین دلیل تحسین و ستایش همه را به خود جلب کرد.
خواب؟ تا یک هفته خواب به چشــمانم نمی آمد. شــب و روز 
وجدانــم عذابم می داد. کاری که کرده بــودم، کاری بود که من 
صرفاً برای رضای خدا و تسکین درد مردود شدن جوان بی چاره 
انجــام داده بودم؛ حتی در خواب هم چنــان نتیجه نامعقولی را 
تصّور نمی کردم. همچون خالق فرانکشــتاین، احســاس گناه و 
بدبختی می کردم. اکنون با کودنی ســر و کار داشتیم که من در 
مسیر پلّه های ترقی و مسئولیت های سنگین گماشته بودم و تنها 
یک چیز می توانست اتفاق بیفتد: او و مسئولیت هایش، هر دو با 

هم، در اولین فرصت به تباهی می انجامیدند.

ترجمه داستان

جنگ  کریمه1 تازه شروع شــده بود. به خودم گفتم: البته که 
باید جنگی باشــد؛ نمی توانســتیم در آرامش و امنیت باشیم و 
بایــد به این االغ قبل از این که لو برود، فرصت مردن می دادیم. 
منتظر زلزله ماندم. آمد. و زمانی که آمد، مرا شــوکه کرد. به او 
رســماً درجه ســروانی در یک گردان پیاده نظام اعطا شده بود! 
مردان شایســته تر، قبل از آنکه بتوانند بــه چنین درجه واالیی 
برسند، باید در نظام پیر و جاافتاده می شدند. و چه کسی فکرش 
را می کــرد که آن ها بروند و اینچنین مســئولیت خطیری را بر 
شــانه های ناشایسته ی یک ســرباز صفر قرار دهند؟ به  سختی 
می توانســتم قبول کنم که به او درجه ستوان دومی بدهند؛ چه 
برسد به ســروانی! فکرش را بکن، احساس می کردم که موهایم 

دارند سفید می شوند.
ببین منی که عاشــق آرامش و ســکون بــودم چه کار کردم. 
بــه خودم گفتم که من در مقابل کشــور و این اتفاق مســئول 
هســتم و باید با او بروم و از کشــور تا جایی کــه می توانم، در 
برابر او محافظت کنم. پس ســرمایه ی ناچیز خود را که در طول 
سالیان ســال کار و تالِش ســخت جمع کرده بودم برداشتم و 
به عنوان یک پرچم دار وارد ُگردان او شــدم؛ و به ســوی رزمگاه 
روانه شدیم. و آنجا، چشــمتان روز بد نبیند، افتضاح بود. گند؟ 
او مگر جز گند زدن کار دیگری هم می توانســت انجام دهد؟ اما 
خب می دانی، کســی از رازش خبر نداشت؛ همه راجع به او در 

1.  . Crimean War
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اشــتباه بودند و رفتارش را غلط برداشت می کردند. و به همین 
دلیل بــود که گند زدن های احمقانه اش را الهامات اســتعداد و 
نبوغ می پنداشتند؛ باور کنید راست می گویم، آن ها واقعا اینگونه 
فکر می کردند! کوچک ترین اشــتباهاتش آنقــدر بزرگ بود که 
می توانســت صبورتریِن مردان را هم به گریه بیندازد و واقعاً مرا 
به گریه می انداخت؛ در خفا، خشم و اعتراض مرا به همراه داشت. 
و چیزی که باعث می شــد هیچگاه عرق ســرد ترس من خشک 
نشــود این حقیقت بود که هر اشــتباه تازه ای، به بیشتر شدن 
شهرت و آوازه اش می انجامید! مدام به خودم می گفتم: آنقدر باال 
می رود که وقتی مردم پی ببرند، ســقوطش مثل آن خواهد بود 

که خورشید از آسمان سقوط کرده باشد.
او درجه به درجه، از روی اجساد مافوق هایش باال می رفت، تا 
این که در نهایت در حســاس ترین لحظه نبرد... سرهنگ کشته 
شــد، داشتم ســکته می کردم زیرا پس از سرهنگ، اسکورسبی 
فرماندهی را بر عهده داشت! به خودم گفتم: مطمئناً تا ده دقیقه 

دیگر از جهنم سر در می آوریم.
نبرد، بســیار حساس و خطرناک شــده بود؛ متفقین پیوسته 
عقب نشــینی می کردند. گردان ما منطقه ی حساسی را تسخیر 
کرد؛ کوچک ترین اشــتباه در این لحظات به منزله نابودی بود. 
در ایــن لحظات بحرانی، این احمــق بیخرد کاری به جز متفرق 
کردن گردان و دستور حمله به یکی از تپه های مجاور که نشانی 
از دشــمن آنجا نبود، نمی کند! به خودم گفتم: اینجا دیگر آخر 

خط است. 
قبــل از آن که این حرکت احمقانه کشــف و از آن جلوگیری 
شــود، ما به ســوی تپه حرکت کرده بودیم. می دانید با چه چیز 
مواجه شدیم؟ یک ارتش کامل از سربازان روسی، پنهان و آماده  

برای حمله ! چه اتفاقی افتاد؟
لت و پار شــدیم؟ این دقیقاً همان چیزیســت که در نود و نه 
درصد مواقع اتفاق می افتد. اما نه، روس ها فکرش را هم نمی کردند 
که گردانی در آن بحبوحه به گشت و گذار بپردازد. آن ها منتظر 
تمام ارتش انگلســتان بودند و حاال نقشــه های کثیفشان نقش 
بر آب شــده بود، بنابراین گیج و سراســیمه به سوی پایین تپه 
و میدان نبرد گریختند، و ما هم دنبال شــان. خودشــان انسجام 
آرایش قلب ســپاه روســیه را در میدان نبرد بهم ریختند و در 
کمتریــن زمان، بیشــترین هرج و مرج و آشــفتگی  را که تا به 
حال دیده اید به وجود آوردند، بدین ترتیب شکســت مقفقین به 
پیروزی   بزرگ و باشکوهی تبدیل شد! ارتشبد کانروبرت، گیج و 
متحیر، با نگاهی سرشار از تحسین و شوق محو تماشا شده بود. 
دســتور داد که اسکورسبی را نزد او بیاورند، سپس بغلش کرد و 

همانجا و در حضور تمام ارتشیان به او مدال افتخار داد.
می دانید آن موقع اشتباه اسکورسبی چه بود؟ او دست چپ و 
راست خود را اشتباه کرده بود، همین. دستور آمده بود که عقب 
نشینی کند و از مناطق ســمت راست دفاع کند؛ اما او به جای 
آن جلو نشــینی کرد و به سمت تپه سمت چپ رفت. و اما لقبی 
که او در آن روز به عنوان نابغه اعجاب انگیز جنگ به دست آورد، 
جهان را مملو از شکوه نامش کرد، و این شکوه تا زمانی که کتاب  

تاریخ وجود دارد از بین نمی رود.

او به عنوان یک فرد عادی، انســانی بســیار خوب، شــیرین، 
دوست داشــتنی و بی ریاست، اما دست چپ و راستش را هم بلد 
نیست. واقعا بلد نیست. او بزرگ ترین االغ روی زمین است؛ و تا 
نیم ساعت پیش، به جز خودش و من کسی این را نمی دانست. او 
روز به روز و سال به سال، همیشه شانسی شگفت انگیز و حیرت آور 
همراهش بوده. او در تمامی جنگ های زمان ما سربازی برجسته 
بوده است؛ همه ی عمر نظامی اش را با اشتباهاتش گذرانده است، 
اما هیچگاه اشتباهی مرتکب نشده است که او را شوالیه، بارونت، 
لرد یا هرچیز دیگری نکند. به ســینه اش نگاه کن؛ چرا لباسش 
پــر از مدال های داخلی و خارجی اســت؟ خب، هر کدام آن ها 
نشــانه ی فرمانی احمقانه یا چیز هایی از این قبیل هســتند؛ اگر 
همــه ی آن ها را کنار هم بگذاری، مدرکی دال بر این اســت که 
واقعــاً بهترین چیزی که در این دنیا می تواند برای یک نفر اتفاق 
بیفتد، خوش شانس متولد شدن است. تکرار می کنم، همانگونه 

که در ضیافت گفتم، اسکورسبی احمقی بیش نیست.
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Mehrdad.spirit.ms@gmail.com :1. دانشجوِی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبایی

کور
نوشته آن فیشر

مترجم: مهرداد نظری1

شــوهرم کریســتوفر زمانی طراح مالی بود. بــا وجود اینکه 
توانایی مدیریت و متعادل  کردن مخارج خودمون رو هم نداشت، 
مشــتری هاش حسابی بهش اعتماد داشــتند و اون هم بهشون 
اطمینان خاطر می داد. در مقابل حقوق خوبی هم بهش می دادند. 
زندگی خوبی داشــتیم، البته به جز وقت هایی که پارازیتی روی 
رادار رابطمــون می افتــاد. چیزهایی که چنــد کلمه ی لطیف و 
عاشقانه و یا لحظاتی را کنار هم گذراندن هم نمی تونست آنها را 
حل کند. معموالً کج خلقی بخاطر پول. باشــگاه یوگای من تازه 
شروع به سود دادن کرده بود و این اواخر به طور دوست داشتنی 
و رضایت بخشــی بدون اینکه خیلی برام هزینه داشته باشه، اون 
رو با موســیقی مالیم، چند عکس ســاده، بالش های ابریشمِی 
کاهی رنگ و گلدون های سفالی تزیین کرده بودم. باالخره یه زن 
شاغل شده بودم که کنترل زندگیم رو در اختیار داشتم و با تمام 

وجود برای موفقیتش تالش میکردم.  
اولین بار که همدیگر رو دیدیم، خیلی ســریع و درجا عاشق 
کریستوفر شدم، هرچند اسمشــو عشق نمیگذارم. تا آن موقع با 
مــردی که از من زیباتر بود رابطه نداشــتم، اما بعد از مدتی به 
این موضوع عادت کردم و دیگه مــن رو زیاد آزار نمی داد. قلب 
شکســته ام داشت بهبود پیدا می کرد و نیاز داشتم چیزی کمکم 
کنه تا به جلو پیش برم. درسته که این عشق نبود، ولی اونقدری 
خوب بود که وقتی از من خواســتگاری کرد، شانسم رو از دست 
ندادم و سریع قبول کردم، چون می دونستم آخرین شانس منه. 
همه چیز عالی شــروع شــده بود و طبق روال پیش می رفت. 

من ســخت کار می کردم و کریستوفر هم در کارش خیلی سریع 
پله های ترقی را طــی می کرد. اما بدون هیچ مقدمه ای، یه عصِر 
ابرِی زمســتونی در ســال پنجم ازدواجمــون کار غیرمنتظره و 
عجیبی ازش سر زد و از کار کردن توی بانک استعفا داد و دفتر 
کارش رو ترک کرد و وقتی اومد خونه به من گفت که می خواهد 

کار طراحی داخلی انجام بدهد. 
همیشه عاشق سرهم کردن و به هم وصل کردن بود. سلیقه اش 
واقعاً در رنگ، تار و پود و شــکل دادن خوب بود، اما تغییرکردن 
ســرگرمی به کار اصلی موضوعی بود که تا حاال در موردش باهم 
حرف نزده بودیم. فکر کردم فشار کاریش زیاد شده و قصد داره 
چند ماهی مرخصی بگیره و بهار و تابســتون رو استراحت کنه و 
نهایتاً روی یک یا دو تا پروژه کار کنه تا از کار هم فاصله نگرفته 
باشــه. نمی تونستم باور کنم که در این مورد جّدیه. اما یه زمانی 
چندتا مشتری داشــت )به لطف خواهرم که دوست های پولدار 
زیــادی داره( که با تبدیل کردن اتاق کار خالیمون به یه کارگاه 
هنری موقت برای کارهاش که همه ی طرح ها و نقشه هاش رو به 
دیوارهای اون چسبونده بود، شروع کرد به کشیدن چندتا نقشه، 
ســفارش کاتالوگ داد و حتی محصوالت مبلمان فروشیها رو هم 
بررســی می کرد. بعد از خرج کــردن کلی پول و گذروندن وقت 
برای تمام این برنامه ها و تــدارکات و انجام دادن کارهایی واقعاً 
خوب، به تک تِک مشتری هاش زنگ زد و گفت که حالش خوب 
نیســت و کاًل نمیتونه محیط زندگی و کاریشون رو طراحی کنه. 

بعدشم رفت توی تختش. 
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یک ســالی هست که خونه نشین شده. اوایل فقط کل روز رو 
می خوابید و وقتی هم بیدار می شد پیژامه اش  رو هم در نم یآورد 
و هرچی تلویزیون نشــون می داد تماشــا می کرد و حتی بیشتر 
مواقــع نه دوش می گرفت نه صورتش رو اصالح می کرد. دیگه با 
من روی یک تخت نمی خوابه. دوباره تازگی نظرش عوض شده و 
میخواد طراحی جواهرات انجام بده. دارم سعی می کنم حمایتش 
کنم، چون خوشحالم که چیزی اون رو جذب میکنه. اما باید بگم 
زندگیای که االن با اون دارم یه کم عجیبه و حتی بعضی وقت ها 
)بیشــتر مواقع( ناعادالنه. به یک دلیل مجبور شدم که باشگاهم 
رو توی مرکز شهر تعطیل کنم و کالس هام رو توی خونه برگزار 
کنم. همچنین با کریستوفری که بیکاره و هرکسی میدونه خیلی 
وقته خودم باید واســه هرچیزی پول بــدم. جز این راه دیگه ای 

برای پول درآوردن ندارم. 
مشتریهای یوگا میان خونه، بدک نیست. االن هم که هوا گرم 
شده قسمتی از کارگاه رو به اون ها اختصاص دادم. فضای تقریباً 
زیــادی هم توی کارگاه وجــود داره. خب، کارگاه جدید کم کم 
داره بهتر میشه، اما هنوز جمع و جور کردن و تمیز کردن ریخت 
و پاشــهای کریستوفر کار راحتی نیســت. الاقل این روزا لباس 

میپوشه و مجبور نیستم مثل اوایل پنهونش کنم تا نبیننش. 
اکثر بعد از ظهرها بهش پول می دم تا بره ســینما فیلم ببینه. 
واضحه که بیشــتر فیلمها رو میبینه. اصاًل عادت نداشت تنهایی 

بره، اما اآلن همه چیز فرق کرده. سعی نمی کنم به این فکر کنم 
که اگر ســینما نیست کجا ممکنه باشه. فکرم کار نمی کنه. واقعاً 
چه مشــکلی داره اگه خودت تنهایی فیلم بینی؟ تازگی سیگار 
هم می کشه و مجبورم پول سیگارش رو هم بدم. وقتی می دونم 
کسی قراره بیاد سعی می کنم بخور بذارم تا بوی سیگار رو ببره، 

هرچند زیاد ازش خوشم نمیاد. 
کاشــکی بشه در مورد سیگار کشیدن، مشکالت مالی و اینکه 
چرا یه دفعه بعد از ظهرها تنهایی میره فیلم ببینه یا حداقل دوتا 
از این چیزا باهم حرف بزنیم، اما نمی تونیم. کاشــکی بتونم ازش 
بپرســم که چرا دیگه کنار من نمی خوابه. یه بار که سعی کردم 
کنارش بخوابم شــروع کرد بــه داد زدن و با وجود اینکه چیزی 
نگفت، فکر کردم بهتر باشه بگذارم تا خودش بیاد و کنارم بخوابه 
تا اینکه بخوام بهش فشــار بیارم. بهتر نیست؟ بیشتر مواقع هم 
کریستوفر توی آشپزخونه پشــت میز ناهار خوری میشینه و با 
اون چندتــا جواهر قدیمی که بهش دادم برای طراحی جواهرات 
تمرین کنه سعی می کنه دو تا گوشواره درست کنه و خیلی هم 

ساکت و مظلوم به نظر می رسه. 
موضوع مهــم اینه که اون االن به کمــک و حمایت من نیاز 
داره. می دونم. نمی تونم فکر خودم باشم. اگه به فکر خودم باشم 
خودخواهیــه، مگه نه؟ حاال بعداً  هم می تونم به خودم فکر کنم، 

ولی اول بگذار اون بهتر بشه. اون مهم تره. 
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آشنایی با نرم افزار ترادوس

هادی ساالرزهی1

Hadi.salarzehi@gmail.com :1. دانشجوِی کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی

تمام شاخه ها، گرایش ها و رشته ها از کامپیوتر برای تسهیل کارهای خود بهره می برند. برای این منظور، نرم افزارهای مختلفی تولید 
شــده است. به عنوان مثال در علم شیمی می توان CrystalMaker را نام برد و در علم طراحی هم می توان از AutoCAD یاد 

کرد.
صنعــت ترجمه نیز از قافله عقب نمانده و برای تســهیل کار مترجم نرم افزارهای بســیاری را طراحی و تولید کرده اســت. به این 
نرم افزارها CAT Tool گفته می شــود. البّته ابزارهای کمک مترجم انواع مختلفی دارند. از این میان برخی اشــتباهات ویرایشــی و 
نگارشــِی متن را اصالح می کنند که می توانند نوعی CAT tool باشــند. دیگر اینکه کورپس ها و دیکشــنری هاِی آنالین را نیز شاید 
بتوان در این دسته جای داد. نوع دیگری از CAT toolها حافظه ِی ترجمه یا Translation Memory هستند. تعداد این ابزارها 
زیاد است. اس دی ال ترادوس )SDL Trados( و Memo Q صرفاً نام دو مورد از این نرم افزارهاست. امروزه استفاده از این ابزارها 
برای مترجمان امری اجتناب ناپذیر اســت، زیرا، عالوه بر ارائه ِی مزایای بیشمار، عدم استفاده از آنها به معنای عقب ماندگی در صنعت 
ترجمه است. در ادامه توضیحاتی درمورد نرم افزار SDL Trados داده خواهد شد و روش کار با آن به شکل مختصر نشان داده خواهد 
شد. اّما پیش از آن ذکر مطلبی که شاید ذهن شما را درمورد Translation Memoryها مشغول به خود کرده باشد خالی از لطف 
نخواهد بود. نرم افزارهای حافظه ِی ترجمه عملکرد متفاوتی با ابزارهایی مثل گوگل ترنسلیت دارند؛ گوگل ترنسلیت ترجمه را بصورت 
خودکار انجام می دهد، اّما ترادوس فقط یک حافظه ِی ترجمه هست و کارهایی مثل: نمایش متن مبدأ و مقصد به صورت یک صفحه 
دوستونه، قابلیت شمارش لغات، ثبت اطالعات کامل پروژه، طبقه بندی فایلهای هر پروژه، تعریف حافظه ترجمه، پایگاه لغت، مدیریت 
واژگان، افزودن دیکشــنرِی  AutoSuggest، فهرست واژگان AutoText یا خودنوشت، تشخیص کلمات و عبارات قابل جایگزینی 

یا Placable و... را انجام می دهد و قادر نیست ترجمه ای از متن مورد نظر ارائه بدهد.
بــه طور کلی ترادوس نرم افزاری اســت که ابزارهای مدیریت پروژه و ابزارهای ترجمــه به کمک رایانه  )CAT Tool( را در یکجا 
گرد هم آورده و به مترجمین، ویراســتاران، مدیران پروژه و بازبین ها این امکان را می دهد تا تمامی فرآیندهای مرتبط با ترجمه را در 
محیط آن انجام دهند. و با استفاده از قابلیت های بیشماری که دارد، میتواند تا حِدّ بسیار زیادی سرعِت کار مترجمان را افزایش دهد.
اگر از آن دســته کاربرانی باشــید که به حرفه ای تر کردن روند کارهایتان عالقمند باشــید با اطمیناِن صددرصدی می توانم خدمت 
تان عرض کنم که در کلیه زمینه ها می توان با اســتفاده از ابزارهایی متفاوت این روند را ســریعتر نمود. در این مطلب نحوه اســتفاده 
یک مترجم از یک نرم افزار حافظه ِی ترجمه ِی بسیار مفید )SDL Trados( را در جهت پیشبرد سریعتر پروژه های ترجمه خدمتتان 
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مختصراً توضیح خواهم داد. اینکه چگونه پروژه ِی ترجمه اِی خودتان را در SDL بسازید، چگونه کار با آن را شروع کنید و بعد از اتمام 
کار چه کاری با آن انجام دهید. 

در ابتدا براِی شــروِع پروژه، در نوار باالیِی صفحه ِی اصلِی ترادوس روِی پنجره ِی New Project کلیک کنید. یا اگر کار با صفحه 
کلید برایتان راحت تر اســت به ســادگی می توانید دکمه هاِی Ctrl + N را بگیرید که بعد از آن پنجره ِی تشکیل پروژه ِی جدید ظاهر 

می شود. مثل شکل زیر: 

البته اگر از ترادوس 2017 استفاده می کنید، می توانید فایل مربوطه را به راحتی در فضاِی ترادوس انداخته که به دنبال آن پنجره ِی 
باال ظاهر خواهد شــد. نویسه ِی »Default" را تحت عنوان Create a project based on a project template تغییر ندهید 

و روِی گزینه ِی Next کلیک کنید. به دنبال آن پنجره ِی زیر ظاهر خواهد شد: 
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در این پنجره ترادوس از شما می خواهد که برای پروژه تان اسمی انتخاب کنید. و همچنین کمی پایین تر می توانید با کلیک بر روِی 
گزینه ِی Browse محل ذخیره ســازی فایل تان را مشــخص کنید که بهتر است پوشه ِی خالی ای را انتخاب کنید. براِی سریع تر شدن 
روند کار با این نرم افزار بهتر است تمام فایل هایتان را در یک پوشه ِی مشخص ذخیره کنید؛ به این دلیل که ترادوس آدرس آن فولدر 
را بخاطر می ســپارد و در صورت شــروع پروژه ِی جدید نیازی ندارید که این کار را دوباره انجام دهید و در وقت صرفه جویی کرده اید. 
در ادامه اگر می خواهید اجازه ِی ویرایش Segmentهاِی مبدا را داشــته باشــید نویسه ِی Allow source editing را تیک بزنید. 
پــس از کامــل کردن گزینه هاِی Due date  و Customer options روِی گزینه ِی Next  کلیک کنید. به دنبال آن صفحه ِی زیر 

ظاهر می شود:

در این پنجره ترادوس از شما می خواهد که زبان هاِی مبدا و مقصدتان را انتخاب کنید. از بهبودهایی که در ترادوِس 2017 مشاهده 
می شود، در این قسمت می توان به عنوان کردن زبان هایی که بیشترین استفاده را از سوِی شما داشته اند اشاره کرد. پس از انجام این 
کار روِی گزینه ِی Next کلیک کنید. به دنبال آن صفحه ای ظاهر خواهد شد که از شما می خواهد فایل Sourceتان را وارد ترادوس 
کنیــد کــه می توانید این کار را به راحتی با کلیک روِی گزینه هاِی Add folder یا Add files انجام دهید. بعد از اینکه فایل تان را 

وارد ترادوس کردید روِی گزینه ِی Next کلیک کنید. به دنبال آن پنجره ِی زیر ظاهر خواهد شد: 
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در این پنجره شما می توانید با کلیک بر روِی گزینه ِی Use تا هر تعداد که دوست دارید Translation memory( TM( اضافه 
کنید. همچنین می توانید با کلیک بر روِی گزینه ِی Create حافظه ِی ترجمه ِی جدیدی هم به ترادوس اضافه کنید. پس از انجام این 
 Termbase کلیک کنید. به دنبال آن پنجره ای ظاهر خواهد شد که از طریق آن شما می توانید تا هر تعداد Next کارها روِی گزینه ِی
)پایگاه لغت( که بخواهید به ترادوس اضافه کنید. اگر هیچ پایگاه لغتی موجود ندارید می توانید این پنجره را نادیده بگیرید؛ اّما درواقع 
بخش مهمی از تفاوت این نرم افزار با شــیوه هاِی قدیمی ترجمه همین قسمت اســت. زیرا ترادوس از همین Termbaseها استفاده 
خواهد کرد و در حین ترجمه واژگاِن مرتبط و مورد نیاز را به شــما پیشــنهاد خواهد داد. در این قسمت شما می توانید فایل هاِی قبلی 

ترجمه ای خود و دیگران را وارد کنید. پس از انجام این کارها روِی گزینه ِی Next کلیک کنید... .

* بخاطر داشــته باشــید در هر مرحله از انجاِم پروژه تان که باشید می توانید به راحتی تنظیمات TM و Termbase هاِی خودتان 
را تغییر دهید؛ براِی این کار فقط کافیســت در پنجره ِی اصلِی ترادوس روی گزینه ِی Project Settings کلیک کنید و به قســمت 
Translation Memory و Automated Translation یا Termbase  بروید. در این قســمت می توانید تنظیمات دلخواه تان 

را اعمال کنید. همه در پنجره ِی زیر: 

مطمئناً مطلب حاضر قادر نخواهد بود تمام نیازهای عالقه مندان به اســتفاده از نرم افزار ترادوس را برطرف کند؛ به همین دلیل در 
ادامه قصد دارم کتابی را در این خصوص معرفی کنم که به طور جامع به این امر پرداخته و از ذکر هیج نکته ای دریغ نکرده است. نام 
این کتاب »راهنماِی کاربردِی نرم افزار SDL Trados Studio« می باشــد. با مطالعه ِی این کتاب می توانید بســیاری از ویژگی های 

منحصر به فرد Trados را کشف کنید و بهره وری خود را در ترجمه تا حد چشمگیری افزایش دهید. 
 SDL Trados Studio می کوشد تا شما را به راحتی و به سرعت با امکانات SDL Trados Studio کتاب راهنمای کاربردی
2014 آشنا کند. این کتاب به مسائلی کاربردی می پردازد، مسائلی که شما هر روز در کارتان در دنیای ترجمه با آن سر و کار دارید. 
این کتاب از چگونگی نصب نرم افزار گرفته تا ایجاد حافظه ترجمه، ترجمه های نهایی و مدیریت حافظه های ترجمه، شما را راهنمایی 

خواهد کرد.
این کتاب بر اســاس آخرین نسخه نرم افزار SDL Trados Studio زمان خود یعنی نسخه 2014 تألیف شده است. با مطالعه ِی 
ایــن کتاب می آموزید که چطور از SDL Trados Studio در هر مرحله از فرآیند ترجمه، از ایجاد حافظه ترجمه گرفته تا ترجمه، 
بازبینی و صدور فاکتور برای کارهایتان، به بهترین نحو اســتفاده کنید. در این کتاب بســیاری از ویژگی های دیگر همچون مدیریت 
واژگان، اســتفاده از پروژه هــا برای ذخیره تنظیمــات ترجمه، ترجمه فایل های گروهی در کنار هــم و مدیریت و نگهداری مطالب در 

حافظه هاِی ترجمه نیز بررسی شده است که به شما امکان می دهد تا بهره وری و سرعت کارهای خود را افزایش دهید.
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مقاله تألیفی

 چکیده:

 برهمگان آشکار است که متن ادبی به مفاهیم و نهادهای اجتماعی و فرهنگی اشاره می کند که لزوماً در زبان مقصد وجود ندارند. از 
طرفی نیز، دو زبان قابلیت  های بیانی و ساختا رهای نحوی متفاوتی دارند. نویسنده  ی یک اثر ادبی آزاد است که اندیشه  اش را به طریق 
دلخواه بیان کند، اما مترجم در هنگام ترجمه محدودیت دارد، چرا که وی موظف و متعهد است تا اندیشه  ی نویسنده  ی اثر را بی کم 
و کاست و در  قالبی نزدیک به قالب متن اصلی به مخاطب انتقال دهد. نکتۀ مهم دیگر در ترجمۀ آثار ادبی این است که گاه ترجمه 
از طریق زبان واسطه انجام می شود و به همین علت بسیاری از واژه  ها، معناها و نشانه  های متن اصلی به کلی دگرگون شده و نسخه 
ترجمه  فرسنگ ها با اندیشه  ی نویسنده  ی اثر فاصله می گیرد. مقاله  ی حاضر به بررسی تأثیر منفی زبان واسطه در ترجمه  ی اثر "مرشد و 

مارگریتا" نوشتۀ میخائیل بولگاکوف به ترجمه عباس میالنی می  پردازد.

واژگان کلیدی: ترجمه  ی ادبی، زبان واسطه

مقدمه:

 رمان »مرشد و مارگریتا« از جمله شاهکارهای ادبی جهان به شمار می رود که محققان و منتقدان بسیاری بر سر تفسیر و فهم آن 
افزایش گرایشات عرفانی در قرن بیستم شکل گرفت. بولگاکوف اولین نسخه  از  اثر پس  بحث و اختالف نظر دارند. ایده خلق این 
رمان حاضر را در سال های 1929-1928 نوشته است که هیچ سخنی از مرشد و مارگریتا در آن نیامده و نام کتاب هم به زبان اصلی 
»черный маг« و یا »жонглер с копытом« بوده است. بدین معنا که در داستان تنها به جنبه های خیالی )سوررئال( 
از نیروی شر، ارواح خبیس و شریر و یا همان شیطان پرداخته است؛ البته نویسنده اولین دست نوشته اش را بعد از ممنوع شدن چاپ 
تعدادی از نمایش نامه هایش سوزاند. دست نوشته دوم هم از »Сатана« در معنای شیطان، همان سرکرده تمامی ارواح شریر که 

زمانی یکی از فرشتگان مقرب درگاه الهی بوده است سخن به میان می آورد.

صدیقه خزائی1

sedige.khazaie@modares.ac.ir :1. کارشناس ارشد آموزش زبان روسی، دانشگاه تربیت مدرس

           بررسی تأثیر منفی 
                      زبان واسطه
                   در ترجمۀ اثر 
          »مرشد و مارگریتا«
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پیشینه تحقیق

در رابطه با بررسی حاضر باید گفت که در زبان فارسی تاکنون مطلبی در چارچوب یک پژوهش علمی به ثبت نرسیده است و تنها 
مطالبی که به توضیح رمان حاضر می پردازد به تحلیل مختصری در سایت پژوهشی تبیان به قلم مریم سمیعی و یا توضیحاتی پراکنده 

در رابطه یا اینکه فیلم "گاهی به آسمان نگاه کن" به کارگردانی کمال تبریزی، برداشتی آزاد از رمان "مرشد و مارگریتا" است.

 концепт «истина» в романе« عنوان  تحت  مقاله ای  جمله  از  بسیاری  تحقیق های  روسی  زبان  در  اما   
 «М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита« نوشته آ.س. کارنیِینکا که مفهوم حقیقت در این رمان را مورد 
بررسی قرار می دهد. چنان که از مطالعه مقاله برمی آید »حقیقت« مفهومی است که در دیالوگ های حضرت عیسی )ع( و پیالطس 
 «к вопросу о стиле грузинского перевода романа  به چشم می خورد. مقاله ی دیگری نیز با عنوان
به  این رمان  به بررسی سبک برگردان     «М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита« نوشته م.ک.میکادزه 
زبان گرجی از نقطه نظر ظرافت های انتقال ابزارهای ادبی و شاعرانه زبان رمان می پردازد.  البته باید اشاره کرد که مقاالت بسیاری به 
زبان روسی در خصوص این رمان به رشته تحریر درآمده است که ما در ارائه پیشینه تحقیق تنها به شرح چند مقاله بسنده می کنیم.

روش تحقیق:
بررسی حاضر یک پژوهش کتابخانه ای است. متون ذکر شده در این مقاله تنها با هدف شناخت و بیان درست از ترجمه، نقش زبان 
واسطه و مفاهیمی از این دست آورده شده اند. رمان مرشد و مارگریتا نوشته میخاییل بولگاُکف و برگردان این اثر، ترجمه عباس میالنی 
اساس تحقیق حاضر را پایه گذاری کرده و در تحلیل مثال ها نقش بسزایی ایفا می کنند. بنابراین در پایان نیز نتیجه گیری کمی ارائه 

داده نخواهد شد.

بحث و بررسی:

 همانطور که پیشتر هم بدان اشاره شد در تألیف، مؤلف صاحب اندیشه است و این آزادی را دارد که اندیشه را به هر طریق که مایل 
است به مخاطب هدیه دهد، اما در هنگام برگردان اثر ادبی، مترجم همواره با محدودیت هایی مواجه است و از طرفی هم الزم است تا 

اندیشۀ صاحب اثر را بدون کاستی و هرچه نزدیک تر به اندیشۀ نویسنده بیان کند. 

 داستان نویس به راحتی می تواند به ذهن هر یک از شخصیت های داستانی خود راه یابد و به توصیف افکار، احساسات و عقاید آنان 
بپردازد. شخصیت های داستان اکثراً در محیطی که نویسنده برای آن ها تدارک می بیند ذات خویش را نمایان می  سازند. )شیرازی، 46، 

)36،32

 اما در ادامه  ی سخن پیشین باید گفت که ترجمه  ی یک متن ادبی، فعالیتی است که هرگونه قصور و اهمال در آن می تواند صدمه ی 
جبران ناپذیری به اصل اثر، ساختار فکری و هدف نویسندۀ اثر وارد آورد. به همین دلیل در برگردان یک اثر ادبی الزم است تا مترجم 
از تمامی جنبه های ظریف و حساس اثر با دقت مواظبت کند، چرا که متن ادبی گاه زبانی ساده و صریح و گاه زبانی خالق یا استعاری 

دارد. متن ادبی لحن خاص و سبک خاص دارد و تأثیری خاص ایجاد می کند. )خزاعی فر، 3(

 در ترجمه، خصوصاً در ترجمۀ آثار ادبی، مترجم به عنوان شاکله ای مهم و تأثیرگذار، هم گام و همراه با نویسندۀ اثر قلم در دست 
می گیرد تا عقاید و تراوشات فکری نویسنده را به مخاطب تقدیم کند. مسأله  ی تغییر در صورت و معنی از زبانی به زبان دیگر به 
ساختارهای متفاوت زبان ها باز می گردد. هر زبان از واژگان خاص خود استفاده می کند؛ هر یک از این واژه ها معنی یا معانی ویژه خود 
را داراست؛ هم نشینی واژه  ها در هر زبان تابع قواعد خاصی است و در نهایت جمالتی که در هر زبان به کار می رود می توانند از معنی 
یا معانی ویژه  ای برخوردار باشند که در نتیجه  ی انتقال هر یک از این جمالت بدون دستکاری، حذف برخی از واژه ها یا اضافه کردن 

ویژگی های دیگر امکان پذیر نمی  نماید. )صفوی، 9(

 از طرفی نیز ترجمه  ی متون ادبی، همواره بر دو اصل بنیادی استوار است که عبارتند از:

الف ـ ترجمه ِی یک اثر ادبی، خود اثر ادبی است.

 ب ـ ترجمه  ی ادبی تا حد امکان به متن اصلی نزدیک است.
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 بنابر دو اصل فوق، ترجمه  ی ادبی تا آنجا که ممکن است به متن مبدأ و تا آنجا که الزم است به زبان مقصد نزدیک باشد تا هم دقت 
و هم وفاداری تضمین شود )اصل دوم( و هم ادبی بودن ترجمه به مثابه اثری مستقل )اصل اول(. 

 در اغلب موارد ما شاهد این مسأله هستیم که روند انجام ترجمه ادبی امری مشکل ساز است، چرا که همواره در هنگام ترجمۀ این 
متون، مشکالتی در برابری زبان ها مثل واژگان، اصطالحات، دستور، مشکالت تجربی و فرهنگی و برابری مفهومی، ساختارهای متفاوت 
زبان ها، یافتن معادل های درست معنایی و دستوری واژگان خاص، درک درست نشانه  ها و سمبل شناسی، کشف زوایای پنهان مورد 
نظر نویسنده و بسیاری دیگر از این موارد  وجود دارد. بطوری که کمیساروف، دیگر نظریه پرداز ترجمه، تعریف ذیل را ارائه می دهد: 

 "بدیهی است که ترجمه یکی از کهن  ترین فعالیت های بشری به شمار می آید که از آغاز پیدایش خویش تاکنون با برقراری روابط 
بین زبانی الزم و ضروری در بین افراد ملت های مختلف عملکرد اجتماعی حائز اهمیتی را بر عهده داشته است. وی اجرا و انجام موفقیت 
آمیز عملکرد اجتماعی ترجمه را در صورتی امکان پذیر می داند که مترجم عمیقاً و  به گونه ای همه جانبه زبان مبدأ را بشناسد". 

)کمیساروف، 14(

 موضوع ترجمۀ ادبی ادبیات است. ویژگی متمایز کننده  ی آثار ادبی تأثیر تصویری ـ حسی آن ها بر روی خواننده است. برای ترجمۀ 
آثار ادبی با هدف حفظ تأثیر تصویری- حســی متن اصلی بر روی خواننده، مترجم نیز متعاقباً خواهد کوشــید جزئی ترین تفاوت ها در 

فرم آثار را منتقل کند. )الیمف،28(
 واضح اســت که ترجمه ارتباط تنگاتنگی با زبان و زبان شناســی دارد و از همین رو است که با پیچیدگی  های بسیاری همراه است. اما 
هنگامی که ســخن از ترجمۀ متون ادبی به میان می آید قطعاً اهمیت موضوع دوچندان شــده و دشواری  ها و پیچیدگی ها در این رابطه 
بیش از هر ترجمۀ دیگر خواهد بود. چنانکه بســیاری از صاحب نظران ترجمه )الدمیرال، 1979؛ منشــوویک، 1937( ترجمه را به دو 

نوع ادبی و غیرادبی تقسیم کرده اند. )برکت، 30(
 در باال سخن از آن رفت که ترجمه با زبان و زبان  شناسی درآمیخته است. در کلی  ترین تعریفی که از زبان مطرح می شود آمده است 

که زبان "مجموعه ای از داللت ها" یعنی نشانه  هاست. )خانلری، 6(

 از طرفی نیز الزم است تا شخصیت  پردازی و ارایه جنبه  های ظریف یک شخصیت توسط نویسنده از طریق صفات همراه با اسامی در 
خط سیر داستان به طور خاص مدنظر مترجم باشد، چرا که یک شخصیت در طول داستان ممکن است با فراز و فرودها و تغییراتی 

همراه باشد که نویسنده بدون هدف و نیت به افزودن یا کاستن صفتی در کنار اسم آن شخصیت نمی  پردازد.

در یکی از دسته بندی  های انجام شده بر اساس واحد برگزیده شده در انجام ترجمه، ترجمه دارای سه مرحله است.

الف ـ ترجمه  ی تحت اللفظی.

ب ـ ترجمه  ی جمله.

پ ـ ترجمه  ی آزاد.

 در مرحله  ی اول، واحد ترجمه  ـ  واژه  ـ  است، در دومین مرحله ی ترجمه، واحد ترجمه  ـ جمله  ـ  و در سومین مرحله، واحد ترجمه  ـ 
عبارت  ـ  یا  ـ  پاراگراف  ـ است. که البته در ترجمۀ آزاد، افزایش و کاهش در نهایت خود به کار خواهد رفت. )صفوی، 15،14(

 در هنگام ترجمه  ی یک اثر ادبی، تجزیه و تحلیل واژگان، حروف ربط، صفات و قیدهای موجود در ترکیب جمله، در نظر گرفتن 
زمینه  ی خلق اثر از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، چرا که نویسنده  ی اثر بی شک از آوردن هرکدام از واژه ها 
هدف خاصی را دنبال می کرده است و عدم توجه به هر یک از این نکات باعث تحریف و کژتابی خط فکری و هدف نویسنده و یا شاید 
حتی آسیب به سبک نگارش وی شود. اگر بر این باور باشیم که هر  زبان دارای دستوری چهار همنه  ای است و این قواعد را با عناوینی 
چون قواعد آوایی، قواعد نحوی، قواعد معنایی و قواعد کاربردی مشخص سازیم. در کنار هم قرار دادن زبان مبدأ و قواعد آوایی، نحوی 

و معنایی زبان مقصد تنها می  تواند ترجمه  ای واژه  ای و دستوری بدست دهد. )صفوی،57(

همانطور که می دانیم ترجمه از طریق زبان واسطه، آسیب جدی و جبران ناپذیری به اصل اثر وارد می آورد، چرا که قطعاً به دلیل 
ریزش  هایی که در عناصر معناشناسی، نشانه  شناسی و ساختار در اولین ترجمه صورت گرفته است تا حدی از احساسات و ساختار فکری 
نویسنده دور می شود. و گاه حتی با معادل ها نامناسب تا حد بسیار زیادی به شخصیت پردازی و رفتارها و کنش های شخصیت های 
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داستان آسیب زده و چهره ای به دور از چهره ی موردنظر نویسنده برای شخصیت زاییده ی تخیلش را به نمایش می گذارد.

مطالعه ی حاضر به بررسی مثال هایی از رمان »مرشد و مارگریتا« در برگردان این اثر در مقایسه با متن اصل اثرمی پردازد؛ شاهکاری 
که خالق آن میخاییل آفاناساویچ بولگاُکف بوده و به قلم عباس میالنی ترجمه شده است. 

هدف نگارنده ی مقاله در بررسی مثال ها، ارائه معادل برای کل جمله مذکور نبوده و تنها به تحلیل صفات و واژگانی می پردازد که 
بیشتر از دیگر اجزای جمله به دلیل تاثیر منفی زبان واسطه آسیب دیده  و در انتقال تخیل و نبوغ نویسنده ی متن موفق عمل نکرده اند. 
به همین دلیل در جمالت پیشنهادی محقق، تنها برای واژه و یا صفت مورد نظر معادل ارائه شده است و دیگر اجزا جمله همچنان 

بی تغییر باقی می ماند.

بحث و بررسی

1.Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты.

ناگهان افسردگی تیره ای در قلب مارگریتا موج زد. 

Черный: мрачный, тяжелый, безотрадный. 

" شوم"،  واژه هایی چون  واژه می تواند  این  بیان شده است، در صورتیکه معادل دیگر  اول  "تیره" در معنای  باال صفت   در جمله  ی 
"سنگین"، "حزن آور"، "ناامید کننده" هم باشند. از طرف دیگر خود واژه "тоска" نه در معنای افسرگی، بلکه در معنای غم و 

دلتنگی عمیق بر اثر اتفاقی است. بنابراین، بهتر بود که چنین معادلی برای جمله  ی مورد نظر ارائه می شد:

 ناگهان دلتنگی جگرسوزی/*1 غم نا امید کننده ای ، قلب مارگریتا را فرا گرفت.

2. - Нет, - С силой ответила Маргарита, - Я знаю, что с вами можно 
разговаривать только откровенно, и откроено вам скажу: Я легкомысленный 
человек. 

مارگریتا با قاطعیت جواب داد: "نخیر" می دانم که با شما تنها می  شود رک و پوست کنده صحبت کرد و من به همین خاطر صریح 
حرف می زنم. من آدم هوسبازی هستم. 

واژگان معادل عبارتند از "بی مالحظگی" و "سبک سری" و یا انسانی که با شیطنت و بازیگوشی رفتار کرده و تمام جوانب یک کار را در 
نظر نمی گیرد. از طرفی نیز در زبان روسی، برای واژۀ هوسباز واژه ی"Сладострастный" مورد استفاده قرار می گیرد. با 
مقایسه دو صفت "هوسباز" و "بی مالحظه و سبکسر" می توان محکی زد بر برداشت مخاطب از شخصیت مارگریتای مخلوق بولگاُکف 

و مارگریتایی که بوسیله ترجمه از زبان واسطه به مخاطب معرفی شده است. در ذیل معادل پیشنهادی را ارایه می دهیم:

مارگریتا با قاطعیت جواب داد: "نخیر" می دانم که با شما تنها می  شود رک و پوست کنده صحبت کرد و من به همین خاطر صریح 
حرف می زنم. من آدم بی مالحظه و سبکسری هستم. 

3. - Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, 
мастера, - сказал Маргарита, и лицо ее искозипось судорогой. 

مارگریتا با چهره  ای درهم گفت: » از شما می  خواهم که همین االن معشوقه  ام مرشد را به من برگردانید. 

Судорога: резкое непроизвольное сокрушение мышц, обычно 
сопровождающееся болью. 

در متن اصلی، توجه مخاطب به حالت اضطراب، تشنج و پرش عضالنی چهره  ی مارگریتا جلب می شود، در صورتیکه در متن ترجمه 
شده، حس عصبانیت مارگریتا و در نتیجه درهم کشیده شدن چهره  ی وی به مخاطب انتقال داده می شود. بهتر بود که صفاتی چون  

1.  *نشانه / بیان دو معادل برای واژه مورد نظر است.
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"پریشان"، "مشوش"، "خسته و لرزان" مانند معادل زیر مورد استفاده قرار می گرفت.

مارگریتا با چهره  ای پریشان گفت: » از شما می  خواهم که همین االن معشوقه  ام مرشد را به من برگردانید.

4. Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал: ... . 

مرشد مارگریتا را پس زد و با خشکی گفت: ... . 

بار معنایی قید ذکر شده در جمله با واژه هایی چون "خفه"، "مبهم"، "غیرواضح"، "گرفته" و"ضعیف" می توانست بهتر نشان 
داده شود. )آفچینیکووا، ص158(. بهتر بود که جمله چنین ترجمه می شد:

 مرشد مارگریتا را پس زد و با صدایی گرفته گفت:... .

5. Поэт поднял свечу над головой и громко сказал: - Здоров, други! 

شاعر شمع را بر فراز سرش گرفت و با صدایی آرام گفت: سالم دوستان! 

 قید ذکر شده در جمله  ی باال کاماًل برعکس و بصورت واژۀ "آرام" ترجمه شده است. در صورتیکه این قسمت از داستان به حالت 
عصبی و نامتعادل شخصیت ایوان پس از اتفاقات رخ داده در پاتریاک پاندز مربوط می شود که در پی اثبات دیده ها و شنیده هایش 

در آن پارک است و همه را با صدایی بلند و رسا مورد خطاب قرار می دهد. پس بدیهی است که جمله باید بدین صورت بیان شود: 

شاعر شمع را بر فراز سرش گرفت و با صدایی بلند و رسا گفت: سالم دوستان!

6. - Один, один, я всегда один, - горько ответил профессор. 
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 پروفسور با دلخوری جواب داد: " تنها، تنها، من همیشه تنها هستم."

Горько: Горестный, тяжелый. 

 در اصل اثر، حالتی که در لحن پروفسور موج می زند داللت از دلخوری از شخصی و یا چیزی ندارد، بلکه در معنا و مفهوم  غم و 
اندوهی عمیق در درونش است. چنانکه معنای واژه  ی مورد نظر توسط معادل هایی چون "سوزناک"، "غم انگیز"، "تلخ" و "سنگین و 

جانکاه" بیان می شود. بنابراین جمله  ی زیر، معادلی بهتر برای جملۀ فوق به شمار می آید.

پروفسور با اندوهی عمیق و جانکاه جواب داد: " تنها، تنها، من همیشه تنها هستم."

7. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора. 

 زندانی با کنجکاوی و اضطراب به حاکم چشم دوخته بود.

 همانطور که پیش تر نیز اشاره شد در ترجمۀ متون ادبی الزم است که فراتر از حد ترجمۀ تحت اللفظی بیندیشیم و با در نظر گرفتن 
مفهوم متن به ترجمه بپردازیم. در جملۀ باال با توجه به خط سیر داستان و فرمانی که پیالطس صادر می کند، عاقبت امر و حالت 
پشیمانی، عذاب و سرگردانی که تا روز موعود بدان دچار می شود و البته آگاهی زندانی از تمامی این امور دربردارندۀ این مفهوم است 

که زندانی با نگرانی و آشفته به حاکم چشم دوخته است. پس بهتر است که جمله به صورت زیر ترجمه گردد:

زندانی با نگرانی و آشفته به حاکم چشم دوخته بود.

8. Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и 
трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. 

    برلیوز با دقت تمام داستان ناخوشایند سکته قلبی و قطار را دنبال کرده بود و کم کم افکار ناراحتی ذهنش را نگران می کرد.

در زبان فارسی، صفت " ناراحت" اغلب برای موجودات جاندار و زنده به کار می رود. حال با توجه به این توضیحات، مترجم می توانست 
با بهره جستن از این دیدگاه، ترجمه  ای سلیس و روان ارئه دهد تا اینکه صرفاً ترجمه  ای تکنیکی و دستوری انجام نشود. با توجه به 

نکات ذکر شده بهتر بود که جمله بدین صورت ترجمه می شد: 

برلیوز با دقت تمام داستان ناخوشایند سکته قلبی و قطار را دنبال می کرد و افکار آزار دهنده ای تمام ذهنش را فرا گرفت.

9. - Да, мы не верим в Бога, - чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил 
Берлиоз. 

 برلیوز به واهمه  های این توریست خارجی لبخند پریده رنگی زد و جواب داد: "بله، ما هیچ کدام به خدا ایمان نداریم."

در مثال مذکور یکی از موضوعات دستوری زبان روسی با نام دستوری قیدفعلی در قالب واژه "улыбнувшись" آمده است و 
با قرار گرفتن در کنار واژه "испуга" باعث عدم درک صحیح جمله شده است. به همین دلیل مترجم صفت "پریده رنگ" را برای 
واژه  "испуга  "انتخاب کرده است؛ در صورتی که این واژه به ترس و یا دلهره توریست خارجی ارتباط دارد و نه به لبخند برلیوز. 

بدین ترتیب، بهتر بود که جمله به شکل زیر ترجمه می شد:

 برلیوز در جواب، با لبخندی به ترس این توریست خارجی، گفت: "بله، ما هیچ کدام به خدا ایمان نداریم."

نتیجه گیری

هدف از بررسی حاضر تاثیر منفی زبان واسطه در برگردان آثار جهانی است، چرا که هر واژه یا صفت برآمده از تراوشات فکری نویسنده، 
بی شک عالوه بر معنای واژگانی دارای بار فرهنگی، معنایی و ذهنیت های عمیق اجتماعی در بطن جامعه ی خالق اثر است که گاه از 

طریق زبان واسطه فرسنگ ها از واژه ی مدنظر نویسنده فاصله می گیرد.

 از بررسی مثال  های فوق این نتیجه به دست داده می شود که ترجمه  ی یک متن ادبی، تنها ترجمه ای ظاهری و تحت الفظی نیست 
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و از طرفی نیز پایبندی محض به دستور زبان مبدأ، مانع از این می شود که ترجمه  ای روان، سلیس و قابل فهم به مخاطب ارئه گردد. 

 نکته  ی حائز اهمیت دیگر در  این نوع از  ترجمه این است که همواره باید به جنبه  های زیبایی  شناسی، معنا شناسی، نشانه  شناسی و 
نیز کاربرد شناسی در متن مبدأ و زبان مقصد توجه ویژه داشت، چراکه ترجمه  ی نابجا از یک واژه و کاربرد معادل نامناسب برای یک 
صفت یا قید در جمله باعث می شود تا تصویر نادرستی از شخصیت پردازی مورد نظر نویسنده  ی اثر بدست داده شود. این مسأله بدین 
جهت حائز اهمیت است که چگونگی ترجمه  ی واژه  ی مدنظر؛ جنبه  های مهمی چون شخصیت پردازی، سبک و نیز دغدغه ی نویسنده 
که بی شک هدف خاصی را دنبال می کند، این صفت و یا عبارات را تحت الشعاع قرار می دهد که عدم توجه به این زوایا، ترجمه را به 

مسیری به دور از هدف اصلی نویسنده سوق می دهد.

بدیهی است که در روند انجام اولین ترجمه، تغییراتی در عناصر معناشناسی، نشانه  شناسی و ساختار اتفاق می افتد. حال اگر ترجمه  ای 
بخواهد از طریق زبان واسطه انجام شود، بی شک آسیب وارد آمده به اصل اثر دوچندان خواهد شد. در این صورت، ترجمه  ای که وظیفه 
دارد ترجمان فکری و احساسی نویسنده  ی اثر باشد مسیر دیگری پیموده و به کلی از هدف اصلی خویش که انتقال نسخه  ای به خوبی 
نسخه ی اصلی اثر به مخاطب است باز می  ماند. در ترجمه  ی این رمان، بسیاری از واژه ها تنها بدلیل اینکه از زبان روسی به زبانی دیگر 

ترجمه شده و سپس به فارسی برگردانده شده است ارزش معنایی و مفهوم اصلی مد نظر نویسنده را از دست داده اند.
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از خوب تا ُمجاز و نقش گرا: ارزیابی کیفّیت ترجمه1
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ترجمه خوب چیست؟
در کنکاش هــای مربوط بــه آثار ترجمه شــده )محصول( و 
ترجمــه )در جایگاه فعالّیت( مســأله کیفّیت همــواره یکی از 
اولویّت های اصلی بوده اســت. بارها گفته شــده است که هدف 
از هرگونــه فعالّیت ترجمه تولید ترجمه ای خوب اســت، متنی 
خــوب در زبان مقصد )TT(. اّمــا معیارهایی که به ما می گویند 
در مقایســه با ترجمه های دیگر، کدام متــن مقصد خوب، بد و 
یا ضعیف اســت کدامند؟  بسته به هدف ارزیابی و نوع چارچوب 
نظــری که افراد برای ارزیابی کیفّیــت ترجمه بکار می گیرند یا 
مجبورند بکاربگیرند، معیارهای گوناگونی مقّرر خواهند شــد. یا 
به گفتــه هاوس5 )1997:1( »ارزیابی کیفّیت ترجمه مســتلزم 
پیش انگاره ای از یک نظریۀ ترجمه اســت. از اینرو، برداشت های 
گوناگــون از کیفّیت ترجمه منجر به خلــق مفاهیم متفاوتی از 
کیفّیت ترجمه شده است و بالتبع روشهای گوناگون ارزیابی آن. 
رایج ترین پاسخ به پرســِش »ترجمه خوب چیست؟« اینست 
که ترجمه ِی خوب ترجمه ای اســت کــه حتی المقدور صحیح 
باشد. )مثل نیومارک6؛ 1991، 111(. هر چند »صحت«7 واژه ای 

1.   Christina Schaffner
2. . Aston University, Birmingham B4 7ET, UK
3. . K.Arasskhani@outlook.com
 Schaffner. Christina. :4. .  این مطلب ترجمه ِی مدخل زیر می باشد
 1998. Translation and Quality: Clevedon: Multilingual

Masters Ltd
5. . House
6. . Newmark
7. . Accuracy

نسبی است یعنی باید پرســید صحیح در مقایسه با چه؟ معیار 
چنین ارزیابی معموالً متن مبدأ )ST(  می باشــد. به بیان دیگر، 
پنــدار اصلی از ترجمه عبارتســت از بازتولید هرچه درســت تر 
)پیام( زبان مبدأ. بیشتر مدل های زبانشناسِی ترجمه بر این باور 
استوا هســتند )مقایسه شود با نوبرت و ِشــریو8، 1992؛ 19 و 
بعدی(. در ارزشــیابی کیفّیت ترجمه، زبان مبدأ را با زبان مقصد 
مقایســه می کنند تا مشــّخص کنند آیا متن مقصد به درستی، 
بدون اشــتباه، با دّقت، وفادارانه یا واقع بینانه از روی متن مبدأ 
باز تولید شده اســت یا خیر. این مقایسه دربرگیرندۀ حوزه های 
کّمی )یعنی انتقال کامل پیام( و کیفی یعنی درستی در انتخاب 
معنای ضمنی9 و تلویحی10، ارجایی11 نقش گرا12 است )نیومارک، 
1991؛ 111(. هم چنین این مدل، در آموزش ترجمه از مدل های 
غالِب ارزیابی به شمار می رود، بخصوص در کالسهای ترجمه که 

بخشی از برنامه های زبانی مدارس و دانشگاهها هستند. 
مطالعات ترجمه رشــتۀ همگونی نیســت و اغلب رویکردهای 
دیگر جای مدل های زبانشــناختی را گرفته اند و هر یک به نوبۀ 
خود بینش گســترده تری در درک پیچیدگی های ترجمه فراهم 
می ســازد و معیارهای نســبتاً گوناگونی را برای ارزیابی کیفّیت 
ترجمه  TQA(13(بکار می بندند.  هنگامی که نیومارک از عبارت 

8. . Neubert & Shereve
9. . Denotation 
10. . Connotation 
11. . Referential 
12. . Pragmatic 
13. . Translation Quality Assessment
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»صّحت منطقی« ســخن به میان مــی آورد، به حوزه های متنی 
ترجمه و جایگاه آن اشــاره دارد که در مدلهای فرازبانی نقش گرا 
و گفتمان از معیارهای بسیار با اهمّیت به شمار می روند. اهمّیت 
تأثیر این مدلها آنســت که کانون ترجمــه را از بازتولید متن به 
تولیــد متن تغییر داده اند. اصل بر این اســت که ما فقط واژه یا 
دستور زبان را ترجمه نمی کنیم، بلکه متن را در غالب پدیده های 
ارتباطی )مقایسه شود با دو بوگراند " درسلر1، 1981)  از زبانی 
به زبان دیگر منتقل می کنیم یعنی ما همیشه با متن در وضعیت 
خاص و در بطن فرهنگ در تعامل هســتیم و این متنها هر یک 
کاربرد خاص خود را دارند. به عالوه، هر متن نمونه و یا نشــانی 
از نوعی متن خاص است )یا ژانر، نوع متن2 ( و ویژگیهای آن به 
خودی خود با عناصر خاص درونی و برونی مشّخص می شوند که 
این هم ممکن اســت کمابیش قراردادی باشد. مثل گزارش های 
وضع هوا، دفترچه راهنماهای آموزشــی یا گزارشــهای تجاری 
ســاالنه که نمونه هایــی از اینگونه متنهای به شــّدت قرادادی 
هســتند )از نظر چیدمان اّطالعات، و ســاختارهای متنی فرا و 
ماورای زبانی3 »مقایســه شــود با ون دیجک4، 1980«، انتخاب 
واژگان و ساختارهای نحوی(. از طرف دیگر، متنها و مقاالت ادبی 
از قاعدۀ ویژگیهای قراردادی متن بســیار دور هستند. اگر متن 
مقصد از نظر »کاربردی درست« باشد در حقیقت با قراردادهای 
گونه شناســی متــن در زبان و فرهنگ مقصــد مطابقت دارد و 
بنابرایــن انتظارات مخاطبان متن مقصــد را در هنگام برقراری 

ارتباطات خاص برآورده میسازد. 
بررســی های گونه شناسی متن از حوزه های با اهمّیت ارزیابی 
کیفّیت ترجمه به شــمار می رود که با ایــن وجود تا حّد زیادی 

1. . Beaugrande & Dressler
2. . Textsorte
3. . Macro- and super-structure
4. . Van Dijk

در مدل زبانی نادیده گرفته شــده است. گرچه در نهایت اعتدال 
بایــد تأکید کرد که مدل زبانی هم تغییراتی کرده که این تغییر 
بیشــتر در اثر گسترده شــدن خود علم زبانشناسی بوده است. 
بندرت پیش می آمد کــه صاحب نظران ترجمه دهۀ 90  که در 
حوزۀ مدل های زبانی کار می کردند )حداقل در اروپا( روشــهای 
ســّنتی دهۀ 60 را بکار بندند. هاوس )1997( با استدالل نشان 
می دهد که رویکرد زبانی او به ارزیابی کیفّیت ترجمه دربرگیرندۀ 

حوزههای متنی، مکانی و فرهنگی است.
ســهم عمدۀ رویکردهای متنی زبانی5 و کاربردی در ارزیابی 
کیفّیت ترجمه در آگاهی روزافزون به این حقیقت نهفته اســت 
کــه چارچــوب زبانی متن مقصــد بیش از هر چیــز دیگری با 
قراردادهای گونه شناســی متن زبان مقصد معّین می شود. عالوه 
بر این، حوزه های موقعّیت برقراری ارتباط در فرهنگ مقصد که 
قرار اســت متن مقصد در آن کاربرد داشــته باشد )مثل زمان و 
مکان، دانش و انتظارات مخاطبان متن مقصد( دخیل هســتند 
و نه اساساً ســاختارهای زبانی متن مبدأ. از این رو، دیگر ترجمه 
»خوب« برگردان درســت متن مبدأ از نقطه نظر بازتولید معانی 
متن مبدأ و واحدهای روســاخِت آن نیســت. بلکه بیشتر تولید 
متن مقصدی است که عماًل نقش مورد نظر را در فرهنگ مقصد 
ایفا میکند. به جای واژۀ »خــوب«، برخی صاحب نظراِن ترجمه 
ترجیحــاً از ترجمۀ »بســنده )از نظر کاربــردی(«6 یا »ُمجاز و 

کاربردی«7 سخن به میان می آورند. 
وارد کــردن کاربرد و یا هدف متــن مقصد تحت عنوان معیار 
تعیین کننده بــرای همۀ ترجمه ها و بنابرایــن ارزیابی کیفّیت 
ترجمه بزرگترین ســهمی اســت که رویکردهــای کاربردی در 
ترجمه داشــته اند. این رویکردها بیشــتر در آلمــان ظهور پیدا 

5. . Textlinguistic 
6. . (Pragmatically) adequate
7. . Functionally appropriate
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کردند. از نظر این رویکردها کیفّیت »عینی« نیست بلکه وابسته 
به کاربِر متن و معیارهای او برای ارزیابی میزان صّحت و کفایت 
متن در ایفای نقش خود در شرایطی خاص است. از منظر چنین 
 1CILS کاربرد نقشگرایی، ارزیابی کیفّیت ترجمه موضوع سمینار

مقّرر شد که اساس این مسأله را پایه ریزی می کند.

ارزیابی کیفّیت ترجمه در رویکرد نقشگرا
»رویکــرد نقشــگرا« نوعــی عبــارت جامع بــرای پژوهش 
صاحب نظرانی اســت که اســتدالل می کنند هدف متن مقصد 
مهمتریــن معیار هــر ترجمه ای اســت. این رویکــرد را عمدتاً 
هانس ورمیر2 مطرح کرد که با ارایۀ »نظریه اســکوپوس«3 رشد 
بیشــتری یافت )مقایســه شــود با رایس و ورمیر4، 1991(. در 
میان صاحب نظرانی که در حوزۀ نقشــگرا کار می کنند می توان 
به هانس جی. هانیگ5 در دانشــگاه جرمرشــیم6 اشاره کرد که 
ســخنران اصلی ســمینار CILS  بود. از آنجا که بیشتر نشریات 
»نقشگرایان« به زبان آلمانی نوشته می شوند، این سمینار فرصت 
معرفی این رویکرد را در بریتانیای کبیر فراهم ســاخته اســت 
)همچنین مقایســه شــود با کار جدید نورد، 71997؛ شــافنر، 

.)1997
هانیــگ در ابتدای مقالۀ خود به خالصه ای از روند گســترش 
رویکرد نقشــگرا در آلمان اشاره می کند و به مباحث و باورهای 
عمده آن می پردازد. اکنون که مناسبت نقشی متن مقصد معیار 
ســنجش کیفّیت ترجمه شده است، مترجم و کاربر متن مقصد، 
در مقایســه با رویکردهای ســّنتی تر به ترجمــه، هر دو مکلّف 
به ایفــای نقش پررنگ تری بوده و از جایــگاه باالتری برخوردار 
هســتند )همچنین مقایسه شــود با مباحث ونوتی،8 1995 در 

زمینۀ پیدایی بیشتر مترجم(. 
 هانیگ نشــریات فراوانی در بــاب حوزه های عمومی ترجمه، 
آمــوزش، برنامه های آموزشــی و طــرح درس ترجمــه دارد. 
کتاب اســتراتژی ترجمــه ِی او که در ســال 1998 با همکاری 
کاســمائول9 تألیف کرد ) ویراست ســّوم، 1991( کتاب درسی 
بســیار پرکاربردی در آلمان شده اســت. کتاب جدیدتر او با نام 
ترجمۀ ســازنده )1995( که مخاطبان آن نه تنها صاحب نظران 
و دانشجویان ترجمه بلکه مشتریان و کاربران آن نیز هستند، به 
سرعت در آلمان پرفروش شــده است. او هم در کتاب و هم در 
مقاله اش مؤکداً به مبحــث اعتماد به نفس مترجمان می پردازد 
یعنی مترجمانی که از روند ترجمه کاماًل آگاه هستند و از این رو 
به کارشــان اعتماد دارند. هانیگ تأکید می کند که قابلّیت های 
مهّم مترجم وابســته بــه دانش او به زبان خارجــی و اّطالعات 

1. . Current Issues in Language and Society
2. . Hans Vermeer
3. . Skopos theory
4. . Reiss & Vermeer
5. . Hans G. Honig
6. . Germersheim
7. . Nord
8. . Venuti
9. . Kussmaul

تخّصصی نیســت، بلکه در علم وی به کاربرد متن و اینکه چطور 
متن تأثیرگذار می شــود نهفته اســت. بنابراین بسیار با اهمّیت 
اســت که بدانند برای که ترجمه می کنند و کاربران میخواهند 
با این متن چه کنند. تنها با این دانش است که مترجم می تواند 
متن مقصد را طوری تولید کند که به درســتی شــکل گرفته و 
سازمان یافته باشد و هدف مورد نظر خود را برای مخاطبانش به 

شیوهای مؤثر تحّقق بخشد.
این بحثی است که اندیشــمندان مخالف نظریۀ اسکوپوس از 
آن انتقاد کرده اند و می گویند نمی توان به بهانۀ هدف متن مقصد 
یعنی آنچه کاربران می خواهند با متن کنند شــیوهای ترجمه را 
توجیه کرد. منتقدان استدالل می کنند که در رویکرد نقشگرا متن 
مقصد کوچک شمرده شــده است و مرز مشّخصی میان ترجمه 
و اقتباس10 یا دیگر کنشها وجود ندارد. بخشی از این نقد در اثر 
تفسیر نادرســت و تعمیم صورت می گیرد و بنابراین توجیه پذیر 
نیست اّما بخش دیگر آن بدلیل کاربرد اشتباه کلید واژۀ »نقش« 
در ادبیات نقشگرا می باشد. گاهی اوقات به مفهوم نقشی است که 
متن مقصــد در موقعّیت برقراری ارتباط در فرهنگ مقصد دارد 
)در این مورد »نقش« به معنای »هدف« است(. گرچه در مفهوم 
نقش متن هم بکار می رود مثل کارکرد خبری یا قانع کننده ) در 
این مورد به کنش های کالمی و کاربردهای زبانی بوهلر11 مربوط 
می شــود(. دیگر استفادۀ این واژه با کاربرد یک واژه یا عبارت در 

کل متن در ارتباط است.
هونیگ در کتاب خــود بین ترجمۀ »نقش آفرین«12 و ترجمۀ 
»نقش گــرا«13 تمایز قائل می شــود. ترجمــۀ نقش آفرین لزوماً 
نقش گرا نیســت. بدین معنا که ترجمه را می توان تحت شرایط 
خاّصــی پذیرفت گرچه آنرا به طور قطعی نمی پذیرند مثاًل به این 
دلیــل که با قراردادها و هنجارهای نــوع متن مطابقت ندارد. از 
این رو، منظور از هدف به عنوان معیاری بی چون و چرا در کیفّیت 
ترجمه بــا صّحت زبانی متن در ارتباط اســت یعنی مطابقت با 
قوانین زبانی، گونه شناسی متن و نحوۀ برقراری ارتباط و مطابقت 

با قراردادهای زبان و فرهنگ مقصد. 

فحوای ارزیابی ترجمه
همان طور که در باال گفته شــد کیفّیت »عینی« نیست بلکه 
وابسته به کاربر متن و معیارهای ارزیابی اوست. هاوس )1997( 
به این حقیقت اشاره می کند که برداشت های گوناگون از کیفّیت 
ترجمه در ارتباط مستقیم با روش های مختلف ارزیابی آن است. 
پوشاکر14 با مطرح کردن بحث تفسیر )1994( از افراد گوناگونی 
ســخن به میان می آورد کــه می توانند کیفّیــت متن مقصد را 
ارزیابی کنند. گیرنده های اصلی متن، تولیدکنندگان متن مقصد 
)یعنی خود-ارزیانی(، طرفین ســوم مثل نمایندگان تولیدکنندۀ 
متن مبدأ، مشــتری، همکاران وکســانی که به صورت حرفه ای 

10. . Adaptation
11. . Buhler
12. . Functioning 
13. . Functional 
14. . Pochhacker 
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کار ارزیابی متن مقصد انجام می دهند مثل استادان. همین طور، 
روش هــای مختلفی برای ارزیابی  ترجمه بکار گرفته می شــود 
و هونیــگ بخش اعظم مقالۀ خود را به این پرســش اختصاص 
می دهد. مشکل اصلی در این فحوا میزان پایایی بین فردی است. 
آیا سازگاری بین فردی اساساً امکان پذیر است؟ پاسخ این پرسش 
از نظر هر ارزیاب با چارچوب مشــّخص اهداف، بسته به عناصر 
ارزیابی فحوا و بکارگیری معیارهای گوناگون ارزیابی خیر خواهد 
بود. همان طور که هونیگ نشــان می دهد، حّتی در یک روش و 
بافت آموزشی هم نمی توان به سادگی سازگاری ایجاد کرد. شیوۀ 
معمول در ارزیابِی ترجمه هایی که در واحدهای آموزشــی زبان 
تولید می شــوند عبارتست از شمارش خطاهای زبانی، کم کردن 
نمــره به ازای هر خطا و یا اضافــه کردن نمره برای راه حل های 
خوب، »فکرهای بکر«. چنین شیوۀ نمره دهی که اغلب پا را فراتر 
از دامنۀ آزمون لغت نمی گذارد، معموالً کیفّیت ترجمه را نسبت 
به یک نمونه ترجمه می ســنجد. بر خــالف این روش، هونیگ 
تشــخیص و راه چاره تفاوت قائل می شود. بایسته است ارزیابی 
یا نقد محض ترجمه میزان و نوع تأثیر متن ترجمه شــده را در 
حوزۀ خود روی مخاطبان شناســایی کند. او اســتدالل می کند 
کــه چنین ارزیابی نقش محــوری از خطاهای ترجمه را باید در 
حوزۀ راه حل ها در برنامه های آموزشی تربیت مترجمان حرفه ای 
گنجاند؛ مســأله ای که در مناظرات و پاسخ ها نیز به آن پرداخته 

شده است. 
در کشــورهای مختلــف ســّنت های مختلفی بــرای ترجمه 
)مثاًل چند مطلب ترجمه می شــوند؟ چه نوع متن هایی ترجمه 
می شــوند؟ از چه زبانهایی و به چه زبانهایی؟( و دوره های تربیت 
مترجم باب اســت. مثل برنامه های اختصاصــی تربیت مترجم 
در دورۀ کارشناسی دانشــگاه ها، مثل شیوه ای که در اروپا رایج 
است، دوره های آموزشــی یکساله در مقاطع تحصیالت تکمیلی 
یــا آموزش های ضمن خدمــت(. این تفاوتها منــوط به جایگاه 
اجتماعی مترجمان و بازشناســی ترجمه در قالب یک فعالّیت و 
مطالعات ترجمه در قالب یک رشتۀ دانشگاهی می باشد. می توان 
چنین برداشــت کرد که در بســیاری نقاط مترجمان از احترام 
چندانی برخوردار نبوده اند؛ در پرســش و پاسخ مقالۀ هونیگ به 

این مسأله پرداخته شده است. 
اگــر بخواهیم این رشــته را بهتر بازشناســی کنیم، ضروری 
است به حوزۀ نشــریات، همایش ها، برنامه های آموزشی و غیره 
نگاه »شــّفاف تری« داشته باشــیم. مادامی که سخن از مفاهیم 
گوناگون، عقاید و واژه شناسی ترجمه است، اشکالی در پرداختن 
به آن نیســت. هنگامی کــه پای رویکردهــای نقش گرا به میان 
می آیــد، عکس العمل های گوناگونــی از خوش بینی محض تا رّد 
کامل، خواه از ســوی متخّصصان ترجمه، خواه مترجمان عملی 
مطرح می شــود. همان طور که از برخی پاسخ ها برمی آید اغلب 
این مباحث فردی و بسیار سونگرانه است. بعضی از رویکردهای 
نظری جایگاه برتری نســبت به بقّیه دارند و به همین علّت مورد 

حمایت قرارگرفته و تعدیل شده اند. 
در مقّدمه کتابی جدید در نگارش دانشــگاهی، ویراســتاران 
می گوینــد: » ما هنوز اطاّلعات چندانی دربارۀ ویژگی های متنی 

و زبانــی که آثار موفقّیت بار بر جــای می گذارند و این آثار را از 
دیگر نوشته های سست جدا می کنند نداریم« )ونتوال و مورانن؛1 
vii :1996(. همین گفته را می توان به شیوه ای مشابه در ترجمه 
بکار بست. بدان معنا که ما هنوز به درستی نمی دانیم چه موقع 
می تــوان گفت متن مقصد »خوب« و یــا »مؤفقّیت آمیز« از آب 
درآمده است. رویکردهای مختلف، تعاریف مختلفی برای ترجمۀ 
»خوب« دارند و معیارهــای ارزیابی گوناگونی برای ترجمه بکار 
می بندند. گسترش مطالعات ترجمه در قالب رشته ای دانشگاهی 
چنین نشان داده است که برخی رویکردها مؤّفق تر از بقّیه عمل 
کرده اند و از این میان رویکرد نقش گرا مســلماً تأثیر ارزشمندی 
گذاشته  اســت. در پایان ضروری است همۀ رویکردها جایگاه و 
ارزش خــود را در عمــل و در فعالّیتهای روزمــره تثبیت کنند. 
گفتنی بسیار اســت و از این رو طیف سمینارهای آتی CILS در 

موضوعات ترجمه نیز گسترده خواهد بود. 

1. . Ventola & Mauranen
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پیوندهای نشانه شناسی 
و ایدئولوژی مترجم ادبی

کبری ارس خانی1

 1

1. . K.Arasskhani@outlook.com

چکیده
به شــهادت تاریخ، ترجمه علمی است پویا. اگر در گذشته به آن 
از منظر نشانه شناسِی محض پرداخته می شد، بعدها با ظهور مکاتب 
فکری چون پساساختارگرایی، شالوده شکنی، جامعه شناسی و فرهنگ، 
این علم افق جدیدی را پیش روی خویش یافت. نشانه شناسی، علم 

مطالعه نشانه ها، از این قاعده مستثنی نبود.
نشانه شناسی کانون خلق مفاهیم در علوم انسانی است. مفاهیمی 
که  گاه در ذهن افراد، گاه در جامعه و گاه در هر دو شکل می گیرند. 
ترجمه ادبی بستری مســتعد برای پیوند این دو مقوله است. تفکر 
زاییده باورهای فردی می باشد که خواسته یا ناخواسته متأثر از زمان 
و مکان است. ایدئولوژی خود را از چنگال واقعیت های از پیش تعیین 
شده و غیرقابل انکار می رهاند و در نظامی پویا به حرکت در می آید. 
در ترجمه ادبیات، ذهن مترجم مرکز گریز می شود تا آنجا که حضور 
معنا و صورت ثابت و تغییر ناپذیر را جسورانه نادیده می گیرد و ذهن 
خود را به ماوراء می کشــاند. مقاله حاضر، بر اساس چنین باوری به 

مباحثه پیوندهای نشانه شناسی و ایدئولوژی مترجم ادبی می پردازد.

واژه های راهنما: نشانه شناسی، ایدئولوژی، ترجمه ِی ادبی

مقدمه
فضای ترجمه ادبی منحصر به  فرد اســت. متن ترجمه شده ادبی 
نیز خاص است چرا که خاستگاه آن جهانی است سراسر پیچیدگی، 
محورگریزی، پندار و رموز نهفته. همین ویژگی ها، همین الیه های 
درهــم تنیده، زیبایی این خاســتگاه را صد چندان می کند. هرمانز 
):200777( در مقاله ای به نام »ترجمه ادبی« می گوید ترجمه ادبی 
متفاوت اســت چرا که نوشتار آن متفاوت است. فرانسیس آر جونز 
):2009152( بســیاری از مفاهیــم را به ترجمه ادبی پیوند می زند 
و بــه دیدگاه های مختلفی در تعریف آن می پردازد از جمله دیدگاه 
شــناختی ، معنایی  و اجتماعــی . اِوِن زوَهر با معرفی نظریه نظام 
چندگانه  ، توری با مطالعات توصیفی ترجمه   و تئو هرمانز با نظریه 
دســتکاری ، همگی به نوعی به  ترجمه ادبی و بالتبع رفتار مترجم 

ادبی پرداخته اند. )ماندی، 2012(

این نظریه ها با تکیه بر هر مکتب و نظامی که ظهور کرده باشند، 
با وجود تفاوت هایی چند، همگی بر سر دو موضوع اتفاق نظر دارند: 
1. ترجمه ادبی به سادگی ترجمه دیگر متون نیست. 2. ترجمه ادبی 
تحت تأثیر عوامل درونی و برونی متعددی اســت. مثل ایدئولوژی و 

محیط.
نشانه شناسی ، علم مطالعه نشانه ها است. نشانه چیزی است که به 
چیز دیگری داللت می کند. نشــانه ها در بطن جامعه و به دور از هر 
عزلتی شکل می گیرند و مردم آن جامعه به اتفاق یکدیگر، چیزی را 
نشانه چیز دیگر می دانند. نشانه ها، جامعه محور و یا فرهنگ محور 
هستند؛ بدان معنا که فرهنگ خاص و جامعه خاص به سهولت آن ها 
را درک کرده و تفســیر می کند. نشانه ها همه جا هستند. سبیوک 
در سمینار »نشانه شناسی و ارتباط « گفت: » جهان هستی سراسر 
نشانه است و از این رو من معتقدم تمام آن در اختیار من است. در 
حالی که از نظر برخی تنها جهان خاکی و بالتبع تنها بخش کوچکی 
از آن در نزد ایشــان اســت«. پتریل و پونزیو )2001: 8( با بررسی 
نظریه سبیوک در زمینه نشانه شناسی، گفته های او را چنین تحلیل 
می کنند و می گویند »از نظر سبیوک علم نشانه و زندگی با هم تالقی 
می کنند... و علم نشانه ها با حرکت بر روی سیاره زمین آغاز می شود.« 
با این دیدگاه چنیــن می توان گفت که هرچه در این جهان خاکی 

وجود دارد، نشانه است.
 از نظر متخصصین دنیای نشانه شناسی، این علم بسیار گسترده 
بوده و در برگیرنده بســیاری علوم است: زبانشناسی، مردم شناسی، 
فرهنگ، روانشناســی، هوش مصنوعی، فلسفه، ادبیات، پزشکی و ... 
. در حوزه زبانشناســی، فردینان دو سوسور،  زبان شناس سوئیسی، 
نشانه زبانی را ترکیبی از دال  و مدلول  می داند )ماندی، 2012(. از 
نظر وی دال، تصور صوتی و گفتار بوده و مفهوم، مدلول آن اســت. 
هنگامی که این دو در نظامی معنادار در کنار هم قرار می گیرند، نشانه 
را می آفرینند که این خود پیچیدگی معنایی خلق می کند )جانسون، 
1999(. از سوی دیگر چارلز سندرس پیرس، فیلسوف آمریکایی، سه 
نوع نشانه را معرفی می کند که بر پایه نوع رابطه میان صورت و معنا، 
از یکدیگر متمایز می شوند )هادسون، 2:2000(. شمایل ، نشانه ای 
اســت که صورت آن ویژگی های معنا را کامالً نشــان می دهد مثل 
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نقشه یک کشور در مقیاس کوچک. شاخص ، نشانه ای است که در 
ویژگی های صورت با معنا به نوعی وابسته هستند مثل تصویر قاشق و 
چنگال به معنای رستوران و باالخره نماد ، که در آن، این رابطه کاماًل 
قراردادی است و معموالً بین صورت  و معنا ، رابطه لزوماً مشترکی 
نیست مثل صورت نوشتاری کالم و مفهوم آن )هادسون، 2:2000(.

فرهنگ آکسفورد )1998( کلمه ایدئولوژی را چنین تعریف نموده 
است: »مجموعه ای از عقاید و باورها که اساس نظریه های سیاسی و 
اقتصادی را تشــکیل می دهند و یا گروه یا فرد خاصی به آن معتقد 
اســت.« شاید چندان دور از ذهن نباشد اگر دیدگاه اجتماعی را هم 
به آن اضافه کنیم. چرا که فرهنگ وبســتر )1999( از آن به عنوان 
»نظریه پــردازی ژرف بینانه  و در برگیرنده مفاهیمی چون زندگی و 
فرهنگ بشر در بطن علوم یکپارچه ای چون سیاسی و اجتماعی یاد 
می کند.« پس به طور خالصه می توان گفت نقاط اشــتراک ترجمه 
ادبی، نشانه شناسی و ایدئولوژی بیشتر همان خصیصه های مشترک 
و متمایزکننده گفتار و نوشتار ادبی است که عموماً پا را فراتر از آنچه 
در متن یافت می شود، می گذارند. در ترجمه ادبی، مترجم ناگزیر با 
تکیه بر دانش نشانه شناسی ذاتی و اکتسابی خود و بعالوه مجموعه 

باورهایش دست به تفسیر، بازآفرینی و انتقال معنا می زند.

نشانه شناسی ادبیات
ادبیات زنجیره ای اســت از حلقه های به هم پیوســته. هرکدام از 
حلقه ها در جایگاه خود به شایستگی قرار می-گیرند تا شاهکاری را 
خلق کنند که به واسطه آن بشر بتواند با اندک واژگانی دنیایی سراسر 
معنا بیافریند. حلقه های زبانی و فرازبانی هر یک در فرایندی نظام مند 
کنار هم چیده می شوند تا داللت بر پیچیدگی های ظریفی کنند که 
تحسین خوانندگان و مفسران را در پی داشته باشد. پر واضح است 
که رسالت برقراری ارتباط در متون ادبی و ادبیات از اّهِم امور است؛ 
اما نوع ارتباط در اینجا متفاوت می شود. در ادبیات شاهدیم چگونه 
کلمات به بازی درمی آیند و نشانه می شوند، نشانه هایی که مرموزند و 
عینیت  ندارند. »همه زیبایی ادبیات، رمز زیبایی آفرینی نظام ادبیات 
در همین عدم قطعیت، بازیگوشــی نشانه ها، فقدان شفافیت، مرگ 
جنبه ابزاری زبــان و در نتیجه عدم ارجاع صریح ادبیات به چیزی، 

مصداقی فرازبانی نهفته است.« )سجودی، 112:1384(
نشانه شناســی، فرضیه های مرکز محور و مفاهیم از پیش تعیین 
شــده را به چالش می کشاند. مکتب سوسوری بر این باور است که 
در تحلیل فرآیند داللت  صورت و مفهوم  جدای از یکدیگر نیستند؛ 
بلکه در اثر پیوند این دو، نشانه  آفریده می شود ) کالر، 1981(. اگر 
بخواهیم کلمه »میز« را ادا کنیم، صوتی که شــنیده می شود دال و 
مفهومی که در ذهن نقش می بندد، مدلول است. پس می توان نتیجه 
گرفت صورت همان دال اســت. دال یکی است و یا دست کم کثرت 
چندانی ندارد اما در اثر پیوند با مدلول کثرت معنایی ایجاد می شود. 

به این جمالت توجه کنید:
1. میز من کوچک است.

2. کی می خواهی این میز را رها کنی؟
در جمله اول، »میز« دارای مشــخصه معنایی ]+ ملموس[ ]-بی 
جــان [ و در جمله دوم ]+ ناملموس [ می باشــد. بر خالف صورت، 
کثرت مفهومی در ادبیات رایج است )رایس، 2000(. ادبیات با کمک 

علم نشانه متمایز می-شود. در برابر قطعیت مقاومت می کند. فرآیند 
داللت زایا اســت و بی وقفه نشانه خلق می کند. گرچه برخی بر این 
باورند که نشــانه ادبی از طریق چنین فرآیندی اســت که با وجود 
نشــانه بودن، ضد نشانه است. نشانه اســت، به این دلیل که داللت 
می کند و ضد نشــانه است چون پیوسته در برابر نشانه شدن، یعنی 
ارجاع قطعی و پایان یافته مقاومت می کند )سجودی، 113:1384(. 
در ادبیات نشــانه های زبانی ابزاری می شوند برای فریفتن خواننده. 
فرآیند نشانگانی فرصت تولد تفسیرهای بی شماری را فراهم می سازد. 
خواننده پیوسته خود را در برابر احتماالت معنایی می یابد. شاید هم 
فریب و توهم معنایی که نشانه شناسی چون سبیوک را تسخیر می 

کند. )پتریل و پونزیو، 2001(
کوتاه سخن آنکه بنا به بسیاری شواهد ادبیات بهترین بستر برای 
بازی نشانه ها است. آثار ادبی آشکارا و صراحتاً با عالم نشانه سروکار 
دارند و ماهیت خودشــان را به کمــک قراردادهای زبانی و فرازبانی 
شــکل می دهند و قدرت تفکر بشر را در رمزگشایی محک می زنند. 
نشانه های ادبی در هاله ای می آیند و می روند. گاهی هستند، گاهی 

نیستند.

نشانه شناسی و ایدئولوژی
ایدئولوژی مجموعه ای است از باورهای مبتنی بر راستی   و قیاس  
--یعنی دانش و عقیده ) کالدیز، 2000: 5 (. حضور ایدئولوژی در هر 
چیزی انکارناپذیر است. هنگامی که افراد گوناگون، حقیقت، داستان 
و یا روایت مشترکی را بازگو می کنند، گوناگونی کاربرد عناصر زبانی 
در ســطوح مختلف آن از قبیل واژه، جمله و متن آشــکار می شود. 
انتخــاب واژگان و نحوه چیدمان آنها در کنار یکدیگر، مبّین همان 
دانش و عقیده ای است که کالدیز به آن اشاره می کند. افراد، احزاب یا 
کشورها، به فراخور پیشینه سیاسی، مذهبی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی دســت به این انتخاب ها می زنند. ورشوین)93:2001( 
می گوید: »در ســاختارهای زبانی ســطح باال ممکن است الگوهای 
معنایی تبدیل به عادت شده و از حیطه شک و تردید خارج شوند.« 
در همین جاســت که پای ایدئولوژی به میان می آید و شــاید این 

فریبنده ترین حوزه معنایی در سطح زندگی اجتماعی می باشد.
ایدئولوژی به صورت رفتار کالمی و غیر کالمی نمود پیدا می کند. 
رفتار کالمی نیز در دو محتوای نوشــتاری و گفتاری تجلّی می یابد. 
اکنون با در نظر گرفتن آنچه در باب نشــانه اشاره رفت، می توان به 
رابطه میان ذهن، باور و در نهایت کالم پی برد که که از اشــتراکات 

نشانه شناسی و ایدئولوژی است. 
خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند
سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی

تفسیر چیدمان هنرمندانه این واژگان در ساختاری نظام مند و البته 
آهنگین، بســته به نوع نگاه و مکتب فکری گوناگون اســت. از نظر 
این که بخواهیم پی به شــخصیت وجودی شاعر ببریم؛ مصرع دوم 
بیشترین بار را به دوش می کشد. باور سعدی با دیگران متفاوت است. 
گرچه صورت واژگان در دو مصرع یکســان اّما محتوا و پیام چیزی 
ماوراء ظاهر است. آنچه ایدئولوژی سعدی از لذت را بیان می کند، در 
این واژه ها تجلی یافته  است. سعدی به لذت ادبیات و باورهایش اشاره 

دارد و این نباید در خوانش متن از نظر پنهان بماند. 
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نشانه شناسی و مترجم ادبی
مترجم میانجی است، میانجی بین زبان مبداء و زبان مقصد. ذهن 
مترجم تنها بخش از فرآیند ترجمه است که از دیده نهان می ماند و 
رمزگشایی آن، خود رمز می شود. مترجم ابزار نیست. در رویکردهای 
جدیدتر ترجمه که معادل یابی را فراتر از سطح واژه و جمله می دانند، 
همواره نقش مترجم پررنگ تر دیده شده است. در رویکردهایی چون 
جامعه شناسی، فرهنگ، هرمنوتیک و نقش گرایانه مساله ایدئولوژی 
بسیط تر طرح شــده است. قدرت، سیاســت و گرایش های خاص 
هرکدام بنا به دالیلی در فرآیند ترجمه دخیل می شوند. اما آنچه در 
اینجا بدان پرداخته خواهد شد، محدود به خود مترجم است و به طور 

خاص مترجم ادبی.
هنگامی که مترجم بنای ترجمه را می گــذارد، در فرآیند انتقال 
رمزگان از یک زبان به زبان دیگر اهرم کلیدی می شــود و اطمینان 
دارد کــه به ابزارهایی از قبیل علم دسترســی دارد؛ علم به دو زبان. 
او خواننده اســت، خواننــده ای که علم و قوه تفکر خــود را در هم 
می آمیزد تا خود نوشــته ای را خلق کند. از این منظر مترجم، خود 
مؤلف می شــود. »تفاوت مترجم با خوانندگان دیگر این اســت که 
مترجم حاصل خوانش خــود را، حاصل حضور مؤلف گونه و خالق 
خود در متن را باز در قالب زبانی متفاوت قرار می دهد« )ســجودی، 
116:1384(. اگر به خوانندگان ادبیات و جایگاه مترجم ادبی از این 
منظر بنگریم، با استناد به سبیوک عملکرد جهان نشانه ها مشهود 
می شود )پتریل. پونزیو، 25:2001(. سبیوک باور دارد برخی نشانه ها 
اختیاری  و برخی اجباری  هســتند؛  اولی تحت اختیار قدرت اراده 

است و دومی در ارتباط میان افراد رد و بدل می شود. )همانجا، 31(
از سوی دیگر به گفته تیماکزکو )181:2003( ایدئولوژی ترجمه 
پیچیده است. این پیچیدگی از الیه های موضوعی متن مبداء و نحوه 
بیان موضوع در متن مقصد ناشــی می شود. وی به جایگاه مترجم 
اشاره می کند که میانجی  است و موقعیت ایدئولوژیکی و همین طور 
جغرافیایی مترجم در آثارش منعکس می شود. این مساله در ترجمه 
ادبی ملموس تر می شود. به دلیل این که مترجم ادبی خود را از قید 
اصــول رها کرده و پا را فراتر می-گذارد. با این تفاســیر مترجم نیز 
خود نشانه می شود. نشانه می شود چون ناگریز در گرداب بازآفرینی 
نشانه ها گرفتار می آید. نشانه ها زنده  هستند، پویایی دارند، زایا هستند 
و مرتباً از حالتی به حالت دیگر در می آیند. همین انعطاف پذیری آنها 
را از دنیای عینی و محدود دور می نماید و مجال رشد و گستردگی 
را برای آنها فراهم می کند. مترجم ادبی خواسته یا نا خواسته در نظام 

نشانه ای قرار می گیرد و پویایی اش مدام تازه می شود.

نتیجه گیری
با در نظر گرفتن آنچه در جهت یافتن پیوندهای علم نشانه شناسی 
و ایدئولوژی مترجم ادبی انجام شد، می توان این چنین نتیجه گیری 
کرد که ترجمه، خاصه ترجمه ادبی محدود به چارچوب معینی نیست. 
ماهیت ادبیات، گریز از محوریت است. می گریزد تا در تعقیب آفریدن 
نظام دیگری باشد. در ترجمه ادبی همین حقیقت تکرار می شود. در 
فرآیند آفرینش معنا مؤلف و مترجم هر دو در موقعیتی ناایستا قرار 
می گیرند. چنین بنظر می رسد که برای کشف و دست یافتن به معنا 
نیازمند تخصص و توانایی هستیم. متنی که تولید می شود حاصل 

تجارب فردی از دنیای اطراف است، دنیای سراسر نشانه. مترجم ادبی 
به عنوان یک مخاطب تحت تأثیر پدیده های اجتماعی، فرهنگی و 
همچنین تجــارب و تداعی های فردی از این پدیده ها، این که تا چه 
حد دانش و تجربه داشته باشد، تا چه حد متن در قید استبداد بافت 
باشد و نشانه ها و مفاهیم صریح باشند، دست به رمزگشایی و انتقال 
مفاهیم می زند، از ابزارهایی که در اختیار دارد نهایت بهره را میبرد تا 
به فضاهای مفهومی دست یازد. این فضاها سراسر معنا هستند. تصور 
این که معنا قطعیت دارد، باطل است. معنا در ادبیات در اثر بسیاری 

عوامل در شرایط و موقعیت های گوناگون تغییر می یابد.
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به اطالع می رساند هشتمین شماره فصلنامه دوزبانه برگردان »برگردان/Rendering« در اردیبهشت سال 1397 
به چاپ خواهد رسید. از کلیه عالقه مندان در تمام مقاطع دعوت می شود مقاله های خود را با در نظر گرفتن موارد 

زیر را ارسال کنید:

- موضوع مقاله ها در چارچوب مطالعات ترجمه باشد.

- درج چکیده )150 تا 200 واژه(، واژه های کلیدی )3 تا 5 واژه( و فهرست منابع الزامی است.

- حجم مقاله ها بین 2500 تا 3000 واژه باشد.

- زبان مقاله ها می تواند فارسی یا انگلیسی باشد.

- شیوه نگارش مقاله های فارسی مطابق با شیوه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مقاله های انگلیسی مطابق 
با APA (6th ed.) باشد.

- مقاله ها در قالب فایل Word، با قلم B Nazanin برای مقاله های فارسی و Times New Roman برای 
مقاله های انگلیسی، اندازه 12، فاصله خطوط 1 و در صفحه A4 ارسال شود.

پست  نشانی  تحصیل،  محل  دانشگاه  تحصیلی،  مقطع  پژوهشگر)ان(،  خانوادگی  نام  و  نام  مقاله،  عنوان  درج   -
الکترونیک و شماره تلفن همراه الزامی است.

- آخرین مهلت ارسال مقاله ها 25 اردیبهشت ماه 1397 می باشد.

- مقاله های خود را به پست الکترونیک  Rendering92.atu@gmail.com ارسال نمایید.

فـراخوان مـقاله

49  

13
96

ن 
ستا

 زم
   

تم
هف

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
   

ن 
ردا

رگ
  ب

  
فراخوان و شیوه داوری



شیوه داوری مقاالت پژوهشی ارسالی به فصلنامه »برگردان« )فهرست دوم1(
با توجه به اینکه درصد بسیاری از مقاالت پژوهشی ارسالی به برگردان در همان مرحله نخست داوری مردود می شوند، فهرست دیگری 
از موارد مهمی که در داوری مقاالت لحاظ میشوند، برای عالقه مندان به نگارش مقاالت پژوهشی تدوین شد. متأسفانه دلیل مردود 
شدن اغلب مقاالت یادشده دستبرد علمی )سرقت ادبی( است. به دانشجویان عزیز توصیه می شود با یادگیری شیوه صحیح پژوهش، 

اصول اخالقی را رعایت کنند تا از همین ابتدا به اعتبار علمی خود آسیب نزنند.

مطالب ذیل خالصه ای از مقاله زیر است:

Provenzale, J.M., & Stanly, R.J. (2006). A Systematic Guide to Reviewing a Manuscript. Journal 
of Nuclear Medicine Technology, 34(2), 92-99.

پیش از داوری:

این مقاله پیش از این منتشر شده است؟

این مقاله به مسئله مهمی می پردازد که پیشتر به آن پرداخته نشده است؟

چکیده:

چکیده به درستی خالصه ای از تمام نکات مهم مقاله )از جمله هدف، روش تحقیق، یافته ها و نتیجه گیری( را در بر دارد؟

مغایرتی بین چکیده و متن مقاله به چشم می خورد؟

بدون خواندن متن مقاله، می توان چکیده را خواند و فهمید؟

مقدمه:

مقدمه مختصر و مفید است؟

هدف، مسئله و شرایط انجام پژوهش به روشنی بیان شده است؟

نویسنده پس از بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده توانسته است دلیلی منطقی یا ارزشی افزوده برای انجام پژوهش خود ارائه 
دهد؟

آیا حجم بیشینه پژوهشهای انجام شده مناسب است؟

نویسنده اصطالحات تخصصی مورد استفاده در مقاله را تعریف کرده است؟

اگر این مقاله، مقاله ای اصیل است، آیا فرضیه آن به صراحت بیان شده است؟

روش پژوهش:

پژوهشگران دیگر می توانند با استفاده از روشی که در مقاله درج شده، همین پژوهش را تکرار کنند و به همین یافته ها برسند؟

نویسنده انتخاب و استفاده از ابزار، تکنیک یا روشی خاص برای پژوهش خود را توجیه کرده است؟

روش پژوهش به درستی فرضیه پژوهش را می آزماید؟

1.   در شماره سوم فصلنامه نیز چک لیستی از شیوه داوری مقاالت پژوهشی ارسالی به فصلنامه و نحوه امتیازدهی به آن ها درج شده است.
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نتایج/یافته ها:

نتایج به درستی توضیح داده شدهاند؟

ترتیب ارائه نتایج با ترتیب ارائه روش پژوهش همخوانی دارد؟

نتایج حاصل شده، منطقی و مطابق انتظار است؟

نتایجی وجود دارد که در بخش روش پژوهش درباره آنها بحث نشده باشد؟

بحث:

بخش بحث مختصر و مفید است؟

اگر مقاله فرضیه داشته، آیا آن فرضیه تایید یا رد شده است؟ یا اینکه اگر فرضیه نداشته، آیا پرسش های پژوهش پاسخ داده شده اند؟

یافته های پژوهش توجیه کننده نتیجه گیری آن است؟

یافته های پژوهش در راستای یافته های پژوهش های پیشین است؟ اگر اینطور نیست، آیا این تعارض به درستی توجیه شده است؟

یافته های پژوهش مؤید فرضیه ها و ادعاهای نویسنده است؟ اگر اینطور نیست آیا این یافته ها به درستی تشریح و توجیه شده اند؟

نویسنده به محدودیت های پژوهش توجه داشته است؟

شکلها و نمودارها:

شکلها و نمودارها مناسب هستند و عنوان آنها به درستی درج شده است؟ آیا نمی شد یافتهها را با شکلهای دیگر بهتر نمایش داد؟

شکلها و نمودارها یافته های مهم پژوهش را به درستی نشان می دهند؟

با خواندن شرح شکلها و نمودارها و عدم مراجعه به متن میتوان محتوای آنها را فهمید؟

جدولها:

جدولها یافته ها را به طور خالصه و به وضوح نشان میدهند؟

منابع:

شیوه نوشتن منابع با شیوه تامه مجله همخوانی دارد؟

فهرست منابع هیچ ایرادی ندارد؟

نقل و قول های انجام شده از منابع مندرج در فهرست منابع صحیح هستند؟ یا اینکه صرفاً تفسیری اشتباه هستند برای پشتیبانی از 
استدالل یا یافتههای پژوهش حاضر؟

منابع دیگری وجود دارند که میبایست به آنها ارجاع داده میشد؟

فهرست منابع بیش از اندازه مورد نیاز است؟
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کبری ارس خانی1

Bonds of Semiotics and the Ideology 
of Literary Translator

Abstract
History has witnessed translation as a dynamic domain. Though considered purely linguistic for 

years, following newer schools of thought such as poststructuralism, deconstructionism, sociology 
and ethnography, the discipline has opened up a new horizon ahead of itself. Semiotics, the science 
of sign study, cannot naturally be excluded.

Semiotics is the home to the creation of concepts in humanities. Concepts which are formed 
either in the minds of individuals, in the community or both. Literary translation serves as an in-
clined bedspread where these two converge. Reflections are the fruits of individual notions which 
are intentionally or unintentionally touched by time and place. Ideology derives itself from pre-
determined and irrefutable realities and sets out to move in a dynamic system. While translating 
literature, the mind of the translator turns to elude the center so that he intrepidly ignores the un-
changing nature of form and content and consequently extends his thoughts far away. Establishing 
its building blocks on such beliefs, the present study aims at challenging the ties between semiotics 
and ideology of literary translator.

Keywords: semiotics, ideology, literary translation     
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 Abstract
    It is clear that literary texts imply to social and cultural concepts and institutions which might 

not exist in the target language. On the other hand, two languages have different syntactic and 
recitative structures. 

   A writer is free to express his thoughts as he wish, but a translator has some limitations, because 
he is oblige to transfer exactly the same thoughts of the writer in a format near to the format of 
the original text to the readers. In this type of translation, the translator should not only be able to 
transfer the overall meaning of the original text, he also has to pay special attention to all aspects of 
a literary text, such as writer’s insights, delicate characterization aspects, structural differences of 
languages, finding appropriate meaning and structural equivalents and comprehensive understand-
ing of symbols and signs. Otherwise, the target text might undergo some considerable damages.

   The other important fact to be touched upon in translating such a work is that, sometimes 
translation occurs through medium language and because of that, most of the words, meanings 
and signs of the original text are totally altered. And due to structural, typological and semantic 
losts in translation process, the translated version is really different from writer’s thoughts. In fact, 
this article sought to study the negative effect of medium language in translation of “Mentor and 
Margarita” novel written by Michael Bolgakov with Abbas Milani’s translation.

 Keywords: literary translation, medium language

Study of negative effect of medium 
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