
 
 
 

 های انتخاب اول،آفت
 1باب اخالق ترجمه بحثی در

 فر علی خزاعی
 

ها چون مترجم فردی است صاحب دانش و ای است مثل سایر حرفهترجمه هم حرفه
زبانی از یک زبان به زبان انتقال مکانیکی مواد  مهارت خاص، و کار ترجمه هم صرفاً

گیری است و تصمیمات او مبنا و آثار اخالقی . مترجم مدام در حال تصمیمدیگر نیست
رابطه میان مترجم و متن از یک سو و رابطه میان مترجم و خواننده دارد. بدین ترتیب 

-از سوی دیگر روابطی مبتنی بر مسئولیت  و اخالق هستند. اما در حرفه ترجمه نمی

آور وضع کرد که مبنای کار و تصمیمات مترجمان قرار سادگی اصولی الزامه ب توان
بگیرد چون بر سر مفهوم اخالق در ترجمه توافق جامعی وجود ندارد. پس از این 

کند: پارادایم پارادایم اخالقی عمده در تاریخ ترجمه اشاره میمقدمه نویسنده به دو 
ست و خود از دو زیرپارادایم تشکیل شده سنتی که مبتنی بر مفهوم وفاداری به متن ا

است. و پارادایم مدرن که مبتنی بر مفهوم وفاداری به خواننده است. نویسنده معتقد 
کنیم، آنچه از میکه چه پارادایم اخالقی را برای ترجمه انتخاب صرف نظر از ایناست 

زی است دهنده مسئولیت اخالقی مترجم است آن چینظر اخالقی اهمیت دارد و نشان
های خود بیشتر دقت کند و در انتخابافتد. هرچه مترجم که در عرصه عمل اتفاق می

-بسیاری از کاستیهد. دامکان انتخاب درست را افزایش میتسلیم انتخاب اول نشود 

های مترجم توان با تحلیل کم و کیف انتخابهای چاپ شده را میهای ترجمه
 توصیف کرد.  

 
انتظار که ، مکتوب یا نانوشته، استمعیارهایی ای مشتمل بر اصول و اخالق حرفه

بند باشند. ترجمه هم در عمل به آنها پایای های حرفهها و شرکتفراد، سازمانرود امی
دانش و مهارت ها چون مترجم فردی است صاحب ای است مثل سایر حرفهحرفه

زبانی نیست  هم یک کار صرفاً، مهارتی که افراد معمولی ندارند، و کار ترجمه خاص

                                                           
  مقاله حاضر متن سخنرانی اینجانب است که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ایراد شد.1
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های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز دارد. ولی حتی اگر کار بلکه جنبه
 یتقال مواد زبانی از یک زبان به زبان دیگر کارنزبانی بود، ا ترجمه یک کار صرفاً
گیری است و تصمیمات او مبنا و آثار مترجم مدام در حال تصمیممکانیکی نیست بلکه 

آید. له مسئولیت بوجود میمسأآید گیری به میان میه پای تصمیمکو آنجا  قی دارد.اخال
وی دیگر رابطه میان مترجم و متن از یک سو و رابطه میان مترجم و خواننده از س

 هستند.  روابطی مبتنی بر مسئولیت

، مثالً حرفه پزشکی که در آن هاحرفهبسیاری از اما در حرفه ترجمه بر خالف 
توان بسادگی نمیشوند به سوگندنامه بقراط وفادار باشند، د میهمتع آموختگاندانش

آور وضع کرد که مبنای کار و تصمیمات مترجمان قرار بگیرد چون بر سر اصولی الزام
-برای مثال این سوال که ما تفاوتمفهوم اخالق در ترجمه توافق جامعی وجود ندارد. 

قصد را در ترجمه بارز و برجسته کنیم و یا تفاوتها را به شباهت های دو زبان مبدا و م
نظرها بر سر این ت و تاریخ ترجمه هم تاریخ اختالفله اخالقی اسیک مسأ تبدیل کنیم

 سوال و سواالت مرتبط دیگر است. 
توان را مییکی وجود داشته است. تاریخ ترجمه دو پارادایم اخالقی عمده در 
و دیگری را پارادایم مدرن دانست. پارادایم سنتی مبتنی بر مفهوم سنتی  پارادایم

متشکل از دو زیرپارادایم است: یک زیرپارادایم خود این پارادایم است.  وفاداری به متن
و یا حتی شیوه بیان او مترجم باید به متن اصلی، نویسنده یا مقصود نویسنده گوید می

میت خواننده و لزوم توجه به درک خواننده صحبت زیرپارادایم دیگر از اه وفادار باشد.
داند. درواقع چنین میمتن اصلی کند ولی وفاداری به خواننده را در ذیل وفاداری به می

 داند.مترجمی وفاداری به خواننده را مغایر با وفاداری به نویسنده نمی
د. بسته به انپارادایم در طول تاریخ ترجمه پا به پای هم وجود داشتهزیر این دو 

تر بوده گاه به نفع دیگری. گاهی کفه به نفع یکی سنگینشرایط فرهنگی هر کشور، 
زیرپارادایم دوم مترجم انجیل به زبان آلمانی مارتین لوتر است که از لزوم قهرمان 

و درک آن باشد سخن گفته  نترجمه انجیل به زبانی که مردم عادی قادر به خواند
-صاحبپردازان نظریهغالب خیلی سنگین است.  نظریدر طرف دیگر البته وزنه است. 

طرفداری از  که سخنی بهآنبی اندصحبت کردهمتن اصلی ترجمه از وفاداری به نام 
، والتر بنیامینعبارتند از  های این زیرپارادایمقهرمانبرخی  خواننده گفته باشند.

ردازان در دفاع از این پاین نظریههمه . البته آنتون برمنو  الرنس ونوتی، شالیرماخر
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، برخی به دالیل یا ادبی برخی به دالیل فرهنگیاند. انگیزه واحدی نداشتهزیرپارادایم 
از لزوم وفاداری به شیوه بیان نویسنده سخن  زیباشناختیو برخی هم به دالیل  مذهبی

  اند. گفته
یعنی ترجمه فنی و ترجمه محض یا نوع ترجمه  بین دوشالیر ماخر برای مثال، 

در ترجمه متون فنی اخالق وید گو میود شل میئرجمه در معنی متعالی آن تفاوت قات
ولی در ترجمه متون ادبی ببرد به سمت خواننده  اکه مترجم نویسنده رد کنحکم می

-آنتون برمن هم می. ببرد به سمت نویسنده اکه مترجم خواننده رد کناخالق حکم می

های زبانی و متن اصلی را با حفظ ویژگید وظیفه اخالقی مترجم این است که گوی
او سپس فرهنگیش ترجمه کند ولو اینکه زبان ترجمه غریب و بیگانه به نظر برسد. 

. ددربرابر آفات ترجمه مقاومت کنگونه که چ ددهتعدادی دستور اخالقی به مترجم می
اش را و روح خارجید کنبومی میا که متن رای است ترجمهزده آفتترجمه از نظر او، 

ا ولی با انگیزه و هدفی همین اخالق رپرداز دیگری است که نظریه. ونوتی هم دگیرمی
حد و مرز کند این است که فداکاری ایجاد میمشکلی که مفهوم  د.کنتوصیه میدیگر 

افراطی تصویر وار و برده؟ آیا وفاداری تا چه حد وفاداریتوان تعیین کرد. آن را نمی
 دهد؟میننادرستی از نویسنده به خواننده 

در نتیجه نقش و وسعت و اهمیتی که ترجمه پیدا کرده پارادایم در عصر جدید 
اننده محور وکه خ پارادایم اخالقی جدیداخالقی ترجمه هم عوض شده است. این 

به ذات بنیادی این پارادایم یکی از فرضیات . متشکل است از فرضیات متعدداست 
نویسنده فرضیه در این معنی ثابت و معین نیست. که است  اینو آن  گرددمعنی برمی

که این فرضیه کند. میواننده اهمیت پیدا دهد و در عوض خمیاهمیت خود را از دست 
وصلت این حاصل و کرده است با مطالعات ترجمه وصلت مده بیرون آنقد ادبی دل از 

شماره قبل به تفصیل درباره آن صحبت کردیم. در  کارکردگرایی است که در نظریه
مترجم متن . دندر درجه دوم اهمیت قرار دارو نویسنده متن اصلی نظریه کارکردگرایی، 

اش که خودش یا صاحب کارش یا ناشرش یا خوانندههدف یا کارکردی را بر اساس 
که بتوانند آن را به ترجمه متون یه برای اینپیروان این نظرکند. کند ترجمه میتعیین می

-به معنی وفاداری به آدماند که آن افزودهبه را  loyaltyمفهوم ادبی هم تعمیم بدهند 

خانم نورد که از منظری به اعتقاد که وفاداری به متن است. fidelity هاست برخالف 
-به خواننده و سفارش اخالقاًمترجم باید کند کارکردگرایی مفهوم وفاداری را مطرح می
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وفادار باشد ولی در مواقعی که این کار ممکن نیست زمان مدهنده ترجمه و نویسنده ه
ند. پاسخ خانم نورد این است که در چنین مواردی مترجم نباید ترجمه کچه باید کرد؟ 

شود این است که اگر وفاداری به نویسنده مخدوش شود آنچه از این سخن استنباط می
 مترجم نباید ترجمه کند و این همان پارادایم اخالقی سنتی است. 

فرض کنید مترجم پردازم به اصل بحث. این دو پارادایم می پس از معرفی اجمالی
ید آاست. سوالی که پیش می اخالقی را مبنای کارش قرار دادهپارادایم  ی از این دویک

مبنای ترجمه و مترجم آن را که  هاصرف اعتقاد به یکی از این پارادایماین است که 
آیا مترجم دیگر قادر خواهد بود ؟ دکنحل میرا ش قرار داده مشکل اخالق  یهاانتخاب

ای و در کار مترجمان حرفهچرا پاسخ مثبت است اگر ترجمه کند؟  «با اخالق»
چرا عدم ؟ بینیممی های بدهمه انتخاب چرا این ؟بینیمهمه غلط میاین رشناسس

انتخاب پارادیم اخالقی برای ترجمه از  ؟بینیمچرا جمالت مبهم می ؟بینیمیکدستی می
ترجمه تر از آن اتفاقی است که در عرصه عمل مهممهم و الزم است ولی  ظرینمنظر 

-انگیزه کافی ترجمه نمیدر هنگام ترجمه همیشه با عالقه یکسان و مترجمان د. افتمی

یک عامل مهم اخالقی دیگر هم در صحنه عمل ترجمه  .همیشه سرحال نیستندکنند. 
هایی است که برایش و آن توجه مسئوالنه و اخالقی مترجم به انتخاب وجود دارد

-چون انتخاب اول، بخصوص انتخابی که متن اصلی پیش روی او می ممکن است

قبل از ب نیست، همیشه بهترین انتخاب مترجم نیست. گذارد، که درواقع دیگر انتخا
 کنم:، دو قول نقل میاین مورد توضیح بیشتر در

 
او و نه هدف  آنچه در ترجمه اهمیت دارد نه مرئی بودن مترجم است نه نامرئی بودن

خود مترجم است که مهم است، (ethical code)  یاخالقاصول  اخالقی ترجمه. بلکه
یا تاثیرات حس مسئولیت او در قبال انتخابهایی که پیش روی اوست و آگاهی از معانی 

 سیاسی ایدئولوژیک و زیباشناختی او از هریک از این انتخابها. 
 (1997، 2هیجیلین لین مرسی)

 
گوید تعریف توانش ترجمه می( در 1990) 3. پیمنقل قول دوم از آنتونی پیم است
 : ودشتوانش ترجمه از دو جزء تشکیل می

                                                           
2
 Lane-Mercier, Gillian. 1997. "Translating the Untranslatable: The Translator's 

Aesthetic, Ideological and Political Responsibility", Target 9:1, pp. 43-68.  
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 متن اصلی  باراتعهای مختلف و ممکن برای توانایی نوشتن معادل .1

 .که مبنای اخالقی داردو یقینی  ها با اعتمادتوانایی انتخاب یکی از این معادل .2
  

دانش زبانی یا عقل سلیم  سازد صرفاًیعنی از نظر پیم آنچه که توانش ترجمه را می
-تولید معادلتوان ترجمه یعنی توانش یا احاطه داشتن به موضوع ترجمه نیست بلکه 

 ethical)که مبنای اخالقی ها با اعتمادی متعدد و انتخاب یکی از این معادل های

confidence) مگر مترجمان با این است که د آیپیش میجا دارد. سوالی که در این
؟ مگر مترجمان وقتی در سطح واژگان یا در سطح نحو کننداعتماد اخالقی ترجمه نمی

زنند اطمینان ندارند که انتخابشان )حداقل در یا در سطح معنی دست به انتخاب می
 لحظه انتخاب( بهترین انتخاب ممکن است؟ 

ین الدءکنند. بهاای چه گونه عمل میاجازه بدهید نخست ببینیم مترجمان حرفه
پس از آن که »گوید: ( می1370، 4با مترجم )مترجم، شماره  خرمشاهی در مصاحبه

 گیرد و تاذهنم شکل می رای را که دترجمه را آغاز کردم، در هر مورد اولین جمله
دوباره از « نویسم.شود همان را میاختیار و ناخودآگاهانه انجام میدرصد بی میزان نود

توان مطمئن بود این انتخاب با توجه به عواملی مثل نه میچگو»شود: ایشان سوال می
-ایشان در جواب می« حوصلگی، سرعت یا فراموشی انتخاب اصلح باشد؟خستگی، بی

 گوید:
 
ام که آنچه از تالقی توان شد اما من به نحو غریزی مطمئن شدهمنکر سهوالقلم نمی» 

تر و و راحتتر آید طبیعیمی ذهن با یک اثر یعنی جمالت یک اثر در بار اول پدید
تر است و از اصل تبادر )سبقت گرفتن یک معنی از میان چند معنی و زدنش به روان

کند اما مساله فاصله افتادن و فراز و فرود و غث و سمین پیداکردن اثر ذهن( پیروی می
زدن و  خط واش نوشتن حدودی ناگزیر است. اما همواره چاره هم امری طبیعی و تا

در  هایم را سریعاًنویس کردنکها و پازدن طوانوشتن و پاکنویس کردن نیست. من خ
 «کنم.ام پاکنویس مینویس ذهنم یا ذهنیی از روی پیشیدهم، گوذهن انجام می

     (. 17-16)صص 
                                                                                                                                        
3
 Pym, Anthony. 1992. Translation and Text Transfer. Frankfurt: Peter Lang. 

Retrieved from: http://usuaris.tinet.cat/apym/publications/TTT_2010.pdf 
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کند اما شاید خرمشاهی در توضیح شیوه انتخاب خود در فرآیند ترجمه مبالغه می
ای خیلی هم دور نیست. مترجم شیوه کار مترجمان حرفه گویند ازآنچه ایشان می

ای حسب تعریف مترجمی است که بر زبان مادریش مسلط است و تجربه طوالنی حرفه
در سطوح های ممکن نخست همه انتخاب در کار ترجمه دارد. چنین فردی طبعاً

این کار نویسد تا از بین آنها بهترین را انتخاب کند. را نمیواژگانی و نحوی و معنایی 
هایی حاضر و آماده است انتخاب ،هابسیاری از این انتخابنه ممکن است و نه الزم. 

اند و در ذهن مترجم ای دیگر آنها را انجام دادهخود مترجم یا مترجمان حرفه قبالًچون 
چه یری لوی امید. این مطلب با آنتوان انتخاب ننمی ها را اصالًثبت شده است. این

-این استراتژی، مترجمان حرفه بر خوانی دارد. بنانامد همحداکثر می -استراتژی حداقل

ترین تالش با باالترین ای با استفاده از تجارب قبلی و به دلیل تسلط بر زبان با کم
 کنند.سرعت ممکن ترجمه می

کند که در شرایط آرمانی ای صدق میآنچه در باال گفتیم در مورد مترجمان حرفه
ای در کار نیست و یا متن کنند، یعنی در شرایطی که خسته نیستند یا عجلهترجمه می

حداکثر  -برانگیز نیست. هریک از این شرایط که برقرار نباشد استراتژی حداقلچالش
ست. بهترین انتخاب نی و اولین انتخاب مترجم هم دیگر لزوماً شودستفاده نمیادیگر 

راننده باید در تمام مواقع  حدی شبیه رانندگی است. در رانندگی ظاهراً ترجمه کردن تا
کند و گاهی زمان میآگاهانه رانندگی کند ولی در عمل چنین نیست. گاهی چند کار هم

برانگیزند دگی است. در ترجمه متونی که چالشهم شش دانگ حواسش متوجه رانن
ت با تمرکز فکر و با اعتمادی که مبنای اخالقی دارد ای هم ناچار اسحرفه مترجمحتی 

 بیند. اش آسیب میهای متعدد خود کمال استفاده را بکند و گرنه ترجمهاز انتخاب
کنم. در ای نقل میدر توضیح مطلب فوق دو نمونه ترجمه به قلم دو مترجم حرفه

از ترجمه یکی  شک قبلمترجمان بی، که هردو فرازهایی توصیفی هستند، هردو ترجمه
 حتماالً، مهدی سحابی، ااند. مترجم متن اولهای اخالقی را انتخاب کردهاز پارادایم

، سعی کردهچون را انتخاب کرده مارسل پروست، پارادایم اخالقی وفاداری به نویسنده، 
ولو به قیمت ثقیل شدن زبان متن و فاصله گرفتن متن از متون فارسی، و به منظور 

به یک جمله ترجمه هرطور شده ا او ر جمله توصیفی بلندنویسنده حفظ سبک بیان 
 ،این حال این انتخاب کالن تنها انتخاب مترجم نیست چون پس از این انتخاب کند. با

های معنایی نیز مجبور است انتخاب ردتر یعنی سطوح واژگانی ومترجم در سطوح خُ
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ایمی اخالقی را انتخاب کرده که متعدد بکند. در متن دوم مترجم، عبداهلل کوثری، پاراد
داند. در نتیجه متنی که خواننده متعهد می به موجب آن هم خود را به نویسنده و هم به

به دست آمده متنی است هم دقیق و هم مبتنی بر ذخایر واژگانی و معنایی زبان فارسی. 
های بتری بوده چون عمدتا از انتخارسد انتخاب برای سحابی کار سادهبه نظر می

تر بوده چون باید هم به نویسنده استفاده کرده است. و انتخاب برای کوثری سخت
داده هم به خواننده. در هرحال برای من قابل تصور نیست نویسنده وفاداری نشان می

ها و زدنرغم تسلطی که به زبان فارسی دارد این متن را بدون خطکه کوثری علی
     باشد:  های مکرر انجام داده بازنویسی

 
کومبره از دور، از هفت فرسنگی، از راه آهن هنگامی که در آخرین هفته پیش از عید 

رسید که چکیده و رسیدیم، چیزی بیش از یک کلیسا به نظر نمیپاک به آنجا می
گفت، و نزدیکتر که ها سخن میدست نماینده شهر بود، از شهر و به جای آن در دور

های به هم پیوسته و بازمانده باروی قرون و خاکستری خانههای پشمین شدی، پشتهمی
وسطایی شهر را، که اینجا و آنجا آن را با خطی به دایرگی باروی شهرکی در تابلویی 

اش در میانه کشتزارها، چون شبانی گرفت، پیرامون شوالی بلند تیرهبر می بدوی در
طرف / مهدی سحابی .داشتآورد و از باد در امان نگاه میگوسفندانش را گرد می

  خانه سوان
  

های سنگین آبستن، کودکان عریان، های تیره پیچیده در شال، شکمزنان پابرهنه با چهره
کشند و به رگه که به همه جا سرمیهای خیابانی، گله گله جانوران دوگله گله سگ

نای و یروند. بعضی زرد، بعضی سیاه، همه سرگردان، همه وامانده، همه بجایی نمی
ای سر های پوشیده از زخم و کک را می خارانند، به دنبال پس ماندهنفس، گرسنه، بدن

ریز که چرکابه های مورب قرمز و زردکنند، افلیج، زار و نزار، با چشمها میدر زباله
های پرلک و پیس، پشم ریخته، پوستی سخت و کند، پوزهنژاد گرگیشان را برمال می

وعاطل که هماهنگ با نواخت کاهالنه این شهر وارفته عاطل زوزه  گرگرفته، وارفته
 عبداهلل کوثری/کشند، شهری که روزگاری پرستشگاه دنیای کهن مکزیک بود. می

 پوست انداختن
 

هایی که انجام آنها مستلزم انتخاب است یک ترجمه از یک جهت با دیگر فعالیت
وجود ندارد. مترجم « بهترین انتخاب»که در ترجمه هیچگاه تفاوت عمده دارد و آن این



 مترجم/ سال بیست و سوم/ شماره پنجاه و پنجمفصلنامه   ////// 10

بیند مواردی هست که دوست دارد کند باز میاش رجوع میپس از مدتی که به ترجمه
تغییر بدهد. ولی رسیدن به تصمیمی مبتنی بر اعتماد اخالقی در لحظه ترجمه اصلی 

دهند و هرجا که از میای آن را مبنای کار خود قرار اخالقی است که مترجمان حرفه
 ها و ابهاماتکاستیبیند. وجود اشتباهات و کنند کارشان آسیب میاین اصل تخطی می

 ای خود بهترین گواه این ادعاست. در ترجمه مترجمان حرفه
کار یا گیری براساس اعتماد مبتنی بر اخالق در مورد مترجمان تازهله تصمیممسأ

-کند چون این افراد بر خالف مترجمان حرفهپیدا میدانشجویان ترجمه اهمیت خاصی 

به عبارت دیگر این افراد نه ای نه به زبان تسلط دارند و نه تجربه قبلی زیادی دارند. 
ای از تصمیمات حاضر های احتمالی متعدد فکر کنند و نه به مجموعهتوانند به گزینهمی

 شوند و انتخاب اول هم معموالًیو آماده دسترسی دارند. در نتیجه تسلیم انتخاب اول م
ها در انتخابی است که نویسنده انجام داده است. در ترجمه چنین مترجمانی این انتخاب

شود. ت واژگانی( و نحوی و معنایی به وفور دیده میاترکیب همه سطوح واژگانی )مثالً
رجمه به عنوان مثال چنین مترجمانی جمالت مجهول را ناخودآگاه به جمله مجهول ت

-کنند بدون این که حتی به گزینه معلوم فکر کنند. و یا جمله را از همان منظری میمی

توان آن را به شکل نویسند که نویسنده نوشته بدون این که بررسی کنند که آیا می
 تر به نظر برسد یا انسجام بیشتری با جمله قبل داشته باشد.دیگری نوشت که طبیعی
ثیر جم در کلیه سطوح بخصوص سطح نحو تأر انتخابهای مترمتن اصلی آنقدر ظریف ب

به مثال زیر توجه شود. مترجم خودش هم متوجه نمیدر غالب موارد گذارد که می
 کنید:
 

 If we leave Greek art and consider early Celtic or Chinese art, we shall find 

that the distortion has proceeded so far that ... 
 

که تصرف به  خواهیم دیدو به هنر سلتی و چینی قدیم بپردازیم،  رها کنیماگر هنر یونانی را  
 ... جایی رسیده است که 

 
در ترجمه جمله شرطی متن اصلی )جمله شرطی نوع اول(، مترجم جمله شرطی 

ر مشابهی )ترکیب زمان حال ساده و زمان آینده ساده( به کار برده زیرا احتماالً تصو
اند. البته زبان فارسی ساختار کرده که این ساختار در دو زبان فارسی و انگلیسی مشابه

های مشابه با جمله شرطی نوع اول دارد ولی مفهوم شرط قابل تحقق را به صورت
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کند: مثالً ترکیب حال ساده + حال ساده به جای حال ساده + آینده دیگر هم بیان می
های دیگر د مترجم با دیدن ساختار شرطی متن اصلی به گزینهساده. و لذا به احتمال زیا

 فکر نکرده و همان ساختار را انتخاب کرده است.  
های کند و به انتخابمترجمی که خود را از حق مشروع انتخاب کردن محروم می

از این رسد که نه متن فارسی است و نه متن انگلیسی. دهد به متنی مینویسنده تن می
اقالم »این کار آفت دیگری هم دارد و آن چیزی است که از آن با عنوان نظریه گذشته 

بنا بر این نظریه مترجم آن دسته از اقالم زبانی )از . کنندیاد می« فرده زبانی منحصر ب
واژه گرفته تا ترکیبات واژگانی و ساختارهای نحوی( را که در زبان مقصد منحصر به 

گیرد. در ندارند، هیچگاه در ترجمه به کار نمی بان مبدأد هستند، یعنی نظیری در زفر
نتیجه ترجمه چنین مترجمی که فاقد اقالم زبانی ویژه زبان مقصد است رنگ و بوی 

 زبان مقصد ندارد.
های مختلف بحثی است که بخصوص در آموزش بحث اخالقی استفاده از گزینه

درس باید این عادت را در ترجمه اهمیت بسیاری دارد. آموزش ترجمه در کالسهای 
دانشجویان بوجود بیاورد که با نگاهی انتقادی به گزینه نویسنده بنگرند و قبل از 

تر انتخاب کند کمهرچه انتخاب نهایی گزینه های احتمالی دیگر را بررسی کنند. مترجم 
ها دهد. اخالق ترجمه به کم و کیف انتخابافزایش میهای غلط را امکان انتخاب

 شامسئولیت اخالقیای که است از مترجمی حرفه مترجم تازه کار ممکنست. مرتبط ا
شده را های چاپهای ترجمهبسیاری از کاستید ترجمه بهتری بنویسد. گیرجدی نمیرا 
  های مترجم توصیف کرد. توان با تحلیل کم و کیف انتخابمی

 

 
 

 
 


