
 

 

  دربارة ترجمه

    

  فريبرز مجيدي

هاي اصلي مقابله كنند و به  ها را با متن كار دارند كه بايد آناي سرو شده هاي ترجمه جا كه ويراستاران گاه با متن از آن

ترجمه  چون اين مهارت آگاهي كاملي داشته باشند و بدانند كه هنرِبپردازند، پس ناگزيرند كه از چندواصالحشان 

ده به نساست براي انتقال رسا و گوياي پيام نوياي  ي يك متن نيست، بلكه وسيلهها فقط برگردان واژه به واژة جمله

  خواننده.

در ترجمه،  .اند ها از اين لحاظ با يكديگر متفاوت هر زباني از لحاظ صرف و نحو ساختاري خاص خود دارد، و زبان

ديگر (مقصد) ريخته شود، يعني جامة زبان دوم را بپوشد. در اين  زبانايد به قالب مطلبي از ساختار يك زبان (مبدأ) ب

ترين و  يا معني در زبان اول حذف شود، آن معني و محتوا بايد به روشني از محتوا ئكه نبايد هيچ جز ميان، ضمن آن

خواه از حيث صرف و خواه از  هاي مربوط به دستور زبان ــ ترين صورت به قالب زبان دوم درآيد و همة نكته روان

ق اين امر آن است كه مترجم به هردو زبان (مبدأ و مقصد) و ترين وجه رعايت شوند. شرط تحق يقحيث نحو ــ به دق

ح و رايج در زبان مقصد هاي مصطل بردن غلطشته باشد، از به كارانيز به موضوع و مضمون متن تسلط كافي و كامل د

كنند  ترين وجه داللت مي هايي را كه بر منظور نويسندة متن به روشن ها و عبارت ترين واژه درستبپرهيزد، بهترين و 

ترساختن  هرچه روشن اي در راه به منزلة وسيله يهاي سجاوند بر طبق منطقِ دستور زبان به كار برَد، و از نشانه

  مفهوم متن بهره برگيرد.

هاي سرشتي او باشد،  ناپذيري از ويژگي دقت و حوصله و خستگيتواند به اين هدف نايل شود كه  مترجمي مي

اش اعتماد كامل نداشته  هاي مناسب مراجعه كند، به حافظه نامه اي مرتباً به منابع و وارژه ترين شبهه براي رفع كوچك

 باشد، و پيوسته دامنة اطالعاتش را گسترش دهد.


