
 
 
 

 گردهمایی بسرگان ترجمه و ویرایش در 
 

 همایش ترجمۀ ماندگار
 

 به کوشش علیرضا اکبری
 

عغٔ عف٘ز ٍ ثب ّوکبرٕ ؤهبًذگبر ثِ ّوت دپبرتوبى تزجؤ هدٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ 
در پزدٗظ عٌ٘وبٖٗ قلْک ثزگشار ؽذ.  69ؽْزَٗر  72در تبرٗخ « اًتؾبرات پزٗبى»

جوِ، عبالًِ ّبٕ تزه٘ک آهَسػ تز عغٔ عف٘ز در کٌبر ثزگشارٕ کالطؤدپبرتوبى تزجؤ ه
در هَرد هغبئل هزثَط ثِ تزجوِ « ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر»ب ػٌَاى ثٗک ّوبٗؼ تزجوِ ً٘ش 

تزٗي  ّبٕ عبالًِ، هْن تثٌذٕ فؼبل٘ کٌذ کِ در اٗي ّوبٗؼ ضوي جوغ در اٗزاى ثزگشار هٖ
ؽٌبعٖ  هغبئل تزجوِ ٍ ٍٗزاٗؼ در اٗزاى ً٘ش ثب حضَر هتزجوبى ثزجغتِ ٍ هتخصصبى تزجوِ

ؽَد. اهغبل ً٘ش دپبرتوبى تزجؤ هَعغٔ عف٘ز در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ  ثِ ثحث گذاؽتِ هٖ
ى ـ ه٘شثبى هبًذگبرـ ثِ دث٘زٕ فزساد فزثذ، هذٗز دپبرتوبى تزجؤ عف٘ز ٍ هذٗز اًتؾبرات پزٗب

ؽٌبعبى ٍ ٍٗزاعتبراى ٍ ًبؽزاى ثزجغتٔ کؾَر ٍ ً٘ش داًؾجَٗبى ٍ  هتزجوبى ٍ تزجوِ
هٌذاى ثِ هجبحث هزثَط ثِ تزجوِ ثَد. هْ٘وبًبى ٍٗضٓ ّوبٗؼ اهغبل ػجذاهلل کَثزٕ،  ػالقِ

جَ ثَدًذ ٍ  پزٍر ٍ ػلٖ صلح هحوذرضب جؼفزٕ، دکتز حو٘ذ هزػؾٖ، دکتز هحوذرضب قبًَى
اد ًظ٘زٕ، ؽَ٘ا هقبًلَ، ؤٗزاعتبراى ٍ ٌّزهٌذاًٖ هثل حو٘ذ ججلٖ، احوذ پَرٕ، فهتزجوبى ٍ ٍ

تزٗي  گ٘تب گزکبًٖ ٍ... ً٘ش در جوغ هخبعجبى ّوبٗؼ حبضز ثَدًذ. در اداهِ ؽزحٖ اس هْن
 گذراً٘ن.  هجبحث عزح ؽذُ در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر را اس ًظز هٖ

 

 ام کاری نکرده پراکندهعبداهلل کوثری: 
دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ثِ ثزرعٖ کبرًبهٔ ػجذاهلل کَثزٕ،  ّبٕ ٗکٖ اس هصبحجِ

ّبٕ ًَٗبى اختصبؿ داؽت.  تزاصدٍٕٗضُ تزجؤ  هتزجن ثزجغتٔ هؼبصز در تزجؤ ادثٖ ٍ ثِ
ّبٕ ػجذاهلل کَثزٕ اس ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي آغبس ؽذ ٍ ػجذاهلل  ثحث ثب صحجت اس تزجوِ

إ کَتبُ اس ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي ٍ دٍرٓ ؽکَفبٖٗ اٗي ادث٘بت  تبرٗخچِکَثزٕ ضوي ارائٔ 
ّبٕ خَدػ اس اٗي ادث٘بت پزداخت ٍ گفت  در دّٔ ّفتبد ه٘الدٕ ثِ تَض٘ح درثبرٓ تزجوِ
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ٍٗضگٖ کبر هي ثز رٍٕ ادث٘بت اهزٗکبٕ الت٘ي پ٘گ٘زٕ هي در  تزٗي هْنکٌن  هي فکز هٖ»
 چٌٌ٘ذ ؽبى اس ّز چوي گلٖ هٖ ى در عٖ دٍراى کبرٕاٗي حَسُ ثَدُ اعت. ثزخٖ اس هتزجوب

ّبٖٗ کِ تزجوِ  ام ٍ توبم کتبة ٍلٖ هي کبر توبم ًَٗغٌذگبى اهزٗکبٕ الت٘ي را دًجبل کزدُ
ّبٕ ًَٗبى ثِ  ّبٕ پ٘ؾ٘ي تزاصدٕ هَرد تزجوِدر کَثزٕ  «ام. ام آگبّبًِ اًتخبة کزدُ کزدُ

داد. اهب  ّب را ًؾبى ًوٖ ثِ ًثز اعت ٍ ؽکَُ تزاصدٕ اکثزاً»ّبٕ قجلٖ  تزجوِفبرعٖ گفت 
سًذ ٍ خَؽجختبًِ حبال خَاًٌذٓ اٗزاًٖ الاقل  ّب ثِ سثبى ؽؼز پْلَ هٖ ّبٕ هي اس تزاصدٕ تزجوِ
ػجذاهلل «. ذکِ ثخَاًا ثب ٗک سثبى ٍاحذ در اخت٘بر دارد ّب ر ّبٕ خَثٖ اس اٗي تزاصدٕ تزجوِ

اثز  رٗچبرد عَماػ اس  الَقَع تزجوِ اًتؾبر قزٗتّبٗؼ خجز اس  کَثزٕ در پبٗبى صحجت
 اعت.   ؽکغپ٘ز را داد ٍ اضبفِ کزد کِ اٗي تزجوِ را ثِ ثْزام ث٘ضبٖٗ تقذٗن کزدُ

 
 جو: مشکل از ویراستارنماهاست   علی صلح
پزداساى تزجوِ در اٗزاى هْ٘وبى  تزٗي ًظزِٗ جَ، ٍٗزاعتبر، هتزجن ٍ ٗکٖ اس هْن ػلٖ صلح
عغِ عف٘ز ثَد ٍ در هَرد ًقؼ ٍٗزاٗؼ در ک٘ف٘ت ٗب افت ؤّوبٗؼ تزجؤ هه٘ي دٗگز دٍ

جَ ًقؼ ٍٗزاعتبر را در اصالح  گَٖٗ ثب اٍ صَرت گزفت. صلحٍ  ٍضؼ٘ت تزجؤ ادثٖ گفت
تَاًذ چٌ٘ي  اگز تزجوِ خ٘لٖ ثذ ثبؽذ ٍٗزاعتبر ًوٖ»حبل گفت  ػ٘ي تزجوِ هْن داًغت اهب در

ثز ثبؽذ کِ ؤتَاًذ در ارتقبء ک٘ف٘ت تزجوِ ه ْب سهبًٖ هٖإ را اصالح کٌذ. ٍٗزاٗؼ تٌ تزجوِ
ٍقت ًگبُ دٍهٖ کِ ٍٗزاعتبر ثِ   هتزجن ثخؼ ػوذٓ هغ٘ز تزجوِ را درعت پ٘وَدُ ثبؽذ ٍ آى

تَاًذ ک٘ف٘ت تزجوِ را ثْجَد ثجخؾذ. الجتِ هَاردٕ ّن ثَدُ کِ ٍٗزاعتبرِ  کٌذ هٖ تزجوِ هٖ
تزٗي  جَ هْن ػلٖ صلح« ِ آى ضزثِ سدُ اعت.ًبثلذ تزجؤ خَثٖ را اس ؽکل اًذاختِ ٍ ث

ثِ کبر ٍٗزاٗؼ « ٍٗزاعتبرًوب»حبضز اؽتغبل تؼذاد سٗبدٕ  حبل آع٘ت ٍٗزاٗؼ در اٗزاى را در
تَاًٌذ ثِ ک٘ف٘ت کلٖ ٍٗزاٗؼ  داًغت ٍ اؽبرُ کزد کِ در دراسهذت اٗي ًَع ٍٗزاعتبراى هٖ

ؽٌبعٖ راثغٔ ٍٗزاعتبر ٍ  ٘تّبٗؼ ثِ آع جَ در پبٗبى صحجت در اٗزاى ضزثِ ثشًٌذ. صلح
آٗذ  ّبٖٗ کِ گبُ ث٘ي ٍٗزاعتبر ٍ هتزجن پ٘ؼ هٖ تٌؼ»هتزجن در اٗزاى پزداخت ٍ گفت 

ّبٕ کبرػ  کغٖ دٍعت ًذارد غلظ ؽٌبختٖ دارد. هؼوَالً ّبٕ فزٌّگٖ ٍ رٍاى رٗؾِ هؼوَالً
بٗگبُ کٌن در کل جبٗگبُ ٍٗزاعتبر در کل چزخٔ ًؾز ج را ثجٌ٘ذ. ثب اٗي ّوِ هي فکز هٖ

إ هثل فزاًکل٘ي در ارتقبء  عغِؤصَرت ثبٗذ در ًقؼ هثجتٖ کِ ه  اٗي غ٘ز عت. در هَجْٖ
 « اعتبًذاردّبٕ ًؾز در اٗزاى داؽت تزدٗذ کٌ٘ن.
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 صالحیت کنار بروند  مترجمان بیمحمدرضا جعفری: 
دٗگز هْ٘وبى ّوبٗؼ ًَٗظ ٍ هذٗز ًؾز ًَ  هحوذرضب جؼفزٕ، هتزجن، ٍٗزاعتبر، فزٌّگ

إ درثبرٓ ٍضؼ٘ت فؼلٖ ًؾز ٍ  هقذهِّبٕ خَد پظ اس  در صحجتتزجؤ هبًذگبر ثَد. اٍ 
ٌذ در ارتقب ٗب افت ًتَا ال کِ ًبؽزاى چِ ًقؾٖ هٖؤتزجوِ در اٗزاى در پبعخ ثِ اٗي ع

چٌذاًٖ در اٗي سهٌِ٘ قبئل ًقؼ هي ثزإ ًبؽز »ٍضؼ٘ت تزجؤ ادثٖ داؽتِ ثبؽٌذ گفت 
ّوِ اعت. هتزجوٖ کِ خَد را صبحت  تز اس ٌِ٘ ًقؼ خَد هتزجوبى ثزجغتِدر اٗي سه ً٘غتن.

کٌذ ًجبٗذ ٍارد ثبسار ًؾز ؽَد ٍ ثؼذ تزجؤ هؼَ٘ثٖ را ثِ ًبؽز تحَٗل  صالح٘ت احغبط ًوٖ
 «ٍٗزاٗؼ عٌگ٘ي رٍٕ هتي اػوبل کٌذ.کزدى آى  ػزضِ دّذ کِ ًبؽز هججَر ؽَد ثزإ قبثل

ًگبرٕ پزداخت ٍ در پبعخ ثِ عَالٖ  ؽزح تجزث٘بتؼ در فزٌّگزٕ عپظ ثِ هحوذرضب جؼف

هي اٗي »ّبٕ هَجَد در ثبسار ًؾز گفت  ثب دٗگز فزٌّگ فزٌّگ ًؾز ًَتوبٗش در هَرد 
ل٘ف أام. ثِ ّو٘ي دل٘ل هَقغ ت م ًَؽتِفزٌّگ را ثب تکِ٘ ثز تجزث٘بت ٍٗزاعتبرٕ خَد

ام. ثزإ ّو٘ي ّن ّغت کِ  پ٘ؼ چؾن داؽتِّو٘ؾِ هتزجن ٍ ً٘بسّبٕ اٍ را  ،فزٌّگ
  فزٌّگ دٗگزٕ هتزادفبت دارد.ّز  ث٘ؼ اس فزٌّگ ًؾز ًَ
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  توان آموزش داد  ترجمۀ ادبی را می پرور: محمدرضا قانون
إ  پزٍر، هتزجن، هٌتقذ ٍ اعتبد ثبسًؾغتٔ داًؾگبُ آعتِي تگشاط ثب هصبحجِ هحوذرضب قبًَى
ؽزکت کزد. اًجبم ؽذ در دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر  Facetimeکِ اس عزٗق 

عَر جذٕ ثِ تزجوِ ٍ هؼزفٖ ادث٘بت داعتبًٖ  عت کِ ثِ ٗکٖ اس ًخغت٘ي اٗزاً٘بًٖپزٍر  قبًَى
سثبى ّوت گوبؽتِ اعت ٍ در اٗي هغ٘ز آثبر هْوٖ چَى  هؼبصز اٗزاى ثِ جبهؼٔ اًگل٘غٖ

پزٍر در اٗي  زجوِ کزدُ اعت. قبًَىرا ثِ اًگل٘غٖ ت عٍَؽَىٍ  ًَى ٍ القلن، عٌگ صجَر
ّبٗؼ در تزجؤ ادث٘بت هؼبصز اٗزاى ثِ  هصبحجِ پظ اس ارائٔ ؽزح کَتبّٖ اس فؼبل٘ت

ثزاًگ٘شتز ثَدُ  ّبٗؼ ثزإ اٍ چبلؼ ٗک اس تزجوِ عخ ثِ اٗي عَال کِ کذامدر پب ،اًگل٘غٖ
ّن  ٍ آىثزاًگ٘ش ثَد  ثغ٘بر چبلؼ عٌگ صجَرام تزجؤ  کٌن در کبرّبٕ اٍلِ٘ فکز هٖ»گفت 

ثزاًگ٘شتزٗي  کٌن چبلؼ ثِ دل٘ل تٌَع سثبى هحبٍرُ در اٗي اثز ثَد ٍلٖ در کل فکز هٖ
ّن  حبضز در دعت دارم ٍ آى حبل کِ درغت اٗ ام تزجوِ حبل اًجبم دادُ ثِ إ کِ تب تزجوِ

ثزاًگ٘شتزٗي  چبلؼکبر را  کِ اٗي اثز َّؽٌگ گلؾ٘زٕ اعت. دل٘ل اٗي ًبهِ جيتزجؤ رهبى 
ْب عت کِ اًتقبل ٍفبدارًٔ آً اٗزاًٖپز اس ػٌبصز فزٌّگٖ  ًبهِ جيداًن اٌٗغت کِ  ام هٖ تزجوِ

پزٍر در پبٗبى  هحوذرضب قبًَى «در تزجوِ ثزإ هتزجن چبلؼ ثغ٘بر ثشرگٖ اعت.
هي »آهَسػ ّغت ٗب ًِ گفت  ال کِ آٗب تزجؤ ادثٖ قبثلؤّبٗؼ در پبعخ ثِ اٗي ع صحجت

ّبٖٗ اس اعتؼذاد ٍ ؽن ٍ  آهَسػ ّغت هٌتْب ثبٗذ سهٌِ٘ کٌن تزجؤ ادثٖ قبثل هٖفکز 
ػ تزجؤ ادثٖ عَرٕ عزاحٖ سّبٕ آهَ ًؾجَٕ تزجوِ ثبؽذ ٍ دٍرُحغبع٘ت سثبًٖ در دا

در تزجؤ ادثٖ را  "سثبى تزجوِ"آگبّٖ اٍ ًغجت ثِ اّو٘ت ٍ ؽَد کِ حغبع٘ت داًؾجَ 
 .«ثجزد ثبال
 

 ها اسفناک است  وزش ترجمه در دانشگاهوضعیت آم حمید مرعشی:
در هَرد حو٘ذ هزػؾٖ اس اعبت٘ذ ثبعبثقٔ تزجوِ در داًؾگبُ هْ٘وبى دٗگز ثزًبهِ ثَد کِ دکتز 

اٍ صَرت گزفت.  إ ثب اٍ کبده٘ک تزجوِ در اٗزاى هصبحجِآّبٕ آهَسػ  ل ٍ چبلؼئهغب
عفبًِ اکثز أهت»ّب گفت  َسػ تزجوِ در داًؾگبُخَاًذىِ ٍضؼ٘ت آه آٍر عفأضوي ت

 «ٔ ػولٖ در کبر تزجوِ ًذارًذ.ّب ثِ تذرٗظ تزجوِ هؾغَلٌذ عبثق اعبت٘ذٕ کِ در داًؾگبُ
ّبٕ آهَسػ تزجوِ در  رٗشٕ آهَسؽٖ دٍرُ هزػؾٖ ٗکٖ اس دٗگز هؾکالت اعبعٖ در ثزًبهِ

ّب داًغت. حو٘ذ هزػؾٖ عپظ در  ى ٍ اّذاف خزد اٗي دٍرُثَدى اّذاف کال اٗزاى را هجْن
ّب چقذر ًغجت ثِ تقَٗت  ّبٕ تزجوِ در داًؾگبُ کِ در دٍرُ ثِ پزعؾٖ در هَرد اٗي پبعخ

عفبًِ در أهت»ؽَد گفت  ْب تَجِ هٖآهَسػ اصَل ٍٗزاٗؼ ثِ آً ٍ سثبى فبرعٖ داًؾجَٗبى
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تقَٗت سثبى ٍ ًگبرػ فبرعٖ در داًؾجَٗبى ٍ آهَسػ اصَل ثِ تٌْب ًغجت  ّب ًِ داًؾگبُ
إ ٍجَد ًذارد ثلکِ ًغجت ثِ هجبحث  ّ٘چ ثزًبهِ اعت ػوالً ٍٗزاٗؼ کِ اعبط کبر تزجوِ

ؽٌبعٖ ادثٖ  ( ٍ عجکdiscourse analysisکبٍٕ ) آهَسػ اصَل عخيهْن دٗگزٕ هثل 
دکتز حو٘ذ هزػؾٖ  «کِ اثشار کبر هتزجن ّغتٌذ ً٘ش ّ٘چ ثزًبهِ ٍ دعتَرالؼولٖ ٍجَد ًذارد.

ّبٕ ٗک دٍرٓ آهَسػ  کِ ٍٗضگٖ يالٖ در هَرد اٗؤّبٗؼ در پبعخ ثِ ع در پبٗبى صحجت
ذ هجتٌٖ ثز ٗبث آهَسػ تزجوِ حتوبًٗک دٍرٓ کبرآهذ »داًذ گفت  تزجؤ خَة را چِ هٖ

عز  عٖ ً٘بس دارد. اعتبد ًجبٗذ ثزٍدکبر ػولٖ عزاحٖ ؽَد. آهَسػ تزجوِ ثِ فزٌّگ دهَکزا
آل ثِ ؽبگزداى تحو٘ل کٌذ ثلکِ  ػٌَاى تزجؤ اٗذُ کالط ٍ عؼٖ کٌذ تزجؤ خَدػ را ثِ

ٍ در اعتبد حبصل ؽَد ٍ ثبٗذ تزجؤ هغلَة عٖ ٗک گفتوبى دهَکزات٘ک ث٘ي ؽبگزداى 
ػ تزجوِ ثبٗذ عؼٖ کزد تب ه٘بى تئَرٕ ٍ ػول تزجوِ سهجوَع در ٗک دٍرٓ هغلَة آهَ

  «ًَػٖ آؽتٖ ثزقزار کزد.
 

ش جلغٔ پزعؼ ٍ پبعخٖ ثب حضَر فزساد فزثذ، در پبٗبى دٍه٘ي ّوبٗؼ تزجؤ هبًذگبر ً٘
 اد ًظ٘زٕ ثزگشار ؽذ. ؤػجذاهلل کَثزٕ، احوذ پَرٕ، حو٘ذ هزػؾٖ ٍ ف
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