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   یشناس بر ترجمه ي ا مقدمه  و نقد کتاب بررسی

  *فرنود اسماعیل

  چکیده
 ينظر ابعاد ۀیافت سازمان مطالعۀ به که است یانسان علوم از يا شاخه یشناس ترجمه

 اي  رشته عنوان به نوپا تقریباً ۀشاخ این که جا آن از .پردازد می ترجمه یعمل و
 معرفی به تر بیش تا است نیاز ،شود می تدریس ها دانشگاه از بسیاري در دانشگاهی

 بر ي ا مقدمه کتاب تا شده سعی مقاله این در .بپردازیم آن آموزشی منابع و
است  شناسی  ترجمه حوزة در جدید منابع از یکی که گیدر ماتیو اثر شناسی  ترجمه
 بدو از شناسی  ترجمه هاي  چالش و لئمسا فصل ده در کتاب این .شود معرفی

 تصویري آموزشی هاي  جنبه بر تکیه با و دکن می مطالعه را امروز به تا آن پیدایش
 مجموعۀ از کتاب اولین اثر ینا .دهد می ارائه شناسی  ترجمه از کامل و جامع

 .است یدرگ یومات یسرپرست به» ترادوکتو«

 .گیدر ماتیو ترجمه، آموزش ترجمه، هاي  نظریه شناسی،  ترجمه ترجمه، :ها دواژهیکل
 

  مقدمه .1
 است انسانی   علوم و اجتماعی   علوم از عناصري شامل اي رشته میان اي هحوز شناسی ترجمه

 و ،اي چندرسانه شفاهی، کتبی، ۀترجم کاربرد و توصیف ها،  نظریه نظاممند ۀمطالع به که
 تدریس جهان دانشگاه 200 و کشور 70 از بیش در اکنون رشته این .پردازد می ماشینی

 عنوان به  شناسی ترجمه اما ،ددار هزارساله چندین قدمتی ترجمه که این وجود با .شود می
  شناسی ترجمه ةواژ فرانسوي لغات فرهنگ از بسیاري در هنوز .شود  می شناخته نوپا اي رشته

)raductologiet( ها زبان سر بر 1972 سال از که را، »شناسی  ترجمه« جدید ةواژ .ندارد وجود 
 عنوان به شاید و باید که طور  آن هنوز اما .کرد مطرح کانادایی هریس برایان بار نخستین افتاد،

                                                                                                     

  Farnoud13@gmail.comشناسی مودیکو  گر مرکز زبان ، پژوهش10شناسی، دانشگاه پاریس  دکتراي ترجمه *
  20/9/1394 :پذیرش تاریخ ،13/7/1394 :دریافت تاریخ



 شناسی ي بر ترجمه ا مقدمه  و نقد کتاب بررسی   146

 

 و کند می صدق لهئمس همین نیز ما کشور در .است نکرده اثبات را خود مستقل اي رشته
 .نیستند قائل زبان مترجمی و شناسی  ترجمه میان تمایزي دانشجویان و اساتید از بسیاري
بر  ي ا مقدمه ،حوزه نیا يها کتاب نیتر از مهم  یکیتا  ایم کرده یمقاله سع نیدر ا
 کیبو انتشارات دو 2008چاپ سال ) Mathieu Guidère(ر دیگ ویتااثر م یشناس  ترجمه

)De boeck( شناسی ترجمه استاد گیدر، ماتیو کتاب این رد .مکنی بررسی و  معرفی را بروکسل  
 ۀمجموع مدیر و زمان هم ۀترجم و ترجمه در پژوهش و تحقیق مرکز رئیس و ژنو دانشگاه

 با و جامع صورت به را  شناسی  ترجمه مبانی که دارد  سعی ،)Traducto( ترادوکتو هاي کتاب
 دکتراي ،زمان هم ۀترجم و ترجمه  عالی دیپلم بر عالوه گیدر ماتیو .کند  معرفی ساده زبانی
  .دارد پاریس سوربن دانشگاه از  شناسی زبان

 

 نگارشی و ظاهري مشخصات .2

  .است داده انجام) Nathalie Loiseau( لوازو  ناتالی را  آن ویراستاري کار و دارد صفحه 170 کتاب
  اصلی عنوان .دارد مطلوبی کیفیت و است شده طراحی  صورتی رنگ به کتاب جلد

 رب     ملیأت« :شده قید  آن زیر در و است شده نوشته باال در »شناسی  ترجمه بر اي مقدمه« کتاب
 کشور، چند پرچم از هایی  عکس با کادر چهار جلد وسط در .»فردا امروز، دیروز، :ترجمه

  هایی نوشته با خانمی از تصویري چنین هم و ، انگلیسی زبان به متنی رایانه، یک از تصویري
 گروه لوگوي راست، سمت در جلد پایین در .دشو  می دیده کنارش در  چینی زبان به
 انتشارات نشان هم جلد ینیپا در .دارد قرار بابل برج تصویر از طرحی با »ترادوکتو«
 نویسنده  معرفی همراه به کتاب ةدربار توضیحی جلد پشت در .تاس شده درج بویکود

 هاي کتاب دیگر به نسبت متفاوتی طراحی و رنگ جلد، روي طرح ،لک در .بینیم  می
نیز  جلد صحافی کیفیت .زیباست و جذاب  سادگی عین در و دارد حوزه این در دانشگاهی

 .است مطلوب بسیار
ـ   درشـت  فونـت  بود بهتر و است معمول حد از ریزتر متون نگاري حروف  انتخـاب  ريت

 دانشـگاهی  هاي کتاب در تر کم که است »کالیبري« فونت از استفاده توجه قابل ۀنکت .شد  می
 .است کرده آسان را متن خواندن اما ،دارد کاربرد
 و است دانشجویان مناسب و ساده اثر این زبان سطح تخصصی ویرایش نظر نقطه از

 دقـت  بـه  کتـاب  نگارشـی  قواعـد  است نام صاحب شناسان زبان از نویسنده که جا آن از
  .است شده رعایت
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 مطالب انسجام و منطقی نظم .3

 و اسـاتید  تـر  بـیش  و کنـد  مـی  کیـد أت اثـر  آموزشـی  ابعاد بر کتاب گفتار پیش در گیدر ماتیو
  .را يا  حرفه مترجمان تا دهد  می قرار خطاب مورد را دانشجویان
 در کـه  اي نکتـه  .ندا گیري نتیجه و مقدمه داراي ها فصل همۀ که دارد فصل 10 کتاب

ـ  بـا  کـه  اسـت  فصل هر پایان در جدول دو وجود کند می توجه جلب ابتدا همان  ۀزمین
 و فصـل  همـان  موضـوع  بـارة در منابع  معرفی به مربوط  اولی .اند  شده متمایز خاکستري

 براي ها  پرسش این .است شدهذکر کلیدي مفاهیم از پرسش طرح به مربوط دیگر جدول
 همراه به آن مطالب بر مروري بخش هر تدریس از پس تا بود خواهد مفید بسیار اساتید

  .باشند داشته دانشجویان
 خواننده اختیار در نمایه و تخصصی واژگان و اصطالحات فهرست کتاب، پایان در

 راخـود   نظـر  مـورد  مبحـث  سـرعت  به دتوان  می ها آن کمک به که است شده داده قرار
  .دنک پیدا و جوو جست
 :از ندا عبارت کتاب هاي لفص
 ؛آن هاي زمینه تعیین و شناسی ترجمه جایگاه. 1
 ؛ترجمه تاریخ اجمالی بررسی. 2
 ؛ترجمه الگوهاي و رویکردها. 3
 ؛ترجمه هاي  نظریه. 4
 ؛شناسی ترجمه مشکالت و مسائل. 5
 ؛شفاهی ۀترجم و مکتوب ۀترجم. 6
 ؛ترجمه آموزش و تدریس. 7
 ؛مترجم اختیارات هاي زمینه. 8
 ؛شناسی ترجمه کاربردي هاي حوزه. 9

 .ماشینی ۀترجم .10
 بـه  هـا   آن از کـدام  هـر  که ند،نک می بیان را  شناسی  ترجمه علم  اصلی ۀشاکل فصل ده این
 جـامع  الگـوي  بـا  را عنـاوین  ایـن  اگـر  .شـوند   مـی  تقسـیم  زیرمجموعـه  و شـاخه  چندین
 ارائه کپنهاگ کنفرانس در 1972 سال در) James Holmes( هولمز جیمز که اي  شناسی ترجمه

 است نشده پرداخته  آن به کتاب این در و مانده دور چشم از که موردي تنها کنیم، مقایسه داد
 عناوین، بندي تقسیم در کتاب نظم و تعادل به توجه با .شود  می »ترجمه نقد« مبحث به مربوط
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 هـاي   نظریه و دیدگاه شد  می حال، هر به .کرد وارد کمبود این به اي جدي اشکالی نتوان شاید
 ایـن  کـه  چرا ،داد حق نویسنده به بتوان شاید دیگر منظر از .کرد بررسی را ترجمه نقد روز

 .است ترجمه انجام از پس اي مرحله و کتاب چاپ به مربوط و اي حرفه تر  بیش مبحث
 اول بخـش  :کرد تقسیم  اصلی بخش دو به توان  می را کتاب مقاله این ةنگارند دیدگاه از

  شناسـی   ترجمـه  روز هـاي  دیـدگاه  و ترجمـه  نظـري  ۀجنب تر بیشدر آن  که )5 تا 1 لوفص(
  شناسـی  ترجمـه  بـر  )10 تـا  6 لوفصـ ( کتـاب  دوم بخـش  در و است شده تحلیلو   معرفی

  .است شده کیدأت  آن  عملی هاي جنبه و کاربردي
 

  فصول محتوایی تحلیل .4
 در  سعی نویسنده شود،  می تقسیم مجموعهزیر پنج به خود که ،کتاب اول فصل درـ 

 بندي  طبقه به چنین هم و دارد آن خاستگاه و ،ترجمه  شناسی معرفت ، شناسی  ترجمه تعریف
 آغاز را مبحث ترجمه صلا به پرداختن با نویسنده .پردازد  می دیگر علوم میان در علم این
 کردن مشخص و  شناسی  معرفت تفکرات بیان با را رشته این مطالعاتی ةحوز و کند می

 امروز دنیاي در را شناسی  ترجمه هاي مرز و ها محدوده و تعریف آن اي رشته میان ماهیت
 .کند می تعیین
 و اصل بررسی از پس ،»چیست؟  شناسی ترجمه« عنوان با مبحثی در کتاب 12ۀ صفح در

 هجمل از شناس ترجمه چندین از قول نقل از پس و »شناسی  ترجمه« لغت تاریخی ۀریش
  شناسی  ترجمه نویسنده نهایت در ،)Lefevere( لوفور و ،)Bassnett( باسنت ،)Garnier( هگارنی

 که است اي رشته  شناسی  ترجمه حقیقت، در« :کند می تعریف گونه  این  کلی صورت به را
 بر در  آن هاي شکل و سطوح تمام در را ترجمه  عملی هاي جنبه و ها نظریه زمان هم ۀمطالع

  .)Guidère, 2008: 12(» دگیر می
 جدال و مبحث به شدن وارد بدون نویسنده ترجمه،  شناسی معرفت بحث در و ادامه در

 معرفی اي رشته را  شناسی  ترجمه ،»نظریه بر عمل یا عمل بر  نظریه بودن مقدم« معروف
 و دارد ترجمه هاي  نظریه بر مستقیم يثیرأت  تجربی هاي داده و ترجمه عمل که کند  می
 کاري را  شناسی ترجمه گفتمان و ها نظریه دربارة تفکر بدون ترجمه عمل انجام چنین هم

 کدام هر  آن  عملی کاربرد و تئوري ۀجنب ،واقع در .کند می  معرفی خورده شکست و عبث
 .است مفهوم و معنا  بی دیگري بدون

 ترجمه اگر دارد، اعتقاد) 17 ۀصفح( شناسی ترجمه علم جایگاه تعریف در گیدر ماتیو
 و زبانی يها  جنبه به تر بیش زبان علوم از اي  زیرمجموعه عنوان به د،شو مطالعه محصول منزلۀ به
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 باشد، نظر مد ترجمه انجام  چگونگی و ترجمه   فرایند اگر اما .شود  می پرداخته  آن  شناسی  زبان
 گیرد می قرار طبیعی   علوم ، و شناسی  عصب ، انسانی   علوم چون علومی کنار در  شناسی  ترجمه

  .بود خواهد تر  گسترده بسیار آن ةدایر و
 میشل هولمز، جیمز چون پردازانی نظریه از آثاري ،نهادي پیش منابع بخش در و انتها در
 تعریف ۀزمین در همگی که شده نهاد پیش) Newmark( نیومارك و ،)Michel Balard( باالرد

 .اند رسیده چاپ به  شناسی  ترجمه مبانی و
 هاي تئوري دربارة کوتاه يا مطالعه چنین هم و ترجمه هب  تاریخی  نگاهی کتاب دوم فصلـ 
 به سپس و ترجمه  تاریخی هاي اسطوره معرفی به ابتدا نویسنده فصل، این در .دارد  آن  اصلی

  .پردازد  می ترجمه اصلی مفاهیم  تاریخی سیر
از . اند  شده  یکتاب معرف 20 ۀصورت خالصه در صفح ترجمه به  یاصل خاستگاه  سه

ترجمه نام   یۀ اصلشیعنوان دو ر به )Septante( 1یو هفتادگان )Tour de Babel(برج بابل 
کتاب ( قیعهد عتتر وابسته به  شیرا ب  آن تیآغاز ترجمه و اهم سندهیاما نو ،برده شده است
 .داند یم )مقدس یهودیان

 تاریخ کل او .دارد قرن بیست بر بالغ اي پیشینه  شناسی  ترجمه ،گیدر تیوام ۀگفت به بنا
 شروع )Antiquité( باستان تاریخ از اول ةدور .کند می تقسیم دوره دو به را  شناسی ترجمه

 زمانی ةدور این در .دارد ادامه اروپا در روشنگري عصر همان یا هجدهم قرن تا و شود  می
 و است بوده  فلسفی و  ،ادبی سیاسی، ، مذهبی هاي دیدگاه ثیرأت تحت تر بیش  شناسی  ترجمه

 ترجمه علم نوزدهم، قرن در اما .است   کرده  می نقش ایفاي موضوعات این قالب در تر بیش
 را خود جاي مستقل اي رشته عنوان به کم  کم و وردآ بیرون دیگر علوم قیمومت از را خود

  .کرد جدا را خود راه و باز
 ،زمان هم ۀترجم مدارس گشایش با دوم،  جهانی جنگ از پس و بیستم قرن در نهایت، در

 رشته این ترجمه، به منحصر دانشگاهی هاي رشته و ،اتیقتحقی بزرگ مراکز ،ها  پژوهشگاه
  .کرد تحکیم را خود استقالل
 مفاهیم به لفؤم کتاب، هاي بخش ترین مهم از  یکی در ،39 تا 23 ۀصفح از ،ادامه در
 تعریفی و توضیح ها دوگانه این از یک هر ةدربار .پردازد  می ترجمه در متضاد و دوگانه
 مقابل در پذیري ترجمه عمل، مقابل در  نظریه جمله از ها دوگانه این .است شده ارائه مختصر
 در ترجمه کپی، مقابل در اصل مترجم، مقابل در لفؤم علم، مقابل در هنر ناپذیري، ترجمه
 جمله از تفسیر مقابل در ترجمهو  ترجمه، در آزادي مقابل در متن به وفاداري تقلید، مقابل

  .است گرفته قرار بحث مورد که بوده مواردي
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 قسمت .شود  می بررسی  شناسی  ترجمه در آفرین  نقش و ثرؤم هاي دیدگاه سوم، فصل درـ 
  شناسی  زبان تطبیقی،  شناسی  سبک شامل که پردازد  می  شناسی  زبان هاي دیدگاه بیان به اول

 ،هرمنوتیک هاي دیدگاه به ادامه در .شود  می اجتماعی  شناسی  زبان و ،کاربردي  شناسی  زبان نظري،
 .شود یم پرداخته شناختی و ، ارتباطی ، شناسی  نشانه ،ادبی متنی، ایدئولوژیک،

 کـه  انـد  بـوده  اخیـر  هـاي  دهـه  در ترجمـه  هـاي  دیدگاه ترین  مهم الگوها و ها روش این
 .است بوده ارتباط در ها  آن با همواره اي رشته میان  علمی عنوان به  شناسی  ترجمه
  معرفـی  بـه  و دارد توصـیفی  کـامالً  مـاهیتی  ، سـوم  فصـل  همانند کتاب، چهارم فصلـ 
 ترجمـه  هـاي  نظریـه   اصـلی  ۀشاخ پنج به دارد  نگاهی نویسنده .پردازد  می ترجمه هاي نظریه
ـ  ،)interprétative( متن ویلأت ۀنظری  یعنی ـ  ،)action( گرایـی  عمـل  ۀنظری  اسـکوپوس  ۀنظری

)skopos(، بازي ۀنظری )jeu(، نظامی  چند ۀنظری و )polysystème(. 
 توصیف، که داند  می  شناسی  ترجمه مختص هاي نظریه منحصراً را  نظریه پنج این گیدر
 تفکري ها نظریه این واقع، در .کنند  می بیان را  آن فرایند و ترجمه  دهی  شکل و توضیح،
 تعریف را  شناسی ترجمه نام به اي رشته اصلی ۀشاکل که دهند  می ارائه را ترجمه از برخاسته

 .کنند  می تعیین و
 و آید  می ن  میا به سخن ها  نظریه این از تر کم ما کشور در که است این توجه جالب ۀنکت

 و ترجمه در وفاداري بحث به فقط موضوع شود،  می صحبت ترجمه هاي تئوري از  وقتی
 هاي کالس در معموالً . کلی صورت به هم  آن شود،  می محدود ترجمه بودن معناگرا یا گرا لفظ

 افکار از سخن ، شناسی ترجمه در بحث و تدریس در ایران، در فرانسه زبان مترجمی درس
 برمن آنتوان ، آن مقابل ۀنقط در سو آن از و )Jean-René Ladmiral( دمیرالال رنه ژان

)Antoine Berman( شده پرداخته ها  نظریه دیگر از تر بیش دو  این تفکرات به نظر به .است 
 .ثیرگذارندأت و مهم بسیار خود جاي در هایشان نظریه و اسامی این البته که است

 :داند می  شناسی  ترجمه اصول ثیرگذارترینأت و ترین مهم را نظریه پنج این گیدر ماتیو اما
 لدرر ماریانو  )Danica Seleskovich( سلسکویچ دانیکا :پاریس مکتب یا تاویلی ۀنظریـ 

)Marianne Lederer( اذیت مترجمان  عالی آموزش مرکز در مکتب این گذاران بنیان )Esit( 
 .دارد کیدأت ترجمه فرایند در معنا و فهم اهمیت بر نظریه این .هستند
 )Justa Holz Manttari( يجوستا هولز مانتار از سوي هینظر نیا: ونیآکس ایگرا  کنشۀ ینظرـ 

 اي حرفه مختلف هاي یتعموق در  ارتباطی ابزاري عنوان به ترجمه  آن در که شد مطرح آلمان در
 را  اصلی نقش ارتباطات و اي حرفه سطوح تمام در مترجم ، نظریه این اساس بر .شود  می مطرح

 .دارد مشتري و خریدار ۀرابط در اقتصادي و محوري ینقش مترجم واقع در کند، می ایفا
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 )Hans Vermeer( ریهنس ورم یشناس آلمان زبان هینظر نیا گذار انیبن: اسکوپوس ۀینظرـ 
 و نگرد می مشخص مقصود و هدف با عمل یک دید به ترجمه به اسکوپوس ۀنظری .است
 ترجمه .دارد خود روي پیش را مشخصی مخاطب یا شنونده ترجمه هر که پندارد می چنین
 مخاطب و ،مقصد هدف براي مقصد، محیط عین محیطی در مقصد متن یک ایجاد یعنی

 .مقصد زبان محیطی شرایط در مقصد
 مانیجان فون نو ییکایمرادان و دانشمند  یاضیر از سوي هینظر نیا: يۀ بازینظرـ 

)Neumann Von John( موضوعات از اي گسترده طیف ۀمطالع در بازي ۀنظری .شد مطرح 
  تمامی باید مختلف هاي موقعیت در گرفتن قرار به توجه با ، نظریه این اساس بر .دارد کاربرد

 با هدررفتگی میزان ترین کم نتیجه در و شود اتخاذ برد راه بهترین تا سنجید را ها کار راه
 که کرد جلب خود  به را شناسان ترجمه نظر طرح این .باشیم داشته را سودآوري باالترین
 تر کم تصمیمات اتخاذ در مترجم تا کرد سازي  مدل ترجمه براي الگویی شود  می چگونه

 .دهد هدر انرژي و زمان
 )Zohar-Itamar Even( زوهار اون ایتامار نظریه این گذار بنیان :چندنظامی ۀنظریـ 
 و  ادبی هاي  نظام میان در ترجمه تحول و کارکرد توصیف و تحلیل به نظریه این .است

 و پیچیده نظام یک از اي  مجموعهزیر را ترجمه نظریه این .پردازد  می شده ترجمه ادبیات
  .داند یم فرهنگی
 کـه  طـور  آن ترجمه يها  نظریه ،است معتقد )77 ۀصفح( بخش   این گیري  نتیجه در گیدر

 کاربردي هاي مثال و کار راه سریع  خیلی که چرا ؛است نگرفته قرار مترجمان هتوج مورد باید
  .اند  پرداخته ترجمه فرایند توصیف به اغلب و اند  نکرده بیان را

 از مباحثی و مشکالت از طرفانه   بی تحلیلی و  معرفی به نویسنده کتاب پنجم فصل درـ 
 معنا، چون هم مفاهیمی .اند  بوده جدل و بحث مورد همواره که پردازد  می  شناسی ترجمه

 صفحه 25 در نویسنده .ترجمه هاي استراتژيو  ترجمه، هاي واحد وفاداري، ، یابی  برابر
  .است کرده هئارا طرفی، بی کامل رعایت با ،را  شناسی  ترجمه  اصلی مفاهیم از مفید اي خالصه

  شناسی  زبان ثیرأت تحت ها سال تا مفاهیم این غالب ،)103 ۀصفح( دارد اعتقاد نویسنده
 ،معنا در  آن شگستر و برابریابی چون  مفهومی با واقع، در . شناسی  ترجمه تا اند بوده

 عنوان به زمان  طی در تا کند می جدا  شناسی  زبان از را مسیرش زمان مرور به  شناسی  ترجمه
  .شود شناخته  شناسی  زبان از مستقل اي رشته

 طور به ،لفؤم .است یافته اختصاص ترجمه در معنا مبحث به کتاب 80 و 79 ۀصفح
 هب را معنا نایدا .دکن می مطالعه )Catford( کتفورد و )Nida( نایدا دیدگاه از را معنا ،مختصر
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 شناختی  انبز معناي ،)sens référentiel( ارجاعی یا مصداقی معناي :  کند  می بندي تقسیم نوع سه
)linguistique sens(، عاطفی و حسی معناي و )émotionnel sens(. توضیح از پس 

 غیرقابل و زبان به معنا اختصاص ةدربار وردفکت ۀنظری به گیدر ماتیو مختصر، و خطی      چند
 روسی زبان به متنی کتفورد، دیدگاه از مثال، رايب .دارد   اشاره دیگر زبان به آن بودن انتقال

 صفحه همین در لفؤم .دارد انگلیسی معنایی انگلیسی زبان به اش  ترجمه و روسی معنایی
 سپس پردازد  می) Jakobson( ژاکوبسن دیدگاه از معنا تعریف به )79 ۀصفح( کتاب از

 و است شده نوشته فرانسه زبان به کتاب که جا آن از .شود  می برابریابی بحث وارد
 از فرانسوي پردازان  نظریه دیدگاه به قسمت این در بود بهتر دارد، زبان فرانسه مخاطبانی

 )Berman( برمنو  ،)Ladmiral( الدمیرال ،)Lederer( لدرر ،)Seleskovitch( سلسکویچ جمله  
 .شد  می اي  اشاره هم

 به شناسان  ترجمه ابتدا در است معتقد گیدر فصل، این گیري  نتیجه بخش و پایان در
 خیانت و وفاداري ترجمه، در معنا چون مباحثی به و پرداختند محصول عنوان به ترجمه

 سوق ترجمه فرایند سمت به مطالعات سپس ،پرداختند ترجمه هاي  واحدو  ترجمه، در
 انتخاب و تصمیم مانند، مفاهیمی .شد تحلیل رفتارش و مترجم خود که کرد پیدا

 اش  شناختی روان و ذهنی مشکالت و ،او از سوي شده استفاده هاي استراتژي مترجم،
  .بررسی شد و مطالعه
 این در نویسنده .دارد اختصاص زمان هم ۀترجم یا  شفاهی ۀترجم به کتاب ششم فصلـ 
 بررسی را کنفرانس، ۀترجم و زمان هم ۀترجم مانند ، شفاهی ۀترجم مختلف هاي گونه فصل

 .پردازد  می رشته این جدید مطالعات و  شفاهی ۀترجم ۀتاریخچ ۀمطالع به چنین هم و کند می
  شفاهی مترجم .داند  می زمان را  شفاهی با نوشتاري ۀترجم تمایز ترین بزرگ گیدر ماتیو

 را خود اطالعات و ها دانسته تمام باید او .ندارد را خود اشتباهات تصحیح و برگشت زمان
  .کند استفاده  کمکی هاي ابزار از تواند نمی کار هنگام و کند آماده کار شروع از قبل

 این بر گروهی .است بوده شناسان  ترجمه هاي چالش از یکی همیشه شفاهی ۀترجم
 تاریخ با ارتباطی هیچ که چرا ،است شناسی  ترجمه از جدا اي  رشته هترجم که باورند
 و دانند  می ترجمه از دیگر نوعی را شفاهی ۀترجم دیگر برخی .ندارد آن ۀفلسف و ترجمه

 ةیدقع به .کنند  می تعریف شناسی  ترجمه به وابسته و نشدنی  جدا اي  شاخه عنوان به را آن
 ها،  چالش اما ؛دارد کتبی ۀترجم با تخصصی و فنی تفاوتی شفاهی ۀترجم گیدر، ماتیو

 و ترجمه به وابسته آن ماهیت و مشترك کتبی ۀترجم با آن اصلی لئمسا و ،مشکالت
 .است شناسی  ترجمه
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 گیدر .دارد اختصاص مترجم تربیت و ترجمه آموزش به کامل طور به هفتم فصلـ 
 را ترجمه ها سال تا .داند  می زبان آموزش و ترجمه آموزش بین تمایز در را اصلی مشکل

 فعالیتی را ترجمه شناسان  زبان امروزه اما دانستند،  می دیگر زبان به زبانی از ساده گذري تنها
  .شود  نمی محدود زبان دو تسلط و یادگیري به فقط که دانند  می پیچیده
 بوده خارجی زبان آموزش از اي زیرمجموعه ترجمه آموزش ها سال تا ،نویسنده نظر به
 در )Ecole de Gèneve( ژنو مکتب چون هم مترجم تربیت مراکز پیدایش با تدریج به .است
 در )Ecole de Mons( مونس مکتب و، 1957 در) Ecole de Paris( پاریس مکتب ،1941
 آموزشی هاي گروه زمان مرور به .گرفت خود به تر تخصصی  شکلی ترجمه آموزش ،1962
 مستقل و دانشگاهی اي رشته عنوان به و ندشد جدا زبان هاي گروه از ها دانشکده در ترجمه
 .کردند کار به شروع

 درسی ۀبرنام اجراي و ،طراحی ترجمه، آموزش در عمده لئمسا از عمل و نظر ۀفاصل
 مترجمان به ترجمه روح و تفکر انتقال را ترجمه آموزش گیدر ،کتاب 120 ۀصفح در .است
 دانشجویان به ها  نظریه درست سازي  پیاده هاي روش آموزش بر چنین هم او .داند می جوان

 و نظریه پیوند بر مبتنی آموزشی را آل  ایده آموزش واقع در   .دارد کیدأت ترجمه هنگام در
 و ها  روش بر را محض تمرین و ترجمه عمل صرفاً اساتید اگر .کند  می تعریف عمل
  برخی .بود خواهد نامناسب و  سنتی  تفکري بر مبتنی آموزشی ،بدانند مقدم ترجمه هاي نظریه
 به .را ترجمه فرایند خود  برخی و مترجم  برخی و دهند  می قرار اولویت آموزش در را متن

 تر بیش ترجمه  عملی ۀجنب آموزشی، ابزارهاي و جدید هاي  فناوري با امروزه ه،نویسند ةیدقع
 .دارد گرایش افزار نرم و ماشین به وسیلۀ ترجمه سمت به

 و شود وارد ها  آن در تواند  می مترجم که دیگري هاي حوزه نویسنده هشتم، فصل درـ 
 حقوقی ۀترجم :ندا مختلف و متنوع بسیار ها  زمینه و ها حوزه این .کند می بررسی کند فعالیت

 و تخصص ها حوزه این در .اقتصادي ةحوز در یا و ، پزشکی ةحوز در ترجمه قضایی، و
 از  یکی را ارتباطات و رسانه ةحوز نویسنده .فراوانی دارد اهمیت موضوع بر اشراف

 مترجم نقش مثال رايب .دارد کار و سر آن با مترجم که کند  می معرفی هایی حوزه ترین مهم
 .است توجه درخور و کننده تعیین بسیار فیلم زیرنویس و دوبالژ امر در

 را  شناسی  ترجمه کاربردي هاي  زمینه خالصه صورت به نویسنده ،کتاب نهم فصل درـ 
 جدید هاي تکنولوژي ثیرأت و زبان شدن  صنعتی چون  مسائلی فصل این در او .کند می مطالعه

 افزارهایی  نرم و اي  رایانه ابزارهاي به چنین هم لفؤم .کند می موشکافی را  شناسی  ترجمه بر
 ابزارهاي این گیدر .پردازد  می کنند می کمک کار انجام در را او و ندا مترجم خدمت در که
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 شامل ندا افزاري  نرم ابزارهاي اول گروه :کند می تقسیم اصلی گروه دو به را کمکی
 به کمک ابزارهاي و ،)odulem( پودمان یا ها ماژول ،)pplicationa( کاربردي هاي  برنامک

 ةکنند تصحیح که است مدرن شناختی زبان ابزارهايبه  مربوط دوم گروه .مدیریت
 هاي کننده مدیریت ،)دستوري هاي  یاب       غلطو  امالیی   هاي  یاب غلط( متن خودکار

 مدیریت الکترونیکی فرم در را خود واژگان بانک تا دهد می اجازه مترجم به( اصطالحات
 شامل را ... و واژگانی جويو جست موتورهاي اینترنتی، و الکترونیکی لغت فرهنگ ،)کند
 تا کنند  می یاري ترجمه انجام در را مترجم همیار، و دستیار چون هم ابزارها این .شود  می

 رایانه و انسان بین تعاملی فرایندي واقع در .شود انجام باالتري سرعت و دقت با ترجمه
 ترین معروف .است ترجمه فرایند کل وري  بهره افزایش آن هدف که گیرد  می شکل

 دژاوو و ،)OmegaT( یت امگا ،)Wordfast( وردفست :از ندا عبارت زمینه این افزارهاي  نرم
)Déjà Vu(. 

O.A.T: ( رایانه کمک به ترجمه که است این کرد توجه آن به بایدکه  اي  نکته

Traduction assistée par ordinateur( ماشینی ۀترجم با نباید را )Traduction automatique: A.T( 
 هر البته .است پرداخته کدام هر به جداگانه فصل دو در درستی به هم لفؤم .گرفت اشتباه

 )informatique linguistique( رایانشی شناسی زبان نام به علمی ۀمجموع  زیر گرایش دو
 علوم پردازان  نظریه و، کارشناسان دانشمندان، تعامل و کاري هم محصول که دانشی .هستند

 شناختی،  شناسی روان شناختی، علوم منطق، ریاضی، مصنوعی، هوش اي، رایانه علوم شناسی، زبان
  .هاست رشته دیگر برخی و شناسی عصب شناسی، مردم شناسی، زبانـ  روان

 رایانه وسیلۀ به ترجمه .دارد اختصاص مکانیکی ۀترجم یا ماشینی ۀترجم به دهم فصلـ 
 .آید می حساب به مصنوعی هوش ةحوز در خصوص هب و رایانه علوم در اهداف اولین از

 به انگلیسی زبان از متنی ترجمۀ شد، انجام رایانه وسیلۀ به کامل طور هب که اي ترجمه نخستین
  داشته زیادي رفت پیش ماشینی ۀترجم فناوري کنون تا زمان آن از اگرچه .بود روسی زبان

 ها  رایانه که جا آن از .است رو  به  رو فراوانی هاي  نقصان و مشکالت با هم هنوز است،
 ۀترجم شود انجام ها آن وسیلۀ به که اي ترجمه باشند، هوشمند انسان چون هم توانند نمی

 آسانی به متنی هر افزار نرم یک از استفاده با که داشت انتظار توان نمی .بود خواهد صیقنا
 در و حالت بهترین در هوشمند، ۀترجم هاي  سامانه و افزارها نرم ترین  قوي .شود ترجمه
 در دقتی با را ترجمه عمل )ـ ایتالیایی عنوان مثال فرانسه به( زبانی هاي  ترکیب ترین نزدیک
 وسیلۀ به ویرایشی بهتر، اي  نتیجه آوردن دست به براي .دهند می انجام درصد 70 حدود
 مورد  خیلی ماشینی ۀترجم مبحث گیدر نظر از .استنیاز  انسانی شعور و ،منطق هوش،
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 و رایانه مهندسان مختص و فنی تر بیش را مبحث این ها آن .نیست شناسان  ترجمه ۀعالق
 از الینفک یئجز را ماشینی یا اتوماتیک ۀترجم فرایند ۀمطالع نویسنده .دانند می افزار نرم

 ،ماشینوسیلۀ  شده به انجام هاي ترجمه که دارد اعتقاد هم او چند هر داند می  شناسی  ترجمه
 البته .نیست و نبوده کننده  راضی دارند، زمینه این در  طوالنی اي هسابق که هایی زبان در حتی

 شناسانی زبان تا بوده تر بیش رایانه مهندسان طرف از رشته این در تحقیقات و ،اشتیاق تالش،
 .دانند می غیرممکن را ترجمه از انسان حذف و نیستند بین خوش  خیلی که

 نظري ۀجنب بین  ارتباطی و تعادل کند می  سعی نویسنده کتاب آخر فصل  سه در واقع، در
 هـا  آن ترتیـب  و کتاب هاي  فصل به وقتی انتها در .کند برقرار  شناسی  ترجمه کاربردي ۀجنب و

 تحـوالت  سـیر  تـاریخی  لحـاظ  به ،نوعی به مناسب، موضوعی انسجام بر عالوه کنیم  می نگاه
  .است منطبق کتاب این هاي  فصل ترتیب با شناسی  ترجمه
  

 نقایص و ایرادات .5

 اثر انتشارات هم و نویسنده هم چند هر دارد، نیز تیاایراد دیگري اثر هر چون هم اثر این
 .ندا شده شناخته و ،معتبر ،نام  صاحب

 ارزشمندي هاي کتاب و اروپاست در مطرح و سابقه      با انتشارات از بویک،ود انتشارات
 کتاب به هایی  زمینه در هم ایراد چند حال این با .رساند می چاپ به گوناگون هاي زمینه در

  .است وارد
 دیدگاه سوم، فصل در .خورد  می چشم  به کتاب عناوین فهرست در مشکل اولین

 معرفی نآ هاي زیرمجموعه چون هم ها فصل ۀبقی و است آمده فصل  سر عنوان به هرمنوتیک
 ندا  مستقل هایی فصل دیگر هاي فصل و نیست گونه این کتاب متن در که صورتی در اند شده

  .هرمنوتیک دیدگاه ۀزیرمجموع نه و
 ریز حروف انتخاب شد، اشاره  آن به نگاري حروف بحث در نیز قبالً که دیگري ایراد

 شده چاپ ،خبري هاي روزنامه همانند ،ستون دو در متن حروف، بودن ریز بر عالوه .است
 کتابی براي آرایی  صفحه و نگاري     حروف نوع این .دهد  می آزار کمی را خواننده که است

  .نیست مرسوم سطح این در دانشگاهی
 پاراگراف در کتاب، 63 ۀصفح رد .است  توجهی درخور و بزرگ ایراد ،دیگر خطاي

 خالصه محور دو در ترجمه شناختی زبان ـ روان دیدگاه که کند می بیان نویسنده ششم،
 دوم محور ادامه در اما .شود  می تعریف و شده مشخص یک ةشمار با اول مورد .شود  می
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  قبلی بحث تا کند می فراموش نویسنده گویی و رود  می دیگري سمت به بحث ،شود  نمی بیان
  .آید نمی ن  میا به دوم محور از  صحبتی هیچ و ببندد را

 اي زیرمجموعه کتاب پنجم فصل در .است مطالب موضوعی انسجام به مربوط دیگر ایراد
 هاي استراتژي« عنوان آن از پس .است یافته اختصاص »تصمیم« و »انتخاب« موضوع به مستقل
 مترجم تصمیم و انتخاب موضوع که این اول ۀنکت .است آمده مستقل صورت به »ترجمه

 ذکر مستقل عنوانی صورت به  آن از قبل بایدن و است مترجم هاي استراتژي از اي زیرشاخه
 به مربوط مبحث در و سوم فصل در مطلب این بود بهتر ،که این بعدي ۀنکت .شد  می

 سردرگم را خواننده که ،دیگر ۀلئمس اما .گرفت می قرار زبان  شناختی روان هاي دیدگاه
 ،98 ۀصفح در »ترجمه هاي استراتژي« به مربوط مبحث همین در که است این ،کند می
 ،است یافته اختصاص ترجمه در او اخالق ۀنظری و برمن آنتوان دیدگاه به صفحه  نیم

 را ترجمه تر بیش برمن .ندارد فصل این موضوع و عنوان با سنخیتی گونه هیچ که مطلبی
 استراتژي انتخاب و فرایند بحث جا این در اما ،دهد  می قرار مطالعه مورد محصول عنوان به

 .است مترجم از جانب
 .است فرانسوي شناسان  ترجمه به نکردن کافی توجه است، وارد کتاب بر که دیگري نقد
 ةواژ دیگر، طرف از .دارد زبان فرانسه مخاطبانی و است شده نوشته فرانسه زبان به کتاب

 علمی عنوان به فرانسوي شناسان  ترجمه از سوي و است فرانسوي اي  واژه شناسی  ترجمه
 پردازان  ریهظن اتینظر به فقط مهم مباحث از بسیاري در نویسنده .ه استشد معرفی مستقل

 الدمیرال رنه ژان هاي  نظریه به نپرداختن دیگر، ۀلئمس .است کرده بسنده آلمانی و مریکاییا
)Jean René Ladmiral( است ،شناسی  ترجمه علم گذاران بنیان از یکی مقامدر  ،او افکار و .

تر از  شیب بود بهتر، است افتهیاختصاص  چیسلسکو کایدان يها  هیبه نظر یطور که فصل همان
 در که شود  یم شناخته فرانسه  یشناس  پدر ترجمه ینوع بههر حال، او  به. شد می هنوشت رالیالدم
 ياریبسو  است داشته یتوجه درخور نقش رشته نیا فلسفۀ نییتب و ،یشناس  معرفت ف،یتعر

  .دانند یم یشناس معاصر در ترجمهپرداز   هینظر نیگذارترریثأو ت نیتر او را بزرگ
 یابیارز و ترجمه نقد به را یمستقل فصل دریگ ویمات بود بهتر دیشا که، نیا آخر مورد

 امروزه. کرد  یم یبررس را آن يها  روش و اندازها، چشم منابع، و داد  یم اختصاص آن
 از یکی که است شده ارائه ترجمه تیفیک یابیارز از یمختلف يها  مدل و الگوها
 از شده ارائه) SEPT( ست مدل دو به توان  یم جمله آن از. است ترجمه روز يها چالش
 کواکس الکساندر سوي از )Sical( کالیس مدل و )Daniel Gouadec( گوادك لیدان سوي

)Alexandre Covacs( کرد هراشا.  
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  گیري نتیجه .6
 پایـان  در ،آن آموزش و شناسی  ترجمه ۀزمین در موجود منابع و دانشگاهی فضاي به توجه با

 بـه  سـاده  زبـان  به را  شناسی  ترجمه از اي عصاره و چکیده فصل ده در کتاب این گفت باید
 ایـن  تدریس براي آموزشی منابع ترین جامع از یکی حاضر حال در و کند می منتقل خواننده

  معرفـی  دهـد   می آموزشی مزیتی و ارزش کتاب به چه آن .آید می حساب به دانشگاه در رشته
 و دهنـ خوان براي تا شده نگاشته اي گونه به کتاب این .است فصل هر با مرتبط و متنوع منابع

 مختلف شناسان ترجمه از هایی  قول   نقل با چنین هم و باشد فهم قابل دانشجویان خصوص هب
 ارائه  خواننده به  شناسی  ترجمه از مشخص ارچوبیهچ و تصویر مفید، و کوتاه هاي تحلیل و

 و ارزش اثـر  به ها  آن ۀمقایس و ها  نظریه ۀطرفان بی بررسی و منابع بودن روز به چنین هم .دهد
  .است بخشیده باالیی اعتبار

 و اسـت  نشـده  ایجـاد  ایـران  هاي  دانشگاه در شناسی  ترجمه نام به مستقل اي  رشته هنوز
 بـه  توجه با .شود  می کار زبان همان مختص مترجمی گرایش زبان هاي  گروه در فقط معموالً

 دارد، وجـود  رشـته  این به زبان هاي  گروه در که جدیدي گرایش و  شناسی  ترجمه بودن نوپا
 ارشد کارشناسی در ترجمه هاي نظریه درس تدریس براي مناسب منبعی تواند  می کتاب این

  .باشد يدکتر و
  

  نوشت پی 
 

 یـی روا فرمـان  دوران در و الدیمـ  از قبل سوم قرن در که است تورات از يا نسخه یهفتادگان. 1
ـ هودی او، دسـتور  به. است شده ترجمه مصر در الدلفوسیف وسیبطلم  کتـاب  هیاسـکندر  انی
 را کتاب که است یتیروا از برگرفته نسخه نیا نام. کردند ترجمه یونانی زبان به را قیعت عهد

  .اند کرده ترجمه یهودي دانشمندان از تن هفتاد به نزدیک
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