
 
 
 

 از گوشه و کنار
 

 محمدیالمیرا حاج
 

 تلفن همراه یا مترجم همزمان؟
نیم یبرا میداغ مترجمان الکترونیکی ریز و درشتی  این روزها در مجالت گوناگون خبرِ

-نداَ سپیکاِ (،word lens)رد لنز شوند: وُشان وارد بازار میکه با هوش مصنوعی

محصول اخیر شرکت باالخره یت و رنسلِآی تِ (،speak and translate) یترنسلِتِ
گفته شرکت که بنابر  (Skype translator)ترنسلیتر  اِسکایپمایکروسافت 

روش کار به این های صوتی و تصویری است؛ تماس مایکروسافت مترجم همزمانِِِ
دکمه  کنید،مییکی از دوستانتان را انتخاب  اَپلیکِیشنبعد از نصب این صورت است که 

و  پس از برقراری تماس ویدئویی و یا صوتی با فرد کنید میرجمه همزمان را روشن ت
نظرتان تمام جمالتتان به صورت زنده و همزمان به زبان طرف مقابلتان ترجمه  مورد

-نمایشگرتان ثبت می صفحة واقع در گوشة رنگِهایتان در پنجره آبیود و مکالمهشمی

 و در صورت لزوم اشتباهات آن را اصالح نمایید.گردد تا از آن مطلع گردیده  
اند از خود بپرسند که آیا شرکت شاید کسانی که فیلم پیشتازان فضا را دیده

الکترونیکی را که در این  خود توانسته مترجم همزمان اِسکایپمایکروسافت  با مترجم 
مایکروسافت نیز  رکتیا نه. ش آمد، به واقعیت تبدیل کندرؤیایی بیش به نظر نمی ،فیلم

 های مکالماتی میان مردم جهان را زیرِافزار محدودیتمدعی است که با ساخت این نرم
اش خرد کرده است! و نیز در مقاالت تبلیغاتی که به معرفی این پای مترجم الکترونیکی

« تلفن همراهتان را به مترجمی جهانی تبدیل کنید»از عبارت  ،پردازندمی اَپلیکِیشن
توانند افزارها میاین نرم: »ترجمه آمده استحتی در یکی از مجالت  .ده شده استاستفا

شرکت  ادعایی که حتی خودِ ،«دندر برقراری ارتباط با شرکای تجاری یاورتان باش
-ا قطعیت اعالم ننموده که این نرمش نکرده است و باَپلیکِیشنمایکروسافت در مورد 

ری، سیاسی و یا اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرند! توانند برای مقاصد تجاافزارها می
ها صحبت کنیم. اَپلیکِیشنتر درمورد این بینانهقدری واقعمل کنیم و اجازه بدهید کمی تأ
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خدادادی مصنوعی است، به هوش پیشرفته باشد، هم که قدر  هرها این هوشاالخره ب
های کوچک اطمینان جتبه این گَتوانیم ها هم نمیپس به این راحتیرسد. بشر که نمی

 ها بسپاریم. ارتباط با شرکای تجاری خود را به دست آن به همین سادگیکنیم و 
در »شرکت مایکروسافت نیز این مسئله با صراحت عنوان شده که  در تبلیغات خودِ

نگوییم چه  واضح سخن اگرحال  «.ضح و شمرده شمرده سخن بگوییدهنگام مکالمه وا
 نتیجه ترجمه دره و کلمات شما را اشتباه متوجه شد« تانمترجم جهانی»افتد؟ اتفاقی می

مضحک بوده و در نتیجه یا اسباب ربط و یا حتی گاهی منتقل شده به دوستتان نیز بی
کار از کار اید کردهاشتباهی چه تا شما بفهمید تفاهم. شود یا اسباب سوءخنده می

گو است که این روزها روی اکثر سخن گربة پلیکِیشناَنوع بارز این نمونه . گذشته است
ندروید نصب است: گاهی اوقات دستگاه در فهم سخنان شما سیستم عامل اَ ها باموبایل

دهد و گربه نیز گو انتقال میسخن به گربةشما را به غلط  شود و جملهدچار مشکل می
هم  مشکلی برای مترجم اِسکایپدهد. چنین میربط پاسخی اشتباه یا بی به سوال شما،
، «کنیدتان استفاده میمترجم جهانی»درنتیجه، هنگامی که از بیاید. پیش ممکن است 

ه خیلی خسته هستید ید و زمانی کیحواستان باشد که شمرده شمرده و واضح سخن بگو
کند و یا هنگامی که قصد دارید با عضالت صورتتان دیگر یاریتان نمی دانید کهو می

 استفاده نکنید! اَپلیکِیشنتان صحبت کنید، از این رکای تجاریش
تبلیغات خود عنوان نموده است در حال طور که شرکت مایکروسافت در همان

یایی و چند زبان مشابه دیگر های اسپانیایی، چینی، ایتالبرای زبان اَپلیکِیشنحاضر این 
زوده خواهند شد؛ اما سوال های دیگر نیز به تدریج افاستفاده است و زبانقابل 

انگلیسی که  همچون هاییدر ترجمه از زبان اِسکایپزمان اینجاست که آیا مترجم هم
از ساختارهای  ءهایی همچون عربی که مملوای ندارد به زبانساختارهای صرفی پیچیده

نیز با این کیفیت عمل خواهد کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش صرفی پیچیده است 
اسکاتلند و توسط فیلیپ  رگواِدینببه نتایج یکی از تحقیقات آماری که در دانشگاه  باید

این  . نتیجههای ترجمه ماشینی صورت گرفته مراجعه کردبر روی کیفیت سیستم کوهن
تحقیق حاکی از آن است که ارزشیابی کیفیت ترجمه ماشینی سخت است. این محقق 

های ترجمه در زمینه یافتن معادلی اَپلیکِیشنها و ضعف این برنامهمعتقد است که نقطه
مناسب برای حروف اضافه، حروف تعریف و یا پسوندها و پیشوندهای صرفی و یا 

هایی با ها در ترجمه از زباناَپلیکِیشنکه این  باشد. وی معتقد استدار زبان مینقش
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کنند، حال آنکه ر عمل میتر، بهتهایی با ساختارهای سادهتر به زبانساختارهای پیچیده
تر دچار هایی با ساختارهای پیچیدهتر به زبانهایی با ساختارهای سادهدر ترجمه از زبان

های ترجمهروی  پیشِهای بسیاری نهایت باید گفت که چالش شوند. درمشکل می
حقیقت امر آن است که سازد. ها را دشوار میارزشیابی دقیق آنقرار دارد که ماشینی 

 و یا حتی بد هستند ها خوب واَپلیکِیشنصد گفت این درتوان به طور صدنمی
ت ترجمه شفاهی تمام مشکال ،همزمانترجمههای کورکورانه تصور کرد که با این برنامه

مسلماً خواهند شد. جایگزین مترجمان انسان  هااَپلیکِیشنو روزی این  حل شده است
های تجاری، اقتصادی ویا سیاسی بهره برقراری ارتباطی براتوان ها نمیاَپلیکِیشناز این 
ارتباط با دوستان و یا برطرف نمودن نیازهای روزمره برای ها شاید بتوان از آن لیبرد و

 استفاده کرد.
 

 یابی در نقد ترجمه روش غلط

 از اخبار داغ ترجمه در فصل گذشته بحث پرشوری بود میان منتقدان و مترجمان در
ترجمه. چند تن از خوانندگان با تحلیل جمله به غالط در وجود اِباره درفضای مجازی 

ها اشاره کرده این ترجمههای فراوان در  غلطهای پیمان خاکسار به وجود جمله ترجمه
نمایی  حذف، تغییر، تحریف و وارونهجمله از از خیانت در امانت  و او را به مواردی

. برخی مترجمان هم در برابر این موج حمله ضمن قبول برخی ایرادها به اندمتهم کرده
. این نوع نقد در گذشته اندبرخاستهدفاع از حیثیت و ضرورت ترجمه در شرایط کنونی 

-هم سابقه داشته و دامن مترجمان بزرگی مثل نجف دریابندری را گرفته است. روزنامه

به انعکاس نظرات مخالف این شیوه تر بیشسی از فضای مجازی هم به تأهای داخلی 
-ای از مترجمان و صاحباز طیف گستردههم سی بیصفحه فرهنگی بینقد پرداختند. 

غالب این افراد هم این شیوه نقد را مذموم . خواهی کردنظران درباره این شیوة نقد نظر
اسی دانستند. سردبیر مجله مترجم در دو مقاله متفاوت به بحث تحلیلی و غیراحس

ها نقد ترجمه در ایران: روش»درباره این شیوه نقد پرداخته است. در مقاله اول با عنوان 
ه نقد ترجمه از منظری تاریخی به این شیو (،55)نامه فرهنگستان، شماره  «هاو آسیب

دوم که در همین شماره مترجم به چاپ رسیده به تحلیل نقدهای  نگاه کرده و در مقالة
 وه نقد پرداخته است.    نوشته بر این شی
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  گرایی مترجمان علوم انسانی و غرب
جوان  گو با  و شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت ابراهیم فیاض جامعه

بدون ارائه هیچ دلیل و سندی نظری درباره مترجمان کتب علوم انسانی داده که درخور 
متأسفانه به صورت نرم شاهد یک تهاجم فرهنگی از سوی  گویند:توجه است: ایشان می

کنیم. برخی از مترجمان  ای هستیم که خودمان هم آن را احساس نمی این کتب ترجمه
های  های غربی ارتباط های کشور این کتب به خصوص در حوزه علوم انسانی با سفارت

نان در گیرند و در عوض سفارت نیز به آ مستقیم دارند و سفارش ترجمه می
دهد و این  های اروپایی از جمله انگلیس و فرانسه اقامت و بورس تحصیلی می دانشگاه

مترجمان غرب به عنوان مکمل پازل استعمار ملت ایران که خواست غرب است، 
که در  یای، هیچ اثر فاخر در کتب ترجمهگویند: ایشان در ادامه میکنند.  آفرینی می نقش

کتبی هستیم که  هایشود؛ بلکه مدام شاهد ترجمه های غرب باشد دیده نمی نقد تئوری
سازی از غرب هستند در حالی که ساختار معرفتی کشور برخاسته از  در حال بهشت

ها فرهنگ وابسته تولید  حوزه علوم انسانی بوده و اتکا و وابستگی به این نوع ترجمه
سواد نگه داشتن جامعه  های سبک، دنبال بی ه با این ترجمهزدکند. روشنفکران غرب می

ها و  هستند تا بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند و کشورهای غربی نیز از این مترجم
 کنند. های کتب مبتذل به شکل ویژه حمایت می حتی مترجم

 
 ای پس از چهار سال!انتشار ترجمه

منتشر  و به ترجمه احمد پوری  ویس سینگره قلم  آیساک باشِب« دشمنان»رمان سرانجام 
به گفته انتشار رمانش انتظار کشیده است!  ل برایگوید چهار سامیاحمد پوری شد. 

خیلی هم نباید به او اعتماد خوانندگان با راوی دروغگویی سروکار دارند که مترجم، 
-می شیفته اوهای راوی باشند چون به محض شنیدن دروغنگران زیاد ولی نباید  کنند،

خالل جنگ جهانی دوم هستند، خواندن این عشق در  حادثه . کسانی که شیفتةشوند
س سینگر از نویسندگان وی. نویسنده این رمان، آیساک باشِرمان زیبا را از دست ندهند
هایش سینگر رمان است. 1978نوبل ادبیات سال  نده جایزهمطرح لهستانی است که بر

افراد دهد که سینگر در رمانش نشان می .ویسدنش، زبان ییدیش، میارا به زبان مادری
قلبی داشته  در زندگی خود نیاز دارند تا به امری بزرگتر و قدرتمندتر از خود باور

افراد برای زندگی کردن هرچیز دیگر. خدا باشد، مذهب باشد یا باشند، خواه این امر 
دهد که چگونه حضور نیروهای میخواهند. وی در رمانش نشان بهانه و هدف می



 175  ///// گوشه و کنارز ا

گذشته را در مقابل آینده قرار او کند. را سست میوند اعتقاد به خدا شیطانی در دنیا
دهد که شاید گذشته بتواند شرایط زندگی دهد و با کمک قهرمان داستانش نشان میمی

ما هایت ثیری نخواهد گذاشت و در نتأما واقعی  خودِاما مسلماً بر  ،بدهدما را تغییر 
توان گذشته را پشت می هستیم، نه قربانیان تقدیر! به راحتیمان قربانیان تصمیمات خود

به اعتقاد طلبد. ای روشن را میباوری قلبی به آیندهسر گذاشت، اما تحقق این امر، 
افتیم خود می گرانةها و رفتارهای خودتخریبحماقت ها اغلب در دامما انسانسینگر، 

ست که وفاداری و تعهد را در ما نهادینه ن اماور یک روح بخشنده در وجودو تنها حض
با ماده سروکار دارد تا  ترمدرن بیشاست که جامعة این ن سینگر کند. در نهایت سخمی

 است. یهای بشرسرچشمه تمام شرارت! و اینکه ضعف و خودخواهی انسان با جوهره
 

 تر آشنا شوید.بیش 94بازار کتاب تهران در سال  با صدرنشین
به ترجمه  استیو تولتزنوشته  جزء از کلرمان  94صدرنشین بازار کتاب تهران در سال 

نویسنده در  های خودِگوید هیچ وصفی، حتی حرفمترجم میاست.  پیمان خاکسار
نویسنده موفق . با این کتاب به قلم تواند حق مطلب را ادا کندنمیرمان مورد 

. های ژرف و ناشناخته روح انسان آغاز کنیدسفر خود را به الیه استرالیایی، استیو تولتز،
وارد دنیای  ،لیست استآهکمک راوی داستان، جاسپر دین، که پسری فلسفی و اید با

انگیز او و پدرش شوید، دنیایی بس عجیب که با ورود به آن گذر زمان را حس شگفت
-میان خود و پدرش میسرد زبان خود به توصیف ارتباط ه کرد. جاسپر دین بنخواهید 

توانسته آن را بیافریند و خواننده که استیو تولتز در طی پنج سال  یسیاه پردازد. کمدی
از خواندن تا کتاب را تمام نکرده  ،چنان جذب کند که با وجود حجم زیاد کتابرا آن

 . آن دست نکشد
 

 منتشر شده جدیدشنشر کالغ و کتاب 
خاطر ه تر بوین است. این رمان را بیشآیرا لِبه قلم عنوان رمانی آمریکایی  رزماریبچه 

-میترجمه  حمد قائد مترجم این رمان در مقدمةشناسند. مبرداشت سینمایی آن می

 ماندگار اش تصویری برگردان است ممکن کند می فروش بسیار کتابی وقتی…» نویسد:
 پوالنسکی، رومن که رزماری بچهکوتاه  نسبتاً رمانِ. برود یادها از متن اصلِ و شود

 .« است اخیر دسته از ساخت آن براساسفیلمی  امریکا در تبار لهستانی کارگردان



 ششم/ شماره پنجاه و چهارمفصلنامه مترجم/ سال بیست و   ////// 176

اگرچیه ایین رمیان بسییار     داننید.  میی شاهکاری اصیل را منتقدان آمریکایی این رمان 
داستان جایگیاه خیود را در مییان     نتوانست همچون برگردان تصویریاما پرفروش شد، 

این برگردان تصویری اثر بود که در یادها مانید. آییرا    خوانندگان ادبیات وحشت بیابد و
به دنیا آمد. نخستین رمیان وی بیا    1929ن نیویورک به سال تَنهَکتاب در مَ وین نویسندهلِ

امیا   خیود کیرد.   دگیار را از آن موفقیتی بزرگ بود که جیایزه اِ  بوسه پیش از مرگعنوان 
اک در روزگاری میدرن  است که با ژانری ترسن رزماریبچه وین ترین رمان آیرا لِشناخته
اسیت کیه بیه همیراه     وودهیاوس   رزمیاری نیام   هداستان در مورد زنی بی خورد. رقم می

کننید.  همسرش گای که هنرپیشه است، به آپارتمانی قدیمی در نیویورک نقل مکیان میی  
بیه  خانیه   اما این زوج بدون اعتنا بیه گذشیتة  مشکوک. ای تاریخچه انگیز باای وهمخانه

 دهند...زندگی خود در آنجا ادامه می
شناسیی،  لی است. تصویری که از منظر نشیانه جلد کتاب اص تصویر مقابل طرحی از

-ای تصویری بوده و به داستان اصلی که حول محور ایین سیاختمان قیدیمی میی    نشانه

کند در خیابانی ایسیتاده  خواننده با دیدن تصویر روی جلد تصور میچرخد داللت دارد. 
نگیرد  و از پایین به عمارتی می

نگریسییتن از  و همییین شیییوه 
وحشیت،  حیس  پایین بیه بیاال   

عظمت و رمزآلیود بیودن ایین    
-را به بیننده منتقل میعمارت 

رنگیی نیسیت   اختمان سی کند. 
های تیره و گرفتیه  بلکه با رنگ

سیت و در  آمییزی شیده ا  رنگ
تارییک  خبری داخل ساختمان 

، هییای تیییرهاسییت. اییین رنییگ
سایه ی داخل ساختمان و تاریک

ه کییار رفتییه در هییای بییروشیین
آمییییزی عمییارت، بیییر  رنییگ 

سرنوشیییت شیییوم و پلیییید و 
آن داللییت دارد و  شییدةنفییرین
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ه خواننیده منتقیل   انگیز موجود در نمای ساختمان وحشت و هراس را بی های وهمپیکره
هیایی کیه از   به تصاویر روی جلید و پییام  گاه  ،ناشرانسفانه مترجمان و اما متأسازد. می

اعتنا هستند، یا تصاویر را بنابر شود بیهای تصویری به خوانندگان منتقل میطریق نشانه
دهند. تصویری که نشر کالغ برای رمان جدید خود انتخاب نموده سالیق خود تغییر می

ای سیطحی بیه نیام    اقتباس سینمایی رمان است که اشارهاست تصویری برگرفته شده از 
م اصلی آن. شاید بهتر بود از همان تصویر روی جلید کتیاب اصیلی    داستان دارد نه به تِ

 اش.  و بچه رزماریشد که بیشتر تمرکز آن بر عمارت است تا خود استفاده می
 

 پسندید؟؟ کدام را مییدوبله یا زبان اصل
-به، های رنگارنگ با موضوعات جذاب حسابی داغ استیمیشنامروزه بازار تولید ان

هم ندیده از زیر  گذارند حتی یک انیمیشنیرانی نمیای که کودکان و نوجوانان اگونه
-زبان تولید میدر کشورهای انگلیسی ها را که اکثراًها این انیمیشن. آندستشان در برود

ها. های زبان و امثال اینیا در کالس سیمادر صدا و ، در تبلتبینند، جا میشوند همه
. است ها سر دفاتر و مدیران دوبالژ را حسابی شلوغ کردهدیدن این انیمیشنساخت و 

های خبره گاه از هنرپیشههایشان های سازنده برای جذابیت بخشیدن به انیمیشنشرکت
های داخل تها خود به جای شخصیگاه حتی هنرپیشه؛ کنندبرای دوبله استفاده می

ها های آنهای ما کجا و دوبلهکنند. اما از حق نگذریم دوبلهها ایفای نقش میانیمیشن
و در خلوت به  کودک درونتان را آزاد کنیدیک روز ، حرف مرا قبول نداریداگر کجا؟ 

متوجه آنگاه بنشینید، انیمیشن عصر یخبندان  یاصلنسخه دوبله فارسی و تماشای 
ها دوبله فارسی اکثر این انیمیشنشوید. به گمان من، رمز برتری ان میبرتری دوبله ایر

ای دوبلورهای ایرانی و هم جذابیت خود حرفه هم ترجمه خوب مترجمان، هم دوبله
-شوخ طبعانهترجمه چنین تولیداتی، مهارت مترجمان در ارائه  زبان فارسی است. الزمه

 باشد.های خارجی میجمالت و دیالوگ ترین معادل برایترین و بومینزدیکترین، 
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