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این بخش از یکی فکر کنیم با عنوان ویرایش مجدد. بحث جدیدی را آغاز میدر این بخش  

 شدههای چاپمهی از ترجبسیاربودند فته است که گفته فر الهام گر دکتر خزاعی هایهاز مقال
غیرداستانی کنیم متون متونی را که برای ویرایش انتخاب می. دارند یرایش مجددو ز به انی

شوند. این موضوعات عام که برای مخاطبی عام نوشته میبا هایی ویژه کتاببه ؛د بودنخواه
. اگر کنندمیترجمه نومترجمان  مخاطبان زیادی هم دارند معموالً  که اتفاقاً را ها قبیل کتاب

کنند، ها را که ناشرانش چندان هم معتبر نیستند، ویرایش میانه نگاه کنیم، این کتابخوشبین
بدساختار  هایلهاست به ویرایش کامًال صوری و بازنویسی جم ولی احتماًال ویرایش محدود

هیچ چون  ؛ها اساسًا غیرقابل ویرایش استگیرد. درواقع برخی از این ترجمهرا دربرنمی
 را با ساختاری جدید بنویسد. هاهتواند کار مترجم را بکند و تمام جملویراستاری نمی

م ترجمه باید ییآنها در این بخش این است که بگو  ۀها و بحث دربار هدف از ذکر نمونه
درست صورت بگیرد. اگر مترجم در کار خود کوتاهی کند، هم خواننده را به دردسر  أاز مبد 

 و کاری هم از دست ویراستار ساخته نیست.  اندازد و هم ویراستار رامی
کند نه به نوع متنی که ترجمه میاین است که مترجم  یهایترین اشکال چنین ترجمهبزرگ

این نوع متون آنچه مهم است اطالعاتی است که توجه دارد و نه به نیاز مخاطب خود. در 
چون اولویت کار مترجم انتقال اطالعات است، این اطالعات باید و  کندنویسنده عرضه می

ها هم نوعًا این نوع ترجمه ۀبا زبانی خالی از ثقل و ابهام نوشته شود. خوانندثر و ؤ ای مشیوه به
لفظ را که زبانی نادرست و ثقیل و دیریاب دارد بهلفظ ۀای نیست و ترجمحرفه ۀخوانند

کنند، کار چنین مترجمانی تواند تحمل کند. بنابراین، برخالف آنچه معموًال تصور مینمی
بسیار سخت است چون این مترجمان باید به زبانی بنویسند که خواننده مطلب را به سهولت 
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لفظ بهتواند لفظنمیمترجم دیگر درک کند. 

ترجمه کند. ساده و روان نوشتن کار بسیار 
بسیاری از جاها مترجم  زیرا ؛دشوارتری است

نویسنده را به بیانی دیگر  ۀمجبور است جمل
سفانه این نوع مترجمان نه توان آن أبنویسد. مت

این  ۀرا دارند که چنین کاری بکنند و نه اراد
برد. برای می وقت چون این کار قطعاً  ؛کار را

تر این است که دشواری کار را به آنها ساده
 هاهخواننده منتقل کنند و بگذارند او با جمل

 کشتی بگیرد بلکه معنایی از آنها استخراج کند. 
در این بخش به بررسی تعدادی از 

به  ارتباط با کودککتابی با عنوان  هایهجمل
اگر ناشر کتاب ویراستاری هم داشته است، نامش پردازیم. می مختارۀ شهرازاد حکیمترجم

که خواهیم دید، غالبًا کتاب، چنان هایهجملکتاب قید نشده است.  ۀدر شناسنام
خصوص مخاطب خاص این کتاب هاللفظی ترجمه شده و برای عموم خوانندگان بتحت

   دشوار و آزاردهنده است. 
In psychotherapy, a child is never told, “you are great.” Judgmental 
and evaluative praise is avoided. Why? Because it is not helpful. It 
creates anxiety, invites dependency, and evokes defensiveness. It is 
not conducive to self-reliance, self-direction, and self-control, 
qualities that demand freedom from outside judgment. They require 
reliance on inner motivation. Children need to be free from the 
pressure of evaluative praise so that others do not become their 
source of approval.  

تو پسر کوچولوی «شود: گفته نمی ککود  یک، هرگز به یدرماندر روان شده:چاپترجمۀ 
شود. از تحسین مبتنی بر قضاوت و ارزیابی اجتناب می». ایالعادهتو فوق«، »خوبی هستی

آورد و حالت دفاعی کند، وابستگی به وجود میچرا؟ زیرا مفید نیست. ایجاد اضطراب می
دهی و کنترل خود منجر یی مانند اتکا به خود، خودجهتهاانگیزد و به ویژگیرا برمی

ها نیاز به اتکا به انگیزه و ارزیابی درونی دارد. کودکان نیاز دارند از شود. این ویژگینمی
 .کننده رها باشند تا دیگران سرچشمه تأیید ایشان نگردندفشار تحسین ارزیابی
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». ایالعادهتو فوق«: گویندنمیبه کودک گاه هیچدرمانی، روان در شده:ویرایش ۀترجم
باعث کنند. چرا؟ چون مفید نیست. از تحسین مبتنی بر قضاوت و ارزیابی اجتناب می

شود زند و مانع از آن میدامن میاو شود و به رفتار دفاعی اضطراب و وابستگی کودک می
کودک باشد. خودکفا بر رفتار خود کنترل داشته باشد و به خود اتکا بکند و که کودک 
قرار بگیرد. ران قضاوت دیگثیر أنباید تحت ت یابد،هایی دستبه چنین ویژگیبرای اینکه 

کودک نیاز به انگیزه درونی دارد. کودک باید از فشار تحسین آمیخته به قضاوت دیگران 
  یا رد کند. رها باشد تا حرف دیگران باعث نشود چیزی را قبول 

 هایهمجهول نویسنده به جمل هایهپیشنهادی، جمل ۀکنید، در ترجمکه مالحظه میچنان
اجتناب «؛ »گویندنمی«تبدیل شده به » شودگفته نمی« مجهول ترجمه شده است:شبه
اتکا به خود، (مثل همچنین برخی صفات . »کننداجتناب می«تبدیل شده به » شودمی

کودک اند تا از ثقل جمله کاسته شود: (هتبدیل شدجمله به  )دهی و کنترل خودخودجهت
  )به خود اتکا بکند و بر رفتار خود کنترل داشته باشد و خودکفا باشد.

As adults we have all felt hurt, angry, afraid, confused or sad. At 
times of strong emotion there is nothing as comforting and helpful 
as a person who listens and understands.   

عنوان بزرگسال ما همه احساس آسیب، خشم، ترس، سردرگمی و غم به :شدهترجمۀ چاپ
کند و درک کسی که گوش میچیز مانند ایم. به هنگام احساس شدید هیچرا تجربه کرده

  دهنده نیست. بخش و یاریکند، آرامشمی
ایم و ایم، ترسیدهایم، عصبانی شدهما بزرگساالن همگی آزرده شده :شدهترجمۀ ویرایش

های ما کسی که به حرف ۀچیز به انداز هیچمواقعی چنین در  ایم.اندوه شدهتردید و ار دچ
   بخش نیست. به حال ما سودمند و آرامشگوش کند و درکمان کند 

تا حد امکان مطلب را به زبان و تعبیرات آشنای م کردفوق کوشش هایهدر ویرایش جمل
 پرهیز» کردنتجربه«و » عنوانبه« هایهفارسی برای خواننده بنویسم؛ به همین جهت از کلم

چنین حکمی صادر شده پس  غلط ننویسیم. دلیل این کار این نبود که چون در کتاب کردم
ای خود ردم عادی در زبان روزمره و غیرترجمهمبرم. دلیلش این است که من هم بکار نمی

شود. یعنی دیده میها مهجدر تر  ،یا فقط ،ربیشت هاهبرند و این کلمکار نمیهبرا  هاهاین کلم
  هم در فارسی ادای مقصود کرد.   هاهتوان بدون این کلممی
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It is not unusual for children who are praised for being smart, to 
become less likely to take on challenging learning tasks since they 
do not want to risk their high standing. In contrast, when children 
are praised for their efforts, they become more persistent in difficult 
tasks.  

 کنندخاطر باهوش بودنشان تعریف میبه هایی که از آنهادرمورد بچه :شدهترجمۀ چاپ
برانگیزی را انجام دهند، عجیب نیست که کمتر احتمال دارد تکالیف آموزشی چالش 

خواهند جایگاه باالی خود را به خطر بیندازند. برعکس، وقتی از کودکان به چراکه نمی
  شوند.شود، در انجام تکلیف دشوارتر، مصرتر میخاطر تالش آنان تعریف می

نیست که آن بچه نخواهد عجیب ای تعریف بکنید، اگر از هوش بچه ترجمۀ ویرایش شده:
به مخاطره بیندارد. برعکس، محبوبیت خود را را بیاموزد چون دوست ندارد دشوار کارهای 

 کارهای دشوارترانجام د بر کنیکه کرده تحسین میدشواری خاطر کار هکودکی را بوقتی 
  ورزد. بیشتر اصرار می

تر خواندن و درک آن سادهکه است ای دیگر نوشته شده گونهاول به ۀدر اینجا هم جمل
   دوم هم از حالت مجهول به حالت معلوم تبدیل شده است.  ۀباشد؛ همچنین جمل

Direct praise of personality, like direct sunlight, is uncomfortable 
and blinding. It is embarrassing for a person to be told that she is 
wonderful, angelic, generous, and humble. She feels called upon to 
deny at least part of the praise.  

ستقیم خورشید، ناراحت و تعریف مستقیم از شخصیت، مانند نور م شده:ترجمۀ چاپ
العاده، فوقکننده است که به او گفته شود او . برای شخص خجلاست کورکننده

ند از او خواسته شده حداقل به کند و فروتن است. او احساس میممانند، سخاوتفرشته
  بخشی از این تعریف اعتراف کند.

زند و ناراحت تعریف مستقیم مثل نور مستقیم خورشید چشم را می شده:ترجمۀ ویرایش
صفت است، فرشتهالعاده، سخاوتمند، فروتن یا فوقگویند کسی که بهش میکند. می

   کمی از آن تعریف را تکذیب کند. کمدستمجبور است کند شود. احساس میمعذب می
اللفظی تاحدی غیرفارسی ترجمۀ تحتتعبیراتی که نویسنده آورده در اثر فوق  ۀدو جملدر 

شده و در نتیجه، به همان نسبت، دو جمله از معنی دور و درکش دشوارتر شده تصنعی  و
 اللفظی ترجمه شده تاکردم جمالت مترجم را که تحتهای زیر هم سعیدر نمونهاست. 
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    تر ارتباط برقرارکند:م تا خواننده با متن راحتامکان با تعبیرات آشنای فارسی بنویسحد 
In our own childhood, we were not taught how to deal with anger as 
a fact of life. We were made to feel guilty for experiencing anger 
and sinful for expressing it. We were led to believe that to be angry 
is to be bad. Anger was not merely a misdemeanor; it was a felony.  

عیت قعنوان یک وادر کودکی به ما نیاموختند که چگونه با خشم به شده:ترجمۀ چاپ
خاطر احساس خشم و ابراز آن احساس گناه کنیم. شویم بهزندگی برخورد کنیم. ما وادار می

شد که خشمگین بودن یعنی بد بودن. خشم تنها یک وجود آورده میاین باور در ما به 
  اری نبود؛ یک جنایت بود.کخالف

های زندگی در کودکی به ما یاد ندادند که خشم را واقعیتی از واقعیت شده:ترجمۀ ویرایش
ایم و شویم خیال کنیم جرمی مرتکب شدهبدانیم. کاری کردند که هروقت عصبانی می

این تصور را به ما القا ایم. ی مرتکب شدهناهخیال کنیم گکنیم خشممان را ابراز میهروقت 
حساب هبلکه جرم ب ؛کردندشدن بد است. خشم را خطا تلقی نمیکردند که عصبانی

  آوردند. می
Having been brought up not to show our true emotions, we are 
proudest when, in the midst of the greatest turmoil, we show the least 
reaction.   

مان را نشان ندهیم، وقتی ایم که احساسات واقعیما که طوری تربیت شده شده:چاپترجمۀ 
  آشفتگی، کمترین واکنش را نشان دهیم. ترین ه بزرگکنیم که در میانبیشتر از همه افتخار می

 همین. به مان را بروز ندهیمایم که احساسات واقعیطوری تربیت شده شده:ترجمۀ ویرایش
  بالیم. دهیم بیشتر به خود مییی سخت، هرچه کمتر واکنش نشان میدر وسط دعوادلیل، 

Resolutions about not becoming angry are worse than futile. They 
only add fuel to fire. Anger, like a hurricane, is a fact of life to be 
acknowledged and prepared for. The peaceful home, like the hoped-
for peaceful world, does not depend on a sudden benevolent change 
in human nature. It does depend on deliberate procedures that 
methodically reduce tensions before they lead to explosions.   

از بیهوده است و فقط به آتش تر تصمیم درمورد خشمگین نشدن بیهوده شده:ترجمۀ چاپ
ای از زندگی است که باید پذیرفت و برا ی آن زند. خشم، مانند یک توفان، چهرهدامن می

آماده بود. خانه آرام، مانند دنیایی که امیدواریم در صلح باشد، به یک تغییر خیرخواهانه 
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طور بستگی دارد که به های عینیناگهانی در طبیعت انسان بستگی ندارد، بلکه واقعًا به شیوه

  دهد.های پیش از انفجار خشم را کاهش میمند تنشروش
کامًال بیهوده است که تصمیم بگیرید عصبانی نشوید. این کار بیشتر  ترجمۀ ویرایش شده:

واقعیت زندگی است. باید آن را است.  توفانخشم مثل کند. ور میآتش خشم شما را شعله
یا جهانی آرام داشته باشیم  آرام ایخانهبرای اینکه آن آماده بود. مقابله با ی پذیرفت و برا

تغییر  ذاتی نیکداشته باشیم که در آرزوی آن هستیم، الزم نیست ذات بشر را ناگهان به 
قادر است تنش را کنترل کند و شود که ایجاد میای سنجیدههای با روشبدهیم. آرامش 

  نگذارد به خشم تبدیل شود. 
When a child is repeatedly told by her parents or teachers that she is 
stupid, she comes to believe it. She starts thinking of herself as such. 
She then gives up intellectual efforts, feeling that her escape from 
ridicule lies in avoiding contest and competition.  

گویند که احمق است، وقتی والدین یا معلم کودک به دفعات به او می شده:ترجمۀ چاپ
ای دربارۀ خود. سپس کند به داشتن چنین عقیدهشود و شروع میکم باورش میکم

کند فرار او از مورد تمسخر قرار گرفتن با کند، زیرا احساس میهای ذهنی را رها میتالش
  ود.شها عملی میها و رقابتدوری از مسابقه
گویند که احمق است، به او مییکسر وقتی والدین یا معلم کودک شده: ترجمۀ ویرایش

پندارد و درنتیجه از کارهایی که نیازمند خود را احمق میشود و باورش میکم کودک کم
اش نکنند کند برای اینکه دیگران مسخرهفکر میکند چون تالش فکری است اجتناب می

   شرکت کند.ها و رقابتها مسابقهنباید در 
The child may learn that his or her own anger is not catastrophic, 
that it can be discharged without destroying anyone. This lesson may 
require more than just expression of anger by parents.  

تواند آمیز نیست و میبیاموزد که خشم خود او فاجعهتواند کودک می شده:ترجمۀ چاپ
زدن به کسی تخلیه شود. این درس به بیش از تنها یک ابراز خشم توسط والدین بدون صدمه

  نیاز دارد.
 توانیمقدر بد نیست و میشدن آنکه خشمگین کودک باید بیاموزد شده:ترجمۀ ویرایش

یم. کودک این درس را فقط با کنانیم خشممان را تخلیه بدون اینکه به کسی آسیب برس
 گیرد. نمی در و مادرش یاددیدن خشم پ
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