
 
 

 روشی نو در ترجمه

 خالقیت، بدون زحمتتفکر، بدون بدون  

 فرعلی خزاعی

برگردان به در و دیوار بود. ها چسباندن عکس، یکی از تفریحات ما بچه40 در دهة
تصویرهایی بودند تر استیکرهای امروزی بودند واقع شکل بدوی که درها  برگردانعکس

، سپس با گذاشتیممی خواستیمسطحی که میهر روی  خریدیم واز مغازه می کهکاغذی 
به شکلی کم دادیم. عکس کمکردیم و با انگشت مالش میآب دهان کاغذ را خیس می

های ما پر  شد. صفحات کتاباز روی کاغذ به روی سطح مورد نظر منتقل میجادویی 
ین های رنگی فانتزی با موضوعات مختلف. لذت این کار در چه بود؟ در ا بود از عکس

که الزم نبود نقاش باشی تا روی صفحه کتابت گل و بلبل نقاشی کنی. با خرید یک 
 کنی.منتقل خواهی توانستی هر شکلی را به هر کجا که میکاغذ ارزان می

. صحبت کنم چه موضوعی م راجع بههخواتا حاال حدس زدید که می احتماالً
بت کنم که در آن ترجمه صح ی درروش راجع بهم هخوا می. حدس زدید درست
هیچ زحمتی به سطحی کاغذی منتقل  یبرگردان برا مثل عکساصلی متن  ،مترجم

متن اصلی و ترجمه وجود دارد. البته بین کند و نتیجه، شباهتی ظاهری است که  می
   .کندهای مختلف فرق میاین شباهت در ترجمه ةدرج

 برگردانیش عکساین روولی قضیه به این سادگی نیست. ممکن است بگویید 
های زیادی داشته است. ایران همیشه نمونه ةجدیدی نیست بلکه در تاریخ ترجم ةدیدپ

اللفظی از نوع تحتکاری یا کپیروش برگردانی همان این روش عکسحق با شماست. 
داشته است. ولی این روش امروزه با گذشته یک سابقه همیشه در ایران است که بد آن 

حساب هروشی نامطلوب ب ،اللفظیآن این که در گذشته روش تحت دارد وفرق اساسی 
من در آموزش ترجمه و  ةکنار جنس مرغوب بود. اما تجرب جنس بنجل درآمد. مثل می

دو یا ر دو تصوّامروزه گوید که ها در بازار نشر به من میبرخی از ترجمه ةنیز مشاهد
ن اساس هم دو روش ترجمه وجود از ترجمه وجود دارد و بر همیتعریف دو ی یا تلقّ

 که هردو مشروع و متداول است.  دارد
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هدف مترجم  ،گردانی است. در این روشاصطالح فارسی روش اول روش به
شده  تألیف  متنی مستقل، ةو به مثابفارسی زبان بضاعت یابی به متنی است که با دست
رکدام به نسبت توانایی کنند همترجمانی که به این روش ترجمه می ة. البته همباشد

کنند، ولی اگر از خود مترجمان بپرسید، ای از توفیق دست پیدا میخود به درجه
 .  1اندگویند چنین هدفی را برای خود تعریف کرده می

طور که گفتم، همان روش  برگردانی است که، همانروش دوم روش عکس
این مقاله به این موضوع چه باعث شده در  اللفظی از نوع بد آن است، ولی آن تحت

ه در تلقی برخی نسبت به این روش ب م تغییری است که ظاهراًقدیمی و تکراری بپرداز
فکر ظاهرا کنند ترجمه میبرگردانی روش عکسکسانی که به وجود آمده است. 

مترجمان ها از ترجمه با تعریف  دارد. یعنی تعریف ایننقص شان کنند ترجمه نمی
 زنم. چند مثال میکنید؟ دارد. باور نمیفرق گردان فارسی

خواهد گوید که میمی ترجمه کرده و برای من آورده و با افتخاری را کتابدانشجویی 
خوانم اش را که میترجمه. ای بنویسمآن مقدمهخواهد بر کند و از من می آن را چاپ

شود متن ه میترجم بینم کپی برابر اصل است. از روی جمالت به اصطالح فارسیِمی
گذاشته دان مثل عکس برگرمتن اصلی را معلوم است که بازنویسی کرد.  کامالًاصلی را 

با کمی آب دهان و مالش و بدون صرف هیچ نوع زحمت و خالقیت روی سطح کاغذ، 
گویم شاید هدفش از ترجمه این بوده که قول خودش ترجمه کرده است. میرا به آن 

ی ام. خیلی برانه استاد. من عاشق ترجمه»گوید: اما صادقانه میاش را پربار کند، رزومه
  .«مت کشیدماین ترجمه زح

نامه زیر نظر استاد فوق لیسانس به جای نوشتن پایان یییک مثال دیگر. دانشجو
ای است که ترجمه ،گذارد و نتیجهکند. چند ماه وقت میترجمه میکتابی را  ،راهنما

متنی مستقل و منسجم  ،دستوری غلط نیست ولی جمالت یک از جمالتش از نظر هیچ
سازند. خواندن این کتاب مثل راه رفتن روی سنگالخ است. خواندن با اعمال را نمی

و نه در پایان طرفی  کنی، نه خواندنت سرعت داردشاقه. نه لذت خواندن را حس می
قد است گوید خیلی زحمت کشیده و صادقانه معتبندی. این دانشجو هم میمی

 چاپ کند.گرفته و حاال قصد دارد آن را  19 ةاش خوب بوده چون نمر ترجمه
                                                           

1
هستند که هدف  ترجمانیم هم کنم. بدیهی است عموم مترجمان و عموم متون صحبت می ةجا من دربار در این 

  ها الزم است هدفی دیگر تعریف شود.  آن ةکنند و هم متونی هستند که در ترجمدیگری برای خود تعریف می
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ها بلکه  آموزش ترجمه در دانشگاه ةنه فقط شیوزند م دامن میچه به این توهّ آن
 شده اشاره کنم.  های چاپاجازه بدهید به دو نمونه از ترجمه نیز هست.بازار نشر 

درنیسم گرفته شده و ناشری بسیار معتبر آن را اول از کتابی در معرفی پسام ةنمون
برای مخاطبی عام نوشته شده ولی مترجم  چاپ کرده است. این کتاب مقدماتی طبعاً

معنایی میان کلمات در متن اصلی را در ترجمه  ةهیچ زحمتی به خود نداده تا رابط
ا کرده و حتی این بوده که برای هر کلمه یک معادل پید انجام دادهروشن کند. کاری که 

ها  اساس کاربردش در بافت انتخاب نکرده و سپس این معادل آن معادل را هم دقیق بر
ایی از که هیچ معن آن کند بی را طوری به دنبال هم آورده که جمله ظاهری دستوری پیدا

های نو آن بتوان استنباط کرد. توجه کنید که با این چنین نثری قرار است ما با اندیشه
  ویم: آشنا بش

اتی گسترده و هموار، بیشتر به عنوان یک اصل مورد نظر است تا یک عمطال ةاین ایده، حوز
را مطالعه « همه چیز»تواند ادعا کند که ای نمیحرفه ةعملی. هیچ کس و هیچ مجموع ةروی
های  طرفی کامل در نفس خود متناقض است. گزینشکند، و تصور گزینش مدارک با بیمی

امکانات متنوعی که برای تحقق آن  ةانجام گیرد. مطالعات فرهنگی، به رغم هماساسی باید 
پایدار بوده است.  هایش نسبتاًوجود دارد و به رغم گوناگونی شرایط نمادین، در درک اولویت

های اجتماعی است که نقد فرهنگی سنتی از آن پدیده هاصلی تحلیل آن همان دامن حوزة
داری پیشرفته، سرمایه« توده گیر»های فرهنگی و عملکردهای هراسان و بر حذر بود: شکل

پسند، تبلیغات و حرص در خرید کاال. مضمون نگاری عامهمانند سینما، تلویزیون، روزنامه
برانگیز اصلی آن، که آشکارا مخالف اعتقاد اساسی نقد فرهنگی است، این ایده است که  بحث

ظور ایجاد انفعال در یک توده همگن با موفقیت چنین فرهنگی فقط افیون  نیست که به من
شده و حتی طراحی شده باشد، برعکس مشارکت عمومی درآن فعاالنه، آگاهانه، گزینش

 براندازنده است. 

 سیلویا پالت:  ةاز کتابی دربارشده است،  چاپ ةاز یک ترجمبخشی دوم هم  ةنمون

یا پالت عنوان یک شاعر درجه پس از فروکش کردن سر و صدا، و در قضاوت نهایی، سیلو
مالحظه را خواهد یافت که زندگی شخصی اندوهباری داشت. تعداد کمی از اشعارش دوم قابل
های اشعار جایی برای خود باز خواهد کرد و هنگامی که سرنوشت مشترک بسیاری در گزیده

ن قضاوت، امتیاز کمی رفته، در خواهیم یافت که ایهماز افراد بااستعداد را در نظر بگیریم، روی
ما فاقد واژگان نقد هستیم، درست به این خاطر که جامعه ما فاقد  به استعداد او نیست....
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که به زور متوسل شود و وادار کند، دگرگون  هرگونه تعریف از قدرتی است که به جای این
که هستیم در گونه  خودمان آن»کند: گونه توصیف می کند. ادرین ریچ این نوع قدرت را این می

های دردناک آگاه ماندن، قدرتی همچون درد، دقت و پیچیدگی و صدای سیلویا  این حرکت
ها  که آن های اساسی حیات را در بر بگیرد نه اینشود دوگانگیپالت قوی است زیرا موفق می

 را رد کند. 

 چون جمالت رانیاز به سواد الزم برای درک معنی ندارد، گونه ترجمه کردن  این
توان بدون درک معنایشان منتقل کرد؛ انتزاع و درک معنی مشکل خواننده است؛ می
مترجم ندارد؛ هم گونه ترجمه کردن نیاز به آشنایی با ابزارهای زبانی و بیانی فارسی  این

 ةبا بیان جملوظیفه ندارد در ساختار متن دست ببرد و روابط معنایی را به هم بریزد و 
گونه ترجمه نیاز به آشنایی با  اینکند. « الحلقوم راحت»متن را  ،گرنویسنده به قالبی دی

ندارد، چون مترجم از الگوی نویسنده و متن پیروی هم تالیف در ژانر مشابه متن  ةشیو
الزم نیست مترجم برای کند و نه از الگوی نگارشی نویسندگان و مترجمان پیشین. می

کار مترجم تنها فراتر برود. نیز های قاموسی  تک کلمات از معادل یافتن معادل برای تک
ظاهری  ،تک جمالتتککپی یک به یک کلمات و ساختارهاست به نحوی که 

 .دستوری داشته باشد
یکی از این سه شود. دیده مینام سه مترجم روی آن ای است که سوم ترجمه ةنمون
 است که اصالً ر سرشناس فوتبال است. یعنی کسیاستاد زبان انگلیسی و مفسّمترجم 

فرستد که گمان نیازی به کسب شهرت از طریق ترجمه ندارد و متنی را به بازار می
تعریف این فرد از  ای وارد کند. به عبارت دیگر، ظاهراًکند به شهرت او خدشهنمی

چاپ هفتم کتاب است که با تیراژ  هرسیدن ای که به دست منسخهترجمه همین است. 
 ،م ترجمه شده که فارسی و انگلیسین کتاب بر اساس این توهّدو هزار چاپ شده. ای

به کار ها که انگلیسیو ساختاری را  دارند و تعبیرو ساختارها مخزن مشترکی از تعابیر 
عکس برگردان آن در فارسی هم قابل قبول و قابل درک است. این هم برند، می

 این کتاب:  ةترجم ای از نمونه

گوید برندة جایزة بزرگ ده  زند. صدایی پُرهیجان به تو می میفرض کن روزی تلفن زنگ »
ای! چه احساسی خواهی داشت؟ و این احساس چقدر دوام  آزمایی شده میلیون دالری بخت

شوی بهترین دوستت از دنیا رفته.  زند و متوجه می خواهد آورد؟ سناریوِ دیگر؛ تلفن زنگ می
 مدت؟ دوباره، چه احساسی خواهی داشت؟ و برای چه
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های سیاسی، اقتصادی  برای مثال در زمینه–ها را  بینی کنندة پیش ، دقت مأیوس40در فصل 
پندارند  ارزیابی کردیم. نتیجه گرفتیم کسانی که خود را متخصص می -و رویدادهای اجتماعی

خورند. بنابراین، بیاییم سمت  بینی کنند به درد دیگری نمی که به طور تصادفی پیش بیش از این
بینی کنیم؟ آیا در مورد خودمان  مان را پیش توانیم احساسات موضوع جدید؛ چگونه می

ها به شادترین انسان زنده تبدیل  آزمایی ما را سال تخصص داریم؟ آیا برنده شدن در بخت
 کند؟  می

: کنید دقت جمله این به. محسوس است باال کامالً ةبرگردانی در ترجمروش عکس
 احساسی چه....  گویدمی تو به پرهیجان صدایی. زندمی زنگ تلفن روزی کن فرض»

 ولی مترجم برنخورده بهاین جمله از نظر دستوری درست است  «داشت؟ خواهی
یعنی این جمله را به زمان  «داشت؟ خواهی احساسی چه»گوییم وقت نمی که ما هیچ این

 مترجم که خود را کامالً «چه احساسی پیدا میکنی؟»گوییم می گوییم. احتماالًآینده نمی
که در فارسی این جمله بسیار ساده را به زمان حال فکر نکرده ، تسلیم متن اصلی کرده

خالقیت نشان دادن سخت فکر کردن، معادل یافتن و ساده.  ةگویند نه آیندساده می
طور نوشتن خوش  همین به این کارها نیازی نیست. شاید اصالً است. یا شاید هم اصالً

 ت. اس
بد وجود  ةادبی وضع از این هم بدتر است و تا دلتان بخواهد نمون ةترجم ةدر حوز

ای از ترجمه است که در توصیف شیوه ،نمونه نیست. هدف ةهدف این مقاله ارائدارد. 
آمیز پیدا کرده است. اخیر ابعادی فاجعه دهةسابقه نبوده ولی در دو گاه بی ایران هیچ
دانم این است که قبح آن ریخته و در مجامع آمیز میا فاجعهکه این روش ر دلیل این

الاقل قابل ها به روشی قابل قبول یا  دانشگاهی و نیز در سطح تعدادی از انتشاراتی
بدیهی است درک علل این فاجعه نیاز به پژوهش جدی دارد تبدیل شده است. تحمل 

مقاله به برخی از عوامل  ةجا و در ادام در این ولی تا آن پژوهش صورت بگیرد، عجالتاً
 کنم. تاثیر نیستند اشاره می بیدر ایجاد و تداوم این وضعیت که به نظرم 

اشاره شده، بی در و پیکر یک عامل عمده که همیشه وجود داشته و بارها به آن 
هم سود  کاری که در آنلف در التزام به حقوق مؤترجمه است. عدم  ةبودن عرص

م( و هم اعتبار و پرستیژ، طبیعی است که  بیشتر برای ناشر تا برای مترج بتههست )ال
اخیر به نظر  ةاهل فن یا آماتورها را به این عرصه باز کند. ولی در دو سه ده پای غیر

 کنم.ها اشاره می وار به آن اند که فهرستعوامل دیگری مزید بر علت شدهرسد می
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ای به هر کس که داوطلب بود به شرط دوره در یک ناشرین.آمیز فاجعهعداد . ت1
که اگر طرف دو کتاب در سال  ند و حتی شرط گذاشتندامتیاز نشر داد ،داشتن مدرک

تر سهل ی از فرآیند کلیتن کار نشر جزئشود. سهل گرفمنتشر نکند جوازش باطل می
 گرفتن هر کاری بود تا اختیار امور از دست اهل فن خارج شود و امتیازی نصیب

، کردهترین آماری که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد منتشر تازهطبق برها شود. خودی
ها بیشتر از تعداد کتابفروشی است که 8900 ،کشوردر تعداد ناشران دارای مجوز نشر 

نیست که وجود این تعداد ناشر در  است، امری که در جهان بی سابقه است. تردیدی
جا تاثیر این تعداد ناشر بر کار  ی بحث ما در اینولاست بیماری  ةنشان ،نشر ةعرص

یا در که فعال باشند تا بتوانند جواز خود را حفظ کنند  ترجمه است. ناشران برای این
، کسی هم باید چاپ کنند. کیفیت چاپ مهم نیستناشران فعال قرار بگیرند  ةدست

ج کار ترجمه سخت است. پس عالکه هم  لیف کتابکمیت است. تأنظارت ندارد. مهم 
که  مترجم خوب نداریم، از آن بدتر این ،ناشران نیازِ ةبه اندازاست. برای ترجمه هم که 

فقط به قول اهل فن چاره نداریم. هیچ.  ؟چکار کنیمپس . نداریمهم ویراستار خوب 
های های دزدی، ترجمهشود ترجمهاش مینتیجه : Publish or perishباید چاپ کرد

 خاص ایران است(.  ای که احتماالًزمان )پدیدههای تکراری همهکیفیت، ترجمبی

( 1358تا  1348قبل از انقالب )از سال . آمیز دانشجویان مترجمیتعداد فاجعه. 2
پور کاشانی و پدرش دکتر عباس عالی ترجمه به مدیریت دکتر منوچهر آریان ةمدرس
را به عهده داشت. پس از  های مختلف در زبانپور کاشانی کار تربیت مترجم آریان

در  های دولتی و هم مخصوصاًرویه هم در دانشگاهمترجمی به طرزی بی ةرشت ،انقالب
رویه از این  . بیه استگسترش یافت نیز های خصوصی دانشگاه آزاد و تازگی در دانشگاه

جهت که نه تعداد دانشجوی پذیرفته شده نسبتی با نیاز کشور داشت، نه شرایط الزم 
مدرس باصالحیت برای این تعداد دانشجو نه و  ی پذیرش دانشجو تعریف شده بودبرا

تربیت شده بود. این رشته بر اساس دو فرض گسترش یافته بود: فرض اول )از سوی 
ای کاربردی و مورد نیاز کشور است مترجمی رشته ةمسئوالن آموزشی( این بود که رشت

و نه هیچ تضمینی در برنامه بود که  )ولی نه کم و کیف این نیاز مشخص شده بود
فرض دوم )از سوی  ،التحصیالن این رشته بتوانند نیاز بازار را برآورده کنند( فارغ

که تصور درستی از آن  کردند بدون ایندانشجویانی که این رشته را با عالقه انتخاب می
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که در اختیار های دیگری مترجمی در بین معدود گزینه ةداشته باشند( این بود که رشت
های علمی کاربردی در مقطع ام که دانشگاهاست. حتی شنیده «باکالسی» ةداشتند رشت
کنند. یعنی در مدت دوسال به دانشجویان خود مترجم همزمان تربیت می ،فوق دیپلم

همزمان را. ابعاد این فاجعه وقتی  ةهای ترجم دهند و هم مهارتهم زبان درس می
های فوق سیس دورههای خصوصی به تأه آزاد و دانشگاهگسترش یافت که دانشگا

لیسانس و حتی دکتری این رشته اقدام کردند. جالب این بود که نام این رشته را در 
را می جمقطع فوق لیسانس و حتی دکتری مطالعات ترجمه نگذاشتند بلکه همان نام متر

مطالعات نظری ترجمه  اساساً ،درسی این دو مقطع ةکه برنام بر آن گذاشتند حال آن
گسترش رشته در مقطع کارشناسی ارشد این شده  ةاست و نه کار عملی ترجمه. نتیج

ها انتظار داشتند  التحصیل این رشته روبرو هستیم که خیلی از آن که ما با انبوهی فارغ
باشد )چون اسم رشته در دو ی مقطع ارشد ادامه کار عملی ترجمه در مقطع کارشناس

د(. از طرف دیگر، مگر کشور چقدر نیاز به پژوهشگر ترجمه دارد؟ و آیا مقطع یکی بو
های جدی در  قادر به انجام پژوهش التحصیالن ما در مقطع کارشناسی ارشد اصالً فارغ
 ایم؟ ها داده ترجمه هستند؟ یعنی ما این توانایی را به آن ةحوز

خصوصی و  های دولتی، غالب دانشگاهامروزه در . درک نادرست از ماهیت ترجمه. 3
دایر است. در همین استان خراسان بیش های آموزش ترجمه  کالس ،دولتی و آزاد نیمه

یک  د و در هیچنپذیراز ده دانشگاه در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می
تر آموزش آن امری  کنند. کار ترجمه و از آن مهمها مترجمان تدریس نمی از این کالس
خود را قادر به تدریس ترجمه ای شود چون هر استادی با هر پیشینهمیسهل تلقی 

گویند در طی از یک چیز شکایت دارند. می التحصیالن این رشته غالباً فارغداند.  می
ها را به زبانی متقاعدکننده  آن ةنقص ترجم ،های متعدد کمتر پیش آمده که استاد کالس

شود تعریفی که اکثر از حد بر دقت باعث می کید بیشها تأ در این کالسگوشزد کند. 
در ها ترجمه  در نظر اینبرگردانی باشد. دانشجویان از ترجمه دارند همان تعریف عکس

 شود نه در سطح متن. سطح واژه تعریف می
برای این رشته را نداشته باشند ولی اگر  کافی ةمای ،دانشجویانالبته شاید خیلی از 

م و ماهیت خالق آن معلوم گردد، هم دانشجویان از توهّترجمه درست تعریف شود 
که ناکام شوند جسارت  جای اینه ها ممکن است ب شوند و هم برخی از آنخارج می
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زبانی خود بتوانند کارشان را به سطح مترجمان  ةپیدا کرده و با اتکا به دانش خفت
به کاری خالق و بدون تفکر ترجمه از کاری  ،ای ارتقا بدهند. در این صورت حرفه

اگر ماهیت خالق و هنری ترجمه را درست بشناسانیم، و شیرینی شود. شیرین تبدیل می
بسیاری از دانشجویان همت خواهند کرد تا هنر ترجمه را در کام دانشجویان بریزیم، 

م مقصودم کنصحبت از خالقیت در ترجمه می وقتی«. همه آماده کنند»ترجمه اسباب 
ل و ترین متون انگلیسی هم نیاز به تخیّحتی ساده ةترجمنیست. ی ادب ةترجم لزوماً
ممکن است. نه. در یک سطح گویم آموزش ترجمه غیریط زبانی دارد. من نمتسلّ

توان آموزش داد ولی اگر آموزش بر تعریف غلطی از ترجمه بنا معقول ترجمه را می
  سر از  ترکستان در خواهیم آورد.  شده باشد 

آموزش  ةیک عامل اصلی در ناموفق بودن برنامدانشگاه.  وزشی قبل ازآم. نظام 4
دانشگاه است. ترجمه مهارتی مثل بنایی نیست که از ز قبل انظام آموزشی  مترجم قطعاً

و  هر مقطعی بشود آن را آموزش داد. مترجم الزم است بر زبان مادریش مسلط باشد
همان کودکی در فرد تقویت شود.  های زبان از این تسلط این است که مهارت ةالزم

های الزم برای کار خالق ترجمه را از مقطع دانشگاه آغاز کرد.  نباید آموزش مهارت
در مقاطع دبستان البته هوش زبانی افراد یکسان نیست ولی آموزش درست زبان مادری 

ش در آموززبان را فراهم کند. خالق تواند مقدمات الزم برای کاربرد میو دبیرستان 
بر قدرت آموز و نه  دانشقبل از دانشگاهی نه بر زیاد خواندن و خواندن انتقادی 

هایی که برای  یک از مهارت شود. یعنی هیچنوشتن او تاکید می استدالل او و نه بر
وقتی فرد به شود. دانشگاه تقویت نمی ة آموزش قبل ازترجمه الزم است در دور

که دانش فارسی خود را خیلی دیر است ست و ش کم اا زبانی ةبنیرسد دانشگاه می
این مشکل را آموزش مترجم قادر نیست  ةبرنامو اگر خودش همت نکند تقویت کند. 

تا حدی قابل درک است چون برگردانی عکسبه روش دانشجویان حل کند. گرایش 
 گردانی برایشان دشوار است. فارسیروش 

وح زمانه باشد، رتر ناهمیتل دیگر کماز عوامشاید خرین عامل که آ. روح زمانه. 5
سادگی قابل تعریف این یکی وجودی ملموس ندارد و به  بلیخالف عوامل ق است. بر

و ، چه مسلم است . آنتوان شناختثیراتش میبلکه آن را بیشتر از روی تأ نیست
یعنی چیزی به نام روح زمانه است، وجود  ،بسیاری از اندیشمندان به آن باور دارند
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مردمی های  ها و احساسات و آرمان ارزشها و  عالیق و روشاعتقادات و جموعه م
نسل تردیدی نیست که حیات فردی و اجتماعی خاص در یک مقطع زمانی خاص. 

فرهنگی و آموزشی و سیاسی  ةای از عوامل بومی )این نسل در دورجدید از مجموعه
 از جمله جهانیهای بیرونی دهو پدیکند( و عوامل بعد از انقالب اسالمی زندگی می

 ،اگر به روح زمانه و قدرت آن قایل باشیماست.  ثیر پذیرفتهأتاطالعات انفجار و شدن 
و تلقی ما از ترجمه و نیز در ترجمه  ةدر این صورت این روح زمانه چگونه در شیو

ل سا)حداقل نسلی که زیر سینسل جدید  آیاگذارد؟ میثیر تأترجمه  ةداوری ما دربار
و معیارهای زیباشناختی دیگری از دست داده نویسی را  جزمی به درست اعتقاداست( 

؟ آیا نسل جدید کندنگاه می بزاربه چشم اعلم و هنر به آیا نسل جدید پیدا کرده است؟ 
های  مهارتصرف خواندن و فراگیری طوالنی نه فرصت دارد و نه اعتقاد که وقت 

معنی پیدا کرده است؟ بیشتری برای متن مبهم و بیترجمه بکند؟ آیا نسل جدید تحمل 
این سواالت و دانم پاسخ یاما مها را ندارم  ها سواالتی است که من پاسخ آن این

ر حال دبا این. دید نیسترچه باشد قابل اطالق به کل نسل جسواالت متعدد دیگر ه
روح زمانه مربوط  ام که برخی از عواملی که بهها آموزش ترجمه به عینه دیده طی سال

   ثیر نبوده است.  تأشود در دیدگاه دانشجویان نسبت به ترجمه بیمی
این عبارت شبیه . «بدون تفکر، بدون زحمت، بدون خالقیت :روشی نو در ترجمه»

این خورد. ها و در اینترنت زیاد به چشم میهاست که در تبلیغات روزنامهبرخی آگهی
خواهد هر کاری را بدون زحمت، که میدهد میرار تبلیغات نسل جوانی را هدف ق

چه گر ترین زمان ممکن یاد بگیرد. عنوان مقاله ابدون فکر، بدون خالقیت و در کوتاه
نیستند کم برخی اگر آن را در جایی ببینند شاید طنز تلقی نکنند. طنز است ولی 

شد در  را میدهند. اگر هنری ساعت می 20مه را در آموزش ترج ةسساتی که وعدمؤ
خوشبختانه همه هنرمند بودند.  هنر ارجی نداشت وگر وقت دی ساعت یاد گرفت آن 20

کار برای  یجایگزیندر آموزش هنر تواند نمیباز هم کند، میجهان هرچه پیشرفت 
  پدا کند. پسخت 
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