
 
 

 (2آموزش ترجمه )

 استفاده از متون موازی در آموزش ترجمه

 روی زنده سمیه دل

ها در آموزش ترجمه  در این شماره قصد داریم به معرفی متون موازی و کاربرد آن
ای از  بپردازیم. در ابتدا تعریف مختصری از مفهوم متون موازی ارائه داده و سپس نمونه

دهیم. اگر متن ترجمه را متنی  زش ترجمه نشان میگونه متون را در آمو کاربرد این
بیان و نه محتوا( بدانیم، در این صورت  ةمستقل از متن اصلی )مستقل از حیث شیو

محور در آموزش ترجمه که هدفش نوشتن متنی مستقل در ژانری معین -روش ژانر
 کند.   اهمیت زیادی پیدا می ،است

 متون موازی

( یکی از راهکارهای 171-170: 2005) 1متن در ترجمه تحلیلکریستین نورد در کتاب 
متونی « متون موازی»داند.  می« 2متون موازی»متون پیچیده را استفاده از  ةآموزش ترجم

 در موضوع و ژانر مشترکند.  أستند به زبان مقصد که با متن مبده

گوید.  می 3«متن الگو»کند که به آن  کریستین نورد از نوعی دیگر از متن صحبت می
اما فرق متن الگو و متن  ،است أژانر شبیه متن مبد هم متن الگو هم از حیث موضوع و

 موازی این است که متن الگو از جهت ژانر فرعی نیز مشابه متن زبان مبدأ است. پیدا
ای نیست اما درصورتی که موفق شویم این نوع متن را  کار چندان ساده ،کردن متن الگو

های سبکی و سیاقی  توانند واژگان، ساختار جمالت و ویژگی ان میپیدا کنیم دانشجوی
 ها را الگوی خود قرار داده و در ترجمه استفاده کنند. آن
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متون »توان از  می شته باشند،با موضوع متن مبدأ آشنایی ندا که دانشجویان درصورتی
که  5«زمینه ن پیشمتو»که در موضوع با متن مبدأ یکی و در ژانر متفاوتند یا  4«ای مقایسه

این متون  ةموضوع متن اصلی هستند استفاده کرد؛ نمون ةفقط شامل اطالعاتی دربار
 المعارفی هستند. ةمتون دایر

در زبان مقصد تعریف کنیم، یعنی ترجمه را هنر  أاگر ترجمه را بازآفرینی متن مبد
تنی که باید در بیان و نه از حیث محتوا( بدانیم، م ةنوشتن متنی مستقل )از حیث شیو

های تعریف شده و مشخص ژانری در زبان مقصد جای بگیرد، در این  یکی از دسته
های زبانی  صورت الزم است دانشجویان با ژانرهای مختلف در زبان مقصد و ویژگی

 ةخود بیافرینند. این شیو ةهر ژانر آشنا شده تا بتوانند انشایی شبیه آن را در ترجم
 محور نامید.   -ان ژانرتو آموزش ترجمه را می

برای ترجمه به دانشجویان بدهد، متنی موازی آن متن   که متنی را استاد قبل از این 
تر  دانشجویان با موضوع و از آن مهم ،آن ةدهد تا با مطالع یا متنی الگو به دانشجویان می

ویی به الگ ،ی ژانری این نوع متون در زبان مقصد آشنا شوند. این آشناییها با ویژگی
  بنویسند.چه نوع متنی رود  ها انتظار می بدانند از آندهد تا  ها می آن

های زبانی که کارل بوهلر برای زبان  ( بر اساس نقش1977/1989کاترینا رایس )
رسان )در این نوع  شمرد: متون گزارشی یا اطالع شود، سه نوع کلی متن را برمی قائل می

رسانی دارد(؛  نقش یا کارکرد اطالع ،درسی، زبانمتون، از جمله متون علمی و کتب 
بیان عواطف و آفرینش  ،متون بیانی )در این نوع متون، مثل متون ادبی، نقش زبان

زیبایی زبانی است( و متون اقناعی )در این نوع متون، مانند متون تبلیغاتی، نقش زبان 
اع کلی متون یک از این انو ایجاد تأثیر خاص در مخاطب است(. رایس برای هر

 ةزند. مثالً متون گزارشی شامل کتب مرجع، گزارش، مقال ژانرهای مختلفی مثال می
ای از سه کارکرد  علمی، سخنرانی، دستورالعمل و غیره است. بدیهی است هر متنی آمیزه

بندی رایس  دستهیک کارکرد بر دو کارکرد دیگر غلبه دارد.  الذکر است ولی معموالً فوق
: 2012( به شرح زیر آورده شده است )ماندی، 1989از چسترمن ) بر اساس مدلی
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رسان از اهمیت  کند، متون گزارشی یا اطالع از سه نوع متن کلی که رایس معرفی می

ند. البته ده زیادی برخوردارند چون درصد باالیی از متون ترجمه شده را تشکیل می
گزارش یا توضیح و تبیین و انتقال اطالعات نیست  ةارائ رسان صرفاً متن اطالعنقش 

ه بلکه چنین متنی ممکن است در جاهایی زبان اقناعی یا ادبی هم داشته باشد ولی ب
توان هر  طور کلی در عموم متون یک کارکرد بر کارکردهای دیگر غلبه دارد و لذا می

 ارکرد غالب آن در یکی از سه دسته متن فوق جای داد. متن را با توجه به ک

متنی علمی و دانشگاهی است.  ،گرفته جا مبنای آموزش ما قرار متنی که در این
ترین شکل ممکن است.  ترین و مستدل تبیین موضوع به روشن کارکرد چنین متنی صرفاً
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ه با متن ادبی های متن علمی در مقایس ( در توصیف ویژگی45: 1383سمیعی گیالنی )
 گوید:  می

زبان علمی زبانی است شفاف با تعبیرهای مستقیم و دارای ساخت منطقی و نظم و 
آراستگی... زبان علمی حاوی مفاهیم و اصطالحاتی است که مصادیق مشخصی دارند و حوزة 

ها به روشنی و دقت منعکس شده  ها محدود به حدودی است که در تعریف آن مصداقی آن
آنکه بر سر کلمات و  را مستقیم و بی صیت دیگر زبان علمی این است که مااست. خصو

شوند  حجاب معانی نمی ،شود. در این مورد کلمات تعبیرات درنگ کنیم، به مدلول رهنمون می
شوند... اما زبان  ها به وضوح دیده می و در حکم جام شیشة شفافی هستند که معانی از ورای آن

های تصویری... در زبان ادبی بر خالف زبان علمی، مخاطب،  نشانهادبی زبانی است دارای 
کند. در  ها توجه می که به مدلول و معنی کلمات و تعبیرات دست یابد، به لفظ آن پیش از آن

ای پرنقش و نگاری دیده  این مقام، معانی در حکم اشیایی هستند که گویی از پس جام شیشه
چنان که  مات است، هنری که مصالح آن زبان است، همشوند. در حقیقت، ادبیات هنر کل می

 (.48-47: 1383مصالح موسیقی نغمه و از آنِ نقاشی شکل و رنگ است )سمیعی گیالنی، 

 گوید:  ( در مذمت زیبانویسی در متن علمی می1370: 17همچنین خرمشاهی )

ی که خواننده تواند به خرج بدهد یا انتظار در کار تحقیقی حداکثر هنری که نویسنده می
طوری که ه تر، سالمت نثر است ب تواند از نویسنده داشته باشد بالغت و فصاحت یا ساده می

بهتر  ،آمیزی روشن و هادی معنا باشد و لفظ بر معنی سبقت نگیرد. همیشه رنگ ،نحو جمالت
نویسی و در کارهای تحقیقی نثری خوب است که خیلی خوب  رنگی نیست.... در مقاله از بی

باشد و نثر تحقیقی باید متین و مستدل و متعارف و روشن و روان و خالی از هیجانات و ن
اش که  آمیز شاعرانه و خالی از شنگی و شیطنت و سراپا غرق انجام وظیفه احساسات مبالغه

سادگی  تصنعی و محدودیت  همانا رساندن پیام و پختن و پروردن محتواست باشد ولی ضمناً
 غنا و دقت بیان است.  ةکنم چرا که غنا و دقت واژگان الزم یه نمیواژگان را هم توص

که استاد متنی را برای ترجمه به دانشجویان  در روش آموزش ژانرمحور، قبل از این
دهد تا دانشجویان با انشا یا سیاق چنین متونی آشنا  بدهد، متنی موازی به دانشجویان می

های  دادن ویژگی نشان چنین متنی با هدفِشوند و سپس دست به ترجمه بزنند. تحلیل 
دهد بها نشان  تواند الگوی خوبی به دانشجویان برای ترجمه بدهد و به آن ژانری آن می

جا یک نمونه از متون  چه نوع متنی بنویسند. ما هم در این رود ها انتظار می از آن که
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ش تحلیل ا نریهای ژا دانشگاهی یا علمی را انتخاب کرده و آن را از حیث ویژگی
 ةفصلنامچاپ شده در  پژوهشیِ-بخشی از مقدمة یک مقالة علمی ،کنیم. این متن می

دانشگاه فردوسی مشهد  ضمیمة مجلة دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطالعات تاریخی
 آوریم: جا می است که با مختصر تغییرات در این

ده سیاسی و فکری ق.( سه جریان عم1327-1330دوم ) ةدر سه سال نخست مشروط
یک دارای ایدئولوژی مشخص و رویکرد  گرا شکل گرفت که هر انقالبی، اعتدالی و اسالم

معین به تمدن غرب بودند. در مقالة حاضر تنها به جریان سوم پرداخته شده است، جریانی که 
کرد. از جمله موضوعات اصلی  صرفاً فکری بود و حزب مشخصی آن را نمایندگی نمی

ماندگی ایران و دیگری موضوع چگونگی مواجهه با  این جریان، یکی موضوع عقب سخنگویان
های عمیقی بود.  سنتی ایران دارای ریشه ةتمدن جدید غرب بود. این جریان، در جامع

ها، بیشتر در سه  های آن سخنگویان اصلی آن بیشتر علمای ایرانی مقیم عتبات بودند. اندیشه
شد. گاه مطالب و مقاالت برخی از علما و  منتشر می نجفو  فالنج دره، الغریمطرحِ  ةمجل

یافت. در مقالة حاضر تالش بر این است  نویسندگان داخل ایران نیز در این مجالت انتشار می
 که به دو سؤال زیر پاسخ دهیم: 

 ای داشت؟ دوم چه پیشینه ةگرا در مشروط جریان اسالم .1

د به اندگی ایران و نیل به ترقی و تجدّم سخنگویان این جریان فکری برای رفع عقب .2
 (.62-61: 1384)نصراهلل صالحی، و نظریاتی پرداختند؟  ءطرح چه آرا

شده در باال برخوردار  کنید متن فوق از خصوصیات گفته طور که مشاهده می همان
 ةساختاری پیچیده ندارد. غالب جمالت کوتاه است و جمل ،یک از جمالت است: هیچ

یک از کلمات در معنای  دتر از بقیه است ساختاری روشن دارد. هیچاول هم که بلن
کار نرفته است. همچنین از کلمات مترادف استفاده نشده است. ه مجازی یا کنایی ب

شود. متن با زبانی مستدل و روشن، خواننده را از  وجود نویسنده در متن احساس نمی
در ابتدا سه جریان فکری را مطرح کند. نویسنده  ای دیگر هدایت می ای به نقطه نقطه
کند و بعد موضوع مورد نظر خود را تفکیک کرده  و به اختصار آن را معرفی  می
کند. سواالتی را هم که موضوع مقاله است به اختصار و روشنی بیان کرده است.  می

 بار یا چند بار بخواند.  خواننده نیازی نیست متن را دو ،برای درک این متن
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های آن و  دانشجویان است که پس از آشنایی با ژانر مورد نظر و ویژگیحال نوبت 
ای چاپ شده از این ژانر خود دست به ترجمه ببرند. متنی که برای ترجمه  دیدن نمونه

تاریخ ترجمه است.  ةایم مثل متن الگو، به ژانر علمی تعلق دارد و در حوز انتخاب کرده
ها این است که  دو درست هستند. فرق آن که هرایم  از این متن دو ترجمه ارائه داده

کار ه اول متمایل به بیان نویسنده است و لذا در نوشتن آن خالقیت کمتری ب ةترجم
 کند چون در تری با خواننده برقرار نمی ارتباط بهتر و سریع رفته است. چنین متنی طبعاً

با خالقیت بیشتری نوشته  دوم ةجاهایی انشایی غیرآشنا و غیرمنتظره دارد. ولی ترجم
ین بوده که متن تا حد شده و در مواردی جمله با بیان دیگری آمده است زیرا هدف ا

لیفی در مقاالت علمی أد و انشایی شبیه به انشای متون تلیف نزدیک باشأامکان به ت
های متون  توان با استناد به ویژگی داشته باشد. تفاوت میان این دو نوع ترجمه را می

 می بحث کرد. عل

It can be safely argued that over the last couple of decades the discipline 

of translation history has broadened its horizon beyond mainly Western 

traditions to include other histories and historical perspectives, thus ensuring 

pluralism as a basis for constituting a truly comprehensive history of 

translation.  

تاریخ ترجمه  ةرشت ،اخیر ةتوان با اطمینان خاطر بحث کرد که در چند ده می :اول ةترجم
های تاریخی و تاریخ کشورهای  های غربی گسترش داده تا دیدگاه افق خود را فراتر از سنت

ترتیب پلورالیسم را مبنایی برای نوشتن تاریخ ترجمه در معنی  ندیگر را در بر بگیرد و بدی
 جامع آن قرار دهد. 

اخیر، افق تاریخ ترجمه که به  ةتوان گفت که در چند ده با اطمینان خاطر می :دوم ةترجم
غیر غربی را  ةهای ترجم ها و تاریخ تاریخ ترجمه در غرب محدود بود گسترش یافته و دیدگاه

رود که با این تکثرگرایی بتوانیم به تاریخ جامع ترجمه دست  ه است و امید مینیز در بر گرفت
 یابیم. 

This has generally been a healthy response to Berman’s (1984) assertion 

that there can be no truly comprehensive theory of translation without a 
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preliminary study of the many and varied histories of translating languages 

and cultures.  

که  طور کلی پاسخ درستی به ادعای برمن بوده مبنی بر اینه : این تغییر باول ةترجم
های  ها و فرهنگ های زبان جامع ترجمه داشت بدون بررسی ابتدایی تاریخ ةتوان یک نظری نمی

 متنوع و متعدد.  

ای است که برمن  ق تاریخ ترجمه پاسخی مناسب به دغدغه: گسترش افدوم ةترجم
های  ها و فرهنگ تاریخ زبان ة( مطرح کرده است. وی معتقد بود بدون تحقیق دربار1984)

 جامع ترجمه دست یابیم.   ةتوانیم به یک نظری اند نمی مختلفی که دست به ترجمه زده

It is therefore interesting to look at some of the ways in which translation 

history has managed to keep up with the times, especially with respect to the 

developments of ontological concepts or research paradigms such as 

postcolonialism, cultural studies and postmodernism.  

خصوص در  ههای همگامی تاریخ ترجمه با زمانه ب ی از راهبنابراین بررسی برخ :اول ةترجم
های تحقیقی چون پسااستعمارگرایی، مطالعات  شناختی یا پارادایم ارتباط با مفاهیم جدید هستی

 تواند جالب باشد.   فرهنگی و پسامدرنیت می

بنابراین جالب است که ببینیم تاریخ ترجمه چگونه در مواردی پا به پای  :دوم ةترجم
های پژوهشی مثل  شناختی یا پارادایم تحوالت فکری عصر حاضر از جمله ظهور مفاهیم هستی

 پسااستعمارگری ، مطالعات فرهنگی و پسامدرنیسم پیش رفته است.  

In spite of the progress made so far, particularly in keeping with current 

trends in humanities and social sciences, the history of translation is still 

largely viewed essentially as the straightforward documenting of past 

translating practices and theories, how these relate to the present, and how 

they can help us chart the course to the future. 

های  در ارتباط با شیوه کنون صورت گرفته، مخصوصاًتی که تاعلیرغم پیشرف :اول ةترجم
محدود است به  ثبت مستقیم  رایج در علوم انسانی و علوم اجتماعی، تاریخ ترجمه هنوز عمدتاً
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ها و نظریات با زمان حال و استفاده  ها و نظریات ترجمه در گذشته، ارتباط این فعالیت فعالیت
 رجمه برای ترسیم مسیر آینده.ت ةها و نظریات گذشت از فعالیت

 ةهای اخیر در حوز خصوص در همراهی با گرایش هکه تاریخ ترجمه، ب با این :دوم ةترجم
کار تاریخ  ،علوم انسانی و علوم اجتماعی، پیشرفت کرده، اما هنوز از نظر عموم پژوهشگران

( 2گذشته،  شده و نظریات ترجمه در های ترجمه ( ثبت دقیق کتاب1ترجمه محدود است به 
ها و  ( استفاده از این ترجمه3ها و نظریات با زمان حال و  روشن نمودن ارتباط این ترجمه
 نظریات برای ترسیم مسیر آینده.

دوم با متن اصلی نشان  ةدوم و نیز مقایسه ترجم ةاول با ترجم ةترجم ةمقایس
 ةییراتی در ترجمهای متون علمی چه تغ دهد که برای دستیابی به نثری دارای ویژگی می

ی متن اصلی هرچند هم که دقیق باشد باز ما را به متن فظلال تحت ةایم. ترجم دوم داده
ای  رساند. برخی جمالت باید دوباره نوشته شود و در مواردی چاره مورد نظرمان نمی

 ةنوشت ترین ویژگیِ سازی نداریم. شاید مهم جز افزودن و کاستن و توضیح و ساده
و انسجام آن است. معنی باید با کمترین تالش درک شود، و نیز ارتباط روشنی  ،علمی

ایم  دوم داده ةقبل باید روشن باشد. به برخی از تغییراتی که در ترجم ةهر جمله با جمل
 توجه کنید: 

اول، متن اصلی از دیدگاه تاریخ ترجمه نوشته شده است، یعنی فاعل،  ةدر قطع
نیز به تاریخ ترجمه نسبت داده شده  broadenو  ensureتاریخ ترجمه است و فعل 

دوم دیدگاه عوض شده و  ةاول همین دیدگاه را اخذ کرده ولی در ترجم ةاست. ترجم
به غیر انسان نسبت داده نشده است. این  broadenو  ensureکارهای انسانی مثل 

 کند.  رک میتر د فارسی آشناتر است، در نتیجه معنی متن را راحت ةدیدگاه برای خوانند

اخیر، افق تاریخ ترجمه که به  ةتوان گفت که در چند ده با اطمینان خاطر می :دوم ةترجم
های ترجمه غیر غربی را  ها و تاریخ تاریخ ترجمه در غرب محدود بود گسترش یافته و دیدگاه

ه دست رود که با این تکثرگرایی بتوانیم به تاریخ جامع ترجم نیز در بر گرفته است و امید می
 یابیم. 

 

 تر و زبانی سرراست ،دوم، دو تغییر عمده صورت گرفته تا ترجمه ةقطع ةدر ترجم
دوم، متن به دو جمله  ةتر پیدا کند. متن اصلی یک جمله است ولی در ترجم روشن
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قبل، مترجم مرجع  ةبرای افزایش انسجام این جمله با جمل ،تبدیل شده و از آن گذشته
this ًگسترش افق تاریخ ترجمه.  کرده:تکرار  را عینا 

ای است که برمن  : گسترش افق تاریخ ترجمه پاسخی مناسب به دغدغهدوم ةترجم
های  ها و فرهنگ تاریخ زبان ة( مطرح کرده است. وی معتقد بود بدون تحقیق دربار1984)

 جامع ترجمه دست یابیم.   ةتوانیم به یک نظری اند نمی مختلفی که دست به ترجمه زده

های  بخش سوم، مترجم اول از یک عبارت بلند اسمی )برخی از راه ةدر ترجم
شناختی یا  خصوص در ارتباط با مفاهیم جدید هستی ههمگامی تاریخ ترجمه با زمانه ب

های تحقیقی چون پسااستعمارگرایی، مطالعات فرهنگی و پسامدرنیت( استفاده  پارادایم
عبارت اسمی به عبارتی فعلی  ،دوم ةترجم کرده که ثقل معنایی و ادراکی دارد. در

 تبدیل شده:  

بنابراین جالب است که ببینیم تاریخ ترجمه چگونه در مواردی پا به پای  :دوم ةترجم
های پژوهشی مثل  شناختی یا پارادایم تحوالت فکری عصر حاضر از جمله ظهور مفاهیم هستی

 رفته است. نگی و پسامدرنیسم پیش پسااستعمارگری ، مطالعات فره

 ةاول و دوم این است که در ترجم ةبخش چهارم، فرق اساسی ترجم ةدر ترجم
ها  حدی بر تمایز میان آن مترجم اقالم را با شماره از یکدیگر تفکیک کرده و تا ،دوم

به تاریخ ترجمه نسبت  ،پیشرفت ،دوم ةکه در ترجم تر این کید کرده است. از آن مهمأت
 طور کلی مطرح شده که غلط است: ه پیشرفت ب ،اول ةترجم رکه د داده شده حال آن

 ةهای اخیر در حوز خصوص در همراهی با گرایش هکه تاریخ ترجمه، ب با این :دوم ةترجم 
کار تاریخ  ،علوم انسانی و علوم اجتماعی، پیشرفت کرده، اما هنوز از نظر عموم پژوهشگران

( 2شده و نظریات ترجمه در گذشته،  مههای ترج ( ثبت دقیق کتاب1ترجمه محدود است به 
ها و  ( استفاده از این ترجمه3ها و نظریات با زمان حال و  روشن نمودن ارتباط این ترجمه
 نظریات برای ترسیم مسیر آینده.
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