گردهمایی بسرگان ترجمه و ویرایش در

همایش ترجمۀ ماندگار
به کوشش علیرضا اکبری

دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ثِ ّوت دپبرتوبى تزجؤ هؤعغٔ عف٘ز ٍ ثب ّوکبرٕ
«اًتؾبرات پزٗبى» در تبرٗخ  72ؽْزَٗر  69در پزدٗظ عٌ٘وبٖٗ قلْک ثزگشار ؽذ.
دپبرتوبى تزجؤ هؤعغٔ عف٘ز در کٌبر ثزگشارٕ کالطّبٕ تزه٘ک آهَسػ تزجوِ ،عبالًِ
ٗک ّوبٗؼ تزجوِ ً٘ش ثب ػٌَاى «ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر» در هَرد هغبئل هزثَط ثِ تزجوِ
در اٗزاى ثزگشار هٖکٌذ کِ در اٗي ّوبٗؼ ضوي جوغثٌذٕ فؼبل٘تّبٕ عبالًِ ،هْنتزٗي
هغبئل تزجوِ ٍ ٍٗزاٗؼ در اٗزاى ً٘ش ثب حضَر هتزجوبى ثزجغتِ ٍ هتخصصبى تزجوِؽٌبعٖ
ثِ ثحث گذاؽتِ هٖ ؽَد .اهغبل ً٘ش دپبرتوبى تزجؤ هَعغٔ عف٘ز در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ
هبًذگبرـ ثِ دث٘زٕ فزساد فزثذ ،هذٗز دپبرتوبى تزجؤ عف٘ز ٍ هذٗز اًتؾبرات پزٗبى ـ ه٘شثبى
هتزجوبى ٍ تزجوِ ؽٌبعبى ٍ ٍٗزاعتبراى ٍ ًبؽزاى ثزجغتٔ کؾَر ٍ ً٘ش داًؾجَٗبى ٍ
ػالقِ هٌذاى ثِ هجبحث هزثَط ثِ تزجوِ ثَد .هْ٘وبًبى ٍٗضٓ ّوبٗؼ اهغبل ػجذاهلل کَثزٕ،
هحوذرضب جؼفزٕ ،دکتز حو٘ذ هزػؾٖ ،دکتز هحوذرضب قبًَىپزٍر ٍ ػلٖ صلحجَ ثَدًذ ٍ
هتزجوبى ٍ ٍٗزاعتبراى ٍ ٌّزهٌذاًٖ هثل حو٘ذ ججلٖ ،احوذ پَرٕ ،فؤاد ًظ٘زٕ ،ؽَ٘ا هقبًلَ،
گ٘تب گزکبًٖ ًٍ٘ ...ش در جوغ هخبعجبى ّوبٗؼ حبضز ثَدًذ .در اداهِ ؽزحٖ اس هْنتزٗي
هجبحث عزح ؽذُ در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر را اس ًظز هٖگذراً٘ن.
عبداهلل کوثری :پراکندهکاری نکردهام
ٗکٖ اس هصبحجِّبٕ دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ثِ ثزرعٖ کبرًبهٔ ػجذاهلل کَثزٕ،
هتزجن ثزجغتٔ هؼبصز در تزجؤ ادثٖ ٍ ثٍِٗضُ تزجؤ تزاصدّٕبٕ ًَٗبى اختصبؿ داؽت.
ثحث ثب صحجت اس تزجوِ ّبٕ ػجذاهلل کَثزٕ اس ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي آغبس ؽذ ٍ ػجذاهلل
کَثزٕ ضوي ارائٔ تبرٗخچِإ کَتبُ اس ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي ٍ دٍرٓ ؽکَفبٖٗ اٗي ادث٘بت
در دّٔ ّفتبد ه٘الدٕ ثِ تَض٘ح درثبرٓ تزجوِّبٕ خَدػ اس اٗي ادث٘بت پزداخت ٍ گفت
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«هي فکز هٖکٌن هْنتزٗي ٍٗضگٖ کبر هي ثز رٍٕ ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي پ٘گ٘زٕ هي در
اٗي حَسُ ثَدُ اعت .ثزخٖ اس هتزجوبى در عٖ دٍراى کبرٕؽبى اس ّز چوي گلٖ هٖچٌٌ٘ذ
ٍلٖ هي کبر توبم ًَٗغٌذگبى اهزٗکبٕ الت٘ي را دًجبل کزدُام ٍ توبم کتبةّبٖٗ کِ تزجوِ
کزدُام آگبّبًِ اًتخبة کزدُام ».کَثزٕ در هَرد تزجوِّبٕ پ٘ؾ٘ي تزاصدّٕبٕ ًَٗبى ثِ
فبرعٖ گفت تزجوِّبٕ قجلٖ «اکثزاً ثِ ًثز اعت ٍ ؽکَُ تزاصدّٕب را ًؾبى ًوٖداد .اهب
تزجوِّبٕ هي اس تزاصدّٕب ثِ سثبى ؽؼز پْلَ هٖسًذ ٍ خَؽجختبًِ حبال خَاًٌذٓ اٗزاًٖ الاقل
تزجوِّبٕ خَثٖ اس اٗي تزاصدّٕب را ثب ٗک سثبى ٍاحذ در اخت٘بر دارد کِ ثخَاًذ» .ػجذاهلل
کَثزٕ در پبٗبى صحجتّبٗؼ خجز اس اًتؾبر قزٗتالَقَع تزجوِاػ اس رٗچبرد عَم اثز
ؽکغپ٘ز را داد ٍ اضبفِ کزد کِ اٗي تزجوِ را ثِ ثْزام ث٘ضبٖٗ تقذٗن کزدُ اعت.
علی صلحجو :مشکل از ویراستارنماهاست
ػلٖ صلحجٍَٗ ،زاعتبر ،هتزجن ٍ ٗکٖ اس هْنتزٗي ًظزِٗپزداساى تزجوِ در اٗزاى هْ٘وبى
دٗگز دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هؤ عغِ عف٘ز ثَد ٍ در هَرد ًقؼ ٍٗزاٗؼ در ک٘ف٘ت ٗب افت
ٍضؼ٘ت تزجؤ ادثٖ گفتٍگَٖٗ ثب اٍ صَرت گزفت .صلحجَ ًقؼ ٍٗزاعتبر را در اصالح
تزجوِ هْن داًغت اهب درػ٘يحبل گفت «اگز تزجوِ خ٘لٖ ثذ ثبؽذ ٍٗزاعتبر ًوٖتَاًذ چٌ٘ي
تزجوِإ را اصالح کٌذٍٗ .زاٗؼ تٌْب سهبًٖ هٖتَاًذ در ارتقبء ک٘ف٘ت تزجوِ هؤثز ثبؽذ کِ
هتزجن ثخؼ ػوذٓ هغ٘ز تزجوِ را درعت پ٘وَدُ ثبؽذ ٍ آىٍقت ًگبُ دٍهٖ کِ ٍٗزاعتبر ثِ
تزجوِ هٖکٌذ هٖ تَاًذ ک٘ف٘ت تزجوِ را ثْجَد ثجخؾذ .الجتِ هَاردٕ ّن ثَدُ کِ ٍٗزاعتبرِ
ًبثلذ تزجؤ خَثٖ را اس ؽکل اًذاختِ ٍ ثِ آى ضزثِ سدُ اعت ».ػلٖ صلحجَ هْنتزٗي
آع٘ت ٍٗزاٗؼ در اٗزاى را درحبلحبضز اؽتغبل تؼذاد سٗبدٕ «ٍٗزاعتبرًوب» ثِ کبر ٍٗزاٗؼ
داًغت ٍ اؽبرُ کزد کِ در دراسهذت اٗي ًَع ٍٗزاعتبراى هٖتَاًٌذ ثِ ک٘ف٘ت کلٖ ٍٗزاٗؼ
در اٗزاى ضزثِ ثشًٌذ .صلحجَ در پبٗبى صحجتّبٗؼ ثِ آع٘تؽٌبعٖ راثغٔ ٍٗزاعتبر ٍ
هتزجن در اٗزاى پزداخت ٍ گفت «تٌؼّبٖٗ کِ گبُ ث٘ي ٍٗزاعتبر ٍ هتزجن پ٘ؼ هٖآٗذ
هؼوَالً رٗؾِّبٕ فزٌّگٖ ٍ رٍاىؽٌبختٖ دارد .هؼوَالً کغٖ دٍعت ًذارد غلظّبٕ کبرػ
را ثجٌ٘ذ .ثب اٗي ّوِ هي فکز هٖکٌن در کل جبٗگبُ ٍٗزاعتبر در کل چزخٔ ًؾز جبٗگبُ
هَجْٖعت .درغ٘زاٗيصَرت ثبٗذ در ًقؼ هثجتٖ کِ هؤعغِإ هثل فزاًکل٘ي در ارتقبء
اعتبًذاردّبٕ ًؾز در اٗزاى داؽت تزدٗذ کٌ٘ن».
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محمدرضا جعفری :مترجمان بیصالحیت کنار بروند
هحوذرضب جؼفزٕ ،هتزجنٍٗ ،زاعتبر ،فزٌّگًَٗظ ٍ هذٗز ًؾز ًَ دٗگز هْ٘وبى ّوبٗؼ
تزجؤ هبًذگبر ثَد .اٍ در صحجتّبٕ خَد پظ اس هقذهِإ درثبرٓ ٍضؼ٘ت فؼلٖ ًؾز ٍ
تزجوِ در اٗزاى در پبعخ ثِ اٗي عؤال کِ ًبؽزاى چِ ًقؾٖ هٖتَاًٌذ در ارتقب ٗب افت
ٍضؼ٘ت تزجؤ ادثٖ داؽتِ ثبؽٌذ گفت «هي ثزإ ًبؽز ًقؼ چٌذاًٖ در اٗي سهٌِ٘ قبئل
ً٘غتن .در اٗي سهٌِ٘ ًقؼ خَد هتزجوبى ثزجغتِتز اس ّوِ اعت .هتزجوٖ کِ خَد را صبحت
صالح٘ت احغبط ًوٖ کٌذ ًجبٗذ ٍارد ثبسار ًؾز ؽَد ٍ ثؼذ تزجؤ هؼَ٘ثٖ را ثِ ًبؽز تحَٗل
دّذ کِ ًبؽز هججَر ؽَد ثزإ قبثلػزضِکزدى آى ٍٗزاٗؼ عٌگ٘ي رٍٕ هتي اػوبل کٌذ».
هحوذرضب جؼفزٕ عپظ ثِ ؽزح تجزث٘بتؼ در فزٌّگًگبرٕ پزداخت ٍ در پبعخ ثِ عَالٖ

در هَرد توبٗش فزٌّگ ًؾز ًَ ثب دٗگز فزٌّگّبٕ هَجَد در ثبسار ًؾز گفت «هي اٗي
فزٌّگ را ثب تکِ٘ ثز تجزث٘بت ٍٗزاعتبرٕ خَدم ًَؽتِام .ثِ ّو٘ي دل٘ل هَقغ تأل٘ف
فزٌّگّ ،و٘ؾِ هتزجن ٍ ً٘بسّبٕ اٍ را پ٘ؼ چؾن داؽتِام .ثزإ ّو٘ي ّن ّغت کِ
فزٌّگ ًؾز ًَ ث٘ؼ اس ّز فزٌّگ دٗگزٕ هتزادفبت دارد.

 //////104فصلناهه هترجن /سال بیستوششن /شواره شصتوسوم

محمدرضا قانونپرور :ترجمۀ ادبی را میتوان آموزش داد
هحوذرضب قبًَى پزٍر ،هتزجن ،هٌتقذ ٍ اعتبد ثبسًؾغتٔ داًؾگبُ آعتِي تگشاط ثب هصبحجِإ
کِ اس عزٗق  Facetimeاًجبم ؽذ در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ؽزکت کزد.
قبًَىپزٍر ٗکٖ اس ًخغت٘ي اٗزاً٘بًٖعت کِ ثِعَر جذٕ ثِ تزجوِ ٍ هؼزفٖ ادث٘بت داعتبًٖ
هؼبصز اٗزاى ثِ جبهؼٔ اًگل٘غٖ سثبى ّوت گوبؽتِ اعت ٍ در اٗي هغ٘ز آثبر هْوٖ چَى
عٌگ صجَرًَ ،ى ٍ القلن ٍ عٍَؽَى را ثِ اًگل٘غٖ تزجوِ کزدُ اعت .قبًَىپزٍر در اٗي
هصبحجِ پظ اس ارائٔ ؽزح کَتبّٖ اس فؼبل٘تّبٗؼ در تزجؤ ادث٘بت هؼبصز اٗزاى ثِ
اًگل٘غٖ ،در پبعخ ثِ اٗي عَال کِ کذامٗک اس تزجوِّبٗؼ ثزإ اٍ چبلؼثزاًگ٘شتز ثَدُ
گفت «فکز هٖکٌن در کبرّبٕ اٍلِ٘ام تزجؤ عٌگ صجَر ثغ٘بر چبلؼثزاًگ٘ش ثَد ٍ آىّن
ثِ دل٘ل تٌَع سثبى هحبٍرُ در اٗي اثز ثَد ٍلٖ در کل فکز هٖکٌن چبلؼثزاًگ٘شتزٗي
تزجوِإ کِ تبثِحبل اًجبم دادُام تزجوِاٗغت کِ درحبلحبضز در دعت دارم ٍ آىّن
تزجؤ رهبى جيًبهِ اثز َّؽٌگ گلؾ٘زٕ اعت .دل٘ل اٗيکِ اٗيکبر را چبلؼثزاًگ٘شتزٗي
تزجوِام هٖداًن اٌٗغت کِ جيًبهِ پز اس ػٌبصز فزٌّگٖ اٗزاًٖعت کِ اًتقبل ٍفبدارًٔ آًْب
در تزجوِ ثزإ هتزجن چبلؼ ثغ٘بر ثشرگٖ اعت ».هحوذرضب قبًَىپزٍر در پبٗبى
صحجتّبٗؼ در پبعخ ثِ اٗي عؤال کِ آٗب تزجؤ ادثٖ قبثلآهَسػ ّغت ٗب ًِ گفت «هي
فکز هٖکٌن تزجؤ ادثٖ قبثلآهَسػ ّغت هٌتْب ثبٗذ سهٌِّ٘بٖٗ اس اعتؼذاد ٍ ؽن ٍ
حغبع٘ت سثبًٖ در داًؾجَٕ تزجوِ ثبؽذ ٍ دٍرُّبٕ آهَسػ تزجؤ ادثٖ عَرٕ عزاحٖ
ؽَد کِ حغبع٘ت داًؾجَ ٍ آگبّٖ اٍ ًغجت ثِ اّو٘ت "سثبى تزجوِ" در تزجؤ ادثٖ را
ثبال ثجزد».
حمید مرعشی :وضعیت آموزش ترجمه در دانشگاهها اسفناک است
دکتز حو٘ذ هزػؾٖ اس اعبت٘ذ ثبعبثقٔ تزجوِ در داًؾگبُ هْ٘وبى دٗگز ثزًبهِ ثَد کِ در هَرد
هغبئل ٍ چبلؼّبٕ آهَسػ آکبده٘ک تزجوِ در اٗزاى هصبحجِإ ثب اٍ صَرت گزفت .اٍ
ضوي تأعفآٍرخَاًذىِ ٍضؼ٘ت آهَسػ تزجوِ در داًؾگبُّب گفت «هتأعفبًِ اکثز
اعبت٘ذٕ کِ در داًؾگبُّب ثِ تذرٗظ تزجوِ هؾغَلٌذ عبثقٔ ػولٖ در کبر تزجوِ ًذارًذ».
هزػؾٖ ٗکٖ اس دٗگز هؾکالت اعبعٖ در ثزًبهِرٗشٕ آهَسؽٖ دٍرُّبٕ آهَسػ تزجوِ در
اٗزاى را هجْنثَدى اّذاف کالى ٍ اّذاف خزد اٗي دٍرُّب داًغت .حو٘ذ هزػؾٖ عپظ در
پبعخ ثِ پزعؾٖ در هَرد اٗيکِ در دٍرُّبٕ تزجوِ در داًؾگبُّب چقذر ًغجت ثِ تقَٗت
سثبى فبرعٖ داًؾجَٗبى ٍ آهَسػ اصَل ٍٗزاٗؼ ثِ آًْب تَجِ هٖؽَد گفت «هتأعفبًِ در
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داًؾگبُّب ًِتٌْب ًغجت ثِ تقَٗت سثبى ٍ ًگبرػ فبرعٖ در داًؾجَٗبى ٍ آهَسػ اصَل
ٍٗزاٗؼ کِ اعبط کبر تزجوِ اعت ػوالً ّ٘چ ثزًبهِإ ٍجَد ًذارد ثلکِ ًغجت ثِ هجبحث
هْن دٗگزٕ هثل آهَسػ اصَل عخيکبٍٕ ( ٍ )discourse analysisعجکؽٌبعٖ ادثٖ
کِ اثشار کبر هتزجن ّغتٌذ ً٘ش ّ٘چ ثزًبهِ ٍ دعتَرالؼولٖ ٍجَد ًذارد ».دکتز حو٘ذ هزػؾٖ
در پبٗبى صحجتّبٗؼ در پبعخ ثِ عؤالٖ در هَرد اٗيکِ ٍٗضگّٖبٕ ٗک دٍرٓ آهَسػ
تزجؤ خَة را چِ هٖداًذ گفت «ٗک دٍرٓ کبرآهذ آهَسػ تزجوِ حتوبً ثبٗذ هجتٌٖ ثز
کبر ػولٖ عزاحٖ ؽَد .آهَسػ تزجوِ ثِ فزٌّگ دهَکزاعٖ ً٘بس دارد .اعتبد ًجبٗذ ثزٍد عز
کالط ٍ عؼٖ کٌذ تزجؤ خَدػ را ثِػٌَاى تزجؤ اٗذُآل ثِ ؽبگزداى تحو٘ل کٌذ ثلکِ
ثبٗذ تزجؤ هغلَة عٖ ٗک گفتوبى دهَکزات٘ک ث٘ي ؽبگزداى ٍ اعتبد حبصل ؽَد ٍ در
هجوَع در ٗک دٍرٓ هغلَة آهَسػ تزجوِ ثبٗذ عؼٖ کزد تب ه٘بى تئَرٕ ٍ ػول تزجوِ
ًَػٖ آؽتٖ ثزقزار کزد».
در پبٗبى دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ً٘ش جلغٔ پزعؼ ٍ پبعخٖ ثب حضَر فزساد فزثذ،
ػجذاهلل کَثزٕ ،احوذ پَرٕ ،حو٘ذ هزػؾٖ ٍ فؤاد ًظ٘زٕ ثزگشار ؽذ.
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