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  هدكيچ
 از  رود و هـدف  ي بشمار مـ ي مهم در آموزش ترجمه ادب    ي، امر يت توانش ترجمه ادب   يسب و تقو  ك

 در 1صـورت معـادل    بـه يرد متون ادبكارك و ي زبانكان در بازگرداندن محتوا و سب     ي دانشجو يين، توانا آ
ـ د توان با توجه به     ين هدف، م  يبه ا  لي ن يبرا. زبان مقصد است    مختلـف، در  ي و عملـ ي نظـر  يهـا  دگاهي

ـ سب و تقوكـ  ، بـه يالس درسـ ك گوناگون آموزش در     يها ز روش ي و ن  يآموزش ترجمه ادب   ش ت تـوان ي
ـ ه اكـ نـد  ك ين هدف را دنبال م يرو، ا   شيمقاله پ . ردك كمكان  ي دانشجو يترجمه ادب  ن تـوانش را از راه  ي

 ترجمـه  يشنهادهايارها و پك راه ز ارائهي و ني ترجمه ادبيالت، و خطاهاك و استدالل موانع، مش   يبررس
نـد تـا   ك ارائه يموزش آييها ارك آن راهيند و در پكت يمحصوالت ترجمه، تقو  به 2ينگر  با روش بازپس  

رد و در   يـ  صـورت گ   يط دانـشگاه  ي در مح  يشتري ب يرگذاريعنوان مهارت، با تاث     به يس ترجمه ادب  يتدر
 كت سـب  ين اهم ييتب رد جستار حاضر به   يكرو .انجامديان ب ي دانشجو يها  ت ترجمه يفكيبهبود   ن حال به  يع

ـ الكش فـن    ينري از هـا   يتياكـ ترجمه ح  رد ترجمه در زبان مقصد است و با استناد به         كارك و   يزبان ست، ي
   .پردازد ين مهم ميا به

رد ترجمـه   كارك،  يالت و خطا در ترجمه ادب     ك، مش ي، آموزش ترجمه ادب   ي ترجمه ادب  :ي كليدي ها واژه
  .ي در ترجمه ادبكدر متن مقصد، تعادل در ترجمه، سب
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  مقدمه
س، آنـست  يدرت ترجمه در تيفكي با هدف باال بردن      ي آموزش ترجمه ادب   يرگذاريشرط تاث 

، آمـوزش و    يشناس  ات، زبان ي، ادب يشناس   ترجمه يها   گستره ي عمل يو دستاوردها ها    ه از انگاره  ك
ـ   ي است، در تدر   ي و فرهنگ  يها بر دانش ارتباط     آن يه بنا ك ييها  انگاره  بـصورت   يس ترجمه ادب
ـ    رامون ترجمه، بهيپ. مينكم، استفاده  يمستق  ريا غ يم و   يمستق مفهـوم    بـه يمفهوم عـام و ترجمـه ادب

 وجود داشته اسـت   يادينون مباحث ز  ك رباز تا يالت آن، از د   ك و مش  يخاص، رسالت ترجمه ادب   
 صـرف  يهـا  ليـ صـرفنظر از تحل . انـد   آن پرداختـه ينقـد و بررسـ    بـه يا چـه ي از دريـك ه هر  ك

ف ترجمـه و محـصول ترجمـه       يتوصـ   و هنجـارگرا بـه     ياريـ  مع يرديكـ ه بـا رو   كـ  يزبانشناخت
ه با وجود   كرد  كستم اشاره   ي هفتاد قرن ب   ة در ده  1لسيولفرام و هاي    انگاره ان به تو ياند، م   پرداخته
ند ترجمه و بافت متن     يرد و فرا  كارك  فراتر به  ياش در ترجمه، نگاه     يامال زبانشناخت كهاي    انگاره
شتر يــ، ب3گيــ و هــانس هون2سيــنــا راياتاركگــر از جملــه يپــردازان د  پــس از آن، انگــاره. دارد
نش كـ  ةشدن انگار   دارياند و با پد     ل آن در ترجمه پرداخته    ي خاص انواع متن و تحل     يها يژگيو به
 هفتـاد قـرن     ةاز ده .  زبان در ترجمه آغاز شد     يرد اجتماع كارك رد به يك با رو  يني، فصل نو  4يزبان
رد مـتن   كاركشود و     ي داده م  يشتريت ب يمتن مقصد اهم   ، به 5 ترجمه يفيستم، در مطالعات توص   يب

 هشتاد و نود قرن  ةه در ده  كرد تا آن  يگ  يژه قرار م  يو فرهنگ مقصد مورد توجه و     مقصد در زبان    
 ةدنبال آن، انگار   به. ابدي ي، قوت م  6ي اسنل هورنب  ي مار يها با انگاره اي    هرشت  انيرد م يكستم، رو يب

دانـد    يمتن مبدأ نم    به يار سنجش ترجمه را، وفادار    يگر مع ي، د 1984-1991 يها  در سال  7هدف
ن راه  يدهد و در ادامه ا      ي خود قرار م   يابيار ارز ي متن مقصد با متن مبدأ را مع       يردكارك يو برابر 

رد مـتن مقـصد در ترجمـه        كاركـ  رد به يك خود را با رو    9محور  ردكارك ة، انگار 8انه نرد يستيركز،  ين
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در ترجمـه   2ت ترجمه يمامور  به ي و وفادار  1ردكارك در   يز دو مفهوم تازه، برابر    يدهد و ن    يارائه م 
 ي اخالقـ  يختـ يرد آن در زبان مقصد، ر     كارك و   ي ادب ةترجم د و به  يافزا  ي خود م  ةانگار ، را به  يدبا
   .بخشد يم

ـ ةمحور نرد در ترجم     ردكارك ةز، بر انگار  ي مقاله حاضر ن   يبنا ن پـژوهش،  يـ در ا.  اسـت ي ادب
 ينـ ي دانشگاه تهران در تمر    ي ارشد گروه زبان آلمان    يارشناسكان  ي دانشجو ي ادب ةمحصول ترجم 

 ةه بـر انگـار    كيـ ها با ت    آن يالت و خطاها  كز مش يها در ترجمه و ن     مات آن ي شده و تصم   يطراح
ن يـ ا. رديگ  ي قرار م  ي مورد بررس  ي آن در نقد ترجمه، بصورت تجرب      يابيمحور نرد و ارز     ردكارك

 بهبود  ي برا ي آموزش ييشنهادهايه پ كج پژوهش را بدست دهد، بل     يند نه تنها نتا   ك يمقاله تالش م  
هـا و     شنهاديـ پ. ندكشنهاد  ين پ ي ارائه تمر  ةوي ش ة دربار ياتكدست دهد و ن     به يوزش ترجمه ادب  آم
ـ   يالت و خطاها  ك مش ي ارائه شده و بررس    يج آموزش ينتا ن مقالـه، فراتـر از      يـ  در ا  ي ترجمه ادب
 ي و عملـ   ي آموزشـ  يهـا   بحث ش از ورود به   يپ.  است ي صرفا زبانشناخت  يها ات و پژوهش  ينظر

  . استي ضروري ترجمه ادبةانگار  گذرا بهياه، نگيترجمه ادب

  يبحث و بررس
  ي ادبة ترجميها ها و روش هي بر نظري اجماليگذر
 و رم   3رانيونان، ا يعنوان نمونه در مصر،       ترجمه به  يها تين فعال يتر  يميش قد يدايز زمان پ  ا

 يبرخـ  بـه  بـا اسـتناد      ي بـشر  ةخ ترجمـ  يز در تـار   يـ هـا را ن     ن ترجمـه  يتر  يميتوان قد   يباستان، م 
 را در دسـت     ي آثـار  ةدر عصر حاضـر، ترجمـ     . ردك خاص دنبال    ي مشهور در ادوار   يها  ترجمه

تـوان   ينـه مـ  ين زميـ رونـد؛ در ا  يشـمار مـ   هـا بـه    ملتة هم ي فرهنگ يها  نهيه جزو گنج  كم  يدار
، يالديه در قـرن هـشتم مـ       كـ رد  كـ  اشاره   يزبان عرب  باستان به   ونانيلسوفان  ي آثار ف  يها  ترجمه به

ه كـ ن لـوتر  يل توسط مارتيردند، ترجمه انجكجاد ين ايشگرف در علوم و هنر مشرق زم      يتحول
 4لهلم شلگل ير از آثار اوگوست و    يسپك ش يها  رد، ترجمه كجاد  ي ا ي در نثر و ترجمه آلمان     يتحول
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ه كـ  يي اروپـا يهـا  زبـان  ان بهي لوسيها ا ترجمهي گذاشت و ي مهم بر زبان مدرن آلمان    يريه تاث ك
م و  ين بخش، ترس  ياما هدف ما در ا    ). 1996-13 يحداد. (دي دم يد جهان يت جد اي در ادب  يروح
 يهـا  دگاهيـ آمـده و د     دسـت   بـه  يها  شناخت م تا به  يدنبال آن  ه به كست، بل يخ ترجمه ن  ي تار يبررس
  . ميخ ترجمه بپردازي در گذر از تاري ادبةنه ترجمي موجود در زميها  و روشينظر

دگاه، ترجمـه  ين دينخست.  وجود دارديكالسكدگاه يدو د يلكطور  ت ترجمه، بهي ماه ةدربار
 يفهـم فـرد   «م بـا    ي مـستق  يد آن، ارتباط  ينش و تول  يه آفر كند  ك ي م يتلق» ي هنر ياثر «ةمنزل را به 

 ياثـر «ه ترجمـه همچـون   كـ دگاه، آنـست  يـ ن دي دومـ ياما مبنـا . از متن مبدا دارد » )ويتكسوبژ(
رد  . ك.م(اس ترجمه است    آن، اس » )ويتكآبژ (ينيفهم ع «ه  كاست  » ملموس بـا  ). 2011-45-46نُ
ـ   ةترجم: گر بازشناخت يديكتوان دو گونه ترجمه را از         يدگاه، م ين دو د  يا توجه به   و  ي متون ادب
ـ  ةترجمـ « دوگانـه را     يبنـد   مين تقـس  يـ  ا 1بريشرا. جي متون معمول و را    ةترجم  ةترجمـ «و  » ي ادب

ا ينگر  واقع«و » 4يليمتون تخ «يعني، 3لرك يرگذا تفاوت نه بهين زم ينهد و در ا     ينام م » 2اربردگراك
  ).1993-84بر يشرا. ك.م(اشاره دارد » 5ينيع

ـ   از ترجمه دارد و ترجمه را بـه        يك رمانت يدگاه نخست، خوانش  ي د ة دربار 6لوپفركرلف    ةمثاب
نظم درآوردن است؛ اما نـه   ترجمه به«: ندك يان م ين ب يدگاه خود را چن   يپندارد و د    ي م ي هنر ياثر

 آن، منظـوم سـاختن      يه معنـا  ك منظوم، بل  ير مجدد اثر  يا تفس ي ي از نظم، مانند بازساز    ينوعهر  
او ). 1967:126لوپفر  ك(» گري د ي در نقش و قالب شاعر     يشاعر... گر است   ي د يا  مجدد منظومه 

 ةترجم«،  »واژه  واژه به  يي برگردان ابتدا  يمعنا ترجمه به  «يعني ترجمه   ةاز سه گونه متفاوت انگار    
همـان  (بـرد   ينـام مـ  »  و خواننـده ي دوگانه در برابر متن اصل     يتي مسئول يمعنا ترجمه به «و  » آزاد
16.(  

ـ  يريپـذ   ترجمهةنيت ترجمه، در زمي ماه ةدگاه موجود دربار  يهمانند دو د   ز دو يـ  ني آثـار ادب
دانـد و     يا نارسا مـ   ين  كمم  ري را غ  ي آثار ادب  ةدگاه، ترجم ين د ينخست. دگاه متفاوت وجود دارد   يد
 ير تلقـ  يپـذ    را بـصورت بـالقوه ترجمـه       يدگاه دوم، آثار ادب   يه د ك ير، در حال  يناپذ  ساسا ترجمه ا
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 ةاش دربـار  يدگاه جهـان وطنـ  يـ ل ديـ دل وهـان ولفگانـگ فـن گوتـه بـه       يعنوان مثال،    به. ندك يم
 را يات جهـان يـ ست و مترجمان ادب  يريپذ  ه موافق ترجمه  ك است   ي بزرگان ة، در زمر  يجهان  اتيادب
، ي جهـان ي معنويها هي سرماةمنظور ترجم ها به ات آنيها و ادب ان ملتي داشته است تا مز بر آن  ين

ه كـ دانـد     ي مـ  ييهـا   گوته، مترجمان را همچون واسطه    . نندكفا  ي ا يانجي م يهمت گمارند و نقش   
ماننـد را در      ي ب يدارند و رغبت    يما عرضه م    ارزشمند به  ي محصول ة را در جام   يا  نهفته  مهي ن ييبايز
در تعـارض بـا   ). 1963:7گ ينقل از اشـتور  به. گوته(نند ك ي در درون ما زنده م ياصل  تنشف م ك
ن كـ مم ريـ  غيفيلك حل تي برايتالش ه ترجمه بهكلهلم فن هومبولت معتقد است يدگاه، و ين د يا
ز ترجمـه  يـ لهلم شلگل نياوگوست و ). 1997:28نقل از اشتولتسه     به). 1909(هومبولت  (ماند    يم
باره  نيد دارد و در ا    كيخت در ترجمه تا   ير پندارد و بر ضرورت توجه به       يدشوار م  يارك را   يادب
ـ ك شـاه يـك ه يـ بازگردانـدن درونما  ه تنهـا بـه  ك ينيمترجم راست«: ديگو ين م يچن  بـسنده  يار ادب
 خاص  يمايگر از محفوظ داشتن س    ي د يالمكا به   يخت گرانبها و    يداشتن ر   ند و از محفوظ   ك ينم

گـستراند   يها را مـ   آنة، آوازي زبانيها بست يه فراتر از پاك است يور نبوغام آيآن آگاه است، پ  
  ).1963:98گ ينقل از اشتور به). 1826(شلگل (ند ك يم ميو موهبتشان را تقس

ا والتـر   يرماخر  يش شال يدري، همچون فر  يپردازان ترجمه ادب    هيگر از نظر  ي د يدگاه برخ ياز د 
 يات رو يـ  ادب ة در ترجمه، تنها در گـستر      يگر چالش اساس  ي د يالمك ا به ي ي واقع ةن، ترجم ياميبن
 در اثر معـروف خـود   1نياميوالتر بن. دانند يل مك از مش ي را عار  يادب  ري متون غ  ةدهد و ترجم    يم

در » ي از متن اصل   كيپژوا« دشوار و همچون     ي را رسالت  ي ادب ة ترجم "2رسالت مترجم "با عنوان   
نـه  ين زميـ او در ا  ).1963:193گ  ينقـل از اشـتور      بـه  ).1955(ن  ياميبن(پندارد    يفرهنگ مقصد م  

 نقطـه ممـاس   يـك  و تنهـا در  يره بـصورت سـطح  يـ ه بـر دا كهمانند تانژانت «: ديگو ين م يچن
نـد و بـر     ك ي وضع م  ياضيتماس آن را، قانون ر      ةن تماس را و نه نقط     يه ا كگردد، و همانطور      يم

ار ي بـس  يا   و تنهـا در نقطـه      يرت سـطح  صـو  ز بـه  يابد، ترجمه ن  ي يت ادامه م  ينها  ياساس آن تا ب   
 ياپوكـ  تي، در آزاد  يند تا بر اساس قـانون امانتـدار       ك ي را لمس م   ي از مفهوم، متن اصل    كوچك

ا يـ  ي هنـر ةترجمـ  ز با عطـف بـه    ير ماخر ن  يش شال يدريفر). همان(ر خود ادامه دهد     يمس زبان به 
ـ » سـاز  گانهيترجمه ب«و » ياق آلمانيس ترجمه به«ه عبارتند از  ك ترجمه را    ةوي، دو ش  يادب ش رو يپ
 نخـست، ترجمـه چنـان       ةويدر شـ  ). 1997:29نقل از اشتولتـسه      به). 1838(رماخر  يشال(نهد   يم
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د خواننـده را    يـ  دوم، با  ةويوفـادار بمانـد و در شـ       ) يآلمـان  (يمـتن اصـل    ه به كرد  يگ  يصورت م 
  ).همان(سازد  ي ميوه، زبان مبدا را غنين شيا. ردك يكسنده نزدينو به

هـا نيـز امـري       پذير بـدانيم، آمـوزش ترجمـة آن         صورتي كه متون ادبي را اساسا ترجمه      در
پردازان در زمينة آموزش ترجمة ادبـي     هاي جديد انگاره   انگاره توانيم به   ممكن خواهد بود و مي    

ترجمه و آموزش ترجمة ادبي، پرداختـه اسـت، انگـارة            هايي كه به   از جمله انگاره  . استناد كنيم 
ر/باشد كه در مسير انگارة هدف رايس         نرد مي  كاركردمحور رمِ تفاوت انگارة  . كند   حركت مي  1فِ

ر، به/رايس رمِ هاي پيش از آن و بطور مثال با انگارة كلـر   با انگاره عبارتي تفاوت انگارة هدف فِ
دربارة تعادل در آنست كه انگارة هدف، تعادل در هدف از ترجمه و يكساني كـاركردي ميـان                  

 3 ميان كنش مـتن مبـدا  2متني قصد را خواستار است، به صورتي كه پيوستگي ميان       متن مبدا و م   
رمِـر  /رايس. ك.م( ايجاد شود   4و كنش متن مقصد    پـس از انگـارة هـدف،    ). 1984:109-119فِ

شناسي با تاكيد مطلق بر كاركرد ترجمه در متن مقصد آغاز شـد   محور در ترجمه انگارة كاركرد 
زمينـة آمـوزش ترجمـه        در   1978ستيانه نرد، مدل خود را در سال        و مهمترين نمايندة آن، كري    

انگارة هـدف، خواسـتار تناسـب كـاركردي در ترجمـه اسـت يـا           «: نرد معتقد است  . ارائه كرد 
دنبال خصلتي است كه براي تحقق كـاركرد يـا كاركردهـايي كـه               كالمي ديگر، در ترجمه به     به

شـناختي    او، دو مفهوم ترجمـه    ). 1993-14د  نر(» اند، متناسب باشد    مطلوب كنش ترجمه بوده   
كند؛ ايـن     افزايد و طرح جديد خود را تبيين مي         فرمر مي /مبحث نظري هدف رايس    جديد را به  

). 2011-17همـان  (» ماموريت ترجمـه  وفاداري به«و  » برابري كاركردي «: دو مفهوم عبارتند از   
د متن مقصد بـا كـاركردي درخـور         مفهوم كاركردي عبارتست از تولي     بنا بر نظر نرد، ترجمه به     

بـسته  (هـدف از ترجمـه       نحوي كه اين ارتباط، بسته بـه       متن مبدا موجود، به    آن و با پايبندي به    
از آنجا كـه    . انحاي مختلف تعيين گردد    به) نظر يا درخواست شده است      كاركردي كه مقصود   به

مقـصد، نويـسنده مـتن      دهنده ترجمه، خوانندگان زبان       سفارش(عمل خود       مترجمان با شركاي  
 درخـور   در ارتباط هستند و اين شركاء، انتظار متني را در زبان مقصد دارند كه كاركردي          ) مبدا

مقـصد از نظـر تناسـب بـا      سنجش متن متن مبدا پايبند باشد و از آنجا كه قادر به        آن داشته و به   
آنان بر دوش دارنـد     اين شرايط نخواهند بود، مترجمان، مسئوليت رعايت امانت را در پيشگاه            
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محـور نـرد در آمـوزش ترجمـه ادبـي،             تـشريح بيـشتر مـدل كـاركرد        در پي، به  ). همان. ك.م(
  .پردازيم مي

   در چارچوب آموزش ترجمهيترجمه ادب
را هنگـام   يـ شـود، ز    ي در ترجمه محـسوب نمـ      ي جد يعنوان چالش   به يرادبي متون غ  ةترجم
خت متن بـا اصـول زبـان        يا محتوا و تناسب ر    ي، تنها سخن از برگردان معنا       ين متون يترجمه چن 

. ك.م( زبان مقصد است ي فرهنگيها ها و سنت  سخن از تناسب با چارچوب    يعبارت مقصد و به  
را يد، ز يآ  يد م ي پد يرود، چالش واقع    ي م ي متون ادب  ةه سخن از ترجم   كاما آنگاه    ).2008:24نرد  

ا تعـادل در  يـ انگر احـساسات  يتعادل ب «هكرد  ك ترجمه   يا  وهيش د به ي، با يهنگام ترجمه متون ادب   
، يشـناخت   ييبـا ي ز -ي صـور  يها يژگيو«ه  ك يصورت جاد شود، به  يا» يشناخت  ييبايز-يطه هنر يح
بـر  ). 1996-19-20 يحـداد (» نـد كدا  ي در متن مقصد بازنمود پ     ي فرد ك و سب  ي زبان يها يباز

 متن  ي زبان ةلكخت و شا  ي ر نار بازنمود كد در   ي مقصد با  يمحور نرد، متن ادب     ردكاركه  ياساس نظر 
 مشابه در متن مقصد داشته باشد و نزد خوانندگان خـود،            يردكارك مبدأ، همانند متن مبدأ،      يادب
ه مـتن مبـدا بـر    كـ  يرينـد، همـان تـاث   كجاد ي اكي و سبييتراز از نظر محتوا  ا هم ي مشابه   يريتاث

ده دارد، ترجمه   ين عق يامير بن ه والت كا آنگونه   يو  ) نرد همان . ك.م(ند  ك يجاد م يخوانندگان خود ا  
 باشـد  ي مـستقل يده شود و خـود اثـر هنـر   ي سنج"ي از متن اصل  يا  استحاله"د در نقش    ي با يادب
  ).1963-193ن ياميبن(

ان خواسـته شـود،     يه از دانـشجو   كدهد    ي رخ م  ي زمان يگر در آموزش ترجمه ادب    ي د يچالش
 يازمنـد اسـتدالل   ي معـادل، ن   يا هترجمـ  افتن بـه  يـ   دسـت  يبرا. دست دهند   به ي معادل ي ادب ةترجم
 يعنـوان عملـ   ، منحـصرا بـه  ي زبـان يبنـد  ه ترجمه را همانند هر روند فرمـول   كم  ي هست يآموزش

 ي آن دو سطح زبان    يه ط ك بداند   يزبانشناخت-ي روانشناخت ينشكه آن را    ك نپندارد، بل  يزبانشناخت
لـس،  يو). 1974-4لـس   يو. ك.م( دارنـد    ك مـشتر  يري تـاث  يردكاركـ صورت   واژگان و نحو، به   

ان يـ  را ميا گانـه  ن الگو، ارتباط سه  يند و ا  ك يشنهاد م ي آموزش ترجمه پ   ي برا ي زبانشناخت ييالگو
 ةن طرحـوار  يـ ا. دهـد   ينظـر قـرار مـ        مـد  ي آموزشـ  ةوي و شـ   ي آموزشـ  ي، محتوا يهدف آموزش 

  :شود يل مكير تشي زي از پنج گام آموزشيزبانشناخت
 آن  ي متنـ  يوستگيداشتن پ    متن مبدأ با در نظر     ة جمل كي و سب  ي، معناشناخت يل نحو يتحل -1

  ن همان متنين و پسيشيبا جمالت پ
 -ي، نحـو ي ترجمه از نظـر واژگـان  يها يح و سنجش دشوار  ي، توض يبند  ف، طبقه يتوص -2
  كي و سبينيهمنش
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، يمـ ي ترميارهـا ك راهكمـ كشده در ترجمه بـا      داي هو يها ينه دشوار يردن به كبرطرف   -3
ا چنـد مرحلـه   يـ  يكد متن در زبان مقصد و در صورت لزوم با گذر از يازتولعنوان نمونه با ب  به
  ا واسط در ترجمهي يزبان انيم

 مـتن؛  ي ذاتـ يارهـا ي معكمـ ك ترجمه بـا  كي و سب ييزان تعادل محتوا  ي م ة سنجش نقادان  -4
هـا   وي آلترنـات يفـ كي يبنـد  از؛ درجـه يـ شده در روند ترجمه در صورت ن   مات اتخاذ ي تصم ينيبازب

  در ترجمه) ها ليبد(
 زبان مبدأ و مقصد     يانياس توان ب  يزبان مبدأ بمنظور ق    شده به   ترجمه    ة مجدد جمل  ةترجم -5

  ).1974-8لس يو( از نظر حفظ تعادل در ترجمه يجانبه روابط زبان ف دوي و توصكياز نظر سب

  
  )1996( مدل نرد -1مدل 

 ترجمـه، واحـد ترجمـه،       ت حفـظ تعـادل در     يلس با محور  يشده توسط و     ارائه ةدر طرحوار 
 متناسـب ترجمـه، جملـه و        يهـا    معـادل  ينيگزي مـا در جـا     يه بنـا  كصورت    نيجمله است، بد  
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د نـرد بـر مـتن و        كيـ ه تا ك ين در متن است، در حال     ين و پس  يشي آن با جمالت پ    ي متن يوستگيپ
 يافـزون بـر آن، در الگـو       . عنوان واحد ترجمـه اسـت      رد آن در زبان مقصد به     كاركت آن و    يلك
هـا    آنكيكتف ه نرد بهكالت ترجمه، آنگونه    كان موانع در ترجمه و مش     ي م ياركز آش يلس، تما يو

. م پرداخـت يشده توسط نرد خـواه  اديز يتما  بهيدر بخش بعد. مينك يپرداخته است، مشاهده نم   
 متـون   ة ترجمـ  ة اول دربار  ةر آمده است و در وهل     يه در ز  ك نرد   ة ترجم يمدل آموزش  با استناد به  

 ترجمه، توسط   1تيه مامور كشود   ي آغاز م  ي اساسا زمان  ي ادب ةار برده شده، روند ترجم    ك ه ب يادب
نـرد  . ك.م( از ترجمه معنـا شـود     2ا مقصود ير شود تا بواسطه آن، هدف       يا دانشجو تفس  يمترجم  

شـده و هـدف از        نيـي ت تع يـ افتن مامور يـ ن، گام نخست در ترجمه با رونـد         يبنابرا). 2008:26
نـد و  كر يت ترجمه را تفـس    يد مامور يگر دانشجو با  يعبارت د  تنگاتنگ دارند؛ به   يترجمه، ارتباط 

ا از يـ ت ترجمـه را داده  يـ ه ماموركـ س ك نه ندارد، از آنين زميه دانش الزم را در ا    ك يدر صورت 
از .  درخواسـت شـده اسـت      يا شود تا بداند ترجمه با چه هـدف        ي جو ي آموزش يروياستادان و ن  

 گـروه زبـان     ي درسـ  ة آمـوزش متـرجم در برنامـ       ةني ترجمه در زم   ةدن ش ييت تع يه مامور كآنجا  
شده در  نيي تعيلياهداف تحص توان به ي را مي ادبة ترجم ي دانشگاه تهران و در طرح درس      يآلمان

ت يـ رامـون مامور  يق پ يـ ند تحق ي معطوف دانست، دانشجو در فرا     ي متون ادب  ة ترجم يواحد درس 
ـ  ة ترجمـ  ي طـرح درسـ    ةشـد   في به اهداف تعر    استادان كمكه با   كازمند آنست   يترجمه، ن   ي ادب

 در ارتباط با نحو، معنـا و  يادب  ري از متون غ   ي ترجمه متون ادب   يها شناخت تفاوت  ند و به  كتوجه  
، صفحه  ي زبان آلمان  يارشد رشته مترجم    يارشناسك مقطع   يبرنامه درس . ك.ن(ابد  ي دست    كسب
 بـر  يالس درسكنه و در ين زميان در ايه دانشجويه توجك است يته هم ضرور كن ن ير ا كذ). 15
ـ يه در اكداست يناگفته پ.  استي ادبة ترجمي مدرسان واحد درس   ةعهد ش شـرط مـا   ين مدل، پ

ـ    يه دانشجو كست  ين ن يا تواننـد بـسته      يمدرسـان مـ   .  برخـوردار باشـند    يافكـ  يان از توانش ادب
ت يـ ز ماموري و ني ادبة ترجميها ني تمريآموزان، سطح دشوار ت دانش و سطح ترجمه يوضع به

  .نندكن ييترجمه را، تع
 يصـحبت از بررسـ  )  ساعتيها ت عقربهكدر جهت خالف حر  (در گام دوم روند ترجمه،      

ش يت ترجمـه، مـورد آزمـا      يشدن مامور   ادهيت پ يه قابل كن منظور   يا  متن مبدأ است، به    ياوكو وا 
ه كـ دهـد     ين مـ  ستون سمت چپ مدل، نشا    . ار شوند ك ترجمه، آش  ةالت بالقو كرد و مش  يقرار گ 
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كسب يا برخورداري از دانش تخصصي و موضـوعي و نيـز دانـش فرهنگـي و زبـاني بمنظـور          
افزون بر آن، براي تحليل متن ادبي مبـدأ، شـناخت   . تحليل متن مبدأ، امري اجتناب ناپذير است  

يـت  هاي بارز اقسام متن يا انواع ادبي، اهم   دانشجويان دربارة نويسندة متن ادبي و دربارة ويژگي       
هـاي   توان تصميم گرفـت كـه كـداميك از ويژگـي            زيادي دارد، زيرا تنها در پس اين دانش، مي        

). 2008:27نـرد  . ك.م(اند و كداميك تنها سـنتي ادبـي اسـت     متن، جزء سبك شخصي نويسنده    
شـود كـه      اي متناسـب بـا تحليـل ترجمـه پيـشنهاد مـي             بمنظور تحليل متن مبدأ نيز، طرحـواره      

دهـد و ايـن طرحـواره را     متني را در تحليل متن، مد نظر قرار مـي  ني و درونمت  فاكتورهاي برون 
: متنـي عبارتنـد از      فاكتورهـاي بـرون   . توان در كالس درسي و در تحليل متن مبدأ بكار بـرد             مي

، دايرة مخاطبـان    )چه منظور؟  به(، مقصود فرستندة متن     )چه كسي؟ (فرستنده يا توليد كنندة متن      
، )از طريق كدام رسانه يا واسط ارتباطي يا زبـاني؟ (، رسانه   ) يا كساني؟  چه كسي  خطاب به (متن  

و ) بـا چـه هـدفي؟     (و كاركرد ارتباطي مـورد نظـر        ) چرا؟(، مناسبت   )كي؟(، زمان   )كجا(مكان  
، سـاختار  )چـه چيـزي؟  (، محتـوا  )اي؟ در چه زمينـه  (موضوع  : متني عبارتند از    فاكتورهاي درون 

-كالمـي  با كداميك از عناصر غير(زباني    ، شاكلة غير  )يب ساختاري؟ با چه نوع توالي يا ترت     (متن  
بنـابراين بـا   ). 28همان ) (با چه نوع جمالتي؟  (، نحوي   )با چه نوع واژگاني؟   (، واژگاني   )زباني؟

توان درك مناسبي نـسبت   ها، مي آن متني و شناخت نسبت به   متني و درون    تعيين فاكتورهاي برون  
بايستة يادآوري است كه در زمينه شيوة تحليل مـتن در  . دست آورد بهمتن، پيش از ترجمة آن     به

. هاي تحليل ادبـي هـم وجـود دارد    شناختي و همچنين شيوه   تدريس ترجمة ادبي، روش ترجمه    
هـاي   حتي گارت معتقد است كه دليلي وجود ندارد كه تفسير متن، لزوما روندي مشابه با روش           

هر روشي كـه راهـي بـه شـناخت و           . ادبي داشته باشد  موجود در تدريس ادبيات و تحليل متن        
منظـور تحليـل     اما لزوم استفاده از منابع دسـت دوم بـه         . فهم صحيح متن ايجاد كند، جايز است      

متن ادبي، مانند بهره جستن از اين منابع دربارة نويسنده و سنت ادبي، و نيـز ميـزان اسـتفاده از                   
در گـام  ). 1987:243گـارت  (انِ آن، متفاوت است عالقة مدرسان ترجمه و آموزندگ آن، بسته به 

شـوند كـه    سوم مدل ياد شده، مشكالت ترجمة ادبي پس از تحليل متن ادبي مبدأ، مشخص مي        
تحليـل و   اما شـيوة حـل مـشكالت ترجمـة ادبـي، بـه       . در قسمت بعدي بدان خواهيم پرداخت     

 ترجمـه و سـرانجام   تفسير ماموريت ترجمه بستگي دارد و تعيين كننـده نـوع ترجمـه، ريخـت      
. ك.م(عبارتي با نزديكترين معادل در زبـان مقـصد، اسـت     بهترين وجه يا به  ها به  راهكار حل آن  

رد   دهد، ابتدا بايد راهكاري براي       بنابراين، همانگونه كه ستون پاييني مدل نشان مي       ). 2008:27نُ
ـ              يش روشـن شـده   ترجمة كل متن در پيش گرفت كه در آن مهمترين مشكالت ترجمة آن، از پ
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دانشجو در گزينش راهكـار مناسـب ترجمـة مـتن            انگارة ترجمه نيز به    شناخت نسبت به  . باشند
يابد كه گـزينش راهكـاري خـاص در ترجمـه، چـه نتـايجي در                  كند و دانشجو درمي     كمك مي 

در گام چهـارم، دانـشجو قـادر خواهـد بـود            . كاركرد و تاثير متن در زبان مقصد خواهد داشت        
وليد متن مقـصد بپـردازد و در ايـن مرحلـه، دانـش زبـاني و فرهنگـي و نيـز دانـش           مرحلة ت  به

در گام پاياني نيز، الزم است مـتن توليـد   . كند زبان مقصد نيز اهميت پيدا مي      تخصصي نسبت به  
شده، با انتظاراتي كه در ماموريت ترجمه آمده اسـت، بمنظـور بـازبيني كيفـي ترجمـه مقايـسه                  

تـوان   رود، تطابق داشته باشـد، مـي   مقصد با انتظاراتي كه از ترجمه ميدر صورتي كه متن    . شود
ها يا مراحل يـاد شـده را         صورت الزم است كه هر كدام از گام        آن را معادل دانست، در غير اين      

عنـوان مثـال در صـورتي كـه          به. در روند ترجمه، از نو طي كرد تا مشكل ترجمه برطرف شود           
اهـداف آموزشـي تعيـين شـده در واحـد درسـي        شجويان، بـه متون ادبي ترجمه شده توسط دان    

ترجمة ادبي، دست يابد يا با ماموريت و هدف تعيين شده از تمـرين ترجمـه توسـط مـدرس،                    
هـايي معـادل بـا متـون مبـدأ            هاي صورت گرفتـه را ترجمـه        توان ترجمه   تطابق داشته باشد، مي   

  . دانست
 مـواد  يا نمـودن آموزشـ    يـ نش متن و مه   ي مانند گز  ياد شده، عوامل آموزش   ينار مباحث   كدر  

ده يـ ن عق يـ  بـر ا   1اوتسكـ ش  ياولر. ندك يفا م يان ا يت ترجمه دانشجو  يفكي مهم در    ي، نقش يدرس
ه كـ د  يـ شـمار آ   ف ترجمه به  يلكا ت ين  ي تمر ي برا ياريتواند مع   ي م ي، متن يلكه در حالت    كاست  
 مـتن، نـوع     يزان دشـوار  يمموضوع متن،     را داشته و با توجه به      يالس درس كت استفاده در    يقابل

-155اوتس  كـ (س تناسـب داشـته باشـد        يبودن متن، بـا تـدر       روز ت و به  يمتن، طول متن، جذاب   
ل كـ ه  كـ ن بـاور اسـت      يـ ، گارت بـر ا    ي ادب ةس ترجم ينش متن در تدر   ي گز ةدربار). 2002:147

ب شود   انتخا ي طوالن ي با محتوا  ي از آثار  ييها ا تنها بخش  يرد  يد مدنظر قرار گ   ي متون با  يمحتوا
اربستن ك نه ترجمه و به   يگارت در زم  ). 1987-243گارت  (ند  يها آشنا  ت آن يلكان با   يه دانشجو ك

ه كـ  ينحـو  دانـد، بـه   ي ميوتاه ادبكنشِ انواع   يت را در گز   يز اولو يس ترجمه ن  ي در تدر  يمتن ادب 
 ر و ترجمـه يل مـتن، تفـس  كـ هـا بـا     انتخاب شده، همواره با در نظر داشتن ارتباط آن         يها بخش
ه منـسجم و   كـ  يوتـاه كار، متـون    كـ شتر  يـ ل سهولت ب  يدل ه به كشود    يه م ين رو توص  ياز ا . شوند

، همچون  يمال ادب ينيا انواع م  يوتاه  ك يها  وتاه، سروده كرد، مانند داستان    كاند را انتخاب      پارچهيك
  ). همان(نر، اثر برتولت برشت يوك ي آقايها داستان

__________________________________________________________________ 
1. Ulrich Kautz 
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  ي ادبةالت ترجمكشه بر مكي آن با تيابيل خطا و ارزيتحل
ـ ة ترجم يها   واحد ةه شناخت هم  ك از آنروست    ي ادب ة ترجم يدشوار ز يـ  مبـدأ و ن ي متن ادب

هـا در مـتن مقـصد،      آنة و بازگرداندن همـ    يشناخت  ك و سب  ي ادب يانيانات ب ك ابزارها و ام   يتمام
بـان  د در زيـ ه باكـ ننـد  ك ي در ترجمه بروز ميالتكن رو همواره مشياز ا. ستين ن ك مم يراحت به

اوتس كـ دگاه  يـ رات از د  يين تغ يا. الت موجود برطرف شود   ك اعمال شود تا مش    يراتييمقصد، تغ 
اوتس كـ (» ي معناشـناخت  ي و حتـ   يردكاركـ -كي، سـب  ي، دسـتور  يرات واژگـان  ييتغ«: عبارتند از 
نـرد در   . ميردكالت ترجمه اشاره    كنه مش يز دو مفهوم در زم    يتما ش، به يدر بخش پ  ). 2002:119

 يفـ يشـود و تعر     ي تفـاوت قائـل مـ      2 و موانـع در ترجمـه      1الت ترجمـه  كان مـش  يـ نه، م ين زم يا
الت ترجمـه عبارتنـد از      كمـش . دست داده است    به يك در آموزش ترجمه از هر       يشناخت  ترجمه
مـتن   م متن مبدأ را بـه     يه بخواه ك يه الزم است در هنگام ترجمه حل شوند، در صورت         ك يمسائل

ن يـ بـر ا ). 2011:117نـرد  ( در زبـان مقـصد باشـد       ينيرد مع كاركم تا مناسب    ينكمقصد ترجمه   
گـر  يد ند ترجمه و بـه    ي فرآ يها  ا مولفه يتورها  ك از فا  ين است ناش  كالت ترجمه، مم  كاساس، مش 
ت متن مقصد و    ير موقع ي از نوع تفس   ي در زبان مبدأ باشد؛ ناش     يامال خاص ك از متن    يسخن، ناش 

 يرد اجتمـاع كارك از ي ناشيعبارت ا بهيه و   ت ترجم يت متن مبدأ بواسطه مامور    يتضاد آن با موقع   
 فرهنـگ مبـدأ و   ي رفتـار يهـا  وهيان شـ يل تفاوت ميدل  باشد؛ بهيشناخت اربردكالت كزبان و مش  
 ي سـاختار يهـا  جـه تفـاوت  يا نتي باشد؛ و يالت خاص فرهنگك از مش  ي ناش يعبارت مقصد و به  

  ).همان(و زبان  ديالت تقابلك از مشي ناشيعبارت ان متن مبدأ و مقصد و بهيم
ان يـ سب تـوانش ترجمـه، از م  كـ توان موانع ترجمه را بـا   يالت ترجمه، مكاما برخالف مش 

موانـع  . ردكـ هـا ارائـه       از آن  ي شناخت و فهرسـت    ينيصورت ع  توان به   ين موانع را م   يا. برداشت
ا  ريطور معمول مترجم مبتـد  شوند و به  يل م كيند ترجمه تش  ي فرا يها  ترجمه از عناصر و مولفه    

ن كـ شود، نـه تنهـا مم       ياد م يعنوان موانع ترجمه     ها به  ه از آن  ك يمسائل. نندك يبا چالش روبرو م   
ها واقـف نباشـد، از جملـه       حل آن  ه مترجم هنوز به   ك در ترجمه باشند     يالتكمش است مربوط به  

بدأ  متن م  ةني در زم  يافكل توانش نا  يدل ه مترجم به  ك متن مبدأ    يا نحو ي ي واژگان ي واحدها ةدربار
 يواژگـان تخصـص   ن اسـت مربـوط بـه      كـ ه مم كست، بل يفهم آن ن    آن، قادر به   ينه تخصص يا زم ي

ا رسـته   يـ چهـار مقولـه      ز به يموانع ترجمه ن  .  بر آن ندارد   يه مترجم تسلط  ك خاص باشد    يا نهيزم

__________________________________________________________________ 
1. Übersetzungsproblem 

2. Übersetzungsschwierigkeit 
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 يش از حـد محتـوا   ي ب يدگيچيمتن، از جمله پ    موانع مربوط به  -1: ه عبارتند از  كشوند    يم م يتقس
اربرد واژگان  كمنسجم،    ري متن، ساختار مبهم و غ     ةديچي، موضوع پ  ك اند ييحات محتوا يآن، توض 

 ي مـتن از نظـر خطاهـا      يها ياستكن  ي و همچن  ي نحو ةديچي پ ي و ساختارها  ييمبهم از نظر معنا   
ق ي دق يلي تحل كمكن موانع با    ي ا يه همگ ك نادرست   يها  يگذار  و نشانه  ياري مع ي، خطاها يچاپ

مترجم، از  موانع مربوط به  -2شوند؛    ي مبدأ توسط مدرس ترجمه برطرف م       از متن  يشناخت  و متن 
 ة و تـوانش ترجمـ     ي، موضوع يتوانش زبان  آموزان با توجه به     زان توانش ترجمه  يجمله سطح و م   

موانـع  -3گردند؛  ي مورد نظر، برطرف م   ةنيسب مهارت مربوطه در زم    كمرور با     به يه همگ كآنها  
 يدگيـ چي مـتن از نظـر تعـدد و پ   ة ترجمـ يدشوار ه مربوط به  كه   ترجم يها نينوع تمر  مربوط به 

، ي زبـان يهـا  هيجاد تعادل در تمام اليه همزمان در متن وجود داشته باشد و از نظر ا        ك يالتكمش
و موانع مربوط   -4شوند؛    يت ترجمه برطرف م   ين مامور ييش توانش ترجمه و تع    ياست و با افزا   

نامـه،     همچـون واژه   ي مناسـب  كيمك يار داشتن ابزارها  يتدر اخ  ه مربوط به  ك ترجمه   يمسائل فن  به
 متن در صورت مـستند بـودن        ي، مواد استناد  ي اطالعات متن، متن الحاق    ي حاو ي اضاف يها داده

ز يـ  آن و ن   ةتـ يكش مـتن و د    يراير، ابزار و  ين تحر ي مانند ماش  ي فن ي و ابزارها  يآن، منابع تخصص  
 يه همگ كم متن مقصد    يتنظ  مربوط به  يها  واستن و درخ  يزمان انجام تمر    مربوط به  يها  اركراه

حات ي ترجمـه و توضـ  ي بـرا يافكـ ز ارائـه زمـان   ي و ن  ي و اطالعات  يگذاردن ابزار فن    اريبا در اخت  
  ).121-124همان . ك.م(شوند  يم متن مقصد، رفع مي تنظةوي شةمعقول دربار

ا يـ ند  ه خـاص مـتن مبـدأ باشـ        كـ  يالتكادشده در ترجمـه، مـش     يالت  ك مش يان همگ ياز م 
ـ  ة ترجمـ  ةنـ يژه در زم  ي خاص در زبان مبدأ باشد، بـو       ي از متن  يه ناش ك يالتك مش يعبارت به  ي ادب

ـ كار بردن سبك  متن، با بهةسنديه نو ك ينند، زمان ك يجاد م يچالش ا   خـاص خـود، مـثال بـا     ي ادب
 ياارهـ يه خـارج از مع    كـ  خـود    ياربرد خالقانه زبان  كا با   ي ي و زبان  ي واژگان يها ياستفاده از باز  

اد يـ الت  كان مـسائل و مـش     يپس از ب  . شدك يچالش م   است، مترجم را به    ي و نحو  يمعمول زبان 
ه نـرد از گفتـار خـود در         كـ  يا ي آموزش ةجي، نت ي متون ادب  ةترجم ژه به يشده در ترجمه با نگاه و     

الت بالقوه ك مشي همگي توانش ترجمه از راه بررس  يه بنا كرد، آنست   يگ    يت مترجم م  يباب ترب 
شرونده در طـرح    يـ  روشـمند و پ    يري مـس  يالت بـا طـ    ك انواع مختلف مش   يعبارت ا به ي نكو مم 
د يدست آ ن ترجمه، به  ينوع تمر  ها بسته به    آن ةنيط حل به  يه شرا كشرط آن  گذرد، به   يالت، م كمش

 يخطاهـا ). 120همـان   . ك.م(اربـست متـون، پرداخـت       كاد در   ي تنوع ز  كمكن آن با    يتمر و به 
 يافكـ  ةان از تـوانش ترجمـ     يه دانـشجو  كـ دهنـد     يزش ترجمـه رخ مـ      در آمو  يز زمان يترجمه ن 

نـد ترجمـه   يالت موجود در فراكه گفته شد، نتوانند موانع و مش     كبرخوردار نباشند و بنابر آنچه      
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ار در  يـ ردن مع كـ ت ن يـ  از رعا  ي ترجمه ناش  يخطاها"ه  كلس معتقد است    يو. ان بردارند يرا از م  
 يها س زبانيرش از خطا در تدر   ي تفس ي را بر مبنا   ف خود ي و توص  " زبان است  يت ارتباط يموقع
لـس  يو(دهـد     يدسـت مـ    ، بـه  يا قواعـد زبـان    يار زبان   يعنوان انحراف از سازگان مع     ، به يخارج

رد كاركـ  از   يمحـور خطـا در ترجمـه، ناشـ          ردكاركـ دگاه نـرد و     يه از د  ك ي، در حال  )1977:258
او خطا در ترجمه    ). 2011:270نرد  (ثمر ننشسته است     ه در ترجمه به   ك زبان مقصد بوده     ينارسا
 مـشخص در ترجمـه      يردكاركـ  يايزوا  با توجه به   "ت ترجمه يافتن مامور يتحقق ن " از   يرا ناش 

ـ كـ  يردكاركـ  يتوان تنها در ارتباط با هدف ي را ميا  گر هر ترجمه  يعبارت د  داند؛ به   يم ش يه از پ
 از قواعـد    ين، تخطـ  ينـابرا ب). 271همان  . ك.م(دست داده شده است، مورد سنجش قرار داد          به

 يلمه، خطا در ترجمـه تلقـ      ك ي واقع يمعنا توان به   ي سازگان زبان مقصد را نم     ي و واژگان  ينحو
ت يـ زان موفقيـ ست و در سـنجش م يـ ا   بر زبان مقصد، شرط الزم هر ترجمـه        يافكرد و تسلط    ك

  .رود يشمار نم ترجمه به
ن معنا  يجمه را مد نظر قرار داد، بد      ت تر يد مامور ي ترجمه با  ي خطاها يابين هنگام ارز  يبنابرا

رد و متناسب با آن، ترجمه را       كن  يي را تع  ي زبان ي و تقابل  ي فرهنگ يت خطاها يزان اهم يد م يه با ك
ه در  كـ  زبـان    يفرهنگـ -يرد خاص اجتمـاع   كارك از قواعد    يه، تخط ين نظر يبنابرا.  نمود يابيارز
.  برخوردارنـد  يگاه مهم يجمه از جا  رد متن در زبان مقصد باشند، در تر       كارك  اول مربوط به   ةوهل
اربرد زبـان   ك از قواعد    ي است، تخط  يه هدف از آن آزمودن توانش زبان      ك يا  س در ترجمه  كبالع

ش ي، پ ي ادب ة ترجم ياما الزم است در آموزش عمل     ). 276همان  . ك.م(رند  يگ  يم  ت قرار يدر اولو 
منظور اجتنـاب از     ز به ي ن يان و واژگ  ي نحو يخطاها د، به يدست آ   ترجمه به  يه توانش واقع  كاز آن 

راه . نـد يآ يشـمار نمـ    بهيمفهوم واقع ه از نظر نرد، خطا بهك، اشاره داشت ي آتيها آن در ترجمه 
رانه يشگيـ شـود، اقـدامات پ      يه م ي توص يس ترجمه ادب  ي از خطا در تدر    يريه در جلوگ  ك يگريد

ل يـ  نيبـرا .  گذاشـت اني دانشجويش روينات متناسب ترجمه را پيتوان تمر ياست، از جمله م   
ان يصورت روشمند و با توجه به سطح بازده و توان دانـشجو             به يستينات با ين مقصود، تمر  يا به
 يانـات و ابزارهـا    ك ام ين گـردد و تمـام     يـي  تب ي به روشن  يستيت ترجمه با  يم گردند، مامور  يتنظ
 قابل فهم بوده  مستدل و يستين خطا با  ييتع. رديگ  ار ترجمه آموزان قرار   يد در اخت  ي الزم، با  كيمك

ت ترجمـه الزم اسـت از       يـ  از مامور  ينـد، تخطـ   ك اسـتناد    يشناخت   روش -ي نظر يچارچوب و به 
الزم .  شـوند ي بر متن مقصدند، بصورت جداگانه بررسيافك از فقدان تسلط    يه ناش ك ييخطاها

 محـدود، بهتـر از   ي از تـسلط زبـان  ينه ترجمه با برخورداريه توانش خوب در زمكم ياست بدان 
 ترجمـه، برتـر از      يح اجتمـاع  يرد صح كاركز  ي خوب بدون توانش ترجمه است و ن       يط زبان تسل
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الت حل شده در ترجمـه توسـط   ك مثبت مش  يابيت بهتر است ارز   يدر نها .  آن است  يمال زبان ك
  ). 277-280همان . ك.م(م يح دهي ترجمه آنان ترجي خطاهاي منفيابيارز ان را بهيدانشجو

   آني خطاهاي و نقد و بررسيشي متون آزماةالت ترجمكمش
ادبـي صـورت گرفتـه      هـاي     بررسي مشكالت دو نمونه از ترجمـه       عنوان نمونه، به   اينك به 

توسط دانشجويان كارشناسي ارشد گروه زبان آلمـاني دانـشگاه تهـران از دو گـروه آزمايـشي          
در با در نظر داشتن نظريـه كـاركردمحور و شـيوه بررسـي و نقـد نـرد                   پردازيم و     متفاوت مي 

ها ذكر اين نكتـه ضـروري         پيش از بررسي ترجمه    .دهيم  ترجمة ادبي، ارزيابي خود را ارائه مي      
هـاي   است كه اين دانشجويان در سال دوم تحصيلي خود، پس از آنكه واحـد درسـي تئـوري                

ترجمه را با موفقيت بگذرانند، خواهند توانست واحد درسي ترجمه ادبي را نيز انتخاب كننـد               
هـا   در بررسـي ترجمـة آن     . ين واحد درسي، آزموني كتبي پيش رو خواهند داشت        و در پايان ا   

هـاي ترجمـه، ادبيـات،       هـاي نظريـه    نيز، بناي ما بر دانشي بود كه دانشجويان پيـشتر در درس           
هـا   دانش نظـري آن . گزيني در ترجمه و زبانشناسي و ترجمه فراگرفته اند      شناسي و معادل    واژه

در كالس درسي با تاكيد بـر نظريـه نـرد بـه مـسيري مـشخص در           نيز بايد در اين پژوهش و       
هاي گـزينش مـتن      مالك متن زير با توجه به    . شناخت هدف و كاركرد ترجمه، سوق داده شود       

و براي سطح زباني دانشجويان كارشناسـي ارشـد در نظـر گرفتـه              ) 2002:147-155كاوتس  (
نكـات زيـر    قد و بررسي ترجمه، بايد بهن ديدگاه نرد، پيش از پرداختن به      با توجه به  . شده است 

توجه داشت و ماموريت ترجمه را نيز تعيين كرد تا دانشجويان، هدف از ترجمه و كاركرد آن                 
اي معـادل آشـنا       را مد نظر داشته باشند و نيز با سبك زباني خاص كاليست براي ارائة ترجمه              

  : شوند
زبـان بـا    ي مخاطـب فارسـ  هكـ ر آنـست   يـ  ز 1تياك ح ةهدف از ترجم  : ت ترجمه يمامور -1
وتـاهش،  ك از آثـار     يا   نمونـه  ة از راه ترجم   2ستيالك ش فن ينري ها ي زبان ك از نثر و سب    يا  نمونه

 يا  رونـد، رابطـه     يشمار م  سم به ي رمانت ة آثار دور  ةنديزبان، نما   ي آلمان ةسندين نو يآثار ا . آشنا شود 
 و فـرم، اغلـب      يي، محتـوا  يسم دارنـد و از نظـر زبـان        ي و رمانت  يان عصر روشنگر  ي م يكيتكاليد
ه كـ رود  يت ترجمه، انتظار مـ يبنا بر مامور. شندك ير ميتصو سم را بهي رمانت ة آثار دور  يها يژگيو

__________________________________________________________________ 
1. Anekdote 

2. Heinrich von Kleist 
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ه محتـوا، قـدرت   كـ  ينحـو  ر بدست داده شود، بهي زيها فهي معادل و نامخدوش از لط  يا  ترجمه
  .نتقل شودست در نثر متن مقصد، ميالك خاص كي و سبي زبانيها ز مولفهي و نيانيب

 يست، اغلب از جمالت   يالكزبان  : ش از ترجمه  يسنده، پ ي نو ي زبان كسب وتاه به ك يا  اشاره -2
 و  ي و جمـالت وصـف     ي وصـف  يها ملكمتعارف، م   ري غ يها، نحو   متداول واژه   ريگاه غ يل، جا يطو
گـاه بـا هـدف    ها  گاه واژهيشود و جا   يل م كي و متن، تش   ي گنجانده شده در دل جمله اصل      يفرع
ر ك همراه با ذ   ييها  فينثر او، توص  . شود  يصورت آزادانه انتخاب م    ت، به يجان در روا  يبردن ه باال
 متن حاصـل  يايه دنكرود  يش ميپ  در جمالت، به   يت و همراه با ضرباهنگ خاص     يات روا يجزئ

 ي زبـان ك سـب ةنـ يه در زمكـ س معتقـد اسـت   يفـر . باشـد  ياز آن، خاص زبان و فرهنگ مبدا مـ      
سنده يـ  نويـك  رمانتيست، آزاديـ الك در نثـر  ي نحـو يها اد واژه و بدعت   گاه آز يست و جا  يالك
 ي دسـتور  -ي متعارف نحـو   يها  بند  و  دي متضاد با ق   يرديكن نابغه زبان، رو   يخورد و ا    يچشم م  به

ست در نبـرد بـا      يـ الك. يهنـر   ريـ  است، قابـل فهـم و غ       يگاه معمول واژه، عقالن   يجا. زبان دارد 
گـاه واژگـان در سـاختار       يانه با جا  يجو زهي ست يرديكزبان، رو   ت موجود در نحو و دستور     يعقالن

  ).1904:440س يفر(جمله و نثرشان دارد 
Übersetzungsübung1 

Ausgangstext2: 

Mutterliebe 

Zu St. Omer im nördlichen Frankreich ereignete sich im Jahr 1803 ein 

merkwürdiger Vorfall. Daselbst fiel ein toller Hund, der schon mehrere 

Menschen beschädigt hatte, über zwei, unter einer Haustür spielende, Kinder 

her. Eben zerreißt er das jüngste, das sich, unter seinen Klauen, im Blute wälzt; 

da erscheint, aus einer Nebenstraße, mit einem Eimer Wasser, den sie auf dem 

Kopf trägt, die Mutter.  

Diese, während der Hund die Kinder loslässt, und auf sie zuspringt, setzt den 

Eimer neben sich nieder; und außerstand zu fliehen, entschlossen, das Untier 

mindestens mit sich zu verderben, umklammert sie, mit Gliedern, gestählt von 

Wut und Rache, den Hund: sie erdrosselt ihn, und fällt, von grimmigen Bissen 
__________________________________________________________________ 

  تمرين ترجمه. 1
  متن مبدأ. 2
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zerfleischt, ohnmächtig neben ihm nieder. Die Frau begrub noch ihre Kinder 

und ward, in wenig Tagen, da sie an der Tollwut starb, selbst zu ihnen ins Grab 

gelegt. 

  متن مبدأيمحتوا هوتاه بك يا اشاره
ز از  يـ وتـاه و اغلـب طنزآم     ك يتـ يه روا كها   "تياكح" ي در ژانر ادب   يشتر آثار ادب  يبرخالف ب 

 يانيـ ت، اگرچـه پا   يـ اكن ح يـ شند، ا كـ  ير مـ  يتـصو   را بـه   يخي تـار  يا  ا از واقعه  ي ي انسان يزندگ
 يا   واقعـه  وتاه و مـوجز،   كصورت   دارد و به    بر  ت را در  ياك ح يها يژگيگر و ي دارد، اما د   يكدرامات

ه كـ  يمـادر : ن اثر روشن اسـت ي ايمحتوا. دهد يت، شرح م ي روا يت اصل ي شخص يرا در زندگ  
 ينـد و از رو    يب  يآور، گرفتار م    عذاب يتيشوند، خود را در وضع      ي هار م  ي سگ يفرزندانش قربان 

ن ين اايپا .سپرد ي بعد، جان مكي، انديهار ز با مبتال شدن به    يافتد و خود ن     يجان سگ م   انتقام، به 
  .دهد ي است، نشان ميه همان مهر مادركداد را ي روةواقعه، عصار
 كدهد، سـب  ي روزمره شرح م  ي را در زندگ   يا  ن اثر، واقعه  يه ا كنيبا ا : كسب) الف: يفرم زبان 

فات خاص گنجانـده شـده در       يها و استفاده از توص      گاه متفاوت واژه  يار بردن جا  ك  آن با به   يزبان
ست، در  يـ الك خـاص    كنثر و سـب   . ستيانه ن يخاص جمالت، عام   متن و ضرباهنگ     ي جا يجا
شتر يـ هـا بلنـد اسـت و ب         يبنـد   جملـه : ساخت جملـه  ) ب. ار است كامل آش كطور   ز به ين اثر ن  يا

: هـا  جملـه -1:  آن مشهود است   يبند  ن متن و جمله   ير در ا  ي ز يها يژگيافزون بر آن، و   . هيناهمپا
 در خـدمت    ييانـد و از نظـر محتـوا         جـدا شـده    ي قبلـ  ةرگول، از جملـ   يه با و  ي ناهمپا يها جمله
 و  يود زمان يق: تي گنجانده شده در خالل روا     يفات اضاف يتوص-2. دادنديف جزء جزء رو   يتوص

 منـدرج و    يه در دل جمـالت اصـل      كـ  يا  ي و جمـالت فرعـ     ي وصف يها ملك، م يفكي و   يانكم
 ي متفـاوت يردهـا كاركانـد،   گر جدا شدهيديكا با حرف ربط از يرگول و   يا با و  يگنجانده شده و    
  .جان خوانندهي و باال بردن حرارت و هيد و برجسته سازكيدارند، از جمله تا

ه در  كـ  استفاده شـده اسـت       يتوان گفت از واژگان     ي م ينيگز  ت واژه يلك ةدربار: نش واژه يگز
  .ها در جمله، متفاوت است گاه آنياند، اما جا ز شناخته شدهي معاصر نيزبان آلمان

 ي خـاص متنـ  يهـا  يژگـ يه بـا و كدهد  ي آن، نشان ميت متن و بررسيوضع: ن نوع متن  ييتع
 يسنده از ابزارهـا   يـ نو. شود  ي خارج م  ياربردشناسك متون   ةه از گستر  كم  يي، روبرو 1محور  ختير

__________________________________________________________________ 
1. formbetont 
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گاه واژه، آگاهانـه سـاختار   ير در جاييز تغيفات و ني خاص خود بهره گرفته است و با توص    يزبان
 يسـاز    جمله يز برا ي ن يگري د يها  نهيه گز كزند و با آن     يبر هم م   را در متن     يبند  جمله يكالسك

ن مـتن،  يـ ن رو اياز ا. رديگ يار مك را بيكالسك ريخت غيگاه واژه وجود دارد، ساختار و ر    يو جا 
  ).1971:37س يرا. ك.م(رد يگ ي ميمحور جا ختي متون خاص رةدر رست

نـوع مـتن، روش ترجمـه    ن  يـي پـس از تع   ):  مـتن  يحاصل از بررس  (روش و راهبرد ترجمه     
، منتقـل   ياسـت كد در ترجمه، بـدون خدشـه و         يت با ياك ح يه محتوا كنياول ا : شود  يمشخص م 

 مـتن  يرا از محتـوا يـ ان حفـظ شـود، ز     كد تا حد ام   ي با ي زبان كا سب يخت  يه ر كگر آن يشود و د  
آن،  ي و ابزارها  كي سب يها يژگي و يرگذاريرد و تاث  كارك ةد دربار يمترجم با . ر است ي ناپذ ييجدا

الزم ) الف: نيبنابرا. با مشابه، بازگرداند  ي تقر يا  وهيش ها را در متن مقصد به      ند آن كبداند و تالش    
ن وجـود الزم اسـت   يـ اما بـا ا .  متن مبدأ، در متن مقصد حفظ شود كسب  به يك نزد كياست سب 

ـ يزبـان فارسـ    نـسبت بـه  يقتـر ي، مرز دقي در زبان آلماني زبانك سب يها  هيه ال كم  يبدان د و  دارن
چـشم    بـه ي در مـتن مقـصد فارسـ   ين متن آلماني اك انحراف از سبكين است اند  كن مم يبنابرا

 يفرعـ  جمـالت  و يوصـف  خـاص  يهـا  مـل ك، از جمله م   ي خاص نحو  يها  مولفه) ب. بخورد
نش يدر گز ) ج.  مشابه ترجمه شوند   يان، با ساخت  كد تا حد ام   يت با يروا خالل در شده گنجانده

 مـتن وجـود دارد،   ك سـب ةه دربـار ك را همانند آنچه   ي مشابه يلكار  يمع يستيواژه در ترجمه، با   
فزونتـر  : جملـه   رد، از ك، در ترجمه استفاده     ي معادل با واژگان متن اصل     يرد و از واژگان   كت  يرعا

 يدر موارد. ها در ترجمه    آن يريارگك و ب  يج در ساخت زبان و نثر فارس      ي را يها  استفاده از واژه  
هـا در   توان از مشابه آن    ي استفاده شده است، م    يا عبارات خاص زبان   يها    هه در متن مبدأ از واژ     ك

 زبـان  گـروه  ارشـد   يارشناسـ ك انيدانـشجو  از نفـر  دو ةترجم ر،يز در.  بهره جست  يزبان فارس 
 گـروه  در مـدرس . ميگـذران   يمـ  نظـر  از متفاوت، يشيآزما گروه دو از را تهران دانشگاه يآلمان
 آشـنا  مـتن،  يزبـان  ردكاركـ  و كسب زين و متن ةترجم تيمامور با را انيدانشجو دوم، يشيآزما

  .است ساخته

 )1 (ةترجمه شمار
   يمهر مادر

در آن  . وسـت يوقوع پ  ب به يب و غر  ي عج ة حادث يك 1803در شهر سانتا امر فرانسه در سال        
شـان    درب خانـه يه در جلـو ك كودكدو   زده بود بهياديمردم شهر صدمات ز    به هك يزمان سگ 
ه از كـ  يه از خـون كـ تر را چنان گاز گرفـت     كوچك كودكسگ  . ردك بودند، حمله    ي باز مشغول
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 سـرش   يه بـر رو   كـ  مـادر    ةلـ كدفعه سر و    يك  به يناركابان  ياز خ . ديشك يآمد رنج م    يدهانش م 
  .دا شديسطل آب بود، پ

زن سـطل را در  . ورش بـرد يـ سـمت او     رد و بـه   كـ ها را رها     دن مادر، بچه  يمحض د  سگ به 
م گرفـت حـداقل     ي فرار نداشت، قاطعانه تصم    ي برا ين گذاشت و چون توان    ي زم يرو بر   ينارك

. بغل گرفت م همراه با خشم و انتقام بهكگور ببرد، پس سگ را مح      وان را با خود به    ي ح ينامهربان
 ينار سگ بـر رو    كهوش در   يه شد و ب   كه ت كاش ت   انهي وحش يخرخره سگ را گرفت و از گازها      

 ي هـار  يماريل ب يدل ز چند روز بعد به    يرد و خودش ن   كش را در قبر چال      زن فرزندان . ن افتاد يزم
  . گرفتينار فرزندانش در قبر جاكمرد و در 

  )2 (ة شمارةترجم
  يمهر مادر

داسـتان از  .  رخ دادينام سنت اومر در شمال فرانسه اتفاق جالب  بهيا  در منطقه1803درسال  
ب زده ي از مـردم آسـ  ياديـ شـمار ز  ن بهيز اش ايه پك بزرگ و هار يه سگكشود   يآنجا شروع م  

 يهـا   ر پنجه يتر ز كوچك كودك. ردند، حمله ور شد   ك ي م ي در خانه باز   يه جلو كدو بچه    بود، به 
ه كـ رد، مـادرش    ك يه پاره م  كه سگ داشت او را ت     كن  ين ح يدر هم . ديغلت  يسگ درخون خود م   

  .ديرس  سريا وچهك سر داشت از پس ي رويسطل آب
او  رد، بـه  كها را رها     ه سگ بچه  كنار خودش گذاشت و در همان حال        ك زن سطل آب را در    

ن سـگ را    يبنـابرا . ن ببرد يم از ب  كوال را دست    ين ه ي فرار، مصمم شد تا ا     يو بجا . حمله ور شد  
شـدت   رد و خـود از كـ م با تمام عضالتش گرفت و سـراپا از خـشم و انتقـام او را خفـه               كمح

 سـپرد و    كزن فرزندانش را بـه خـا      . ن شد ي نقش برزم  نار او كرمق در    ي سگ ب  ك دردنا يگازها
نـار  ك بعـد خـودش را هـم در   يمـ ك درگذشـت  يه او بر اثر هار كازآنجا  .  زنده ماند  يمكمدت  

  . سپردندكخا فرزندانش به

   ترجمهينقد و بررس
جملـه در    ها را جملـه بـه       ادشده، ترجمه ي يشناس  ات روش كارها و ن  يپس از مع  :  متن ةسيمقا
م و قضاوت خود را     يده  ي مورد سنجش قرار م    ي با متن اصل   كير و از نظر سب    تكوچك يواحدها

ان ي در پا  يشنهادي پ يا  مان، مثبت نباشد، ترجمه     يابيه ارز ك يدر صورت . ميده  يبا استدالل انجام م   
  . خواهد آمديابيهر ارز
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، يا منفـ يـ  مثبت يابيسه دو متن با ارزيه پس از مقا   كالت ترجمه   ك مش يها  راه حل : يابيارز
 ياديـ رفتـه، تـا حـد ز        اركـ  ب يبنـد  ن حـال، دسـته    يدر عـ  . شـوند   ي مـ  يبنـد  شود، دسته   يارائه م 

  .اند  متن، روشن شدهيه در بررسكند ك ي از متن استناد مييها يژگيو به
ت خـاص   يـ محور باشد، نقش و اهم      ختيه ر ك يخت و عناصر آن، در متن     يه ر كبا آن : محتوا

ن محتـوا و مقـصود      يـي ف و تب  ي ما، در خدمت توص    يروش  يخت در متن پ   يخود را دارند، اما ر    
. ميسان قـائل  يكـ  يتيخت و محتوا، اهم   ي هر دو، ر   ين رو، برا  ياز ا . ز قرار گرفته است   يسنده ن ينو

امـل  ك متن بصورت    يا محتوا يه آ كم  يپرداز  ي ترجمه م  يارهاي مع ةنين پرسش در زم   يا نخست به 
ا يـ ا اضافه   يق حذف   ين است از طر   كوا مم محت خدشه به . ا نه يو بدون خدشه، منتقل شده است       

در واژگان  . ديد آ ي پد ي و معناشناخت  يا واژگان ي ي نحو -ي دستور يبا شناخت غلط از ساختارها    
 از  يكـي  بـالقوه،    يبافـت مـتن، بواسـطه معـان         به يافكن است بخاطر عدم توجه      كچند معنا، مم  

  .معادل انتخاب نشده باشدصورت  ام در متن مبدأ، بهيه پي درونمايعبارت ا بهيها  گزاره
مـوارد حـذف     ،)1( شـماره    ةدر برامد ترجمـ   : ا اضافه يل حذف   يدل  به يي محتوا ةخدش) الف
ب در بنـد اول و دوم اسـت   يترت  بهmit Gliedern و unter seinen Klauen مربوط بهييمحتوا

 يخون: ند از  عبارت يي محتوا ةن برامد، موارد اضاف   يدر هم .  نشده است  يآن توجه  ه در ترجمه به   ك
، در بنـد  گـور ببـرد   بـه  و دن مادريبه محض د در بند اول و دنيشكرنج و آمد   يه از دهانش م   ك

، شود  يداستان از آنجا شروع م      مربوط به  يي محتوا ة، موارد اضاف  )2( شماره   ةدر برامد ترجم  . دوم
 يمـ ك مـدت ، در بند اول و      ردك يه پاره م  كه سگ داشت او را ت     كن  ين ح يدر هم  و   بزرگ يسگ

  .، در بند دوم استزنده ماند
در برامـد   : ي نحـو  -ي دسـتور  يص سـاختارها  يل خطا در تـشخ    يدل  به ييخدشه محتوا ) ب
 عبـارت  ةدر بند اول، ترجمـ   . خورد  يچشم م   به ي دستور يدر دو مورد، خطا   ) 1( شماره   ةترجم

sich im Blute wälzenو  آن شـناخته نـشده اسـت    ياسـ كرد انعكاركـ ن عبـارت بـا   ي و فعل ا
. ، صـورت گرفتـه اسـت      ديشكـ  يآمد، رنج مـ     يه از دهانش م   ك ياز خون : يعني اشتباه،   يا  ترجمه

  .دنيدر خون غلت: يشنهاديترجمه پ
 Die Frau ward ... selbst zu سـاختار  ةترجمـ   مربـوط بـه  ي دسـتور يدر بند دوم، خطا

ihnen ins Grab gelegt ه با در نظـر گـرفتن حالـت    ك استPassiv  ر زبـان   فعـل و جملـه د
ن ي بـد  ي فارسـ  ة آن در ترجمـ    ي، صورت فـاعل   )2( شماره   ة، بهتر است مانند برامد ترجم     يآلمان

در .  سـپردند  كخـا  نار فرزندانش بـه   كخودش را هم در     : يشنهادي پ ةرد، ترجم يصورت انجام گ  
اس بـا مـتن   ي اجزاء جمله در ق  ي از متن مقصد، توال    ي، در جمالت  )2(و  ) 1( شماره   ةبرامد ترجم 
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در بنـد اول از برامـد   .  متن مقصد باشدي از قواعد نحويه ناشكافته است، بدون آن   ير  ييتغمبدأ،  
، بدون توجه    زده بود  ياديمردم شهر صدمات ز     به يدر آن زمان سگ   : ة، ترجم )1( شماره   ةترجم

.  صورت گرفته اسـت   ي در فارس  هكوند با حرف ربط     يجاد پ يو ا  Attributsatz يفي توص ةجمل به
نار خـودش گذاشـت و در   كزن سطل آب را در  جمله   ة، ترجم )2( شماره   ةز ترجم در بند دوم ا   
ه فاعـل جملـه در      كـ ست  ي مشخص ن  .او حمله ور شد    رد، به كها را رها      ه سگ بچه  كهمان حال   

هـا صـورت گرفتـه         جملـه  ك در در  ي نحو ييوان و خطا  يا ح ي انسان است    "ردنكحمله  "عمل  
 او  يسـو   بار بـه    نيند و ا  ك يانش را سگ رها م    كودكه  ك يمادر، در حال  : يشنهادي پ ةترجم. است

ن سـطر از بنـد دوم در        يدر آخـر  . گـذارد   ين مـ  ينار خود بر زم   كشود، سطل را در       يحمله ور م  
ه او بر اثـر  كازآنجا .  زنده مانديمك سپرد و مدت     كخا زن فرزندانش را به   ن ترجمه، جمله    يهم
صـورت دو   ، بـه . سـپردند كخـا  انش بهنار فرزند ك بعد خودش را هم در       يمك درگذشت،   يهار

 اصـل آن در زبـان       ةه جملـ  كـ  ي اضافه در معنا ترجمه شده است، در حـال         كيجمله مجزا با اند   
  . نوشته شده استيستيالك كسب پارچه بهيك، يآلمان
، )1 (ة شـمار ةدر ترجمـ  : ي واژگان يص ساختارها يل خطا در تشخ   يدل  به ييخدشه محتوا ) ج
 unشوند يـ  آن بخاطر پيترجمه شده است و تنها بار منف واني حياننامهرب بصورت  Untierواژه  

 ي در ابتـدا   unشوند  يـ پ.  از آن صورت نگرفته اسـت      ي درست ة ترجم يدر ترجمه آمده است، ول    
 يت متضاد با واژه را با بـار منفـ         ي ماه Unmensch  ،Unkraut  ،Unding، همچون   ي اسام يبرخ

  ديوان پليح: يشنهادي پةترجم. دهد ينشان م
عنـوان معـادل آن     بهجالب، واژه merkwürdig واژه  ي، برا )2( شماره   ةدر بند اول از ترجم    

 يانگر شگفت يه ب كباشد، چرا     يب، م يه معادل مناسبتر آن، شگفت و عج      ك يانتخاب شده، در حال   
امـل بـدون    كه محتوا در هر دو ترجمه به طور         كتوان گفت     يدر مجموع م  . رخداد داستان است  

 ي موجـود، خـسارت فاحـش      يي محتوا يها  دام از خدشه  كه هر   كنيبا ا . شده است خدشه منتقل ن  
ه بـا  كـ دهد  ي را نشان مييها يدقت يها، ب اند، اما حاصل تمام آن ردهك متن وارد نياساس محتوا  به

  .ردك يريها جلوگ توان از بروز آن يشتر، ميمالحظه و دقت ب
م يتـوان   ي داسـتانند را مـ     يخت زبـان  ي ر ةجيه نت كالت ترجمه   كآن دسته از مش    :يخت زبان ير

 يتقابـل دو زباننـد و در هـر ترجمـه از آلمـان              ه مربـوط بـه    ك يالتكمش: مينكم  يدو دسته تقس   به
  . اند  متنكي سب-ي خاص زبانيها يژگي از ويه ناشك يالتكند و مشيآ يد مي پديفارس به

ف يـ ، از حـرف تعر    يهر گاه در زبان آلمـان     ) الف: تقابل دو زبان   الت ترجمه مربوط به   كمش
م ينك ترجمه آن استفاده     يبرا يك  از واژه  يشه در زبان فارس   يد هم ي استفاده شود، نبا   einن  ينامع
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 ة شـمار ةن رو در ترجمـ ياز ا. رود يار مك بي در فارسي –ن يو معادل درست آن با پسوند نامع     
 اشـتباه   آني بـرا  سـگ يـك باشد و معـادل   يح مي صحيسگ، معادل ein Hund واژه ي، برا)1(

) ب. ميـ ا  ردهكـ  يرين بودن اسـم جلـوگ     يان تعداد اسم و نامع    يجاد ابهام م  يار، از ا  كن  يبا ا . است
 ي نـشان از رخـداد     يرود ول   يار م ك ب ي در زبان آلمان   Präsens زمان حال فعل     يگاه: زمان فعل 

گذشـته  توان مطابق با زمان هر فعل، از زمـان   يز مين متن ني اي فارسةدر ترجم. در گذشته دارد 
 موجـود،  ةدر دو ترجم.  وجود داردياربردكن يز چن ي ن يرا در زبان فارس   يرد، ز كا حال استفاده    ي

  .ردكز در ترجمه استفاده يتوان از زمان حال ن يار برده شده است، هرچند مكزمان گذشته فعل ب
در سـه   :  مـتن مقـصد    كسـب ) الف: ي زبان كمتن مبدأ از نظر سب     الت ترجمه مربوط به   كمش
 كودكـ سگ  : ه عبارتند از  كانه استفاده شده است     ي عام ي، از ساختار  )1( شماره   ة در ترجم  مورد

 يافعـال . ردكـ زن فرزندانش را در قبر چـال  و  خرخره سگ را گرفت ،گاز گرفت... تر را  كوچك
ار كـ  ب يانـه فارسـ   يشتر در متـون عام    يـ ردن، ب ك را گرفتن و چال      يسكمانند گاز گرفتن، خرخره     

 يهـا  ، معـادل )2( شـماره  ةانه نـدارد، ترجمـ  ي عامين متن، اساسا زبان  يه ا كنيا  به با توجه . رود  يم
دن، يـ از هـم در   : ن افعـال  ي ا ة دربار يشنهادي پ ةترجم. ار برده است  ك  را در ترجمه به    يتر  مناسب

 در ترجمـه وجـود دارد،       كي سـب  ي خطاهـا  ةه دربـار  ك ي مهم ةمسئل.  سپردن كخا ردن، به كخفه  
 متن مقصد، درمجمـوع     ةن است خوانند  كانه در ترجمه، مم   ي عام يها  واژهبردن    اركه با ب  كآنست  
ح تـر از مـتن   ي فـص ييهـا  بردن واژه اركا با بيانه دارد و يامال عامك يه متن مبدأ، زبانكند كتصور  

اشـتباه    مـتن مبـدأ، بـه   ك سبة متن مقصد را دربارةن است باز هم خوانند ك در ترجمه، مم   ياصل
  . مياندازيب

  ساخت جمله
ه در كهمانگونه :  گنجانده شده در ساخت جمله   ي وصف يها ملك و م  ي فرع يها  جمله) الف
 و كين عناصـر سـب  يـ  ايبـردن آگاهانـه و عمـد     اركـ ست در ب  يـ الك خـاص    ي زبان كسب آغاز به 

 و گنجانـده شـده در خـالل    يفات اضافي و توصيش از حد از جمالت فرع  ي استفاده ب  يعبارت به
م و ينـ ك اسـتفاده  ي زبان فارسـ   يها تيم در ترجمه از قابل    ينك يعت اشاره شد، الزم است س     يروا
عنوان  ه به كست آنست   يالك يرا هدف اصل  يم، ز ينكخواننده ترجمه منتقل      خاص را به   كن سب يا

 و  يفات و انـدراجات بـا اسـتفاده از جمـالت فرعـ            ي خوانـدن توصـ    يمثال، ذهن خواننده در پ    
جـان  يان جمله، آماده شود و ه     ي در پا  يا ا مسئله ي ي نام بردن از شخص    ي، برا يفي توص يها  ملكم

 ي بـرا  يانيـ  و پا  يرگـول آغـاز   يدفعـات از دو و     سنده، بـه  ين منظور، نو  يبد. ابدي يخواننده فزون 
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رده اسـت و در ترجمـه هـم         كـ داد، اسـتفاده    يـ ح رو ي در تـشر   ي اضاف يا مطلب يف  يافزودن توص 
 كسـب  د بـه  يـ ، با )2(و  ) 1 (ة دو ترجمـ   عنـوان مثـال، در     به. ار برد ك  را به  ين راهبرد يتوان چن   يم

ت داد و يـ ان جملـه، اهم يـ عنـوان نهـاد در پا    به"مادر"ر متداول واژه  يگاه غ يساخت جمله و جا   
باره در آخـر جملـه      يك  خواندن نام مادر به    يجان خواننده در پ   يست در باال بردن ه    يالكهدف   به

  :ن قرار استيعبارت از ا. در ترجمه، جامه عمل پوشاند
Da erscheint, aus einer Nebenstraße, mit einem Eimer Wasser, den sie auf 

dem Kopf trägt, die Mutter.  
 سرش سـطل آب     يه بر رو  كله مادر   كدفعه سر و    يك  به يناركابان  ياز خ ): 1 (ةترجمه شمار 

  .دا شديبود پ
  .دي سر رسيا وچهك سر داشت از پس ي رويه سطل آبكمادرش ): 2 (ةترجمه شمار

 آب بـر سـر حمـل        يه سـطل  كـ ، هم در آن حال      يا وچهكناگاه، از پس     به: يشنهاديترجمه پ 
  . ديرد، مادر، از راه رسك يم

 ي فرعـ  يهـا   جمله ةه دربار ك، همانند آنچه    ي وصف يها ملك م ةدربار: ي وصف يها ملكم) ب
ن يـ گنجانده شده در ساخت جمله، شرح داده شد، الزم است در ترجمـه بـصورت گنجانـدن ا                 

  .ت داديست در ترجمه اهميالك كسب رگول عمل شود و بهي وكمكها در بطن جمله با  ملكم
، در هـر دو     ي و سجاوند  ي نگارش يها استفاده از نشانه  : ي و سجاوند  ي نگارش يها نشانه) ج

  .ها توجه داشت آن د بهيه باكت نشده است ي رعايترجمه، در موارد

  ي متون ادبةس ترجمي تدرةربار دي آموزشيشنهادهايج و پي، نتايانيات پاكن
، ي و تنـوع سـاختارها و عناصـر دسـتور          كي، سـب  ي، فرهنگ ي واژگان يل غنا يدل  به يمتون ادب 

ان بـا   ي دانشجو ييآشنا. س آن دارند  يت در آموزش ترجمه و تدر     ياهم   پر ي، نقش يي و معنا  ينحو
ها   با مهارتيي دانش و آشنايجي، آموختن تدري و در بخش عمل  ي متون ادب  ة ترجم ي نظر يمبان

ـ ة ترجمـ يريـ گ لكز روند ش ي الزم و ن   يو ابزارها   ي در زبـان مقـصد، از مقـدمات ضـرور    ي ادب
 يبررسـ .  اسـت  ين واحد درسـ   ي مدرسان ا  ةرود و تحقق آن بر عهد       ين متون بشمار م   ي ا ةترجم

 آن،  ي و عناصـر فرهنگـ     كي و سـب   ي خاص نحو  ي ساختارها ياوكن نوع متن، وا   يي، تع يمتن ادب 
 مـتن،  ي برامـده از بررسـ   ةن روش ترجمـ   يـي  مـتن و تع    ةش از ترجمـ   يت ترجمه پ  ين مامور ييتع

. شـود   يان م ي دانشجو ي ادب ةت توانش ترجم  ي معادل و تقو   يا   ترجمه ةموجب فهم بهتر متن، ارائ    
ت ترجمـه،  يـ مامور  توجـه بـه  يعبـارت   در زبان مقصد و بـه ي ادب ةرد ترجم كاركهدف و    توجه به 
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ـ    ينار گز كد در   ين رو با  ي معادل دارد؛ از ا    يا   ترجمه ة در ارائ  ي اساس ينقش  ينش مناسب متون ادب
ت ي از مامور  يعبارت ا به ي ي آموزش يها، از ابزار    آن ة ترجم ي انتخاب متن، برا   يارهايبر اساس مع  

ن يـي ت ترجمـه را تع يـ ، ماموريالس درسـ ك ترجمه در يها ني تمريم و برا  ينكترجمه، استفاده   
 يريـ گ  شيمنظور پ  ز، به ين موانع ن  يردن ا كند ترجمه و برطرف     ادشده در رو  ي موانع   يبررس. مينك

الت ك مـش  ينار موانـع ترجمـه، بررسـ      كدر  .  است ي ضرور ي، امر ي ادب ةاز بروز خطا در ترجم    
 ياريـ ل متن، ما را در بهـره جـستن از راهبـرد مناسـب ترجمـه،              ي، پس از تحل   يخاص متن ادب  

 ي بـا خطاهـا  يواژگـان -ي و دسـتور ي نحـو يان خطاهـا يد م يدر صورت بروز خطا، با    . دهد  يم
 ي خطا يعبارت ا به يرد نادرست متن در زبان مقصد       كارك از   ي ناش يز خطا ي و ن  كي و سب  ياربردك

ـ  ة خطـا در ترجمـ  يابيت ترجمه در متن مقصد، در ارزيافتن مامور ي از تحقق ن   يناش ، ي مـتن ادب
ل قابـل   ي، پتانـس  يردكاركـ ا  يـ  كي، سـب  يه از لحـاظ نحـو     ك ي از متون  ةاستفاد. ميز قائل شو  يتما

 ي از دانش زبان خـارج     ياربردك دارند، باعث استفاده     يالت ترجمه ادب  ك مش ي در بررس  يتوجه
ت آنـان   يـ ان با چالش در ترجمه و باال رفتن خالق        ي دانشجو يياروي در ترجمه، رو   يو زبان مادر  

  .شود ي ماني دانشجوةت توانش ترجمي و تقويريها و سرانجام، فراگ ن چالشيرفت از ا در برون
ـ         ك و   ي متون ادب  ةمحور نرد در ترجم     ردكاركروش   با استناد به    ياربـست آن در عمـل و در پ

 يا ترجمـه   بـه يابيه دستكدست آمد  جه بهين نتيت ترجمه در پژوهش حاضر، اين مأمورييآن، تع 
 ي زبـان كرد و سـب كاركـ  كدر ارز در زبان مقصد، با توجه بـه   همي زبانكرد و سبكارك با   معادل

 ك از سـب ي ناشـ يل خطاهـا يالت و تحلك مشيدر بررس. دست خواهد آمد تن در زبان مبدأ به  م
ه كـ م  يديتـه رسـ   كن ن يت ترجمه، بد  ين مامور ييه نرد و تع   ينظر ست با توجه به   يالك خاص   يزبان

 -يردكاركـ  يخطاهـا  ، نسبت بـه  ي دستور -ي واژگان يساختارها  از عدم توجه به    ي ناش يخطاها
هدف از ترجمه و     ز بسته به  يمان ن   يابيتر در ترجمه دارند و ارز       تيم اهم كمراتب    به ي نقش كيسب

 يسنده و ابزارهـا   ي خاص نو  ي زبان ك سب كد گفت، در  يدر واقع با  . ت آن صورت گرفت   يمامور
 ي دسـتور -ي واژگـان يشتر از شناخت صرف معانيمراتب ب  بهيتي آن، اهمياني و بي و زبان ينحو

 ة ترجمـ ي خطاهـا يابيـ ن بهتر است مدرسان ترجمه در ارز    يابنابر. جمالت متن در ترجمه دارد    
ن يـي ن ترجمه تعي تمري براي آموزش يعنوان ابزار  ه به ك يا  ت ترجمه يتحقق مامور  ان، به يدانشجو

ه كـ ناگفته نمانـد    . نندكنوع خطا، اعمال      نسبت به  ي متفاوت يابياند، توجه داشته باشند و ارز       ردهك
وتـاه  ك يا  نمونـه ة ترجمي انجام گرفته بر رو   يبررس  صرفا به  ن پژوهش، يآمده در ا    دست ج به ينتا

ز آثـار   يگر نثر او و ن    ي د يها   نمونه ة ترجم ةنظر دربار   ست، محدود شد و اظهار    يالك ياز نثر آلمان  
  . استيتر  مفصليها ازمند بحثيسنده، نين نوي ايشينما
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