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  ترجمهآموزش كتاب  نقدي بر

  هاي آموزش ترجمه در ايرانبا نگاهي به وضعيت كتاب 
  

  *رضا امراييعلي
  چكيده

سنجشِ دستاوردهاي اند از عبارت سنجشِ يك كتابِ آموزشيدر چهار ركنِ اصلي 
هاي مشابه، ي كتاب با كتابمقايسه ،ي مورد نظركتاب با نظر به مبانيِ علميِ حوزه
 كـه قـرار اسـت آن را مـورد اسـتفاده قـرار دهـد،       بررسيِ جايگاه كتاب در نظـامي  

. اسـت  هايي كه نويسندهدر نظـر داشـته  فرضدر چارچوبِپيشكتاب  وارزيابيِحاصلِ
آمـوزشِ  بـه بررسـيِ كتـابِ    اين چهار ركـن  با نگاهي به تا  كوشدميجستارِ كنوني 

يِ بررسـ  ايـن راسـتا،پس از  در . بپردازد) 1394(ميناباد به قلمِ حسن هاشمي ترجمه
اين وضعيت  ،به اختصار بههاي آموزشيِ ترجمههاي نظريِ نگارشِ كتابكوتاه پايه

-ميناباد را با توجه به مطالـبِ طـرح  كتابِ هاشمي سپس. پردازيمميدر ايران  حوزه
ايـن   اصليِ كتاب مزيتي اين سنجش،بنابر نتيجه .گذاريمشده به نقد و سنجش مي
نهايـت دقـت در   همچنـين  .عمليِ ترجمـه دارد  ي تدريسِاست كه ريشه در تجربه

يبسـياروترتيبي  تنوعهـا نيـز داراي   مـتن . اسـت  آن اعمال شـده  هاي صوريِويژگي
هـاي  شـالوده  نداشـتنِ كتاب  كاستيِترين اما بزرگ. هستنداز آسان به دشوار  منطقي

آمـوزِ مبتـدي   مطالب است، به نحوي كه ترجمـه  يي پراكندهمنسجمِ نظري و ارائه
به همين دليل، اين كتـاب  .قادر نيست به استنباط قواعدي كارآمد در ترجمه بپردازد

در نظـر   يدانشـگاه  توان به عنوانِ يك كتابِ درسيِ مسـتقلِ را به شكلِ كنوني نمي
تـرِ  گرفت، بلكه بهتـر اسـت از آن بـه عنـوانِ منبعـي كمكـي بـراي آشـناييِ بـيش         

  .شودهاي عملي استفاده دانشجويان با مثال
  .ميناباد، حسن هاشميآموزشِ ترجمهكتابِ آموزشيِ ترجمه،  :هاكليدواژه
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  مقدمه. 1
مينابـاد  به قلمِ حسن هاشمي آموزشِ ترجمهجستارِ حاضر در صدد نقد و بررسيِ كتابِ 

ايـن كتـاب بـا هـدف     . است كه توسط نشرِ دانشگاهي به چاپ رسـيده اسـت  ) 1394(
دانشجويان و عالقمندان به ترجمه به نگارش درآمـده اسـت و   آموزشِ عمليِ ترجمه به 

كتاب، پـس  . دهدهاي عمومي از انگليسي به فارسي را پوشش ميي متني ترجمهحوزه
هـايي پيرامـونِ ديـدگاه    اي كـه حـاويِ وجـه نگـارش و نكتـه     صفحهاي شانزدهاز مقدمه

هـاي  كند كه، فارغ از بحثنويسنده به ترجمه است، پانزده درس را به مخاطب ارائه مي
. پردازنـد هاي موجود در كتاب ميي متنهايي عملي در خصوصِ ترجمهنظري، به نكته

گونه كه نويسنده بيان كرده است، ايـن كتـاب برآمـده از تـدريسِ عملـيِ ترجمـه در       آن
  .وگو و تبادلِ نظر با دانشجويان استدانشگاه و گفت

ي نوپايي چون ترجمـه كـه هنـوز در پـيِ     اما سنجشِ يك اثر، آن هم در حوزه  
آمـوزشِ ترجمـه در   . هاي نظريِ خود است، كـارِ آسـاني نيسـت   استوار ساختنِ شالوده

يكي، ترجمه علم است؛ و ديگري، ترجمه فـن و  : كشاكشِ ميانِ دو انديشه گرفتار است
اي هـ هاي آموزشي، و طبعاً نگـارشِ كتـاب  پيامدهاي اين دو انديشه در شيوه. هنر است

توان آن را علمي مطالعه كـرد  اگر ترجمه علم باشد، مي. گير استآموزشي، بسيار چشم
اگـر ترجمـه فـن و    . ي اصولِ نظري طراحي نمودهايي بر پايهو براي آموزشِ آن روش

چه هست ممارست اسـت  هنر باشد، اصولِ نظري در آموختنِ آن معنايي ندارد و هر آن
ها را به اثبـات  بر آن نيستيم كه درستيِ يكي از اين انديشه جاما در اين. اندوزيو تجربه

گزينيم؛ بدين ترتيب كه ابتدا هدف خـود  اي را برميگرايانهبرسانيم، بلكه رويكرد غايت
گزينيم و طبعاً اين هدف مستلزمِ نگاه علمـي  را آموزشِ ترجمه در نظامِ دانشگاهي برمي

دهد كـه بايـد رعايـت    صوصِ ترجمه نشان مياما شواهد موجود در خ. به ترجمه است
سونگريِ محض بپرهيزيم، چـرا كـه ذوق و اسـتعداد هنـري و     اعتدال را بكنيم و از يك

. آشـكارا اهميـت دارد  ) ي ادبـي هايي مانند ترجمهبه خصوص گونه(مهارت در ترجمه 
-جا كتابِ نامدر اين. تواند باشد و نيازمند پشتكار و تمرين استپس ترجمه هنر نيز مي

ي هاي نظري و علمي در ترجمـه بـه بوتـه   ي اول با نظر به اهميت بنيانبرده را در وهله
  .نقد خواهيم گذاشت، ليكن ديدگاه دوم را هم از نظر دور نخواهيم داشت

نخست، : براي سنجشِ يك كتابِ آموزشي بايد به چهار ركنِ اصلي نظر داشت  
ي ي مـورد نظـر؛ دوم، مقايسـه   ه مبانيِ علميِ حـوزه سنجشِ دستاوردهاي كتاب با نظر ب

هاي مشابه در آن حوزه؛ سوم، بررسيِ جايگاه كتاب درونِ نظامي كه كتاب با ديگر كتاب
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مثالً نظامِ دانشگاهي، مدرسه، عمـومِ جامعـه و   (قرار است آن را مورد استفاده قرار دهد 
نويسـنده بـه تلـويح يـا بـه تصـريح       چه ي حاصلِ كتاب با هر آن؛ و چهارم، مقايسه...)

در جستارِ كنوني كوشش بر آن اسـت  . كرده است) يا ادعا(پيرامونِ مبانيِ كارِ خود ذكر 
هـاي نظـريِ نگـارشِ    در ابتدا به بررسيِ كوتاه پايه. تا اين چهار ركن مد نظر قرار گيرند

موجـود در  هاي مهمِ سپس وضعيت كتاب. هاي آموزشيِ ترجمه خواهيم پرداختكتاب
پس از آن نيز كتابِ . كنيمي آموزشِ ترجمه در ايران را به طورِ اجمالي بررسي ميزمينه

شـده بـه نقـد و    ميناباد را با توجه به مطالبِ طرحي حسن هاشمينوشته آموزش ترجمه
  .گذاريمسنجش مي

  
  هاي آموزشي براي ترجمهنگارشِ كتاب. 2

هـاي ديگـر در   بايـد همچـون بسـياري از شـاخه     اگر بنا را بر آن گذاريم كه ترجمـه را 
ي ترجمه بنگريم تـا دريـابيم كـه    دانشگاه آموزش داد، پس بايد با ديدي علمي به پديده

آمـوزان آمـوزش   هايي از فرايند ترجمه را كي و به چه صورت بايد به ترجمـه چه مؤلفه
بـا محـدوديت    اهميت اين نگرشِ تحليلي از آن روست كه در آموزشِ دانشـگاهي . داد

ترين بـازده  رو هستيم؛ بدين معنا كه بايد در طيِ مدت مشخصِ تحصيلي بيشزمان روبه
جا زمان است، ي اصلي در ايندر حقيقت، مسئله. يادگيري در دانشجويان را فراهم كرد
ي توان كامل آموخت؛ اما، مثالً، در دورهها سال ميوگرنه هر فن و هنري را با صرف ده

هاي بنيادين در ترجمه شناسي تنها چهار سال فرصت هست تا دانشجويان به مهارتكار
دستي نخواهد شد، ولي هدف آن طبيعتاً كسي با اين چهار سال مترجمِ چيره. دست يابند

آموز، بـه جـاي تمـرين و تكـرارِ بـيش از انـدازه و مكـانيكي، روش و        است كه ترجمه
ي كارشناسـي  را فراگيرد تـا پـس از پايـانِ دوره    ابزارهاي افزايشِ دانش و مهارت خود

  .رفت و موفقيت پي گيردي ترجمه را با پيشبتواند حرفه
ي ديدگاه علمي به آموزشِ ترجمـه وجـود   اما بر كسي پوشيده نيست كه الزمه  

-در پـيش ) Gregory Shreve(گونه كه گرِگـوري شـريو  همان. مبانيِ نظريِ استوار است
هـر روشِ  «نويسـد،  مـي ) Donald Kiraly) (1995(ابِ دونالـد كرالـي  گفتارِ خود بر كتـ 

وي در ادامـه  ). xص (» آموزشِ ترجمه بدونِ بنيانِ نظري روشي نافرجـام خواهـد بـود   
ي ترجمه اي براي آموزشِ ترجمه سودمند نيست، بلكه نظريهكند كه هر نظريهتأكيد مي

بـي از عمـلِ ترجمـه و چگـونگيِ     بايد ريشه در واقعيت داشته باشد؛ يعنـي دركـي تجر  
هاي ترجمه به ي اخير نظريهبايد گفت كه در طيِ سه دهه. موفقيت در آن به دست دهد
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اي ميـانِ نظريـه و عمـلِ    اند و، در نتيجـه، تـا انـدازه   گيري به اين سو گرويدهطرزِ چشم
ييِ آلمـاني  گراتوان به نقشها ميي اين نظريهمثالً، از جمله. ترجمه آشتي رخ داده است

)German functionalism (حرفه بـر  «ايِ ترجمه و اشاره كرد كه با در نظر گرفتنِ شرايط
هايي نو به ترجمه ارائه كرده است و اثـري آشـكار بـر    مبناي مطالعات فرهنگي رهيافت

پس بايد بدبينيِ كنوني ). 103: 2013كيم،(» نظريه و عمل در آموزشِ ترجمه نهاده است
هاي مناسـب  ي كارآمد از نظريهظريه را كنار گذاشت و، در عوض، به استفادهنسبت به ن

  .در آموزشِ ترجمه روي آورد
ي ي ترجمـه بـراي حـوزه   ترين ارمغانِ نظريهشايد بتوان گفت كه تا كنون مهم  

بـه طـورِ   . بوده است) translation competence(آموزشِ ترجمه مفهومِ توانشِ ترجماني
در . هاي مورد نياز براي ترجمه داللت داردها و مهارتي تواناييبه همهكل، اين مفهوم 

انـد و  پژوهاني چند در خصوصِ توانشِ ترجماني به تحقيق پرداختههاي اخير دانشسال
جـا بـر آن نيسـتيم تـا بـه مـرورِ ايـن        البته مـا در ايـن  . اندهايي براي آن ارائه كردهمدل

، )2010راي مروري موجز بنگريد بـه اورتـادو آلبيـر،    ب(دستاوردهاي پژوهشي بپردازيم 
كنيم هاي توانشِ ترجماني اشاره ميبرد بحث خود به يكي از مدلبلكه فقط جهت پيش
اي از كاربسـت ايـن   براي نمونـه (ي آموزشِ ترجمه طرح شده است كه باتأكيد بر مقوله

ايـن  ). 1390و امرايـي   صفامدل در سنجشِ سرفصلِ آموزشيِ ترجمه بنگريد به احمدي
) 33-32صـص  (كلـي  .ارائه كرده اسـت ) Dorothy Kelly) (2005(مدل را دوروتي كلي

  :شمردي توانشِ ترجماني را به شرحِ زير برميدهندههاي تشكيلمؤلفه
ي درك و توليـد  يعني تسلط بـر شـيوه  : كم دو زبانتواناييِ ارتباطي و متني در دست) 1

  زبان؛قواعد متني در دو 
فرهنـگ در معنـاي بسـيار وسـيع از     (دانشِ فرهنگـي  : تواناييِ فرهنگي و بينافرهنگي) 2

  ي مبدأ و مقصد؛از جامعه...) جمله تاريخ، جغرافيا، مذهب، و
  اشراف بر موضوعِ متنِ مورد ترجمه در حد نياز؛: تواناييِ موضوعي) 3
هـا،  نامـه هـا و واژه مانند فرهنگ(رها ي ابزااستفاده از همه: اي و ابزاريتواناييِ حرفه) 4

مـديريت  (ي ترجمـه  و دانستنِ اصولِ حرفه...) هاي اطالعاتي، ورايانه و اينترنت، پايگاه
  ؛...)حساب، واي، صدورِ صورتپروژه، انعقاد قرارداد، اخالقِ حرفه

نفس، ادبههايي مانند خودشناسي، اعتمويژگي: فيزيولوژيكي-تواناييِ نگرشي يا رواني) 5
  تمركز، حافظه؛
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همكـاران،  (كننـدگان در فراينـد ترجمـه    همكاري با ديگر شـركت : تواناييِ بينافردي) 6
  ؛...)مشتريان، و

ريـزي، تشـخيص و حـلِ مسـئله،     دهي و برنامههاي سازمانمهارت: تواناييِ راهبردي) 7
  .پايش و نظارت، خودارزيابي، ويرايش

، در كارِ ترجمـه بسـيار   )strategic competence(راهبردي هفتمين توانايي، يعني تواناييِ
در خصوصِ اهميت تواناييِ راهبـردي سـخن بسـيار گفتـه شـده      . ويژه و برجسته است

اين توانـايي نـاظر بـر مـديريتPACTE(،2005 .(     (مثالً بنگريد به كارِ گروه پكته(است 
در ترجمه است و، به نـوعي،  آمد مشكالت گيري به هنگامِ پيشفرايند ترجمه و تصميم

هاي زباني و فرهنگـي و  در حقيقت، توانايي. باشدگرِ توانشِ ترجماني مينيروي هدايت
موضوعي را هر فرد دوزبانه ممكن است داشته باشد، اما وجـه تمـايزِ متـرجم از ديگـر     

سـازد  مي تواناييِ راهبردي مترجم را قادر. افراد دوزبانه در همين تواناييِ راهبردي است
تا، بنا بر شرايط موجود پيرامونِ فراينـد ترجمـه، بهتـرين تصـميم را در خصـوصِ هـر       

ترين تالش بهترين نتيجه بـه دسـت آيـد    آمده اتخاذ كند به نحوي كه با كممشكلِ پيش
وي يـي ) Minimax principle(يبيشينههمچنين بنگريد به اصلِ كمينه( ري لـ)JiříLevý( ،

بـا آمـوزشِ ايـن    ). Cowey( ،2014 :106-107(و كـاوي ) Shuttleworth(وِرتدر شاتل
توانند از دانشِ خود به آموزان آموخت كه چگونه ميتوان به ترجمهتوانايي است كه مي

  .شوند» هايي موفقمترجم«شكلِ بهينه در عملِ ترجمه استفاده كنند و به اصطالح 
مندسـازي و  ريِ ديگـر، بـراي نظـام   سازيِ اين مدل، يـا هـر مـدلنظ   بديهي است كه پياده

ي البته چشـم داشـتن بـه همـه    . ي آموزشِ ترجمه ضروري استافزايشِ بازده هر دوره
پـذير نيسـت، بلكـه    زمان در طيِ يك واحد درسـي امكـان  هاي باال به صورت هممؤلفه

را در هـا  بندي كننـد و آن ها را اولويتطراحانِ دوره بايد ترتيب و اهميت تقويت مؤلفه
  .هاي مختلف به دانشجويان آموزش دهندخاللِ درس
هـاي آمـوزشِ   ي نگارشِ كتـاب هايي از توانشِ ترجماني اثري ژرف در شيوهچنين مدل

مـثالً  (ي مـورد نظـر   ترجمه دارند؛ بدين ترتيب كه نويسنده بايد پس از برگزيدنِ حوزه
و گـروه مخاطبـانِ خـود    ..) .هاي علمي، وي متني ادبي، ترجمهي ساده، ترجمهترجمه

هايي را كه الزم بـه تقويـت   آن دسته از مؤلفه..) اي، ونوآموزانِ ترجمه، مترجمانِ حرفه(
بـه طـورِ مثـال، در    . ها اتخاذ نمايدمند در قبالِ آنبيند مشخص كند و رويكردي نظاممي

ي از اولويت ي حقوقي كسبِ تواناييِ موضوعي علمي يا ترجمههايي مانند ترجمهزمينه
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ي ادبـي توانـاييِ   كـه در ترجمـه  بااليي برخوردار است و بايد بر آن تأكيد كرد، حـال آن 
  .كندتري را ايفا ميفرهنگي و بينافرهنگي نقشِ مهم

هـاي  ي ترجمـه و روش ي ميانِ نظريهاي بسيار گذرا به رابطهچه در باال آمدتنها اشارهآن
هـاي آمـوزشِ   ي آن به بحـث در خصـوصِ كتـاب   ايهآموزشِ ترجمه بود تا بتوانيم بر پ

مينابـاد  ي هاشـمي آمـوزش ترجمـه  ترجمه در ايران و، به طورِ خاص، به بررسيِ كتـابِ  
بايد توجه داشت كه مدلِ توانشِ ترجماني، و هر مطلبِ نظـريِ ديگـر، الزامـاً    . بپردازيم

اين مطالب ايـن اسـت    نبايد به تصريح در كتابِ درسي بيان شود، بلكه هدف ما از بيانِ
كه در پسِ ساختارِ كتاب بايد نظم و انسجامي مشاهده شود كـه برآمـده از چهـارچوبي    

گونه كه گفته شد، منوط بـه كاربسـت   نظري باشد زيرا آموزشِ دانشگاهيِ كارآمد، همان
ي بايـدها و  شـود تـا از ارائـه   آموزشِ علميِ ترجمـه سـبب مـي   . هاي علمي استشيوه

هـا را بـا   آموزان خودداري كنيم و، در عوض، آندليل و تجويزي به ترجمهنبايدهاي بي
پذيرِ وابسته بـه  هاي توجيهي درست از تواناييِ راهبردي و اتخاذ تصميمي استفادهشيوه

 .شرايط فرايند ترجمه آشنا سازيم
  
  هاي آموزشِ ترجمه در ايرانكتاب. 3

-هاي آموزشِ ترجمـه در ايـران مـي   تابدر اين بخش نگاهي بسيار اجمالي به برخي ك
ي تكامـلِ  هـا و نحـوه  الزم به توضيح است كه هدف ما سيرِ تاريخيِ اين كتاب. اندازيم

هـاي كنـوني را از نظـر    تـرين كتـاب  ها نيست، بلكه فقط بر آنـيم تـا بعضـي از مهـم    آن
ديـد كتـابِ    تر بـا هايي است كه بيشكه كانونِ بحث ما كتابي ديگر ايننكته. بگذرانيم

هـاي  ها يـا تجربـه  هايي كه حاصلِ مصاحبهاند، و نه كتابدرسي و آموزشي نوشته شده
  ).1391يا خرمشاهي،  1385مانند امامي، (پژوهان هستند شخصيِ مترجمان و ترجمه

تـوان از جهتـي بـه دو    هاي آموزشِ ترجمه را در ايران، و البته هر جاي ديگر، ميكتاب
-پردازند؛ و ديگري كتـاب ي عمومي ميهايي كه به ترجمهكي كتابي: دسته تقسيم كرد

ي ي ادبـي يـا ترجمـه   ها نوعِ خاصي از ترجمه است، مثالً ترجمـه هايي كه هدف از آن
جا نه از ايـن ديـد، كـه از حيـث ميـزانِ      ولي ما در اين.... ي حقوقي وسياسي يا ترجمه
ها را بر روي يك طيف توان اين كتابيم. نگريمها ميهاي نظري به آنكاربست شالوده
پردازند، و سـرِ ديگـرِ   هايي كه فقط به مسائلِ نظري مييك سرِ آن كتاب: در نظر گرفت

هـايي  در بينِ اين دو قطب، كتـاب . پردازندي عملي ميهايي كه فقط به ترجمهآن كتاب
  .اندتصاص يافتههايي مختلف به تركيبي از نظريه و عمل اخگيرند كه با نسبتقرار مي
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، )1384(، حدادي )1371(پور ساعدي توان به  لطفيهاي كامالً نظري مياز جمله كتاب
البته فضلِ تقدمِ انتشـارِ كتـابِ   . اشاره نمود) 1388(، و كبيري )1384/2005(ميرعمادي 

شده نبوده، آن پور، آن هم در زماني كه دانشِ ترجمه هنوز در ايران چندان شناختهلطفي
سازد؛ اما اين كتاب، كتابِ ميرعمادي، و همچنـين كتـابِ   را از نظرِ تاريخي ارزشمند مي
ن  شـده ي ترجمـه كبيري كه در حقيقت خالصه اي از كتـابِ الرسـ)Larson) (1984 (  بـا

-هـاي زبـان  ي نظريـه ها و نكاتي در مورد فارسي است، همگي فقط بر پايهافزودنِ مثال
هاي بحث. گويندهاي جديدترِ ترجمه سخني نمينِ نظريهشناسيِ محض هستند و پيرامو

، نايـدا  )Catford(، كَتفـورد  )Newmark(ها عمدتاً برگرفته از كساني چـون نيومـارك   آن
)Nida(ن استترجمـه ابـرازِ   . ، يا الرس البته ميرعمادي به بسياري از كساني كه در مورد

گردنـد و  هـاي بسـيار دور بـازمي   د بـه سـال  ترِ اين افرااند اشاره دارد، اما بيشنظر كرده
. آينـد پژوهي به شكلِ امروزين و علميِ آن به شمار نمياي در ترجمههاي برجستهچهره

تـر  ي حدادي از اين جهت انـدكي تفـاوت دارد و از مسـائلي كـالن    مباني ترجمهكتابِ 
اين . (ه، ياد كرده است، البته بسيار كوتا)ايمانند ابعاد اجتماعي و حرفه(پيرامونِ ترجمه 

ي زبانِ آلماني است و گونه توجيه كرد كه وي برآمده از حوزهتفاوت را شايد بتوان اين
هـا  در كل، اين كتـاب .) بينشي دگرگون نسبت به آناني كه با زبانِ انگليسي آشنايند دارد
ترجمه بسيار ي ي نظريههنوز، در مقايسه با همتايانِ غربيِ خود، از كتابي كامل در زمينه

  .ها را براي اهداف آموزشي به كار بردتوان آنفاصله دارند و به تنهايي نمي
هـا بـه   از ميـانِ ايـن كتـاب   . هايي بدونِ مبانِي نظري قرار دارنددر آن سوي طيف، كتاب

زاده ، و اصـالن )1385(، بيرجنـدي و همكـاران   )1377(توان به تـوانگر  عنوانِ نمونه مي
ها نه به صراحت از اصولِ نظريِ خاصي سخن به ميان در اين كتاب. رداشاره ك) 1386(

رسد كه چنين اصولي به طـورِ ضـمني مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       آمده و نه به نظر مي
ها و منـابعِ  وجو در فرهنگي جستباشد شيوهتر مورد تأكيد ميچه بيشباشند؛ بلكه آن

البتـه در بـينِ ايـن گـروه،     . واژگان و تركيبات استهاي اطالعاتي براي يافتنِ برابرنهاده
اي خـاص بـينِ دو زبـان و روشِ    شوند كـه بـه مسـئله   هاي معدودي نيز يافت ميكتاب

) 1392(تـوان بـه فتـاح و هواكشـيان     از اين جمله مي. اندبرخورد آن با ترجمه پرداخته
ي نسـه و شـيوه  ي وجه و زمـانِ فعـل در فارسـي و فرا   اشاره كرد كه موضوعش مقايسه

  .ي آناستترجمه
انـد  اي از مبانيِ نظري سخن گفتههايي هستند كه تا اندازهاما در بينِ اين دو گروه، كتاب

نخسـت، برخـي   . انـد ها خود بـر دو دسـته  اين. اندهاي عملي پرداختهو سپس به تمرين
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هـا  يـن بحـث  ارتباط بـا ا هايي بياند اما تمرينهايي نظري مطرح كردهها كه بحثكتاب
) 1386/2007(و منـافي  ) 1378/1999(هـا منـافي   ي بارزِ اين كتابنمونه. اندارائه كرده

شده در آغازِ هـر فصـل هـيچ پيونـدي بـا      هاي نظريِ اندك ارائهها بحثاست كه در آن
هـا يـا   هـاي واژه ي يافتنِ برابرنهـاده هاي كلِ كتاب فقط بر پايهها ندارند و تمرينتمرين
شده در هاي نظريِ مطرحتر با بحثهاي مرتبطدومين دسته حاويِ تمرين. هاستعبارت

، و مالنظـر  )1386(فـر  ، خزاعـي )1386(تـوان بـه فرحـزاد    ها ميكتاب هستند كه از آن
در كتابِ فرحزاد به مسائل بسيار كوتاه و سربسته اشاره شده . اشاره نمود) 1388/2009(

بنـديِ  كـه دسـته  ارسي به انگليسي، مضـاف بـر ايـن   ي فاست، به ويژه در بخشِ ترجمه
كاررفته تعريف شفافي ارائه مطالب پراكنده است و همچنين از اصطالحات تخصصيِ به

-هايي است كه بـا ترجمـه  فر اين است كه پر از متنايراد بزرگ كارِ خزاعي. نشده است
حجـمِ كتـاب را بـه خـود      اند و بيش از اندازهشان براي مقايسه در كنارِ هم آورده شده

كه راهنماييِ عملي و مناسبي در خصوصِ چگونگيِ تحليـلِ  اند بدونِ ايناختصاص داده
بنـديِ مناسـب و منظمـي بـراي     كتابِ مالنظر هم فاقد طبقـه . ها به دانشجو داده شودآن

  . توان از آن به اولويت مسائلِ ترجمه پي بردي مطالب است و در نتيجه نميارائه
اي نسـبتاً  هـاي درسـي بـراي ترجمـه در دنيـا زمينـه      طورِ كل، نگارشِ علمـيِ كتـاب  به 

ي زبانِ انگليسي هم كه ديگر تقريباً غنـي از مطالـبِ پژوهشـيِ    حتا در حوزه. نوپيداست
هاي ي مبتني بر شالودههاي آموزِش ترجمهبراي آموزشِ ترجمه است هنوز تعداد كتاب

به زبانِ فارسي كـه از ايـن جهـت فعـالً در آغـازِ راه      نظري بسيار اندك است؛ چه رسد 
هـاي  همچنين، برعكسِ آموزشِ ترجمه، مطالبِ نظـري پيرامـونِ نگـارشِ كتـاب    . است

پس قضاوت در اين خصوص را بايد با انصاف و . درسي براي ترجمه بسيار اندك است
  .احتياط انجام داد

يكـي ايـن كـه    . ها وارد استكتاب ي ايندر پايان بايد گفت كه سه اشكالِ كلي به همه
دوم اين كه اين . برندي مطالب رنج ميمند در ارائهبنديِ سامانها از نبود طبقهي آنهمه
هـا  اند و، درنتيجه، مطالبِ آنها مخاطبِ خود و نيازهاي او را به دقت تعيين نكردهكتاب

ها عمدتاً بـر  ي آنه همهكو سوم اين. نواخت نيستاز نظرِ اهميت و ميزانِ دشواري يك
هـاي جديـد بـه    انـد و از ديـدگاه  ترِ ترجمه طراحي شـده هاي نسبتاً قديميي نظريهپايه

ي اين اشـكاالت ناشـي از نبـود    شايد بتوان گفت كه همه.ها خبري نيستترجمه در آن
-بدان اشاره كـرديم، بـه آمـوزشِ ترجمـه و بـي      2ديد علمي، از آن دست كه در بخش 

ها به هـيچ رو بـه   البته ناگفته نماند كه بيانِ اين اشكال. ه توانشِ ترجماني استتوجهي ب
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گـرِ آزمـون و   توانـد نمايـان  ارزش كردنِ كارِ نويسندگان نيست، بلكه خود ميمعناي بي
ي ترجمـه در ايـران از سـوي    هـاي رشـته  گيريِ بنيانخطايي باشد كه در كشاكشِ شكل
ليكن بايد بكوشـيم تـا در ايـن آزمـون و خطاهـا      . تنويسندگانِ مختلف انجام شده اس

 .تر در اين زمينه ارائه كنيممند و علميگرفتار نمانيم و سرانجام بتوانيم كارهايي نظام
  
  آموزش ترجمهمعرفيِ كتابِ . 4

هـا  ي اين كتـاب هاي عمدههاي آموزشِ ترجمه و كاستيي كتابدر باال به نوپاييِ حوزه
خـواهيم بـه كتـابِ مـورد     حال در چنين چهارچوبي اسـت كـه مـي   . در ايران اشاره شد

-كتابي است نوشته آموزشِ ترجمه.ابتدا سخني در توصيف كتاب. بررسيِ خود بپردازيم
نسخه به چاپ  500توسط نشرِ دانشگاهي در  1394ميناباد كه در سال ي حسن هاشمي

اي هم ويـرايش،  تا اندازه به ترجمه از انگليسي بهفارسي، و آموزشِ ترجمه.رسيده است
هـاي پيشـينِ   هـايي بـا كتـاب   اين كتاب از نظرِ ظاهر و ساختار تفـاوت . اختصاص دارد

پردازيم تا بتوانيم ايـن  در ادامه به توصيف كتاب از چهار جنبه مي. آموزشِ ترجمه دارد
  .ها را بهتر درك كنيمتفاوت

  
  ساختارِ كالنِ كتاب .4-1

اي پيرامونِ وجـه نگـارشِ كتـاب و    در ابتدا مقدمه. درس استكتاب برساخته از پانزده 
ي نويسنده، ساختارِ كتاب، هدف، روشِ كار در تدوينِ كتاب، مقدمات الزم براي انگيزه

همچنـين ايـن مقدمـه حـاويِ يـك      . ي استفاده از كتاب آمده اسـت كارِ ترجمه، و شيوه
هـاي  ه نويسنده بر اسـاسِ تجربـه  سئواليِ ويرايش و نقد و ارزيابيِ ترجمه است كبيست

  .خويش به هدف آموزشِ ترجمه و ويرايش به دانشجويان تدوين نموده است
هاي واژگـاني و سـاختاريِ ترجمـه از    ي دشوارينامه، نمايه، و نمايهدر پايان يك كتاب

هاي ايراني، با نامه، بر خالف بسياري از كتابكتاب. انگليسي به فارسي قرار گرفته است
ها نيز به خوبي فرد را براي رسيدن به مطلبِ نمايه. دقت خوب به نگارش درآمده است

اي ها هم، اگرچه بسيار كوتاه است، انديشهي دشوارينمايه. كنندمورد نظر راهنمايي مي
  .كارآمد براي يك كتابِ آموزشي است

  ساختارِ هر درس. 4-2
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-گذاري شدههاي اين متن شمارهملهج. هر درس از كتاب در آغاز حاويِ يك متن است
نوشـت و بـه ترتيـبِ شـماره بـراي      اند و، پس از پايانِ متن، توضـيحات در قالـبِ پـي   

سپس از مخاطب خواسته شده تا بـر  . ها و نكات نهفته در هر جمله آمده استدشواري
-اي پـيش پس از آن نيز خـود نويسـنده ترجمـه   . ي توضيحات متن را ترجمه نمايدپايه
ي شده، به گفتههاي ارائهي اين توضيحات و ترجمههمه. ادي از متن ارائه كرده استنه

  .وگو با دانشجويان استنويسنده، برخاسته از تدريسِ عمليِ ترجمه و گفت
اين تمرين گاه متنِ ديگـري اسـت   . در بخشِ بعديِ درس، يك تمرين قرار گرفته است

اي ب ارائه شده، با اين تفاوت كـه ترجمـه  كه همراه با توضيحات براي ترجمه به مخاط
هـا از  ي آنهايي، همراه با ترجمـه نهادي از آن انجام نشده است؛ و گاه متن، يا متنپيش

  .مترجمانِ ديگر براي مقايسه، و در برخي موارد برابريابيِ واژگان، است
بنـديِ  قهشده در آن درس، بدونِ طبهاي بحثدر پايانِ هر درس نيز فهرستي از دشواري

وار ، عنـوان ..ها از جمله ساختار، واژگان، كـاربرد، امـال و  ي جنبهمشخص و شاملِ همه
  .ارائه شده است

  
  هاي صوريويژگي. 4-3

. كتاب جلدي نسبتاً ساده اما زيبا دارد كه داراي طرحِ تصـويريِ گويـا و مناسـبي اسـت    
ي قلـم  نوع و انـدازه  همچنين انتخابِ. آور استجنسِ جلد و رنگ آن دلنشين و رغبت

، )هـا و بنـدها  خواه اولِ هر بند و خواه بينِ خـط (ها گذاري، فاصله)فارسي و انگليسي(
سـليقگي  چيني حاكي از دقـت و خـوش  ها، و صفحههاي متفاوت قلم براي عنواناندازه
توان از كمينـه  از نظرِ ويراستاري بايد گفت كه كتاب نمونه است؛ اين را خود مي. است

ي نسـبتاً  هـا، اسـتفاده  فاصلهها و نيمهايي اماليي و تايپي، رعايت دقيقِ فاصلهودنِ غلطب
، )هـاي فارسـي  بـر خـالف بسـياري از كتـاب    (نماي اضـافه  ي نقشقابلِ قبول از كسره

نويســيِ و كــج) bolding(نويســي هــاي ســجاوندي، و درشــتكاربســت بجــاي نشــانه
)italicizing (خـوانيِ مـتن و امكـانِ    ها سـببِ روان وعِ اين ويژگيمجم. مناسب دريافت

  .گردديافتنِ بخشِ مورد نظر به سادگي مي
  
  شناختيِ نويسندههاي روشفرضپيش. 4-4

هاي نهفته در فرضتوان به پيشبا نگاه و كاوش در مقدمه و در متن و ساختارِ كتاب مي
. و صـريح، دسـت يافـت    شـده نشـده و ضـمني و خـواه بيـان    پسِ اين كتاب، خواه بيان

نويسنده در همان آغازِ . نخستين و آشكارترين اصلِ كتاب ديدگاه عملي به ترجمه است
  :چنين گفته است) 1ص (مقدمه 
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كتابهاي موجود دربارة ترجمه عمدتاً جنبة نظري دارند و پاسخگوي مسائل عملـي  
ترجمـه ماننـد   آموزان و دانشجويان در كالسـهاي عملـي   ترجمه و نيازهاي ترجمه

-ترجمه. درسهاي ترجمة متون ساده، ترجمة پيشرفته، ترجمة ادبي و جز آن نيستند
خواهد بدانـد  او مي. آموز به موارد عملي و كاربرد مسائل نظري در عمل، نياز دارد

در فرايند ترجمه عمالً چكار كند، ترجمه چه مشـكالت و مـوانعي دارد و چگونـه    
تغييراتي بايد در جملة انگليسي انجـام داد تـا بـه جملـة     بايد بر آنها فايق آمد، چه 

فارسي طبيعي و رواني رسيد، اَعالم و اسامي خاص را چگونه بايد ترجمـه و ثبـت   
  .كرد، و جز آن

رو هستيم كه گويي قصـد نـدارد تـا سـخنِ چنـداني از      يابيم كه با كتابي روبهپس درمي
كتابهـاي آموزشـي   «يسنده بر آن است كـه  مطالبِ نظري به ميان آورد؛ و فراتر از اين، نو

و در نتيجه شايد بر [...] نويسند كه خودشان مترجم نيستند ترجمه را عمدتاً استاداني مي
پس نويسنده آموزشِ ترجمه ). جاهمان(» اندزيروبمهاي كارِ ترجمه وقوف كافي نداشته

-نه استادانِ نظريـه  داند وهاي آموزشي را رسالتي بر دوشِ مترجمان ميو نگارشِ كتاب
پـردازي در  كه نويسنده هم نظريه) 4ص (جاست گرايي در آناوجِاين عمل. دانِ ترجمه
دانـد و  ميسر مي» ايگيري از تجارب مترجمان حرفهبا ارجاع به عمل و بهره«ترجمه را 

تـر  آسـان » توجه به كار عملي مترجمـان «هاي ترجمه را با هم دريافت و آموزشِ نظريه
اين نگرشِ عملي به ترجمه در سرتاسرِ كتاب بازتاب يافته است، به ويژه اين . اردشممي

ي ويرايش، كه هاي آموزشِ ترجمه برمقولهكه نويسنده بر خالف بسياري ديگر از كتاب
دارد ايِ ترجمه است، تأكيد بسيار نهاده بيان ميهاي كامالً كاربردي و حرفهيكي از جنبه

  ).جاهمان(» ايي در ترجمه و تأليف داردويرايش نقش بسز«كه 
، نويسنده بـه خواننـدگانِ هـدف    )4ص (» مخاطبانِ كتاب«در بخشِ مقدمه وزيرِ عنوانِ 

گـويي و ابهـامِ   گزيني همراه بـا كلـي  جاست كه مخاطباما نكته اين. كندخود اشاره مي
  :خوانيمه را ميي نويسندتر در اين خصوص عينِ گفتهبراي ريزبينيِ بيش. فراوان است

خواهنـد ترجمـه يـاد    دانشجويان و كساني هستند كه مـي  آموزش ترجمهمخاطبان 
دانشـجويان رشـتة مترجمـي، و زبـان و ادبيـات      . بگيرند و با ترجمه سروكار دارند

. كارشـان باشـد  توانـد كمـك  اي دارنـد كـه ايـن كتـاب مـي     درسهاي عمليِ ترجمه
تخصصي دارند و در اين كـالس عمومـاً   هاي ديگر كه درس زبان دانشجويان رشته
. توانند براي بهبود كارشان از ايـن كتـاب سـود ببرنـد    پردازند ميبه كار ترجمه مي

خارج از عرصة دانشگاه، خيل مشتاقان ترجمه در قالب تفنّن يا در چـارچوب كـار   
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. تواند نيازهاي آنان را رفع كنداداري و موظّفي با آن سروكار دارند و اين كتاب مي
آموزش ترجمه همچنين منبعي است براي استادان ترجمه و استادان زبان تخصصي 

  .هاي دانشگاهيرشته
توان پنداشت كه گـويي ايـن كتـابي بـراي     با خواندنِ اين توصيف از مخاطبان چنين مي

كلي است از آن رو كـه  . گزيني كلي و مبهم استگفتيم كه اين مخاطب. همه كس است
ها و مترجمانِ خودآموزِ تفنّنـي تـا دانشـجويانِ    نِ تخصصيِ ديگر رشتهاز دانشجويانِ زبا

كه سخت بعيد است كه گيرد؛ حال آنمترجميِ انگليسي و حتا استادانِ ترجمه را دربرمي
اصالً بتوان چنين طيفي از مخاطب را در كتابي در اين قطع پوشش داد، آن هم كتابي كه 

و دوم اين كه مبهم است زيـرا اصـالً   . كشدوش ميآشكارا عنوانِ كتابِ آموزشي را به د
مـثالً،  . توانند از اين كتاب بهـره بگيرنـد  دانيم كه هر يك از اين مخاطبان چگونه مينمي

بگذريم از ايـن كـه   (كنند اين خيلِ مشتاقان كه در چارچوبِ كاري و موظّفي ترجمه مي
-كنند كه استادانِ ترجمه؟ پرسشاي را مياز كتاب همان استفاده) دانيم آنان كيستندنمي

ي كتاب و تعيينِ مخاطبـان، البتـه   هايي از اين دست بايد ما را به تفكر وادارند كه مقدمه
ي ترجمه، ابداً تشريفاتي نيستند و بايـد بـه راسـتي رهنمـونِ مخـاطبي      نه فقط در حوزه

 .كندگيري ميباشند كه براي خريد و استفاده از كتاب تصميم
هاي نويسنده به كيستيِ حقيقيِ مخاطبان راه ببريم، بر توانيم از گفتهچون نمياز اين رو، 

نخسـت  . شويم تا از تحليلِ مفروضات نهفته در كتاب به ايـن مهـم دسـت يـابيم    آن مي
در مقايسـه بـا   (ي قوتي بزرگ در اين كتاب كند، و اتفاقاً نقطهچيزي كه جلبِ توجه مي

هـاي علمـي، اقتصـادي،    گنجانـدنِ مـتن  . هاسـت ر متناست، تنوع د) ردههاي همكتاب
ي عمـومي، و نـه   ي ترجمهفرهنگي، ادبي، و حتا دستورِ آشپزي يعني كه نويسنده حوزه

توان فرض كرد كه مخاطبان عمومـاً  مي. اي تخصصي، را برگزيده استترجمه در زمينه
هايĤِغـازينِ  در سطحِ مبتدي و شايد متوسـط هسـتند و هنـوز در صـدد فراگيـري بنيـان      

ي اظهارات نويسنده مبني بـر هـدف نهـادنِ طيـف     كنندهپس اين تا حدي نقض. ترجمه
-گواه ديگر دالِ بر اين كه مخاطبانِ كتاب مبتدي هستند نحوه. ي مخاطبان استگسترده

رسد كه نويسنده اين كار را عامدانه، به نظر مي. ها از آسان به دشوار استي چينشِ متن
، )هـاي ديگـرِ آمـوزشِ ترجمـه در ايـران     بر خالف بسياري از كتاب(به درستي  و كامالً

مـثالً يـك   (تـري هسـتند   تـر و از منـابعِ سـاده   هاي نخست كوتـاه متن. انجام داده است
  .هاي پاياني دشوارتر و درازترندو متن) ي كودكاندانشنامه
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اكنـون  . برده به كـار بنـديم  امكند كه براي نقد كتابِ نهاي باال چارچوبي فراهم ميآغازه
  .ي سنجش بگذاريمقادريم اين كتاب را به بوته

  
  آموزشِ ترجمهنقد و بررسيِ كتابِ . 5

هـاي آمـوزشِ ترجمـه و همچنـين بررسـيِ      جا به طرحِ موضوعِ نگـارشِ كتـاب  تا بدين
سـپس سـاختارِ   . هاي آموزشِ ترجمه در ايران پـرداختيم ترين كتابشدهاجماليِ شناخته

. ميناباد را توصيف كرديمبه قلمِ حسنِ هاشمي آموزش ترجمهوري و محتواييِ كتابِ ص
كـارِ نقـد را در قالـبِ    . هاي اين كتاب بپـردازيم هاي قوت و كاستياما حال بايد به نقطه

  .برشمرده شدند انجام خواهيم داد) 1بخش (چهار ركني كه در پايانِ بخشِ درآمد 
  
  علميِ آموزشِ ترجمهمبانيِ : ركنِ نخست. 5-1

نخستين زمينه براي سنجشِ كتاب اين است كه تا چه ميـزان سـازگار بـا مبـانيِ علمـيِ      
پژوهـي  ترين دستاورد ترجمـه تر گفته شد، بزرگگونه كه پيشآن. آموزشِ ترجمه است

هـاي آموزشـيِ   از خـاللِ نكتـه  . براي آموزشِ ترجمه مفهومِ توانشِ ترجماني بوده است
هـاي  تر توانـايي توان دريافت كه هدف آن بيشپيِ هر متن در اين كتاب ميذكرشده در 

البته بيش از همه ). از همين جستار 2بنگريد به بخش (متني، فرهنگي، و راهبردي است 
. ها به درك مطلـب اختصـاص دارد  كند، زيرا بخشِ اعظمِ نكتهبر تواناييِ متني تأكيد مي

بـه هنگـامِ تـدريسِ ترجمـه در دانشـگاه شـايد كمـي        اين تأكيد بر درك و فهمِ مطلـب  
هايي ماننـد خوانـدن و درك   رود دانشجويان در درسحشوآميز باشد، چرا كه انتظار مي

تـرِ  هاي درك مطلب آشنايي پيدا كرده باشند و شـايد الزم باشـد بـيش   مفاهيم با مهارت
امـا، در  . طلـب گـردد  ي انتقـالِ م وقت كالسِ ترجمه صرف تواناييِ راهبـردي و شـيوه  

  .گرددمجموع، پرداختن به اين هر سه توانايي از نقاط مثبت كتاب محسوب مي
گونـه كـه در   ي مطالب، هماني ارائهاي كه بايد در آن تأمل كرد اين است كه شيوهنكته
-ريخته است به نحوي كه اين تواناييهاي بعد نيز اشاره خواهيم كرد، بسيار درهمبخش

هـا در  هاي مربوط به هـر يـك از آن  گيرياند و تصميمبندي نشدهمنظم طبقه ها به طورِ
مدار را ايجاد پيونـدي ميـانِ   اگر يادگيريِ مفهوم. بندي نشده استفرايند ترجمه اولويت

هاي تجربي و قواعد منسجمِ ذهني بدانيم، پـس دو راه در فراينـد آمـوزش پـيشِ     نمونه
ي ، يعنـي ابتـدا ارائـه   )Deduction(كت از كل بـه جـزء   يكي حر: گرددروي پديدار مي

هاي واقعيِ تجربـي؛ و ديگـري   قواعد موجود به صورت تجويزي و سپس بررسيِ نمونه
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هـاي تجربـي و   هـا و نمونـه  ي مثـال ، يعني ابتدا ارائه)induction(حركت از جزء به كل 
يكـي از ايـن دو رهيافـت،     بدونِ اسـتفاده از . هاسپس استخراجِ قواعد كلي از درونِ آن

هـاي  آموز فقط با انبـوهي پيـاپي از نمونـه   ماند، چرا كه ترجمهفرايند يادگيري عقيم مي
به طورِ مثال، . ها را تعميم دهدتواند كاربست آنشود و به آساني نميرو ميموردي روبه

ي آن در سازي در ترجمه يك راهبرد به هنگامِ برخورد با مفهومي اسـت كـه بـرا   نوواژه
امـا  . كـه وجـود دارد امـا مناسـب نيسـت     اي وجود ندارد و يا اينزبانِ مقصد برابرنهاده

پـس  . استفاده از اين راهبرد در برخي مواقع پسنديده است و گاهي نيز مناسـب نيسـت  
منـد، خـواه از روشِ   هاي نظريِ خود و با استفاده از استداللي هـدف ي بنيانبايد بر پايه

توانـد تصـميم   آموز ياد داد كه چگونـه مـي  كل، به ترجمه-به-اه جزءجزء و خو-به-كل
سازي در بافتي خاص مناسب اسـت يـا خيـر؛ و گفتنـي اسـت كـه       بگيرد كه آيا نوواژه

هاي مختلف همـراه  سازي در بافتهاي متعدد از نوواژهآموزشِ اين موضوع بايد با مثال
  .گردد

سـؤاليِ ويـرايش و نقـد و ارزيـابيِ     بيسـت «واپسين موضوعِ شايانِ يادكرد در اين بخش 
نويسنده اين فهرست را . كتاب مطرح شده است 11و  10ي است كه در صفحه» ترجمه

-به عنوانِ رهنمودي براي مخاطبانِ كتاب ارائه كرده است تا بر اساسِ آن بتوانند ترجمه
اصـول  «وي بر آن است كه ايـن فهرسـت حـاويِ    . اي را نقد و ارزيابي و ويرايش كنند

ي ترجمـه را در  و به راستي بايد پرسيد كه، اگـر نظريـه  (اند ترجمه» كلّي نظريه و عمل
اصـولِ  «پژوهي در نظـر بگيـريم، اصـالً منظـور از     معناي دقيق و علميِ رايج در ترجمه

چنـان كـه در بـاال اسـتنباط     اگر مخاطبانِ كتاب را، آن!). دقيقاً چيست؟» ي ترجمهنظريه
آيـد  وزانِ مبتدي در نظر بگيريم، چنين فهرستي نه تنها به كارِ آنان نمـي آمكرديم، ترجمه

گويي است و پوشاني، ابهام، و كلياين فهرست پر از هم. كندكه آنان را سردرگم نيز مي
حاصـل بـوده   ها جدالي بـي ها بر سرِ آندهد كه قرنهاي سنتيِ ترجمه ميبويي از بحث

بنـدي  هاي كتاب، بدونِ هيچ طبقهي بخشهمچون بقيهي آن، مضاف بر اين، ارائه. است
نسبت بـه مـتنِ اصـلي،    » زياد داشتن«و » كم داشتن«هايي چون عبارت. و اولويتي است

بـودن،  » روشـن «بـودن،  » شـيوا و روان «مـتن،  » سـبك «، »متفاوت بودنِ ترجمه با اصل«
به كار روند هيچ حاصلي  اي و بدونِ تعريف دقيقو غيره هنگامي كه كامالً سليقه» ابهام«

-هـاي ششـم و چهـاردهِم ايـن بيسـت     مثالً دو مورد زير سئوال. در پي نخواهند داشت
  :سئوالي هستند
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ها را درسـت  هاي شاخصِ متنِ اصلي را درست تشخيص داده و آنآيا مترجم ويژگي -
  انتقال داده است؟

ترجمه رعايت كـرده   آيا مترجم سبك متنِ اصلي را درست تشخيص داده و آن را در -
  است؟

هـا تفكيـك درسـتي    توان ميانِ آنپوشانيِ اين دو پرسش بسيار زياد است و ابداً نميهم
  :كه در سئوالِ پاياني، يعنيو يا اين. قائل شد

آيا مترجم كارِ خود را با متنِ اصلي مقابلـه كـرده و آن را تصـحيح و ويـرايش كـرده       -
  است؟

توان دانست كـه متـرجم ايـن كـار را     سخي رسيد؟ چگونه ميتوان به پابه راستي آيا مي
ي متنيِ ترجمه اشاره كنـد، بـه   كه به فراوردهكرده يا نكرده است؟ اين سئوال بيش از آن

رسِ ما دور بوده اسـت و بـراي نقـد    كند كه كامالً از دستفرايند عملِ ترجمه اشاره مي
ه دليلِ پرهيز از اطناب، نكات ديگرِ اين ب. ترجمه هيچ نيازي به پاسخ دادن به آن نداريم

كنـيم كـه   دهيم و فقط بـه ايـن نتيجـه بسـنده مـي     سئوالي را مورد بحث قرار نميبيست
آموزان بسيار ستودني است، اما ي فراهم ساختنِ يك رهنمود كارآمد براي ترجمهانديشه
  .علمي و نظري باشدهاي شده و مبتني بر استداللي تحقّقِ آن بايد كامالً حسابشيوه

  
  هامقايسه با ديگر كتاب: ركنِ دوم. 5-2

ترين مهم. هاي آموزشِ ترجمه سرآمد استترديد در ميانِ بسياري از كتاباين كتاب بي
ي عملـي در  هـاي تجربـه  هايي هستند چون شكل گرفتن از ريشهداليلِ اين ادعا ويژگي

هـا، و  ، تنـوع در مـتن  )4,3ش بخـ (هـاي صـوري   تدريسِ ترجمه، نهايت دقت در جنبه
هـاي كتـاب كـامالً    در ضـمن، سـاختارِ درس  . دشـوار -بـه -ها با منطقِ آسانچينشِ متن

بيني است كه اين خود مزيتي براي يك كتابِ آموزشي دست و قابلِ پيشمشخص و يك
  .گردداست و سببِ خوگيريِ آسانِ مخاطبان با كتاب مي

-هاي آموزشِ ترجمه در ايران هنوز شكلارشِ كتابطور كه در باال گفتيم، نگاما، همان
. ها بسنده كـرد يافته نيست و در آغازِ راه است؛ پس نبايد به سرآمدي در ميانِ اين كتاب

شـده در نقـد حاضـر، از بسـياري از     ي موارد طـرح ، به دليلِ همهآموزشِ ترجمهكتابِ 
بـه طـورِ   . تـر اسـت  ليسي، عقبهاي اروپايي، به ويژه انگي زبانهمتايانِ خود در حوزه

 Thinkingهـاي  ي كتـاب هـاي سـرآمد جهـاني مجموعـه    نمونـه، يكـي از ايـن كتـاب    

Translation جراتل از انتشارات)Routledge (      روي اسـت كـه بـه كوشـشِ هـ)Sándor 
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Hervey (و هيگينز)Ian Higgins (  ،براي آموزشِ ترجمه از آلماني، فرانسوي، اسـپانيايي
روي، البـريج، و هيگينـز    (اند و عربي به انگليسي تأليف شدهايتاليايي،  مثالً بنگريد به هـ

گـرا  اين مجموعه كامالً بر رويكردي نقش). براي مجلد آموزشِ ترجمه از آلماني 2006
استوار است و ديدگاهي بسيار منسجم و كارآمد به ترجمه دارد كه حاصلِ تركيبي ميانـه  

يابيم كه آموزشِ ترجمه بـه  هايي درميبا چنين كتاب در سنجش. از نظريه و عمل است
روسـت و كارهـايي   هاي آموزشيِ مناسب روبـه فارسي و از فارسي هنوز با فقدانِ كتاب

  .طلبدعظيم مي
  
  جايگاه كتاب در نظامِ درسيِ دانشگاهي: ركنِ سوم .5-3

كتـاب بـراي    نخستين هدف ما در اين جستار، آن گونه كه اشاره شد، بررسيِ شايستگيِ
بنابراين، پس از اين همه بايد ديد كه آيا كتـاب بـراي   . تدريس در نظامِ دانشگاهي است

  ي دانشگاهي مناسب است؟ و اگر مناسب است، براي كدام واحدهاي درسي؟استفاده
يكي اين كه : ي نويسنده اشاره شدشناختيِ عمدهفرضِ روشبه دو پيش)4-4(در بخش 

هاي طيفي گسترده، از عالقمندانِ تفنّني گرفته تا دانشجويانِ رشتهمخاطبانِ كتابِ حاضر 
البته نبايد از نظـر دور  . باشندها، ميي مترجمي و استادانِ آنغيرزبان و دانشجويانِ رشته

هاي زبـاِن تخصصـي   هاي غيرزبان براي ترجمه در درسداشت كه نيازِ دانشجوي رشته
مترجميِ انگليسي باشد ولو كه اين هر دو در سطحِ چه بسا بسيار متفاوت از دانشجويانِ 

در . هاي تفنّني دنبـال كننـد  ها نيز شايد هدفي ديگر نسبت به مترجممبتدي باشند، و اين
گـوييم؛ امـا   درستيِ مخاطبانِ غيردانشگاهي و دانشجويانِ غيرزبان در اين جا سخني نمي

. دانشجويانِ ترجمـه تـا كجاسـت   بحث ما پيرامونِ اين است كه كاركرد اين كتاب براي 
ي تر كاري عملـي اسـت و اسـتفاده از نظريـه    فرض اين بود كه ترجمه بيشدومين پيش

كند؛ و درست همين مورد دوم است كـه  ترجمه كمك شاياني به پرورشِ مترجمان نمي
ي ايـن  در نتيجـه . دار كـرده اسـت  آموزان كمي خدشـه ارزشِ اين كتاب را براي ترجمه

ي نكات مد نظر نويسنده در بابِ ترجمه به صـورت در هـم و در خـاللِ    همهرويكرد، 
. انـد ها از هم تفكيك شده ارائه گرديـده ي جملههايي كه صرفاً بر مبناي شمارهيادداشت

ها و تعيينِ اولويـت  آموزِ مبتدي هنوز قدرت تفكيك دشوارياما غافل از اين كه ترجمه
هـا بـراي از بـر كـردن     اي از نكتـه يد به او آموخت فقط سياههچه باها را ندارد و آنآن

بنـديِ  ها بـر اسـاسِ اولويـت اهميـت، و بـا طبقـه      پس نياز است تا اين دشواري. نيست
شود كه دوبـاره بـه بخـشِ مخاطبـانِ     مشكل وقتي دوچندان مي. درست، آموزانده شوند
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شجويان رشـتة مترجمـي، و   دان«: فرضِ اين كتاب در قسمت مقدمه نگاهي بيندازيمپيش
كارشـان  توانـد كمـك  اي دارند كه اين كتـاب مـي  زبان و ادبيات درسهاي عمليِ ترجمه

ي ي تـدريسِ همـه  توان چنين استنباط كـرد كـه شـيوه   از اين جمله مي). 4ص (» باشد
حـال  . كندهاست كه تغيير ميهاي عمليِ ترجمه يكسان است و فقط دشواريِ متندرس

آموزان تغيير گردند بنا بر سطحِ ترجمهآموزان مطرح ميكه براي ترجمه آن كه مشكالتي
ي تـر در سـطحِ ترجمـه   ي ويـرايش بـيش  به طورِ نمونه، شايد تأكيد بر مسـئله . كنندمي

مـثالً  (ي مقـدماتي  اهميـت يابـد و در ترجمـه   ) رفتهي پيشمثالً درسِ ترجمه(اي حرفه
ريختگـي فهرسـت موضـوعات    ايـن درهـم   گـواه ديگـرِ  . نگنجد) ي سادهدرسِ ترجمه

-يافته است كه در پايانِ هر درس قرار گرفته است؛ فهرستي از مسائلي در حوزهپوشش
  .هاي بسيار متفاوت، اما بي هيچ ترتيبيهاي بسيار دگرسان و با اولويت

هـاي  بندي كند، مـثالً دشـواري  ها را گروهبود تا نويسنده دشواريپس بهتر مي  
ها را براي بنديِ ديگر، و اولويت آنفرهنگي، متني، راهبردي، و يا هر گونه تقسيمزباني، 

تـوان بـه معنـاي واقعـي كتـابي      با اين توصيف، اين كتاب را نمي. مخاطب روشن سازد
-هـاي حاشـيه  اي از مـتن تر بـه پيكـره  ي آموزشِ ترجمه ناميد و بيشدرسي براي رشته

ي آموزشي، خواه در كالس و خواه به شـيوه مواد كمكماند كه به عنوانِ شده مينويسي
توان مورد استفاده قرار داد؛ كه البته اين نيز ارزشِ خاصِ خـود را دارد و،  خودآموز، مي

اي غني از دانـشِ  در صورتي كه با رهنمودهاي استادي زبردست همراه باشد، سرچشمه
  .ترجمه خواهد بود

  
  هايشي كارِ نويسنده با هدفي نتيجهمقايسه: ركنِ چهارم. 5-4

گيري در برابرِ ماهي دادن به يك فـرد  ، نويسنده مثالِ معروف ارزشِ ماهي2ي در صفحه
رسيدن از ماهي دادن بـه  . ي كتاب دارداما اين تناقضي بزرگ با شيوه. شودرا يادآور مي

استنباط و  اين حركت نيازمند. گيري مستلزمِ حركتي استقرايي از جزء به كل استماهي
همانـا رسـيدن بـه    . هاسـت شده در قالبِ نكتـه ي جزئيات مطرحگيري از مجموعهنتيجه

گيراني كاركشـته بسـازد؛ و   تواند ماهيرهنمودهايي كلي است كه از دريوزگانِ ماهي مي
گونه كه آن. خوردمند به چشم نمياين چيزي است كه در كتابِ حاضر به صورت هدف

كند؛ پس اي از مسائل را بدونِ تفكيك ارائه ميكتاب همواره آميزه گفتيم، 5,3در بخش 
آموزِ مبتدي توقع داشـت كـه راه و روشِ ترجمـه را اسـتنباط     توان از ترجمهچگونه مي

ــت،  ــد؟ در حقيق ــيِروش و روش«كن ــنده  » شناس ــرِ نويس ــورد نظ ــوه ) 2ص (م در انب
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را نه فقط بر كتابِ حاضر بلكه اين خرده . هاي پراكنده گم شده استتوضيحات و مثال
تـوان گرفـت كـه در آن همـواره     بر نظامِ آموزشِ دانشگاهيِ ترجمـه در ايـران نيـز مـي    

گيرنـد، امـا خروجـيِ    شمار و پراكنده را از استادانِ خود فرامـي هايي بيدانشجويان نكته
  .رسدها چندان خشنودكننده به نظر نميكيفيِ دانشگاه

سخن رفته ) error analysis(از اصطالحِ تحليلِ خطاها ) 6 ص(همچنين در جايي ديگر 
تحقيق در ماهيت و داليل «: نويسنده اين اصطالح را به درستي تعريف كرده است. است

همچنين فرايند تحليلِ خطاها را نيز به درسـتي  . »بروز خطاها در آموزش زبان و ترجمه
 ت  شناخت خطا، توصيف و تبيين آن، شناخت دال«به صورت يل بروز آن، ارزيابي ماهيـ

اما ادعاي نويسنده . عنوان كرده است» آن، و عرضة راهكارهاي اصالحي براي رفع خطا
توصـيف  «رسد كه به نظر مي. كارگيريِ تحليلِ خطا نادرست استمبني بر كوشش در به

و زيرا توصيف . شناسيِ اين كتاب اجرا شده تفاوت داردچه در روشبا آن» و تبيين خطا
بنديِ جمعيِ خطاهاست، كه تبيينِ خطا به خطاهاي منفرد اشاره ندارد، بلكه نيازمند طبقه

پس اين خود كاربست صحيحِ تحليلِ خطاها را . البته در اين كتاب چندان پررنگ نيست
  .دچارِ اشكال كرده است

تابِ خـود را  جا نويسنده كدر اين. اشاره كنيم 7ي اي نيز در صفحهدر پايان بايد به نكته
دانسته است و اين نـوع پـژوهش را چنـين    ) action research(پژوهي مصداقي از كُنش

تحقيقي است كاربردي كه هدفي عملي را مد نظـر دارد و معمـوالً   «: تعريف كرده است
تـر،  امـا، چنـد خـط پـايين    » .شـود براي بهبود فرايند يا نظام و سازماني خاص انجام مي

پژوهي در واقع تحقيق آزمايشـي يـا   كنش«: كنداين شرح ارائه مي تر بهتوصيفي مبسوط
مند براي ايجاد دگرگوني يـا  مدار است و با تالش نظام-اي است كه نظريهگرايانهآزمون

پژوهـي در  سخن از دقت و چند و چونِ تعريف كنش» .خورداي پيوند مياصالح پديده
ي واژه. مدار بودن اسـت گرايانگي و نظريهاما ادعاي نويسنده آزمون. گنجداين مقال نمي

كه نويسـنده در آغـازِ   مدار اندكي در تناقض با ساختارِ اين كتاب است؛ به ويژه آننظريه
در . گرايي در كتابِ خويش سخن گفته اسـت گريزي و عملمقدمه با صراحت از نظريه

هـاي  هـا در مـتن  گرايانه نيز بايد گفت كـه بـه كـار گـرفتنِ واژه    ي آزمونخصوصِ واژه
-حال كه نويسنده از كـنش . ها همراه باشدتخصصي بايد با احتياط و دقت در معناي آن

شناسـيِ  پژوهي سخن گفته ظاهراً قصد دارد ما را انـدكي وارد فضـاي تخصصـيِ روش   
، كـه در  )experimental(گرايانـه  ي آزمونپس جاي پرسش است كه واژه. پژوهش كند
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شده دارد، آيا به راستي قابلِ اطالق بـه  ايي كامالً دقيق و تعريفشناسيِ تحقيق معنروش
  .اين كتاب هست يا خير

  
  گيري نتيجه. 6

-ي نويسنده برميهايي كه از دل و انديشههاي آموزشِ ترجمه، به ويژه آننگارشِ كتاب
بررسـيِ  نقـد و  . استفاده ندارند، را بايد به فالِ نيك گرفتاي تشريفاتي و بيآيند و جنبه
هـاي  ي شـالوده هايي بايد در كمالِ دقت و انصاف صورت گيرد و بـر پايـه  چنين كتاب

بـرد و  علمي باشد، چرا كه آموزشِ ترجمه در ايران هنوز در طفوليت خود بـه سـر مـي   
از همين روست كه جستارِ حاضـر بـر   . رشد اين نوزاد نيازمند دقت و زمانِ بسيار است

هاي ترجمه، و در قالـبِ مقايسـه بـا ديگـر     چوبي برآمده از نظريهآن شد تا با تعيينِ چار
ميناباد بپـردازد  به قلمِ حسن هاشمي آموزشِ ترجمههاي موجود، به سنجشِ كتابِ كتاب

  .تا جايگاه آن را، به ويژه با رويكرد آموزشِ ترجمه در دانشگاه، روشن سازد
-طور كه اشاره شد، يكي از مزيتهمان. هايي استها و قوتطبيعتاً كتاب داراي ضعف

ي تدريسِ عملِي ترجمه دارد و ديگـر مزيـت آن   ها اين است كه كتاب ريشه در تجربه
هاي همچنين تنوعِ بسيار خوبي در متن. هاي صوري استنهايت اعمالِ دقت در ويژگي

مـا  ا. انـد ها به خوبي از آسان به دشوار در كتـاب قـرار گرفتـه   انتخابي هست و اين متن
ي هـاي منسـجمِ نظـري و ارائـه    ي ضعف كتاب بهره نبـردن از شـالوده  ترين نقطهبزرگ

آموزِ مبتدي قـادر نيسـت بـه    ي مطالب است، به نحوي كه ترجمهريختهپراكنده و درهم
شايد دليلِ اصليِ ايـن مسـئله ايـن    . خوبي به استنباط قواعدي كارآمد در ترجمه بپردازد

هاي دانشگاه است و در سِ ترجمه توسط نويسنده در كالسباشد كه كتاب حاصلِ تدري
وگو بـه  جا نويسنده خود به طورِ شفاهي بسياري از قواعد و مطالب را از طريقِ گفتآن

انـد و در نتيجـه   وگوها در كتاب جايي نيافتهآموزانده است، اما اين گفتدانشجويان مي
توان بـه  اب را به شكلِ كنوني نميبه همين دليل، اين كت. خلئي بزرگ شكل گرفته است

عنوانِ يك كتابِ درسِي مستقل براي آموزشِ ترجمه در دانشگاه در نظـر گرفـت، بلكـه    
هـاي  تـرِ دانشـجويان بـا مثـال    بهتر است از آن به عنوانِ منبعي كمكي براي آشناييِ بيش

اي نـده هايي از اين دست همچنان تداوم يابـد و آي اميد است كوشش. عملي استفاده كرد
  .روشن پيشِ روي آموزشِ ترجمه قرار گيرد
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