
Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 

Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 20, No. 8, Autumn 2020, 379-393 

Doi: 10.30465/crtls.2020.25401.1529 

Criticism of Theoretical Framework of Two Textbooks  

in Literary Translation Teaching in Iran 

Jeiran Moghaddam
*
 

Abstract 

Despite all the valuable efforts made in the field of translation studies in Iran, there are still 

quite a few tangible gaps. The academic literature, usually consisting of a theoretical and a 

practical part, instead of establishing the role and responsibility of a translator as an agent 

who is in continuous interaction with the society, often tends to approach language as a 

non-social and abstract matter. As a result, translators trained in this educational system 

have an abstract perception of themselves and of the translation process. This article 

analyzes the theoretical part of the books “A Prologue to the Bases and Techniques of 

Translation” by Kazem Lotfipour Saedi and “Literary Translation” by Ali Akbar Aghili 

Ashtiani as two of the books in translation teaching that are used as academic references in 

Iranian universities, and studies the concordance of the theoretical part of the named books 

with contemporary approaches in teaching translation. 
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 های غربی ترجمه نقد آموزش نظریه

 یراندر ا یادب ۀآموزش ترجم ۀنام درس دو در

*ریجيرانمقدمچرکا

 چكيده

صهور    طه  یح نیه ا که  در  یمند ارزش یها تالش باوجود رانیا در یادب ۀترجمآموزش 
از دو بخه    عمومها  که    ،دنظرمه  ی. کتب درسه دارد یاریبس یها یگرفت  است هنوز کاست

در  گهر  کهن   منزلهۀ  مترجم به   مسئولیتنق  و  ک  آناز   یب ،شده لیتشک یعمل و یتئور
و نه    یانتزاعه  یا مقول  منزلۀ با زبان ب  دهند، موزشعلم آ نیا نندگایترجم  را ب  جو ۀطیح

و  یاجتمهاع  ریه غ یفه یتعر زین دهد یم میک  تعل یو الجرم مترجم کنند یبرخورد م یاجتماع
دو کتها    یبخ  نظر بر یحاضر نقد ۀمقال دارد. شتنیمقول  و از خو نیاز ا یانتزاع هیگا
 اثهر  یادبه  ۀترجمه و  یسهاعد   ورپه  یلطفه ظم کها  یفلأته   بر اصول و روش ترجم یآمد در
مقاله    یناست. ا یط ح یندر ا یاز کتب دانشگاه ییها نمون  منزلۀ ب  یانیشتآ  یلیعقاکبر  یعل

را بها   هها  آن یخهوان  ههم  یزانو م یدو کتا  را بررس ینا یبخ  نظر یفیتوص یکردیبا رو
 یهدتر جد ییهها  هنگاها و  وشدنبال ر ب و  کند یآموزش ترجم  مطالع  م یامروز یها یدگاهد
 صور  ب  بلک  ،مجرد یعمل منزلۀ ب  ترجم  ن  ب  ها آنک  در  گردد یآموزش ترجم  م یبرا
 یانسهان و جاهان   یهان م ئمهی دا ینگاه شهود که  دروا هز از تعهامل     ئمدادر حرکت  یندیفرا
 .زید یک  مترجم در آن م یدآ یم بر

 .نظریا  ترجم آموزش ترجم ، مطالعا  ترجم ،  ها: کليدواژه
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 مقدمه. 1

 و را به  خهود معطهوا داشهت      ک  از دیرباز ذههن بشهر  ست ا الیؤساین  ترجم  چیست؟
ادبهی، فلسهفی،   مکاتهب   جو و یافتن پاسخ ب  این پرس  همیشگی درطول تهاریخ و جست
یهافتن   ترجمه  نیهز   ۀده اسهت. در حیطه  کهر  درگیهر خهود  مختلهف را  شناسی  و زبان ،زبان

پهردازان،   گران ترجم ، نظری  مطالع  ۀهمواره دغدغ برای لغا  معادل ترین و باترین درست
 ۀدغدغه  پاسخی درخور و جامز به  ای  نظری اما با گذر زمان، هیچ ، و مترجمان بوده است

 و شاید هرگز نیز ندهد.است فوق نداده 
 زیه در ترجمه  ن  یالدیهفتهاد مه   ۀده ک  در رامون،یب  جاان پ ی طع ریغنوع نگاه  نیا
مطهر    زیه ن و... ،هنهر  اسهت، یس یقیمثل فلسف ، موس گرید یها ط یحاز  یارینند بسهما

مهتن که  مولهول آن     یرامونیپ طیتابز شرا ؛گرفت نظر در ایپو یندیشد، ترجم  را فرا
 بود. واحد ترجمه  در  یبررس  ابل یو فرامتن یمتن یها یژگیو اساس بر ندیچون خود فرا

نقهد و آمهوزش ترجمه  را     ۀعرصه  ها سالک  تا آن  دبو ن  متن ن  کلما  و کردیرو نیا
و ملهرا   دیه شد ک  عمل ترجم  در آن تول لیتبد یبلک  ب  کل فرهنگ ،گرفت یبر م رد
 یلهو  ۀاسهتناد گفته   به   (Bassnett 2002) مطالعا  ترجم . سوزان بسنت در کتا  شد یم
راه  ج  باشد، همخود متو ک  آنبدون  یک  مترجم حت کند یم دیکأتمطلب  نی( بر ا1980)

را به  فرهنهگ    یفرهنگ یابند میمعنا  ها  ک  کلما  در کالبد فرهنگ جا آن از انتقال کلم  و
 .  کند یترجم  م گرید

مطالعها    ۀخود گرفت  است و تعریف آن در سای ب ر این  رن ترجم  معنای جدیدی د
 نهگ دیگهر  مهتن به  انتقهال فرهنگهی به  فره      راصِ توصیفی و چرخ  فرهنگی از انتقال

صهرا در   یگهذار تأثیرو  ییانتقال متن با توانها  یخنثا از ابزار و مترجم توسع  یافت  است
 ،وصهف  نی. بهاا شهود  مهی  لیتبد گرید کیب  مسئول تعامل دو فرهنگ با  دستور زبان ۀطیح
که  در   یراتییتغ ؛شده است یادیبن را ییدچار تغ زیمترجم ن تیک  ترب ستیتعجب ن یجا

انهد،   شده نیترجم  تدو نینو یها نول گرفتن  از پا  یزش ترجم ، ک  پآمو کیکتب کالس
 یبهر بخه  نظهر    یپهژوه  بهر آن اسهت تها بها مهرور       نیه ا .اند هاز نظر دور ماند عموما 

 یانیآشهت   یله یاکبهر عق  ی لهم عله   به   یمتهون ادبه   ۀترجم یاول ،آموزش ترجم  ۀنام دودرس
 یسهاعد   پهور  یلطفه  لهم کهاظم    به   بر اصول و روش ترجمه   یآمد در یگریو د (9028)
 ،ها یبسنجد و کاسترا  ترجم  یموجود در فضا یازهایکتب با ن نیتناسب ا زانیم (9039)
 .دکن انیتوج  را ب موردو نکا  مثبت  ،هاازین
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  آن ۀ. آموزش ترجمه و پيشين2

. انهد  هآمهوزش ترجمه  نوشهت  شهد     ۀکتب و مقاال  بسیاری با رویکردهای مختلف دربهار 
 و  هها گهام برداشهت    افهرادی که  در ایهن مسهیر طهی سهال       ۀهمه  تقدیر تالش  ابل دباوجو
، نیاز مبرمی ب  نگارش کتب نوین و نقهد  اند هتقریر آورد ی آموزش ترجم  را ب ها  نام درس
تهوان ذا    می سو دلیل آن را ازیک .خورد چشم می ب  شده در این حیط  کتب نوشت  مستمر

نظریها    بهین چنهدان روشهن    نتزاعهی و نه   ا کمابی  ر ارتباطدیگ سوی از پویا و ۀرشت این
پهی ایهن نیسهت که  ایهن دو       در این مقال  و یادگیری کار ترجم  دانست. ،تدریس ، ترجم

ی هفتهاد و هشهتاد شمسهی نقهد کنهد، بلکه  ههدا آن        هها  هرونظر متنهی در د   ازکتا  را 
چه  در آن کتهب    اگهر سهت که    ا یدانشگاهی کشور نظام شناسی آموزش ترجم  در آسیب

شهوند، مطالعها     ترجم  و چاپ مهی  مبدأروزه از چاپ در کشور  چند ۀزمان یا با فاصل هم
و ترجمه    ،زبان ، ففلس ،ای آن در تعامل نمادین بین تاریخ رشت  اهمیت بینباوجود ترجم  
 ههای   کتها از  نمونۀدو  منزلۀ شده تناا ب  اشاره. این دو کتا  اند هدور از چشم ماند ب  عمال 
شمسهی بهرای    هشهتاد و  هفتهاد  یهها   ی نخستین خود در دهها ک  در چاپ اند شماری بی

یها بها انهدکی     روزرسهانی  به  چنهان بهدون    هم و اند همترجمی تدوین شد ۀرشت تدریس در
 شوند. تدریس می ها هدانشگا رسانی در روز ب 

 ۀوگانه وی دالگه های آموزش ترجم  در جاهان و در ایهران هنهوز     کالس از یاریسدر ب
شود و نق  متهرجم در ایهن    تدریس می« آزاد ۀترجم   ه   اللفظی توت ۀترجم» بدون انعطاا

که    حهالی   دریابهد.   میان ب  حرکت بین دو سر این طیف و انتقال زبانی صرا آثار تقلیل می
 که   شهود  ی نوین، مترجم موجودی اجتماعی است و همین ویژگی سبب مهی ها هدر دیدگا
 ،عبهارتی  روابط اجتماعی و تولیدا  فرهنگی نق  داشت  باشد. به   در گر کن  منزلۀ وی ب 

 گهذارد و  مهی  تهأثیر ر موهیط اجتمهاعی خهود    دکنهد   سو با متنی ک  تولید مهی  مترجم ازیک
 تهأثیر اجتماع، هنگام تولید موتهوا از موهیط خهود     عضوی از ساختار منزلۀ ب  ،دیگر سوی از
فراینهد ترجمه  در تعامهل بها اجتمهاع       ر ههر  هدم از  شود ک  وی د پذیرد. این سبب می می

شهود.   ملرا می آن تولید و متن ترجم  در ک  گفت  شد گون  همان و پیرامون خوی  باشد
ی مختلف به   ها ی فرهنگیها ادوار زمانی مختلف و بافت روست ک  نق  مترجم در این از
 دارد.  نیاز  تعریف مکرر باز

پهی    هها  آن ب   هرن  درموردنظریا   و است شده میم گرچ  عمل ترجم  از دیرباز انجاا
معرفی مطالعها  ترجمه ،   جرمی ماندی در کتا   ک  چنان ،آموزش ترجم  ۀسابق ،گردد می باز
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 در آموزشهی دانشهگاهی   ۀرشهت  منزلۀ ب  ،کند تد یق می (Munday 2012) و کاربردها ،ها  نظری
 ،آن از پهی  شلت شکل گرفت  اسهت.   ۀهای میانی ده سال اواخر  رن بیستم یعنی از غر  از

سهاخت جمهال     ۀزبان با ترجم تمرینی برای آموزش دستور منزلۀ از  رن هجدهم ترجم  ب 
سهطو    ای در رشهت  ی نهوین آمهوزش زبهان به      هها  هاما ترجم  با ظاور شیو، شد استفاده می

گهاه در  زیست و ن ۀشلت دوران تغییرا  بزرگ در شیو ۀده سویی، زا .دانشگاهی منتقل شد
زمان همهین تغییهرا  بهزرگ شهروع به        در ی نوین ترجم  د یقا ها  نول جوامز غربی بود و

صهور    زبهان به    ۀبه  مقوله   ک  صرفا  اند هیی مختلفی کردها دتبیین و تولیل ترجم  با رویکر
، مریکهایی آ ۀکارگهاه ترجمه   داران طهرا  ها را در این مسهیر  گامرداختند. نخستین پ یمجرد نم
صهور  یهک علهم     شناسان  برداشهتند که  ترجمه  را به      ی زبانها دو رویکر ،طبیقیادبیا  ت

نیز مطالعها  توصهیفی ترجمه  پها به        نود ۀی آغازین دهها سالتعریف کردند. سرانجام، در 
آن را  و کنهد  وار به  مهتن رهها    صهرا نگهاه ریاضهی    تالش کهرد ترجمه  را از   میدان نااد و

 د.  نکاجتماعی مطالع   یصور  فرایند ب 
 

 و ترجمه چيست؟ مترجم کيست .3

تناها   منزلهۀ  آزاد به   ۀکلم  از ترجمه  ب  کلم  ۀترجمز یتمی ۀنخستین تفکرا  غربی ترجم  برپای
پهردازی   نظریه   ۀو پایه  کردنهد سنت جروم و سیسرو مطر   را بندی ممکن برای ترجم  دست 

ال ؤسه مواره موردمدا   و ترجم   رار گرفتند. از همان هنگام، کیستی مترجم ه ۀغربی درزمین
هایی مشخص و تجهویزی و متهرجم    نظری ترجم  را دارای دستورالعمل ۀاین پای بوده است.
ترجم  از زبانی به  زبهان دیگهر     اش انتقال رو  اثر در وظیف ک  داند  می گر کن  غیررا فردی 

اثر بهی   شدن بوث رو   مطر . علت کردمفاوم رو  نیز توج  ب  جا  است. جا دارد در این
غهر  از بسهتری مهذهبی     پهردازان ترجمه  در   نظریه  شاید این است ک  نخسهتین   هرچیز از

با هدا دعهو  به     جدید عاد و عاد عتیقکتب  ۀیعنی فضایی ک  در آن ترجم ؛اند  برخاست
انسانی بهوده   متن در تعریفشان حاوی چیزی فرا بنابراینپذیرفت  و  کی  مسیویت صور  می

انگلسهتان  هرن هفهدهم     در مجهددا   مطالعها  ترجمه    یمعرفدر کتا  است. جرمی ماندی 
 .(Munday 2012: 56گیرد ) می پیپای مفاوم رو  اثر را  رد

 تهأثیر  مبهرد که  در  هرن هفهده     نام مهی  ،ماندی از جان درایدن، شاعر و مترجم انگلیسی
رای مهتن  های برتری مثل نبهو  و به   ر بوث ترجم  گذاشت و برای مترجم تواناییدبسیاری 

 .(ibid.: 50) دانستکردن را نوعی هنر  ترجم  و کرد بوث نیرو و رو  را مطر 
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شهود که  اثهر وی را ورای نقهد  هرار       این نظری  برای مترجم جایگاهی معنوی  ائل مهی 
اولهین کتها  جهامز     ۀتیتلهر، نویسهند   همین سیر تاریخی ب  الکساندر فریزر ۀادام دهد. در می

داند که    ای می ترجم خو  را  ۀخوریم. وی ترجم برمی، 9316سی در ترجم  ب  انگلی ۀدربار
اصلی چنان کامل ب  زبان دیگر منتقل شده است ک  آشهکارا بازشهناخت     شایستگی اثر»در آن 

 ؛کنهد  بومی کشوری ک  آن زبان متعلق ب  اوست این شایسهتگی را حهس مهی    شود و فرد می
گرچه   ا (. تیتلهر Tytler 2004: 209) «گوینهد  یدرست مثل مردمی ک  ب  زبان اثر اصلی سخن م

داند ک  حهین   ای می ترجم خو  را  ۀگوید، ترجم از ترکیب لغوی انتقال رو  اثر سخن نمی
جای خهود را به     زیرا ،نشانی نیست ،اثر است ۀکنند تولیدک  فرهنگ  ،«دیگری» آن از ۀمطالع
 اثر داده است. ۀکنند دریافتدر فرهنگ  «خودی»عناصر
موققهان و   که  بسهیاری از   رونهد  شهمار مهی   ب سازی اثر دومفاومی  خودیال رو  و انتق
. در این  رون، ترجمه   اند هشرط الزم برای ترجم  تجویز کرد منزلۀ پردازان این  رون ب  نظری 

چیزی از جنس الاام و اشراق است و مترجم در ایهن تفکهرا  مفاهومی انتزاعهی و تاهی از      
این متهرجم فرضهی در جایگهاه خهالق اثهر  هرار        .دارد صخا های ویژگی ی است وگر کن 
ترجمه  حهاکم اسهت     بهر  هها  های که  در ایهن دیهدگا    مراتبهی  سهاختار سلسهل    یعنی ؛گیرد می

 و دارنهد  ههای فراانسهانی   که  توانهایی   دانهد  مجاز مهی  ای خاص بودن را تناا برای عده مترجم
 .ندناپذیرنقد طبز ب 

ای بهرای پیشهرفت    ترجم  را وسهیل   منوزدهسم در  رن پیروان مکتب رمانتیسی ،آلمان در
ند. از دشه  مهی وار  ائهل   و بهرای ترجمه  مهاهیتی افسهان      ستنددان میفرهنگ و ادبیا  کشور 

دنبهال همهان مفاهومی     به  مطالعا  خود  در است ک  ماخر پردازان شالیر ترین این نظری  مام
ههدا از   ست. بهرای شهالیر مهاخر   بیست سال  بل از وی از آن سخن رانده ا است ک  تیتلر

چ  آن را به  زبهان اصهلی اثهر      ترجم  است ک  چنان ۀدادن همان احساسی ب  خوانند»ترجم  
وی نیهز،   ۀنظریه  (. درSchleiermacher 2004: 50)« خوانهد داشهت   ( مهی لمهانی آمورد وی  )در
دن کهر  بهر خهودی   هرچیهز ی این  رون، اساس ترجمه  بهی  از   ها  چون بسیاری از نظری هم

افهراد دارای ذوق و نبهوغی خهاص     فقهط کند که    میاست و آن را هنری تلقی  بیگان  استوار
و مقلهد، دارای   مبهدأ بر تسلط ب  دو زبان  عالوهبایست  این افراد می»توانند بدان بپردازند.  می
 .(939 :9020)حقانی  «باشند ادبیا  نیز ۀخال یت و توانایی در حوز ۀ و

برنهد و   ی  رن نوزدهمی مترجم را تا جایگاه  ادر مطلق بهاال مهی  ها هاین تفکرا  و دیدگا
. مترجمی ک  تا این درجه  انتزاعهی   کنند  میناپذیر  نقدو الاام  ،اشراق ،دلیل داشتن نبو  ب او را 
کنهد و   متنی را در فضایی انتزاعی دریافت می؛ پذیری ندارد تأثیراز مویط پیرامون  تبز ب باشد، 
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به  فضهای انتزاعهی     ،ر آن، رو  آن را، که  خهود مفاهومی مهبام اسهت     دن گذاشتتأثیربدون 
 است. اثر ۀکنند بار فضای دریافت ک  این دهد انتقال می دیگری

بهار   بین  در جاان غر ، رومن یاکوبسهن نخسهتین   این سیر تاریخی و تغییر ۀاما در ادام
مه  کهرد. مهدتی بعهد     تعادل معنایی را از سوسهور وام گرفهت و آن را وارد علهم ترج    مفاوم

صهوری   معطوا ب  انتقال پیام از نظر»یوجین نایدا از تعادل صوری و پویا حرا زد ک  اولی 
  مبهدأ  ۀر خواننهد دپیهام   تهأثیر مقلهد ماننهد    ۀر خواننددپیام  تأثیرو معنایی و دومی تعادل بر 

گیهرد و   مهی سنتی ایهن  هرون فاصهل      دیدگاه گرچ  کمی ازا(. نایدا Nida 1591964 :) «است
چنان برای اثر روحی  ائل است ک  بایهد در   دهد، هم ارچوبی علمی برای ترجم  ارائ  میاچ

ماننهد معنهی صهوی ،     عوامهل دیگهر   این انتقهال رو  درکنهار   فرایند ترجم  انتقال داده شود.
که  او   رونهد  شهمار مهی   به  زبان مقلد شروطی  ۀو تولید واکن  مشاب  در خوانند ،بودن روان

معنهایی   ارتبهاطی و  ۀوی، پیترنیومارک از ترجم داند. پس از موفق الزم می ۀجام ترجمبرای ان
 ۀپویهای نایهدا و دومهی به  ترجمه      ۀ( ک  اولی ب  ترجمNewmark 1981: 39) گوید سخن می

تجویزگراسهت و   همانند پیشینیان خود شدیدا  بی  شبی  است. نیومارک نیز و کمصوری نایدا 
ارتباطی فن اسهت. در ایهن نظریها  به  متهرجم ادبهی        ۀهنر و ترجممعنایی  ۀترجمبرای او 

خواننهده همهان    ردش در زبهان مقلهد بایهد    ا شود ک  متن تولیدی میصور  هنرمند نگاه  ب 
داشهت  اسهت. در    مبهدأ اصهلی در زبهان    ای را بگذارد ک  اثهر  کارکردیشناسان  و  زیبایی تأثیر

وا عهی   فهرا های  کار داریم ک  توانایی و سرمترجمی  چنان با گرچ  همانظریا  نایدا و نیومارک 
که  متهرجم در ایهن     ای گونه   به   ؛شهود  کم وارد نظریا  ترجم  می کمی گر کن دارد، مفاوم 

رود و بها   گیرد پهی  مهی   تلمیماتی ک  می اساس بربلک   ،الاام و اشراق اساس برن   ها هدیدگا
 کند. ی را دنبال میانتزاع  تر اجتماعی و کم تر اش هدفی بی  ترجم 

 گیرند ک  هم فرایند ترجمه  و  در همین دوران است ک  مطالعا  توصیفی ترجم  پا می
طورک   ند. موققان مطالعا  توصیفی ترجم ، همانکن هم مولول این فرایند را بررسی می

نهد که  ترجمه     ا برآن کنند و اشاره شد، ترجم  را تابعی اجتماعی از معنا تعریف می تر پی 
پس مفاهوم معهادل    ؛ها میان زبان ۀی اجتماعی است و ن  تابز معادلها و عرا ها بز هنجارتا

نهود، متفکهران مکتهب چهرخ  فرهنگهی       ۀدهه  درادام  درکنند.  مطلق و انتزاعی را رد می
نهوعی نظهام   که   ، مسهائل ایهدئولوکیک   اهمیت مویط اجتمهاعی سیاسهی و   طور واض  از ب 

 کننهد  در ترجم  صوبت مهی  ،جاان را ب  شکلی خاص ببیند دارد فرد را وامی وارزشی است 
(Bassnett and Trivedi 1999: 215 و آن را مستقیما )     درمقلهد   ۀجامعه بها روابهط  هدر  در 

کنند ک  برای تولیهل   این صوبت می این دوران، مطالعا  نوین ترجم  از دانند. در ارتباط می
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یهک از   ههیچ  ۀترجم  زیرمجموع ک  این  بی ی مختلف علوم احتیاج است،ها  یک متن ب  شاخ
ند که   ا کنند، برآن صور  یک فرایند توصیف می ب باشد. پیروان این تفکر ک  ترجم  را  ها آن

 تهر اسهت از   ماهم  اثهر بسهیار   ۀفرایند ترجم عوامل فرامتنی دخیل در ۀبرای نقد ترجم  مطالع
 ت.گذاری  البی مولول ترجم  ک  در  رون پی  رواج داش ارزش

ادبی را هنر تلقهی   ۀبرخالا اسالا خود ترجم» گران مطالعا  توصیفی ترجم  پژوه 
بوهث و   ۀشناسهی شایسهت   ترجمه  ی ها  چون سایر حیط کردند، این نوع ترجم  را نیز هم نمی
 .(.ibid) «دانستند نظر می دیدگاه و ۀارائ

نهد.  کن انتقهاد مهی  بهودن ترجمه     هنهر مفاهیمی مثل رو  اثر یها  از متفکران همین زمان  در
 :کند اثر انتقاد می ۀترجمرج استاینر از مفاهیم کالسیک در وج درمیان این موققان

ی هها   گزینه  بهاری بهر موهور    کسهالت طهور   به  ترجم   ۀنظری ایم ک  چ  میزان از دیدهما 
رسهد که  ایهن     نظهر مهی   ب چرخند.  میای مانند شکل، رو ، کلم  یا مفاوم  نشده تعریف
 .(Steiner 1998: 290پذیری دارد ) تولیلان  معنی گ دوبندی  طبق 

 «سهت  ا مهبام و ذهنهی  »های کالسیک داوری ترجمه    سوزان بسنت اعتقاد دارد ک  مالک
(Bassnett 2002: 237.) 

عواملی ک  ترجمه    عناصر موجود بین مجموع  یکی از منزلۀ ب  مترجم ب  ها هاین دیدگا در
ترجمه    ۀکه  بهرای مطالعه    نتیج ، هنگهامی  در شود و میدهند نگاه  در زبان مقلد را شکل می

جها متهرجم نقشهی     د. در ایهن شو کنند، مترجم نیز تولیل می تمامی عوامل را نقد و تولیل می
موهیط گفتمهانی    بها عناصهر موجهود در    گهاه آگاه یها ناخود آخود اجتماعی دارد و تعاملی ک 
ایهن  شهود.   آن شهکل خهاص مهی   آمدن ترجم  ب  این یها   وجود ب پیرامون خوی  دارد سبب 

ههای ادبهی غالهب در اجتمهاع      شرایط شامل شرایط ا تلادی، سیاسی، ایهدئولوکیک، جریهان  
 مترجم و ناشر است. ۀو رابط ،اثر ۀکنند دریافت
دسهت   هفتهاد در  ۀصهور  گسهترده از دهه     این تعاریف نوین ک  در ایران نیز ب  وجود با

در ادبهی   ۀترجم ۀدر حیط عموما هایی ک   کتا  و دانشگاهی غیر ند، فضایا ترجم  و پژوه 
که  تبهدیل به  اثهری      شوند موسو  میای  ترجم شوند مبلغ  تدریس میکادمیک آ غیر ۀحیط

نوعی فرهنگ سنتی ایران، ک  مرزهای موهدودی    ب شاید  .شود اثر ۀبرگزیده در اجتماع گیرند
 گهر  نگهاه تجهویز   رن در ایهران مهد  تفکهر  نیهافتن  توقق و ،داند میبشری مجاز  ۀرا برای تجرب

. در کتب کالسیک آموزش ترجمه   اند هکشید ی معاصر کشورها گذشت  در ترجم  را ب  بوث
کهردن آن به     و نزدیهک  ،کردن اثر در زبان مقلد سازی، روان نیاز ب  شفاا بر در ایران مکررا 
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 معنای حذا سهبک اثهر   ب  عموما یی ک  ها  شود. توصی ی ادبی اصرار میها  خواننده در ترجم
 کننده است.   فرهنگ دریافت در و زیباسازی اثر

موجودی اجتمهاعی و تولیهل فراینهد     منزلۀ جای تمرکز بر مترجم ب  ب این نظریا   عموما 
میهزان شهباهت    اسهاس  بر و صرفا  مبدأشده را بدون توج  ب  متن   ترجم ترجم ، صرا متن 
انگار مترجم ماشینی است که    ک  چنانکنند.  ی میگذار زبان مقلد ارزش ۀآن ب  متون برجست

که  شهرایط    آن  بهی  ،دههد  و اثری معادل آن ب  زبان مقلهد توویهل مهی    کند میاثر را دریافت 
 بگذارد.   تأثیرر او دپیرامونی 

پهور   لطفهی دکتر کاظم  ۀنوشت اصول و روش ترجم  ۀنام درس در این بخ  ب  بررسی دو
 پردازیم. اکبر عقیلی آشتیانی می لیع لم  ب  یادب ۀترجمساعدی و 

 

 بودن عنوان کتب با محتوا   متناسب .4

متهون   ۀترجمه اصلی برای این توقیهق   ۀشد انتخا ک  در مقدم  ذکر شد، دو کتا   طور همان
 لهم کهاظم    به   بهر اصهول و روش ترجمه     یآمهد  در آشهتیانی و   اکبر عقیلهی   لم علی ب  یادب

خهورد تنها ن نهام     چشم مهی  ها ب  ردی ک  در این کتا . نخستین مواستساعدی  پور لطفی
اگر تلمیم بر آن است ک  کتهابی بها عنهوان اصهول و      زیرا، ستها ها با موتوای آن این کتا 

آید یا باید ب  تعریفی هرچند کوتهاه   درطبز  متون ادبی ب  ۀروش ترجم ، فنون ترجم  یا ترجم
ههایی   نهام  زیهرا  ،امعی برای خهود برنگزینهد  از نظریا  مختلف ترجم  بپردازد یا چنین نام ج

کلهی    طهور  و حتی ب  آشنایی  بلی با این نظریا  عموما را ب  ذهن مخاطب، ک   این امر چنین
که  درون   حهالی  در .انهد  ترجمه   ۀند ک  این آثار کتبی جامز دربارکن با ترجم  ندارد، متبادر می

بها رویکهرد    عمومها  ، ب  مکاتهب مختلهف  تعداد مودودی نظری  متعلق  از این دو کتا  صرفا 
چشهم   ب  ها یک از این کتا  هیچ این زمین  در جامعیتی در واست نام برده شده  ،شناسان  زبان
 ،انهد  هنخستین چاپ خود موفق بود ۀاین کتب در زمان ،گفتیم تر پی ک   طور خورد. همان نمی

 ۀبه  نیهاز جامعه    است( دیگهر های جدیدشان لواظ شده  گرچ  تغییراتی در چاپا) اما امروز
خهاطر ذا  پویهای ایهن     ب آموزش ترجم  کتب  دهند. نمی امروز در این حیط  پاسخ درخور

ی نوین مدام بازنویسی شوند تها  ابلیهت   ها دآمدن رویکر وجود رشت  باید با گذشت زمان و ب 
 هها  این کتا یک از  هیچ این زمین  در جامعیتی در آموزش در دوران معاصر را داشت  باشند و

بازگوی تاریخ آموزش ترجمه  در   هرچیزبی  از مذکور  یها کتا  شاید .خورد چشم نمی ب 
ظریها   های ن کتا  زیرا ،توانند نیاز امروزی این حیط  را برطرا کنند بافت ایران باشند، نمی
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 .جاهان ترجمه  دارنهد    در فقهط  ن امروزه نق  بسیار مامی در تعریف جاان و  ترجم  نوین
 ،ایهن کتهب   که   شده است سببو تدریس منابز  دیمی  ها وا ز عدم ویراست نوین کتا  در

 امروز از تربیت مترجم توانا ناتوان باشند. ،گشای آموزش ترجم  بودند ک  زمانی راه
 

 شده مطرحهای  تئوری .5

 ۀکه  فرسهتنده و گیرنهد    جها  آن از» ونوشتار فرایندی انتزاعی است  ۀدر دیدگاه کالسیک ترجم
. (2 :9036)حهدادی   «کنند بستگی تنگاتنگی با زمان و مکهان خهود نهدارد    متن جدا عمل می

 «و مفاههومی را افههاده کننههد ،ترجمهه  باشههند و هههدا، معنهها مطالههب بایههد  ابههل»چنههین  هههم
 .(98 :9031 کبیری)

شهوند. در ایهن کتهب     وفهور دیهده مهی    بوث ما نیز ب  این نوع تفکرا  در دو کتا  مورد
بر مللوتی که  بهرای جامعه  و خواننهده      کنند ک  بنا م را دانایی کل فرض میآموزشی مترج

چ  اثری را برای ترجم  برگزیند و کدام اثهر را به     ک  گیرد تلمیم می شخلا  ،کند لواظ می
 شده را چگون  ترجم  کند تها هنجارههایی   اثر انتخا  ک  گیرد سپس تلمیم می کناری ناد و

. ههدا از  شهوند  شهت  مهی  پندا مقلهد   ۀجامع برای و مناسب ک  درست در متن جای بگیرند
شده و یهافتن   دانند و بر این اساس روانی متن ترجم  ترجم  را بر راری ارتباط با خواننده می

کهار متهرجم ادبهی  هرار      ۀلوح سرو مقلد را  أمبدمتن  ۀرساندن فاصل ا ل حد حلی برای ب  راه
 کننهد که  در آن رو  اثهر    شکل تعریهف مهی   عی تغییرترجم  را نو ک  ایندیگر  ۀدهند. نکت می
بر کلمهاتی ماننهد رو  اثهر، بها      عالوه ،ها هردوی این کتا  درباید ب  مقلد منتقل شود.  مبدأ

 سهبب غیره مهواجایم. اصهطالحاتی که  در جاهان نقهد ترجمه         نویسنده و ۀاستعداد شاعران
اصهطالحی   ،انتقال رو  اثر را درصالحیت مترجم  پذیری خارج شود و نقد از اثر تا دنشو می

 از مشروط ب  مطلق ارتقا بخشند. ،این مقال  ب  نقد آن خواهیم پرداخت ۀک  در ادام
 بر اصهول و روش ترجمه    یآمد در ،ساعدی  پور لطفیکتا   تری جدیدها  حتی در نسخ

ی شناسهی و معیارهها   که  ترکیبهی از زبهان    نگرد ترجم  میب   از منظری ،(9028سال  ۀ)نسخ
کنهد و   و نیومارک را تعریف می ،و تناا نظریا  نایدا، کت فورد، یاکوبسن  است ادبی ترجم 

بخشهی از  که  در دوران چهاپ ایهن نسهخ  از کتها        ،های بعدی مطالعا  ترجم  جریان از
فقهدان انسهجام الزم    ایهن،  بر عالوه برد. ، هیچ نامی نمیاند  بر گرفت را در جاان گفتمانی ترجم 

 دیهدگاهی کهالن و   شناختن و آمهوختن سهیر ترجمه  از    ف و مکاتب، خواننده را ازدر تعاری
 ۀش وظیفه ا موزشهی آی در کتها   سهاعد   پور دارد. لطفی می کردن تغییرا  تاریخی آن باز دنبال
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بعهد   به   بایهد  که   این بر عالوهداند ک    بال متون ادبی را رسالتی بر دوش مترجم می در مترجم
ادبهی   ۀالگوههای ویهژ   طریهق   از ک  ،، ابعاد ادبی آن را نیزکندزبانی توج  عادی پیام و ارتباط 

 ،دیگهر  عبهار   ب  داشت  باشد. نظر  در د یقا  ،شود زنجیری بر آن اضاف  می زبرصور  عناصر  ب 
 باید: مترجم آثار ادبی

ا ر مبهدأ کاوی الگوهای ادبی زبان  متنو  ،نقد ادبی ،شناسی سبکبا آشنایی کامل بر اصول 
را تعیین کند و سپس الگوههای ادبهی    ها ادبی آن تأثیرشناسایی و نق  ارتباطی و ماهیت 

 باشهند،  مهی  هها  آنادبهی مشهاب  و معهادل     تأثیررتباطی و اک  دارای نق   ،زبان مقلد را
   .(939: 9028 ساعدی  پور   رار دهد )لطفی ها آنجای  ب 

کنهد   ی کالسیک ادبیا  را ممهزوج مهی  اه هشناسی نوین و دیدگا زبان وی گفتیم، ک  چنان
عملهی و   غیهر گرفتن این نق  برای مترجم  نظر درک   حالی در ،تا مترجمی مطلق و کامل بسازد

متهرجم   سهت و ا  ک  گفت  شد درک متن مفاهومی نسهبی   طور همان زیرا ،دور از حقیقت است
امکهان نهدارد    است وغیره  و ،ئولوکیکدای از شرایط اجتماعی، سیاسی، ادبی، ای مجموع  زیر

مطلهق جاهان درونهی و     اختیهار  صهاحب صور  فردی منتزع از پیرامون و   بتوان مترجم را ب
ترجم  را بر دوش وی گذاشت. نباید فرامهوش   مسئولیتبیرونی خوی  تعریف کرد و تمام 

چیهزی   ،کنهد  کنیم ک  دروا ز مترجم، حتی آن هنگام ک  کتا  را انتخا  و آن را ترجم  مهی 
خواههد کتها  چهاپ و خوانهده شهود، پهس        مهی او  م شخلیت فار  از اجتماع نهدارد. نا ب 
ای اسهت که  در آن ترجمه      فرهنگهی های ادبی غالب در فضهای   جریان تأثیر توتتردید  بی
 هها  آنشرایط پیرامونی اسهت و   تأثیر توتاثر  ۀبرگردانند منزلۀ خود ب   ب خودچنین  کند. هم می
 کند. ترجم  دخیل می در گاهان آناصور  آگاهان  یا   را ب

اللفظهی و آزاد   بهین دو مهرز توهت    منعطهف  ناترجم  را در  البی  ادام  صرفا  این کتا  در
وفهادار را  و  ،معنهایی ، پیامی ،ی اصطال ها  کند و درمیان این دو مرز نیز ترجم بندی می طبق 

گردد ک  زبهان را،   می رجم  بازتزع برای تنعبارتی باز ب  همان تعریف جامد و م برد و ب  نام می
 دهد.   و نق  جمال  در متن تقلیل می ،ها هزبان، واک ب  دستور

گرچه   ا ک ید آ حسا  می نام  ب  نوعی درس ،آشتیانی  عقیلی بوث ما، اثر موردکتا  دیگر 
 تعهدادی نهام و   صور  تلادفی ب  ذکر از ترجم  را ذکر کند، ب تالش دارد تعاریف مختلف 

ههای مختلهف و    دلیهل فقهدان انسهجام بهرای تفکیهک مکتهب       زند که  به    ت میتعاریف دس
کنهد چهرا از    نویسهنده مشهخص نمهی    این، بر کند. عالوه نمیکمکی ب  دانشجو یشان ها هدیدگا

 در، مونهابیکر  3 ۀفوصه  درنهام ونهوتی    مطالعا  نوین ترجم  تناا ب  پرداز هم  نظری  میان این
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شهود و ههیچ نهامی از هرمنهز، تهوری،       اشهاره مهی   تا ک 96 ۀفوص دراون زهر و ، 2 ۀفوص
موجهودی   منزلهۀ  لف ب  دام معرفی متهرجم ادبهی به    ؤم این اثر آید. در و.... نمی، هولمز، لفور

 ،ذوق و  ریوه   اسهاس  بهر ی منتزع از اجتماع خوی  است و تناها   ا گیرنده افتد ک  تلمیم می
 :کند اثر را ترجم  می ،را دیدیم ها آنی پیشین ب  ترجم  نیز ها همفاهیمی ک  در دیدگا

به  زبهان    یک زبان دیگر با فرهنگی دیگهر  جدیدی را از ۀو تجرب ،فکر احساس،مترجم 
اگهر   و سهت هنهری و ذو هی   ا اول کاری ۀادبی در درج ۀدهد. پس ترجم خود انتقال می

 ۀترجم  خال یهت و ذوق در ترجمه   ادبی و انواع دیگر ۀبپذیریم ک  تفاو  اصلی ترجم
 .(1 :9028 آشتیانی  )عقیلی شود ادبی آشکار می ۀصور  ویژگی ترجم ست، درآنا بیاد

علهم و   هها  آندههد که  در جهوامعی که  در      رخ مهی  ای  مسهئل چنین  در این کتا  هم
نظهر   در ایهن دو کتها  مها    .و نظریه   اختالط نظرافتد:  اتفاق می اند ههم تنید دراحساسا  

تعریهف ترجمه  درکنهار     منزلهۀ  به  را پردازان این علم  ظری نو ن   ای از مترجمان ایرانی عده
کند ک   نظر و نظری  را مرزی از هم جدا می سویی ازبینیم.  ترجم  می پردازان نظری نظریا  

عبور نیست و ب  همین دلیل نیز دانشجوی ترجم  بها ایهن اخهتالط دچهار       ابل وج   هیچ ب 
ههای متهرجم ادبهی را چنهین توصهیف       یژگیین و ا بر سردرگمی خواهد شد. عقیلی، عالوه

 «خهود  ۀخواههان اصهالحا  در جامعه   و انهدی ،   فرهیخت ، ادیهب، دانشهمند، نهو   » کند می
ک  اگر با بین  مدرن یها   حالی در ،داند ( و وی را دارای استعدادی خداوندی می90 :همان)

اجتمهاعی   ی کامال ل  نگاه کنیم، این استعداد خداوندی مفاومئا ل ابزار نقد مدرن ب  مس حد
اندی  و خواهان اصهالحا  نیسهتند. نبایهد     ن افرادی نواهم مترجم و طبقاتی دارد و لزوما 

کننهد و در   گهرا را ترجمه  و تبلیهغ مهی     ثهار واپهس  آمترجمهان  از  برخهی  فراموش کنیم ک 
 ند.دار یبسیارتبور یشان ها  ترجم

آن به  دانشهجو، کمهک به       نباید فراموش کنیم یکی از اهداا آموزش ترجم  و نظریا 
سیاسهی   و ،، اجتمهاعی شدن ب  متن و توانایی تولیل آن در بافهت فرهنگهی   نزدیکوی برای 

گام شد که  مهتن    هم توان با آندره لفور ی نظری میها پیچی نسخ جای  ب است.  مقلد ۀجامع
ر به  بنها بینهد که  بایهد     مهی صور  متنی جدید و مولول فرایندی اجتماعی  ب شده را  ترجم 

معرفهی  ب  مها   «درست» منزلۀ ای ک  ب  بازنویسیهر ، زیرا شودگیرنده مطالع   ۀمعیارهای جامع
مقلهد، بهرای    ۀدر روابط  هدر  جامعه   است ک  توانست  استای  وا ز نسخ  شده است، در

 ۀترجمه مها مدرسهان    بسیاری از ،این وجود با (.Vidal Claramonte 1998: 59) خود جایی بیاید
خود بهدانیم، به  دانشهجو آمهوزش      ک  آن   بیمترجم  مسئولیتی آموزش آگاهی و جا ب ادبی، 
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سهاختار فرهنهگ مقلهد     ۀشناسهان  اییبه ادبی با معیارهای زی اثر کردن خوان در هم ک  دهیم می
مقلهد باشهد و در    ۀشهده در جامعه   بودن اثر ترجم  بکوشد تا این زیبایی موملی برای موفق

و عناصهر   مبهدأ مهتن   ،نهامیم  می «خو » ای برای انجام ترجم  این تالش، ک  نام آن را تالش
 .سپاریم فراموشی می سر ب  ثر بر فرایند ترجم  را یکؤم

 
 گيری . نتيجه6

ههدا از آمهوزش    جای این مقال  بدان اشاره شد، در نظریها  معاصهر   ک  در جای طور همان
سهت  ا های انتخابی کانبلک  آموزش تفکر و دیدن ام ،کردن ترجم  «خو »ترجم  ن  آموزش 

آمهوزش ترجمه  نیهز     ۀکتا  یها جهزو  نتیج ،  شود. در ک  مترجم در هر لوظ  با آن مواج  می
 ،جامعیهت بهرتن بپوشهد    ۀجامه  شهکارا اعهالم نکنهد و   آک  رویکرد خاص خود را  درصورتی

ن بدورویکردی ، باید تا حد امکان تولیل در این مقال  دیدیم در عنوان دو کتا  مورد ک  چنان
 ۀسهوی ترجمه   به  موزنده را از نظریا  آسمت مکتبی خاص داشت  باشد و بتواند  ب سوگیری 

گر است ک  معنا  گر و تسایل تولیل منزلۀ تناا ب  متون هدایت کند. در این نوع آموزش مدرس
و نه    ،برگزیدن ،آموزش اندیشیدن و منبز آموزش ترجم  وا ز نق  استاد ترجم  . دریابد می

 ۀموزش ایهن ماهم به  دانشهجو که  ترجمه      آاست و  چیز را برگزیدن و چ  شیدنچگون  اندی
از متن ترجمه  داریهم.    ها صور  مطلق و ورای نقد وجود ندارد و ب  تعداد خوان  خو  ب 

چرایهی انتخها  یهک     ۀند ک  بتوانند دربارکوا ز استاد باید دانشجویان را ب  سمتی هدایت  در
 مسهئولیت  د ونه توضهی  ده  ،اسهت  ای که  ترجمه  کهرده    متن ادبی در ،جای دیگری لغت ب 
 پهذیر روشهی   مسهئولیت آموزش مترجم  توان گفت می د.نهای خوی  را برعاده بگیر تلمیم

چه  در   در ایهن رویکهرد، بهرخالا آن    براین دهد. عالوه ارائ  می یست ک  رویکردهای نوینا
ست برای بازتولیهد اثهر   ا ندیبلک  فرای ،ترجم  هنر یا استعداد ذاتی نیست ، سمت  بل دیدیم

در آن تولیل شوند و در ایهن ماهم اسهتاد اسهت که  بایهد       باید ک  هم فرایند و هم مولول 
 ۀترجمه  ۀپی تومیل نسخ در ک  آن  بی ،ی مختلف یاری دهد ها هدانشجویان را در تولیل دیدگا

شجویان بدهد و بوث و تولیل ب  دان ۀاستاد باید اجاز خود یا تفکر خود ب  دانشجویان باشد.
دیگر مقایسه    ی مختلف موجود از یک اثر با یکها  بسیار مفید است ترجم خلوصدر این 

شرایط تهاریخی   ی مترجمان را درها شوند و دانشجویان  در  تولیل متن و چرایی انتخا 
بگیرند و  شده را در جاان وا عی پی ترجم و اجتماعی متفاو  دریابند و بتوانند سرنوشت اثر 

 حاشی  گرفتن یک ترجم  از یک اثر و ب   رار  مرکز درک  سبب  ،امند عوامل متنی یا فرامتنیبف
 چیست.  شود، می دیگر از آن اثر ۀشدن ترجم رانده 
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توقیقها    .گنجهد  ناپذیر است ک  در ایهن انهدک نمهی    بوث آموزش ترجم  مبوثی پایان
کتها  جهامز ترجمه  در دوران     ۀو تالش نویسهند  است  در این زمین  الزم و واجب یبسیار
 های مختلف ممکن در ترجم  دعهو   ترجم  را ب  مطالع  و درک شکل ۀباید آموزند معاصر

ند تا از این مسهیر دانشهجو مسهیر خهوی  و     کاندیش  و تولیل را در وی زنده  ۀو روحی کند
بهرای   دو ترجم  گهذارد که  ایهن ههر     ۀپذیر پا ب  عرص تولیل خوی  را برگزیند و نقاد و نقد

 .ضروری استیی ها  مدرن و تفکر مدرن پای ۀسمت جامع ب برداشتن  گام
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