
 

 

 

 از گوشه و کنار

 محمدی  المیرا حاج

 ای ترجمه در دانشگاه فردوسی مشهد رشته همایش میان
اي به آموزش زبان، ادبيات و مطالعات ترجمه به  رشته دومين همايش رويکردهاي ميان

مهرماه در دانشکده ادبيات و  15و  14همت گروه زبان و ادبيات انگليسی در تاريخ 
نفر از دانشجويان  300ردوسی مشهد با حضور بيش از علوم انسانی دانشگاه ف

ها و مراکز تحقيقاتی سراسر کشور تحصيالت تکميلی و اعضاي هيئت علمی دانشگاه
اي  رشته برگزار گرديد. در راستاي اهداف همايش مبنی بر ترويج و ارتقاء پژوهش ميان

همايش ارسال شد که پيشنهاده ارائه مقاله به دبيرخانه  1100زبان و فرهنگ، بيش از 
مقاله به صورت  100مقاله مورد پذيرش قرار گرفت و از اين تعداد  200پس از داوري، 

به صورت پوستر در همايش به  مقاله 100نشست تخصصی و  26سخنرانی در قالب 
هاي اين همايش در بخش هاي فارسی و انگليسی ارائه شد. از جمله برنامهزبان

دکتر فرزانه فرحزاد از دانشگاه عالمه طباطبايی با موضوع  مطالعات ترجمه، سخنرانی
رضا هاشمی با عنوان اوتيسم و ترجمه به فارسی و سخنرانی دکتر محمد 1ترجمه فانون

اي در رشتهها و راهبردهاي پژوهش ميانبود. همچنين، ميزگردي با موضوع چالش
دکتر فرزانه  ا هاشمی،رضفريد، دکتر محمدمطالعات ترجمه با حضور دکتر علی خزاعی

دو کارگاه آموزشی با موضوع  جان برگزار شد. بعالوه،رضا خانفرحزاد، و دکتر علي
ليل انتقادي ترجمه فريد و تحاي در ترجمه ادبی توسط دکتر علی خزاعیتجربه حرفه

هاي همايش هفت نشست ن، برگزار گرديد. از ديگر برنامهجارضا خانتوسط دکتر علي
 و اخالق، ترجمه و ترجمه، ترجمه متون مقدس، ترجمه ضوعات تاريختخصصی با مو

در ادبيات فارسی، و  ترجمه ترجمه، مباحث جديد، مطالعات فرهنگی و هايافق
عالوه بر کتاب چکيده مقاالت، کتاب مقاالت کامل برگزيده  .بود ترجمهايدئولوژي و 

لعات ترجمه گروه زبان و سليقه، استاديار مطادکتر مسعود خوشاين همايش به کوشش 
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اثر از پژوهشگرانی با  39و دبير همايش، شامل  دانشگاه فردوسی ادبيات انگليسی
پژوهی، تربيتی، مديريت بازرگانی، آينده هاي مختلفی از جمله علومتخصص

شناسی همگانی،  شناسی، علوم سياسی، زباناي، جامعهروانشناسی، مطالعات منطقه
مه، ادبيات تطبيقی، ادبيات کودک و نوجوان، زبان و ادبيات مطالعات فرهنگی و ترج

فحه تهيه گرديد و در ص 418فارسی، اردو، ارمنی، عربی، آلمانی، فرانسه و انگليسی در 
 کنندگان  قرار گرفت.اختيار شرکت

 شیاطین شهر لودون آلدوس هاکسلی
که به  است 2سلیبه قلم نافذ آلدوس هاک شهر لودون، عنوان رمانی غيرتخيلیشياطين 

و  کليسا بر مردم ةظالمان حکمرانیِ ةپردازد. دورقرون وسطی میسياه  ةتوصيف دور
داشتند یاي که در آن کشيشان به نام مذهب بر مردم ستم روا مها. دورهسکوت انديشه

راستی آلدوس هاکسلی با قلم ه کردند. بنويی را در نطفه خفه می و ابراز هرگونه انديشه
اش، به توصيف جزء به جزء آن برهه از تاريخ در خود و بينش ريزبين و موشکافانه نافذ

شهر لودون پرداخته است، توصيفات چنان دقيق هستند که خواننده از خود بيرون 
با توصيفات  نمايد.سياه سفر می سنده به اعماق تاريخ و اين دورهآيد و همراه با نوي می

ه گويی خود با سفرش خواند، بلکگی آن دوران را نمیهاکسلی خواننده ديگر فقط تير
شنود که در آن زمان بر مردم چه بيند و به گوش میبه چشم می ،سياه به اين دوره

گويی خواننده به  که ندشوچنان با جزئيات همراه میگذشته است. توصيفات گاه آن
ختلف شهر با مردم ها و نقاط مگذارد و در منازل و صومعهشهر قدم می گوشةگوشه

ر اثر تلقين شياطين مجسم د که ببينهايی را میها راهبهر صومعه. دکندزندگی می
روز اي را از خود بگونههاي شيطان، به جاي پاکی و معصوميت، خصلتاطرافش

در سال جاري وارد  نيا و در چاپ نخستفاروق ايزدي دهند. اين رمان با ترجمه می
 ه است. بازار کتاب ايران شد
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 دختری در قطار
در جهان که  2015ترين کتاب سال ، پرفروش3دختري در قطار، به قلم پائوال هاوکينز

اين رمان، هري پاتر را شکست.  ة، رکورد فروش افسانتنها چند ماه پس از انتشار
شخص داستان، خواننده با سه راوي اول شناختی و هيجانی است. در اينداستانی روان

اي است که عالوه و دوساله راشل واتسون، زن سی گردد: مگان، راشل و آنا.جه میموا
کند میدارد: تام همسرش او را ترک  اشزندگانیبر اعتيادش به الکل مشکل ديگري در 

و حاصل اين ازدواج نيز يک فرزند دختر است. نمايد میو با خدمتکارش، آنا ازدواج 
د با زوج خوشبختی مواجه کنو آمد میز به لندن رفتراشل در قطاري که با آن هر رو

که راشل هرگز با اين زوج  کند. با آنگردد. اين زوج ذهن راشل را سخت مشغول میمی
پندارد. يک روز صبح راشل با خبري ها را خوشبخت میآشنا نشده است، در ذهنش آن

گردد که آن متوجه میدقيق  شود و پس از مطالعهنی مواجه میمبنی بر ناپديد شدن ز
که نکند در ايام  زده از اين زن همان مگان است؛ يکی از آن زوج خوشبخت. وحشت

آن دختر نزديک شود  گيرد به معشوقشد، تصميم میمستی باليی سر آن دختر آورده با
بازار کتاب  فرانک ساالري روانه اين رمان با ترجمه تا پرده از اين راز سياه بردارد.

تهران بوده  کتاب هاي بازارترينآخر مهرماه نيز جزء پرفروش فتهاست و در هگرديده 
 .است

 
 که اکنون مرا در دست داری ای آن

است که سيروس  4اشعاري از والت ويتمن گزيده« که اکنون مرا در دست داري اي آن»
 ترجمه نموده است. به فارسی پرهام آن را 

شاعران آمريکايی است. او يکی از تاثيرگذارترين  نگاروالت ويتمن، شاعر و روزنامه
 نامند. او معتقدگردد. او را پدر شعر آزاد آمريکا میدر فرهنگ ادبی آمريکا محسوب می

چنان در فرهنگ ادبی همزيستی وجود دارد. او آن رابطه ،بود که ميان جامعه و شعر
ادروز عيسی مسيح بايد آمريکا شهرت دارد که برخی معتقدند زادروز او را همچون ز

 جشن گرفت. 
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وارد آخر مهرماه  در هفتهسيروس پرهام نيز  زيده اشعار والت ويتمن به ترجمهگ
 هاي بازار کتاب تهران شد.شجدول پرفرو

 
 گیرنده شناخته نشد

آمريکايی است که شهرتش را مديون  شدهشناخته کاترين کرسمن تيلور، نويسنده
اي از است. اين داستان کوتاه در قالب مجموعه« ه شناخته نشدگيرند»داستان ماندگارش 

هاي کوتاهی نوشته شده است که ميان يک دالل آثار هنري در سانفرانسيسکو و نامه
 . شودردوبدل میدر آلمان و در زمان به قدرت رسيدن هيتلر اش شريک تجاري

آخر مهرماه  در هفتهشفايی ترجمه شده که بهمن دارال قلماين داستان در ايران به 
 .بودهاي بازار کتاب تهران جزء پرفروش

 
 گابریل گارسیا مارکز «صد سال تنهایی»شاملو و  ترجمه« شازده کوچولو»

يا مارکز گابريل گارساثر « صدسال تنهايی»و « شازده کوچولو» از شاملو که ترجمه با آن
هاي آخر مهرماه توجه هم در هفته االنتشار هستند، اما بازقديم شدههاي ترجمهاز کتاب

آخر بازار کتاب تهران قرار  هاي هفتهلب کردند و جزء پرفروشخوانندگان را به خود ج
هاي اين دو آميز بودن ترجمهاي از موفقيتتواند نشانهرفروشی مجدد میگرفتند. اين پُ

 کتاب باشد.
 

 در تهران برگزاری جشن بزرگ مترجمان، به مناسبت روز جهانی مترجم
انجمن صنفی مترجمان شهر تهران به رياست محمدرضا اربابی، امسال به مناسبت روز 

عصر يازدهم  ترجمه در زبانی جامعهدلی و همجهانی مترجم، جشنی را به منظور هم
اد عادل و اساتيد و فعاالن اين جشن با حضور دکتر غالمعلی حد مهرماه برگزار نمود.

امی، فريده مهدوي دامغانی و در اين جشن از غالمرضا امرديد. ترجمه برگزار گ حوزه
 نيز از برندگان المپياد ترجمه، و ترجمه علی آذرشب به عنوان پيشکسوت عرصهمحمد

نم سارا نصرتی تجليل به عمل آمد. آقايان صنوبر رضاخانی و پرويز جديد و سرکار خا
 .رونمايی گرديد از منشور اخالقی مترجمان نيز چنينهم اين مراسم در

س انجمن صنفی مترجمان شهر تهران نيز در سخنرانی خود محمدرضا اربابی، رئي
در اين مراسم يکی از اهداف خود را براي برگزاري اين جشن، نبود جايگاه واقعی و 

گرفته هاي انجامشناسیبراي مترجمان کشور دانست. وي تصريح کرد که آسيب شايسته
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دلی و حاکی از آن است که نبود جايگاه واقعی و درخور مترجمان به دليل نبود هم
 همينگرايی ميان مترجمان است و هدف انجمن صنفی شهر تهران نيز ايجاد  هم
 دلی ميان مترجمان است.گرايی و هم هم

ماه سال جاري در تقويم جهانی با عنوان روز جهانی زود: روز هشتم مهرربابی افا
 ةمهر را هفت 14تا  8رسمی از ما نيز امسال به صورت غير .شود مترجم شناخته می

ترينش ايم که مهم هاي متعددي براي آن تدارک ديده ايم و برنامه گذاري کرده ترجمه نام
جنوب و نيز دانشگاه تهرانمرکز و تهرانشست تخصصی در دانشگاه آزاد برگزاري سه ن

 .5تهران با موضوع ترجمه است
 

 .برگزار گردید 94قضائیه در نهم مرداد ماه  آزمون مترجمی رسمی قوه
حضور هفت هزار  با 1394قضائيه در نهم مرداد ماه سال  آزمون مترجمی رسمی قوه

ک مرحله انجام شد. ی در يداوطلب برگزار گرديد. آزمون به صورت تستی و تشريح
نخست شامل سواالت تستی مرتبط با زبان عمومی بود، گرچه بيشتر  دفترچه

تخصصی حقوق و قضاوت  به حوزهاصطالحات و لغات به کار رفته در سواالت 
وبوي رنگ ،زبان نيز جمالت حتی در سواالت مربوط به دستور اختصاص داشت.

  حقوقی و قضايی داشتند نه عمومی.
و پنج تفاوت داشت، چند متن به زبان  تشريحی نيز با آزمون سال هشتادسواالت 

بايست آن جمالت را به زبان فارسی انگليسی ارائه شده بود و داوطلبان می
هاي ديگر تري از سواالت به ترجمه از زبان فارسی به زبان. اما تعداد بيشندگرداند برمی

بندي ها و مدارس، بارمبی دانشگاههاي کتاختصاص داشت و هر جمله مانند امتحان
داوطلبان مشاهده  دستشده بود. در روز برگزاري آزمون نيز فرهنگ لغات مختلفی در 

از فارسی به زبان  لغات، پيشرفته و حقوقی و غالباً هايکه برخی از آن فرهنگ شدمی
ن چنيهمراه داشتن  برخی از داوطلبان با به شايد بتوان گفت کهخارجی بودند. 

اي، مشکل چندانی در قسمت پاسخگويی به سواالت تشريحی پيشرفته هاي فرهنگ
غريب به اتفاق . همراه داشتند تري با خود بهنداشتند. مگر کسانی که فرهنگ لغات ساده

می و نيز از طوالنی و کردند، از سواالت تستی عموآزمون را ترک می جلسه افرادي که
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ناسب در م اشتند. همچنين نبود سيستم تهويهن شکايت دبودن فرآيند آزمو کنندهخسته
 برخی از داوطلبان را در حين آزمون دچار مشکل کرده بود. هابرخی از حوزه

 
 های پژوهش در ترجمه در دانشگاه عالمه طباطباییبرگزاری کارگاه آموزشی شیوه

 با ترجمه عاتمطال ارشد کارشناسی دانشجويان کردن آشنا کارگاه اين برگزاري از هدف
 هايآسيب و شناختیروش مالحظات ابزارها، ها،شيوه مقدمات، موضوعات،

 نامه پايان و( پروپوزال) پيشنهاده نگارش شيوة همچنين و ترجمه مطالعات هاي پژوهش
 .بود

ويکم مهرماه برگزار گرديد. اين اين کارگاه آموزشی در روزهاي بيستم و بيست
انتخاب موضوع، پردازش طرح اوليه، نشست نخست به  :کارگاه شامل چهار نشست بود

 نامه شناسی نگارش پايان آسيب و ها، گردآوري پيشينه ها و فرضيه شبندي پرس صورت
ها در مطالعات ترجمه پرداخته شد. اختصاص داشت. در نشست دوم به انواع پژوهش

ژوهش، ی، ابزارهاي پاي و آزمايشژوهش مشاهدهدر نشست سوم نيز به بررسی پ
 نگرپژوهش درون و ايمصاحبه  اي، پژوهشنامهشش پرسبنياد، پژوهپيکره  پژوهش

پرداخته شد. نشست چهارم نيز به تمرين عملی تدوين پيشنهاده اختصاص داشت. 
قاي دکتر ميرسعيد موسوي رضوي، عضو هيئت مدرسان کارگاه آموزشی مذکور نيز آ

آقاي محمدرضا رضائيان و عالمه طباطبائیعلمی گروه مترجمی زبان انگليسی دانشگاه 
 بودند.  دلوئی، دانشجوي دکتري مطالعات ترجمه دانشگاه عالمه طباطبائی

 
 نهم مرداد ماه سالروز درگذشت احمد شاملو

است که در کنار شعر به هاي شعر معاصر ترين چهرهاحمد شاملو يکی از برجسته
ادبی  ن چهرهته است. سالروز درگذشت اياي خالقانه پرداخگونهآثار ادبی، به ترجمه

 اش بپردازيم:اي است تا به مرور زندگانی و آثار ترجمه شدهبزرگ بهانه
 صبح،. الف يا بامداد. الف به متخلص( 13۷9 مرداد 2 - 1304 آذر 3) شاملو احمد

 نگذارا بنيان از و ايرانی نويس فرهنگ مترجم، پژوهشگر، نگار، روزنامه نويسنده، شاعر،
 تحصيالت شاملو .بود انقالب از پس و پيش در ايران نويسندگان کانون دبيران و

 آن به شهر اين از پيوسته و بود ارتش افسر پدرش زيرا داشت؛ غيرمنسجمی کالسيک
 طوالنی مدتی براي نتوانستند هرگز اشخانواده روي، همين از و شد می اعزام شهر

 پايانِ سياسی، هاي فعاليت سبب به 1322 الس در شدنش زندانی. شوند ماندگار جايی
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 شعر در نوآوري خاطر به شاملو اصلی شهرت .زد رقم را غيرمنسجم تحصيالت همان
 شعر شاملويی يا شعر يا سپيد شعر نام با که است شعر اي گونه سرودن و فارسی معاصر
 شود. می شناخته منثور

ي داشت، آثار ادبی نيز فعاليت بسيار ترجمه شاعرانی بود که در زمينه شاملو از زمره
مورد انتقادات شديد قرار وي مانند برخی از عقايدش  شدهاگرچه کارهاي ترجمه

هاي توان زيبايی بازآفرينی حقيقی ادبی را در ترجمهداشت. عليرغم اين انتقادات، نمی
معنا، م و اين شاعر بزرگ ناديده گرفت. زيرا او در جايگاه مترجم نه به انتقال صرف فر

پرداخت. شايد فارسی می آثار ادبی مطابق با قواعد و قوانين زبان بلکه به خلق هنرمندانه
آنتوان دوسنت  شاملو، رمان شازده کوچولو نوشتههاي ترين ترجمهشدهيکی از شناخته

باشد. اين ترجمه، در عين شيرين و روان بودن، به سبب فاصله گرفتن شاملو  6اگزوپري
اصلی و دميدن روح شاملويی در آن همواره مورد انتقاد برخی از اهالی ادب  سندهاز نوي

شازده کوچولو ايجاد کرده است با کمک  شت. تغييراتی که شاملو در ترجمهقرار دا
توان به شاملو می شده باشد. از ديگر آثار ترجمهیقابل توجيه م نظريات دريدا کامالً

دن »رمان  و اثر زاخاريا استانکو« ها پابرهنه»، رمان «ندرها و ديوار بزرگ چي»ترجمه 
 هاي ، سروده«ترانه شرقی و اشعار ديگر»او  شدهره کرد. از ديگر آثار ترجمهاشا «آرام

 . با اجرا و صداي خودش بود که با استقبال فراوانی روبرو شد فدريکو گارسيا لورکا
 در خود خانه در 13۷9 دادمر دوم شب يکشنبه 9 ساعت در شاملو احمد سرانجام

 ايرانمهر بيمارستان مقابل از مرداد 6 شنبه پنج روز در او پيکر. درگذشت فرديس دهکده
 نزديکی در کرج طاهر امامزاده در و تشييع وي مندان عالقه از نفر هزار ها ده حضور با و

 ان،اير نويسندگان کانون .شد سپرده خاک به پوينده و مختاري محمد گلشيري، مزار
 سياسی محافل برخی و داخلی انجمن چندين و آلمان سوئد، آمريکا، قلم هاي انجمن

 .کردند. يادش گرامی ارسال مراسم اين در وي درگذشت مناسبت به تسليتی هاي پيام
 

 ششم مهرماه سالروز درگذشت بهزاد باشی مترجم مبارز
هاي عمر تر سالو بيش اش به زندان افتادهاي سياسیاز سنين جوانی به دليل فعاليت

هاي کودتاي آمريکايی بود که نزد پدرش خود را در زندان و تبعيد گذراند. در زندان
زبان انگليسی را فراگرفت. او در دوران اسارتش در زندان بر دانش زبانی خود افزود. او 
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از  وي شت، به ترجمه در اين حوزه پرداخت.که به موسيقی و هنر کالسيک عالقه دا
 هنر کالسيک افزود و عاليتش بر دانش ايرانيان در حوزهه مترجمانی بود که با فجمل

 از جمله آثار« تاريخ جامع موسيقی»در اين زمينه برانگيخت. کتاب  ها راآن عالقه
عنوان کتاب  هشاد اسالمی بمترجم است که از سوي وزارت فرهنگ و ار ماندگار اين

 هاي تخصصیهاي تخصصی براي واژهادلانتخاب مع. شدسال انتخاب  برگزيده
موسيقی که شايد در زبان فارسی معادل دقيق و مناسبی نداشته باشند، به بهترين شکل 

 .ممکن از سوي بهزاد باشی صورت گرفته است که در جاي خود ستودنی است
***** 


