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 دهيچك

اجتمـاعي شـده  متون علـوم ويژه در كشور ما، توجه كمي به ترجمة متون علمي، به
شناس مـا توجـه خـود را بـه     پژوه و زباناست و اكثر محققان و دانشگاهيان ترجمه

پردازان ترجمـه نيـز زيـاد بـه     اند.البته،بايد گفت كه نظريهمتون ادبي معطوف كرده
ترجمـة متـون    اسـت. شان متون ادبي بـوده اند و تمركز اصليمتون علمي نپرداخته

ود را دارد و هركسي قادر نيسـت كـه وارد عرصـة ترجمـة     علمي مشكالت خاص خ
مسـئله، هـدف   با توجه بـه ايـن   خصوص متون علوم اجتماعي، شود.متون علمي، به

تحقيق حاضر اين است كه براي ترجمة متون علوم اجتماعي راهكارهايي برگرفته از 
وم پردازان رشتة مطالعات ترجمـه ونيـز مترجمـان فعـال در زمينـة علـ      آراي نظريه

منظور، به مواردي همچون تمايز ميـان متـون ادبـي و    اجتماعي ارائه دهد. براي اين
كنيم و درخالل ابي در ترجمة متون علوم اجتماعي اشاره مييعلمي و فرآيند معادل

ـ تحقيق  پژوهش توصيفي پردازيم.اين موارد به مشكالت ترجمة اين نوع متون مي
ه بتواند توجه ما را به ترجمة متون علمي بيشتر تحليلي استواميد است كه اين مقال

________________________________________________________ 
(نويسنده مسئول) تهراني خوارزم دانشگاه ترجمه، ارشدمطالعاتكارشناس1

Mostafa_Sedaghat@yahoo.com 
 alibigdeli.hist@yahoo.com تهران يدبهشتيشه دانشگاه خيتار استادگروه2



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٥٨ 
 

ترجمة متون علوم  مند بهكند و براي دانشجويان رشتة علوم اجتماعي و افراد عالقه
 اجتماعي و علمي مفيد باشد.

: متون علمي، متـون علـوم اجتمـاعي، ترجمـه، مطالعـات ترجمـه،       واژگان كليدي
  ابي.يمعادل

  
  مقدمه

شناسي، هاي مختلفي همچون مردمتوان براي رشتهاست كه مي اجتماعي اصطالح وسيعيعلوم
كار برد و هدف اصلي آن اكتساب سياسي و... بهشناسي، علومشناسي،تاريخ،جغرافيا،روانجمعيت

تعريف، بايد ). با توجه به اين5: 1970اجتماعي است (شوتز،  يافته درباب حقيقتيدانشي سازمان
شناسي  اي خاص مانند جامعهگيرد و تنها به رشتهي را دربرمياجتماعي متون مختلفگفت علوم

هاي علمي، مانند هاي خاص خود را دارند كه آنها را از ديگر متنمتون ويژگيمحدود نيست. اين
هاي خاص سازد. با توجه به ويژگيهاي ادبي متمايز ميفيزيك، رياضيات، شيمي و...، و نيز متن

رو خواهد شد كه مختص علومهايي روبهها نيز با سختيمتنايناجتماعي، مترجم متون علوم
شود كه اجتماعي، مانند متون علمي ديگر، از مفاهيمي استفاده مياجتماعي است. در متون علوم
  اند.عنصر اصلي ارتباط با خواننده

ون اجتماعي هاي متمايزكنندة متاعتقاد است كه يكي از ويژگي) بر اين 1981( ايمانوئل والرشتاين
سو داراي ارجاعات اين نوع مفاهيم ازيك«كند: ) بيان مي88: 1981كثرت مفاهيم است. والرشتاين (

بيان به». هاي مشترك مربوط به حقيقت هستندبنديو براساس اطالعات و طبقه معنايي مشترك
آگاهي دارند.  ها آن اند كه بيشتر افراد ازديگر، اين نوع مفاهيم از دانش و اطالعاتي استخراج شده

هايي به راه افتادهن مفاهيم ميان همگان مشترك نيستند و درباب آنها بحث و جدليازسويي ديگر،ا
رو خواهد شد كه براي حل است.مترجمي كه با اين مفاهيم سروكار دارد نيز، قاعدتاً، با مشكالتي روبه

) ترجمه فرآيند 1967/2000لوي ( آنها بايد تصميمات مناسبي اتخاذ كند؛ چون، بنابر نظر جري
حلي اتخاذ كند كه عني مترجم براي انتقال مفاهيم به زبان ديگر بايد راهيگيري است؛ تصميم

بيشترين تأثير را بر خواننده داشته باشد و تالش كمتري نيز از خود مترجم بطلبد. مترجم متون 
هاي متن احاطة كامل داشته كه به ويژگيتواند بهترين تصميم را اتخاذ كند اجتماعي زماني ميعلوم

  خوبي بشناسد.هاي مناسب براي غلبه بر مشكالت را بهحلباشد و راه
خصوص متون علمي، با آن مواجه كي از مشكالتي كه مترجمان در فرايند ترجمة متون مختلف، بهي

ميت بيشتري ابي در متون علمي به نسبت متون ادبي از اهيابي است. معادليشوند معادلمي
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دهد، اما در در متون ادبي اين بافت متن است كه به يك كلمه مركزيت و اهميت مي«برخوردار است.
توانند از مركزيت و اهميت برخوردار متون علمي بعضي از كلمات بدون نياز به بافت متني مي

  ).68: 2012رستمي، (صداقت »باشند
اجتماعي را هاي متون علومآنيم تادر ابتدا، ويژگيبا توجه به آنچه بيان شد، در تحقيق حاضر بر

خصوص ها، مشكالت موجود در ترجمة اين نوع متون، بهم و با توجه به اين ويژگييمشخص كن
شناس و نيز پژوه و زبانابي، را بررسي كنيم و با توجه به نظر دانشمندان ترجمهيفرآيند معادل

خصوص هايي براي حل مشكالت اين متون، بهاجتماعي، راهمترجمان برجستة فعال در عرصة علوم
  ابي، ارائه دهيم.يدر زمينة معادل

  
 مباني نظري

شود افراد در ترجمه دچار مشكل شوند، فقدان شناخت دربارة متن كي از عواملي كه باعث ميي
اند.اما، هر متن كسانيها، ازنظر او، داند و تمام متنهاي متن را نميبيان ديگر، مترجم ويژگياست. به
كار هاي خاصي براي ترجمه بهخاص خود را دارد و با توجه به نوع متن بايد روش يهاويژگي

آفريند اجتماعي، مشكل ميخصوص در حوزة علومكي از عواملي كه براي مترجمان، بهيبرد.بنابراين،
هاي ها روشام متنشود مترجمان براي تمتمايزنگذاشتن ميان متون مختلف است كه باعث مي

پردازان برجسته در مطالعات ترجمه، متنكي از نظريهي)،2000كار گيرند.كاترينا رايس(يكساني را به
)اين چهار 1934  است و كارل بوهلر (ها را براساس كاربردهاي زباني به چهار دسته تقسيم كرده

  شرح ذيل هستند:هاي آنها بهاست. اين چهار نوع متن و ويژگيدسته را بسط داده
هاي موجود در متن) از اهميت ها، محتوا (پيامدر اين نوع متن 2(محتوامحور): 1. متن اطالعاتي1

هاي علمي از ها(فرم زباني) اهميت كمتري دارد. گزارشبيشتري برخوردار است و چگونگي بيان پيام
طوركلي، متون علمي است.بهاند كه هدفشان انتقال پيام و دادن اطالعات به خواننده دستاين

  گيرند.زيرمجموعة اين نوع متن قرار مي
ها،فرم (چگونگي بيان محتوا) از خود محتوا در اين نوع متن 4محور):(فرم 3. متن بياني يا توصيفي2

كند. شناختي زبان استفاده مي، نويسنده بيشتر از بعد زيبايياهميت بيشتري دارد. در اين نوع متن
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سازد ها متمايز ميها را از ديگر متنمتندست آثار بايد برشمرد. آنچه اينادبي را از اين شعر و متون
  چگونگي بيان است نه خود پيام موجود در متن.

بيان ديگر، تمركز اين نوع متن بر جاذبه و گيرايي است. به 2محور):(متون جذبه 1. متن ترغيبي3
اي خاص رفتار كند. ازميان اينشيوهننده است تا بهكردن و متقاعدساختن خوامتن جذبهدف اين
توان به تبليغات و شعارهاي تبليغاتي اشاره كرد كه هدف آنها كشيدن خواننده به سوي متون مي

  خود و متقاعدكردن اوست.
هاي الكترونيكي همراه متون نوشتاري،از رسانهن نوع متن، بهيدر ا3اي:ـ رسانه. متون شنيداري4

هايي هستند كه اي متنعبارت ديگر، متون چندرسانهشود. بهتصوير و موسيقي و... استفاده ميمانند 
چنين متن«شود.با وجود اين، هاي ديگر تكميل ميكمك عناصري از رسانهشان بهمحتواي كالمي
: 2006شاتلورث و كاوي،»(شده در باال تعلق دارندمتن اشارهحال به يكي از سههايي درعين

هاي تلويزيوني درشمار هاي راديويي يا نوشتهها، نوشتهنامههاي مصور،نمايشها، فكاهي).ترانه175
  متون هستند.اين

ابي برود. در گذشته، يسراغ معادلپس از آنكه مترجم نوع متن را شناخت، بايد براي ترجمة متن به
ر ييامروزه اين ديدگاه درحال تغاست، اما تك كلمات بودهابي تكيفرآيند ترجمه براساس معادل

است. آنچه امروزه در ترجمةمتن اهميت دارد، فقط برابري و تعادل ميان كلمات نيست،بلكه ترجمة 
در ترجمة متون علمي و فني،مترجم بايد آگاه باشد «هاي اصلي متن نيز داراي اهميت است. انگاره

شده انتقال ي را به خوانندة متن ترجمهدرستي هدف نويسندة متن اصلتواند بهكه ترجمه چطور مي
ابي در سطح يشوند معادلرو ميكي از مشكالتي كه مترجمان با آن روبهي). 1: 2008(وييرا، » دهد

شود، بلكه در سطوح مختلفي ابي فقط در سطح كلمه خالصه نمييكلمه است. بايد گفت معادل
) در فهرست كتاب معروف خود با 1992(4ا بيكرپژوه مصري، مونپرداز و ترجمهگيرد. نظريهانجام مي

بندي هاي مختلفي دستهگونهابي را بهيمعادل 5عبارت ديگر: كتابي مرجع درباب ترجمهبهعنوان 
  شود:واقع مي ياعتقاد است كه تعادل در سطوح گوناگونكرده و بر اين

________________________________________________________ 
1Appellative Text 
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4 Mona Baker 
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  1. تعادل در سطح كلمه؛1
  2. تعادل فراتر از سطح كلمه؛2
  3گرامري؛. تعادل 3
  4. تعادل متني: ساختارهاي موضوعي و اطالعاتي؛4
  5. تعادل متني: انسجام؛5
  6. تعادل منظورشناختي.6

ابي اصطالحات ياعتقادند كه دو نگرش ديرين براي معادل) بر اين2006( 7هيم و تيموسكيهنري
براين، براي معادلعالوهبه آن اشاره خواهد شد. » ابييمعادل«فني وجود دارد كه در ادامه با عنوان 

) 2006هيم و تيموسكي (مقاله به راهكارهاي مفيد هنريابي راهكارهايي نيز وجود دارد كه در ايني
  كنيم.) اشاره مي1992و مونا بيكر (

  
  شناسيروش

پردازان برجستة ترجمه و ـ تحليلي است؛ ابتدا، براساس آراي نظريهروش تحقيق حاضر توصيفي
هايي از تفاوت شود و نمونههاي ميان متون ادبي و متون علمي ارائه مينظران، تفاوتديگر صاحب

هاي ترجمة شود و روشاجتماعي) ذكر ميميان متون ادبي و متون علمي (با تمركز بر متون علوم
گيرد.سپس، تمركز خود را از كل متن، بر كلمات اختصاصي متون اين متون تحت بررسي قرار مي

) و محققاني چون هنري1992دهيم و با درنظرگرفتن راهكارهاي مونا بيكر (ماعي قرار مياجتعلوم
اجتماعي ارائه ترجمة اصطالحات متون علوم ي) بهترين راهكارها را برا2006هيم و تيموسكي (

  خواهيم داد.
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1 Equivalence at word level 
2 Equivalence above word level 
3 Grammatical equivalence 
4 Textual equivalence: thematic and information structures 
5Textual equivalence :Cohesion 
6Pragmatic equivalence  
7 Michael Henry Heim & Andrzej W. Tymowski 



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٦٢ 
 

  تمايز ميان متون ادبي و علمي 
اند، اجتماعي جزء دستة اولاست،متون علوماي كه كاترينا رايس صورت دادهبنديبا توجه به دسته

چون در اين متون، محتوا و انتقال پيام به نسبت فرم اهميت بيشتري دارد. درنتيجه، متون علوم 
شوند و با متون ادبي (شعر، رمان و...) تفاوت دارند. يكي از اجتماعي جزء متون علمي محسوب مي

دهندة متون ادبي، اين است كه عنصر اصلي تشكيلهاي ميان متون ادبي و علمي ترين تفاوتمهم
ن يعناصر ادبي و زباني مانند تشبيه،استعاره،اصطالحات ادبي و... است. تفاوت ديگر اين متون در ا

شود، ولي هدف متون ادبي بيشتر است كه از زبان در متون علمي براي بيان حقيقت استفاده مي
كردن حقيقت، بهاي مخدوشهدف، حتي بهاوست و اينجذب خواننده و برانگيختن احساس و عالقة 

شوند كه اين دو نوع متن اهداف ديگري هاي متون علمي و ادبي باعث ميآيد. اين تفاوتدست ميبه
  كند:گونه بيان مي) اهداف دو متن علمي و ادبي را اين7: 2005نيز داشته باشند.كارول ريوز (

هاي گوناگون كه اغلب واقعي و پايدارند و براي وضعيت جامعة علمي خواهان وضع چيزهايي است«
كاربرد دارند. جامعة شعري و ادبي خواهان چيزهاي نامتعارف،انتزاعي، مبهم و تغييرپذيرند. شاعران 

نامتعارف و شخصي  يابر اين اميدند كه خوانندگان پس از خواندن شعرشان، قادر به درك تجربه
اي ديگران تكرارشدني يا تكرارناپذير باشد.دانشمندان اميدوارند كه تواند برباشند و اين تجربه مي

هاي كارگيري آنها در وضعيتها و بهخوانندگان پس از خواندن گزارش علمي آنها، قادر به تكرار روش
  »جديد باشند.

 وجه، درهيچهاي متون ادبي، بهباور برساند كه ويژگيهايي ممكن است ما را به اينن تفاوتيچن
عناصري مانند تشبيه و فن «شوند.اما، چنين تصوري نادرست است، چون متون علمي يافت نمي

(ساروكاي، » هاي ذاتي زبان طبيعي استشود، از ويژگيبالغت، كه بيشتر در متون ادبي يافت مي
تون ). بنابراين، ازآنجاكه زبان ابزار انتقال پيام در متون علمي است، عناصر موجود در م653: 2001

توان در متون علمي يافت و اين ضعف متون علمي نيست،بلكه متون علمي با استفاده ادبي را نيز مي
هاي سبكي، زيباييمتون علمي ويژگي«طوركلي، افزايند. بهاز اين عناصر بر قوت و تأثير خود مي

هيم ). هنري651: 2001(ساروكاي، » تشبيهات و استعارات و... خاص خود را دارند بالغي، شناختي،
  نويسند:اجتماعي مي) نيز در تمايز ميان متون ادبي و متون علوم4: 2006و تيموسكي (

اجتماعي معنا و تأثير متن شود. در متون علومسبك نگارش باعث خلق متون ادبي مي شيوةبيان و«
نيز به چشم  ياجتماعي اصطالحات بسيارمعموالً وابسته به شيوة بيان نيست، اگرچه در متون علوم

كنند و درواقع، بعضي اجتماعي به سبك نگارش خود افتخار ميخورد: بعضي از دانشمندان علوممي
  »اند.هاي ادبياجتماعي(براي نمونه روايات تاريخي) شبيه نوشتهاز متون علوم
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با يكديگر  هاييبر تفاوت مزبور ميان متون ادبي و علمي، بايد گفت انواع متون علمي نيز تفاوتعالوه
هاي نحوي خاص خود را دارند.براي مثال، متون سياسي و اجتماعي سبك نگارش، لغات و ويژگي

متن اجتماعي و سياسي  53)با بررسي 2015( 1كي از محققان روسي به نام ويكتوريا سوبوتينايدارند.
مصدري،افعال وجهي و ها، بيشتر از افعال مجهول،وجه متناست كه ازنظر دستوري، در ايندريافته

تنها اصطالحات خاص عبارت ديگر، متون مختلف نهاست. بهساختارهاي مشتق از فعل استفاده شده
شوند. عالوهز بعضي از ساختارها بيشتر در آنها استفاده مييخود را دارند، بلكه از نظر دستوري ن

شوند و ي استفاده ميبراين،بعضي از كلمات در جايگاه اصطالحات خاص در متون مختلف علم
مترجم بايد براساس نوع متن اين اصطالحات را ترجمه كند.براي مثال، كلمة 

شناسي و پزشكي است و از اصطالحات خاص متون اقتصادي،روان» Depression«انگليسي
عني در متن اقتصادي بايد براي ترجمه آن از يمترجم بايد براساس نوع متن آن را ترجمه كند؛ 

» فرورفتگي«و در متن پزشكي از معادل » افسردگي«شناسي از معادل ،در متن روان»ودرك«معادل 
اشاره كرد كه در متون اجتماعيبه » Class«توان به كلمة انگليسياستفاده كند.همچنين، مي

  شناسي ردة جانوران را درنظر دارد.كند و در متون گياهجايگاه اجتماعي و... فرد اشاره مي
گونه تمايزهاي ميان متون خصوص كاترينا رايس، اينپردازان ترجمه، بهيهاز ديدگاه نظر

دارد كه روش خاصي براي ترجمة هر متن مختلف،مخصوصاً متون ادبي و علمي، مترجم را بر آن مي
كننده براي استفاده از روش هاي آن يكي از عوامل تعيينبيان ديگر، نوع متن و ويژگياتخاذ كند. به
م، با يمه است. براي اينكه اين موضوع (اتخاذ روشي خاص طبق نوع متن) را روشن كنخاص در ترج

م كرد كه با توجه به يا اصطالحات ادبي در متون علمي، بيان خواهيهايي از عناصر بالغي ذكر نمونه
دار ميتوان روشي براي ترجمه اتخاذ كرد كه روح متن ادبي را خدشههاي متن علمي، ميويژگي
تاريخ هايي از كتاب بخش نمونه)، كه در آغاز مقاله آمد، براي اين1970با توجه به سخن شوتز(كند. 

بر اين باورند كه رشتة تاريخ و 2شود. برخي) ذكر مي1390قلم رضا نوري شادمهاني(بهفرهنگ ايران
استفاده از انساني است. حتي اگر نظر اين افراد درست باشد، هاي مرتبط با آن جزئي از علومنوشته

ربط نيست، چون هدف اجتماعي است، چندان بياين كتاب براي مقالة حاضر، كه دربارة متون علوم
م و اطالعات به خواننده است. ياجتماعي انتقال مفاهاصلي متون مربوط به تاريخ نيز مانند متون علوم

  اجتماعي، نيست.ون علومهايي از اين كتاب خالف موضوع اصلي متن، ترجمة متدرنتيجه، بيان نمونه
________________________________________________________ 

1Victoria Subbotina 
هاي مربوط نوشته» هايي براي ترجمة متون علوم اجتماعيرهنمون«اي تحت عنوان ) در نوشته2006هيم و تيموسكي (هنري2

هاي ترجمه براي ترجمةمتون علوم اجتماعي اند كه بسياري از روشبندي كرده و گفتهبه تاريخ را جزء متون علوم انساني دسته
 اند.و متون علوم انساني يكسان



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٦٤ 
 

  نمونة اول:
گردد. برخالف خط پروتو ايالمي دورة ايالم كهن،خط خط ميخي ايالمي در اين دوره رايج مي«

كردن زواياي تاريك اين دوره بسيار راهگشا است.بنابراين، در آفتابيميخي كامالً رمزگشايي شده
  ). 97: 1390نوري شادمهاني، »(هستند

» كردن زواياي تاريك اين دوره بسيار راهگشا هستندبنابراين، در آفتابي«جملة بحث ما دربارة 
است كه اصطالحي براي بيان اين جمله استفاده كرده»كردنآفتابي«خواهد بود. نويسنده از عبارت 

  استفاده كند.» ساختنروشن«جاي آن، ازتوانست بهكه ميادبي است، درحالي
آفتابي«اي كه در آن از عبارت دهند،اما جملهمفهوم را انتقال ميها، معنا و هردوي اين جمله

مند ميكند و او را به متن عالقهاست، نظر خواننده را بيشتر به خود جلب مياستفاده شده» كردن
ام موردنظر را يمعنا و پ ازآنجاكه هم جملة نويسندة كتاب و هم عبارت پيشنهادي نگارنده، 1كند.

تواند از دو راه اجتماعي ميخصوص متون علومتوان گفت مترجم متون علمي بهميدهند، انتقال مي
دادن عنصر ادبي با عنصري ادبي در زبان مقصد. براي ترجمة عناصر ادبي استفاده كند: الف) انتقال

ب) استفاده از معادلي در زبان مقصد كه مفهوم عنصر ادبي را برساند.پس، براي ترجمة اصطالح ادبي 
آفتابي«دادن عبارت توان از دو روش استفاده كرد: الف) انتقالگفته، ميكاررفته در جملة پيشبه

آفتابي«دادن عبارت ؛ ب) انتقال" "Put the Sunlight onبا استفاده از عبارت انگليسي» كردن
را » كردنآفتابي«، كه معنا و مفهوم عبارت  "Make Clear"با استفاده از عبارت انگليسي» كردن

  رساند.به زبان ساده مي
روش اول روشي است كه از آن بايد در متون ادبي استفاده كرد.اما از روش دوم نمي توان در متون  

 توان، براي مثال مي كند. ادبي استفاده كرد،چون اين روش ساده سازي روح متن ادبي را مخدوش مي
ي خود  ) در مقاله 1361( عبارتي از قرآن اشاره كرد كه ابوالحسن نجفي ٔبه نمونه هايي از ترجمه

  بيان داشته است.» ي امانت در ترجمه مسئله«تحت عنوان 
اعتماد نيستند؛ زيرا همه، قابلاند و بااينلفظبهترجمة اول، تقريباً، لفظازنظر ابوالحسن نجفي، سه

ترجمه، سبك شاعرانه و ادبي موجود در در اين سه عبارت ديگر،اند. بهمحتوا كرده يسبك را فدا
________________________________________________________ 

از عناصر زباني و ادبي به بهترين شيوه استفاده كنند و بايد بدانند كه استفاده از اين عناصر بر نويسندگان متون علمي بايد 1
كي از منتقدان ي)، 1882نوشتن نويسنده نيست. متيو آرنولد (افزايد و دال بر متكلفعالقةخواننده به درگيرشدن در متن مي

هاي مختلف را به حس اخالقي و حس زيبايي خودش ربط دهد انشادبي برجستة جهان، بر اين باور است كه بشر تمايل دارد د
توانند نظر او، هنر، شعر و بالغت زباني ميكند. بههاي او در ارتباط باشند، آنها را بهتر جذب ميها با اين حسو اگر اين دانش

  ها را جذب كند.نشداهاي جديد را به حس زيبايي و اخالقي خودربط دهد و درنتيجه اينباعث شوند بشر دانش
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اند و در ترجمة عبارت فكر انتقال پيام بودهاست و مترجمان صرفاً بهعبارت قرآني ناديده گرفته شده
داند؛ زيرا اما، ابوالحسن نجفي ترجمة امام محمد غزالي را امين مي اند.سازي بهره گرفتهاز عنصر ساده

محتوا و هم سبك شاعرانه را انتقال دهد، اگرچه كلماتي همچون مترجم هم توانسته 
  را به متن افزوده است.» درختان«و » ها گل«،»دامادي«
  

  نمونة دوم:
افتن پادشاهي هوتلودوش اين شوشينك، سكوت كاملي در مورد ايران و بيشتر سرزمينيبا پايان«

كشد تا اينكه دوباره ال طول ميسگردد. اين سكوت در حدود دويستهاي خاور نزديك حاكم مي
ترتيب ايالم نو آغاز  آورد و بدينهاي رازآلود تاريخ سر بيرون ميخورشيد فرهنگ ايالم از پشت كوه

  ).98: 1390(نوري شادمهاني، » گرددمي
هاي رازآلود تاريخ سر تا اينكه دوباره خورشيد فرهنگ ايالم از پشت كوه«بحث ما دربارة جملة 

از «و » خورشيد فرهنگ ايالم«جمله، نويسنده از تعبيراتي همچون است. در اين» آوردبيرون مي
توان عبارات را بيشتر در متون ادبي مياست كه ردپاي ايناستفاده كرده» هاي رازآلودپشت كوه

تا اينكه دوباره فرهنگ «جمله استفاده كند: جاي جملة مزبور از اينتوانست بهيافت. نويسنده مي
  ».يالم ظهور كردا

صورت دهند، اما جملة نويسنده، كه بهها، معنا و مفهوم يكساني را انتقال ميهردوي اين جمله
مندتر گذارد و او را به خواندن كتاب عالقهاست، بر خواننده تأثير بيشتري ميادبي نوشته شده

  نويسي در ترجمه استفاده كند:دهتواند  اين تعابير را انتقال دهد يا از روش ساكند. مترجم نيز مي مي
1.The sun of Elamite’s culture rise again from the mysterious 
mountains  of the history. 
2.Elamite’s  culture appeared again. 

كند قدرت اثرگذاري آن ها درست است، اما آنچه ترجمة اول را از دومي متمايز ميترجمههردوي اين
تـوان  عبارت ديگر،با استفاده از روش اول مـي ندكردن خوانندة زبان مقصد به متن است. بهمو عالقه

  همان تأثيري را بر خوانندة زبان انگليسي گذاشت كه متن اصلي بر خوانندة زبان فارسي دارد.
توان نتيجه گرفت كه با توجه بـه نـوع هـر مـتن،     شده، ميطوركلي، با توجه به نظرهاي مطرحبه

اجتماعي، محتوا و پيام به نسـبت  كار برد. ازآنجاكه در متون علوماصي را بايد براي ترجمه بهشيوة خ
هـاي زبـاني قـرار    فرم زباني از اهميت بيشتري برخوردار است، مترجم نبايد خود را در گرداب بـازي 

 اجتماعي عناصر ادبـي و بالغـي همچـون اصـطالحات ادبـي، تشـبيه،      عني اگر در متون علوميدهد؛ 
است، مترجم مجبور نيست اين عناصر زباني را به زبان مقصد انتقال دهد و اگر كار رفتهاستعاره و... به

نكته را بايد درنظر داشـت كـه   بتواند معنا و مفهوم موجود در اين عناصر را بيان كند كافي است. اين
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رقالـب صـورت بيـان    گرفتن كامل صورت زباني نيست، چون محتـوا د معناي ناديدهت پيام بهحيارج
دهد. بهترين حالت ترجمه اين است كـه متـرجم   شود و اين صورت است كه محتوا را انتقال مي مي

  هم پيام نويسنده و هم سبك نگارشي او را انتقال دهد.
  
 ابي يمعادل

شوند و بعضي از كلمات در ابي در سطح كلمه دچار مشكل مييازآنجاكه اكثر مترجمان در معادل
دهيم. يابي در سطح كلمه قرار مياند، تمركز خود را بر معادلاجتماعي مركزي و اصليعلوممتون 

اگر بخواهيم  ابي در سطح كلمه، ابتدا، بايد خود كلمه را تعريف كنيم.يقبل از پرداختن به معادل
به ترين واحد زباني است كهكلمه كوچك«تعريف غيردقيقي از كلمه ارائه دهيم بايد بگوييم كه 

از  يتر، كلمه تركيببياني دقيق. به)43: 1968بولينگر و سيئرز، (» توان از آن استفاده كردتنهايي مي
تواند پيشوند، پسوند و ريشة كلمات را تشكيل دهند كه حروف مختلف است. تركيب حروف مي

تشكيل شود و تواند از پيشوند، ريشه و پسوند سه معناي خاصي دارند.پس، كلمه ميهركدام از اين
  تواند به ما كمك كند تا به معناي دقيق كلمه دست يابيم.تجزيه و تحليل معناي اين عناصر مي

كنند و آنها را درقالب كلمات و عبارات اجتماعي مفاهيم جديدي را معرفي ميدانشمندان علوم
طالحات فني مثابة اصدهند. اگر اين اصطالحات و عبارات مقبول همگان واقع شوند، بهشكل مي

  توان گفت:مي )4: 2006هيم و تيموسكي (هنرينظر طوركلي، بهشوند.بهشناختهمي
كند كه اجتماعي اين است كه ازطريق مفاهيمي ارتباط برقرار ميهاي گفتمان علومكي از ويژگيي«

شكل مفاهيم هاي خاص از معنا و مفهوم يكساني برخوردارند. اينميان جامعة دانشمندان و گروه
توانند گيرند و مختص فرهنگ خاصي هستند و مياصطالحات فني علوم اجتماعي را به خود مي

توانند شامل فرضيات تاريخي هاي اخالقي و ايدئولوژيكي خاصي داشته باشند.همچنين، ميويژگي
  »اند.باشند كه مختص يك ملت

است، بايد گفت ي بيان شدهاجتماعهاي مفاهيم علومهايي كه براي ويژگيبا توجه به ديدگاه
مفاهيم ناكافي خواهد بود؛ چون استفاده از فرهنگ لغت براي استفاده از فرهنگ لغت براي انتقال اين

هاي معنايي را انتقال دهد و درنتيجه دهد كه تفاوتترجمة چنين مفاهيمي به مترجم اجازه نمي
شود و حتي در بعضي از لغت ميسر نمي خواننده گمراه خواهد شد.ترجمه تنها با استفاده از فرهنگ
اجتماعي شود. الزم است مترجم متون علوممواقع استفاده از فرهنگ لغت به ترجمة غلط منتهي مي

هاي ايدئولوژيكي مفهوم و... را درنظر بگيرد تا به معناي گيري مفهوم، ويژگيبافت متن،دورة شكل
معناي در زبان مقصد را بيابد.اين موفقيت، بهدقيق كلمه دست يابد و سپس، بهترين معادل ممكن 
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آيد كه با زبان مبدأ آشنايي كامل داشته باشند و در زمينة علومدقيق، صرفاً از عهدة افرادي برمي
كي از يطوركلي،اجتماعي باشند. بهاجتماعي مطلع باشند و كارشناس و تحليلگر موضوعات علوم

در وضع آرماني، «اجتماعي، درك معناي متن است. ترين الزامات در ترجمة متون علوماساسي
ات و يتنها بايد فردي باشد كه در ترجمه مهارت دارد، بلكه بايد با ادباجتماعي، نهمترجم متون علوم

مدت داشته باشد و اي كه متن زيرمجموعة آن قرار دارد آشنايي طوالنيهاي مربوط به رشتهنوشته
  ).89: 1981اين، شتمند باشد (والرامتن عالقه ترجيحاً فردي باشد كه به موضوع

آن پيدا كردن  و بخش ديگربنابراين درك معناي يك كلمه بخشي از فرآيند ترجمه مي باشد 
زبان مبدأ را برساند.معادل يابي در سطح كلمه ٔ معادلي در زبان مقصد مي باشد كه مفهوم كلمه

به آن صحه گذاشته اند و همين امر باعث مشكلي است كه اكثر ترجمه شناسان و مترجمين بنام 
ها و نظرات گوناگوني پيرامون آن شكل گيرد و براي حل چنين مشكلي  شده است كه نگرش

ي متون علوم  هايي براي ترجمه رهنمون«در نوشته اي تحت عنوان  راهكارهاي گوناگون ارائه گردد.
اگرچه راه حلي  بيان مي دارند كه )2006(مايكل هنري هيم و اندرزج دابليو تيموسكي  1»اجتماعي

فراگير براي معادل يابي وجود ندارد، اما دو نگرش ديرين براي معادل يابي اصطاحات فني وجود 
  دارد. 
رضي در زبان مقصد.يعني اينكه اصطالح فني را ق ٔپذيرش اصطالح زبان مبدأ به عنوان كلمه. 1       

اتي توان به كلم مي ،براي مثال دارد وارد زبان مقصد نماييم.به همان شكلي كه در زبان مبدأ وجود 
اكنون مورد استفاده و قبول همگان  بانك و كابينه اشاره كرد كه  ، پارلمان،اپوزوسيون همچون كودتا،

د.البته در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه پذيرش چنين كلماتي درزبان مقصد يك شبه نمي باش
(كه مفاهيم جديد علمي را در  ما نبايد بر اين باشد كه انتقال كلمات بيگانهو تصور  شدميسر نخواهد 

) صرف 1361(ابوالحسن نجفئ بنا به گفته.بردارند) به متون علمي ما به زبان فارسي لطمه مي زند
تواند خطري به شمار  هاي بيگانه،كه هيچ زباني از آن بركنار نيست، به خودي خود نمي ورود واژه
اش با زبان عربي و اخذ ده ها هزار واژه  هزار و چند سالهٔ چنين مي بود زبان فارسي در رابطهرود.اگر 

نفوذ  او بر اين اعتقاد است كه  تا كنون مي بايست به كلي نابود شده باشد. و اصطالح از آن زبان،
ر دستور يعني د هاي ساختي به بار آورد، زبان هاي خارجي آنجايي باعث نگراني است كه دگرگوني

  زبان نفوذ كند.
  

________________________________________________________ 
1 Guidelines for the translation of social science texts 
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هاي جناح توان به اصطالحاللفظي عبارات و كلمات؛ براي نمونه، ميترجمة تحت .2
اشاره كرد. شايد در نظر بعضي،  ٥و روبنا ٤تنازع بقا،٣اردوي كار،٢شعور طبقاتي،١راست،

اما چنين نظري همواره صادق نيست. تاآنجاكه  اللفظي آفت زبان فارسي باشد،ترجمة تحت
توان از آن استفاده كرد. حتي گاهي اللفظي اثري سوء بر زبان فارسي ندارد، ميترجمة تحت

تنها مباينتي با زبان فارسي ندارد، بلكه با اسلوب آن لفظ نهبهآيد كه ترجمة لفظپيش مي
افزايد، نظير مطابق يا سازگار است و حتي در بسياري از موارد بر وسعت تعبير زبان مي

و اختالف  ٨جهان آزاد،٧آزادي مطبوعات، ٦يي همچون بحران فرهنگي،هانمونه
  ).82: 1382(حسيني، ٩عقيده

تواند از پاورقي براي توضيح اين كنند مترجم مي) اظهار مي2006هيم و تيموسكي (در ادامه، هنري 
گفت استفاده از لبته، بايد  ها استفاده و منشأ آن را بيان كند تا به درك خواننده كمك كند.امعادل

تواند، بنا به سليقة خود، از توصيف درونكردن اصطالح نيست. مترجم ميپاورقي يگانه راه روشن
  گيرد نيز استفاده كند.متني كه داخل كمانك قرار مي

ابي نيستند، بلكه يهاي معادلابي در سطح كلمه ذكر شد، تمام راهيهايي كه براي معادلروش
ابي اشاره كنيم يهاي بيشتري براي معادلاند. براي آنكه بتوانيم به شيوهابييهاي مرسوم معادلروش

  كنيم.قلم مونا بيكررجوع ميبه 10عبارت ديگر: كتابي مرجع درباب ترجمهبه به كتاب
پردازد و براساس آنچه مترجمان ابيميي) به مشكالت موجود در معادل42- 1992:26مونا بيكر(

دهد كه پيشتر به دو مورد آن اند راهكارهايي ارائه مين مشكالت انجام دادهيااي در مواجهه با حرفه
تواند براي ترجمة اصطالحات و كلمات كنيم كه مياشاره شد. در ادامه، به دو راهكار ديگر اشاره مي

  اجتماعي مؤثر باشد:موجود در متون علوم

________________________________________________________ 
1RightWing 
2Class Consciousness 
3Labor Camp 
4Survival of the Fittest 
5Superstructure 
6Crise Culturelle 
7Liberte de la Presse 
8Free World 
9Divergence d’Opinions 
10In Other Words: A Coursebook on Translation 
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  .ترجمه با استفاده از عنصر فرهنگي جايگزين1
اجتماعي و هم متون علمي مبين فرهنگ خاصي هستند و با اينكه اين ويژگي غالباً علومهم متون «

ها را اجتماعي روابط متقابل ميان فرهنگاجتماعي بيشتر است، بسياري از متون علومدر متون علوم
). با توجه به اين نظر بايد گفت كه 5: 2006هيم و تيموسكي، (هنري» كشندتصوير ميبه

شوند كه براي اجتماعي يافت ميوفور در متون علومو كلمات داراي بار فرهنگي، به اصطالحات
توان از آن استفاده كرد، ترجمه با هايي كه ميكي از روشيترجمة آنها بايد روش مناسبي اتخاذ كرد.

بار اي در متن زبان مبدأ داراي استفاده از عنصر فرهنگي جايگزين است.براساس اين روش، اگر كلمه
توانيم از معادلي در زبان مقصد استفاده كنيم كه بار فرهنگي آن مختص فرهنگي خاصي باشد، مي

داند. اما، بايد زبان مقصد باشد. مونا بيكر هدف از اين روش را ايجاد تأثيري يكسان بر خواننده مي
مبدأ را به زبان گفت كه اين قانون براي متون علمي همواره ثابت نيست و بايد عنصر فرهنگي زبان 

نظر نگارنده، تا آنجا كه ممكن مقصد انتقال دادتا خواننده با عنصر فرهنگي زبان مبدأ آشنا شود. به
بار فرهنگي زبان مبدأ هستند، بدون جايگزيني با عنصر فرهنگي ديگر  ياست بايد كلماتي را كه دارا

هايي از ترجمة ايرج ونهتوان به نمترشدن روش ميبه زبان مقصد انتقال داد.براي روشن
  كارل ماركس، اشاره كرد: اثر مهم 1) از كتاب سرمايه،1352اسكندري(

تواند مبلغ آنها را زيادتر هاي مورد دوران نميبديهي است كه هيچ تغييري درمورد تقسيم ارزش«
حجم  گينهآنا به يكفارسينگ از مسكوكات زمان ملكهكه يك نفر يهودي با فروش يككند، همچنان
  )26(ص ، .»بها را در كشور معيني زيادتر از آنچه هست نخواهد نمودفلزات گران
 آنا و گينه از عناصر فرهنگي هستند كه در متن اصليكلمة فارسينگ،ملكهسطر، سهدر اين سه

جاي آنكه از عناصر فرهنگي زبان فارسي استفاده كند، است و ايرج اسكندري، مترجم، بهآمده سرمايه
  است:است و در پاورقي به توضيح آنها پرداخته همان عناصر زبان مبدأ را آورده

Farthing ترين پول مسي انگلستان مانند پشيز يا غاز در ايران قديم و در زمان : نام كوچك
  صفويه؛ 

Anna  ؛1714تا  1701: ملكة انگليس از سال  
Guinee جاي شيلينگ نام برده ميحاسبت به: پول طالي قديمي انگلستان كه اكنون فقط در م

  ريال در ايران.جاي دهكه تومان بهشود، همچنان

________________________________________________________ 
1Capital 
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اما، اگر مترجم براي ترجمة اين عناصر فرهنگي زبان مبدأ، از عناصر فرهنگي زبان فارسي استفاده 
بديهي است كه هيچ تغييري در مورد تقسيم «آمد: شكل درميايناحتمال زياد، متن بهكرد، بهمي

نفر سني (يا هر اقليت كه يكتواند مبلغ آنها را زيادتر كند، همچنانهاي مورد دوران نميرزشا
عباس پشيز از مسكوكات زمان شاهتواند براي اين ترجمه مناسب باشد)، با فروش يكديگري كه مي

  ».بها را در كشور معيني زيادتر از آنچه هست نخواهد نمودتومان حجم فلزات گرانبه يك
شايد ترجمة دوم تأثير يكساني بر خوانندة زبان مقصد داشته باشد (يعني همان تأثيري را بر 

گذارد)، اما روح متن اصلي را، كه خوانندة زبان مقصد بگذارد كه متن مبدأ بر خوانندة زبان مبدأ مي
هم توانسته است.ايرج اسكندري با اين ترجمه دار كردهبه عناصر فرهنگي بيگانه وابسته است، خدشه

را در خواننده برانگيزد و هم خواننده را با عناصر فرهنگي زبان بيگانه آشنا كرده يتأثير مشابه
(حفظ عناصر فرهنگي موجود در زبان مبدأ و استفاده از پاورقي براي  است.پس، راهكار اين مترجم

جمة كلمات با بار تري براي ترتوضيح بيشتر درباب عنصر فرهنگي در زبان مقصد) راهكار مناسب
كه مونا بيكر به آن  يمعنا نيست كه راهكار دوم، يعني همان راهكارمعنايي فرهنگي است. اين به اين

مترجمان زيادي  است (ترجمه با استفاده از عنصر فرهنگي جايگزين)، كامالً اشتباه است.اشاره كرده
) 32: 2006اي اشاره كرد كه مونا بيكر (نهتوان به نموكنند؛ براي مثال، مياز راهكار دوم استفاده مي

  است:ذكر كرده
بار، در مورد نجوم سخنراني گويند كه برتراند راسل بود)، يكها ميك دانشمند مشهور (بعضيي«

گردد و خورشيد نيز به دور مركز عمومي داشت.او توضيح داد كه چطور زمين به دور خورشيد مي
شود در حال گردش است.در پايان سخنراني،از ان ناميده ميمجموعة عظيمي از ستارگان كه كهكش

اش مزخرف است و آنچه كه شما گفتيد همه«ته سالن خانم كوچك و مسني بلند شد و گفت: 
دادنبه دانشمند پيش از جواب». پشت بزگي قرار داردجهان واقعاً صفحة تختي است كه بر پشت الك

شما خيلي «زن مسن گفت: » روي چه چيزي قرار دارد؟پشت الك«اين خانم لبخندي زد و گفت: 
ها هستند كه جهان رويشان قرار پشتهرحال اين الكباهوش هستيد مرد جوان،اما به

  ).1988(هاوكينگ، .»دارد
فن هاوكينگ دربارة زمان و نظرية انفجار بزرگ است. ياين بند،پاراگراف آغازين كتاب مشهور است

انگيزد كه خواندن كتاب را ادامه كند و او را برميتوجه خواننده را جلب ميبا اين پاراگراف، هاوكينگ 
توانند با آنها هاي نوشتة هاوكينگ آشنايي ندارند و نميدهد. ازآنجاكه خوانندگان يوناني با شخصيت

را ارتباط برقرار كنند،مترجم زبان يوناني اين كتاب براي اينكه مانند نويسندة اصلي آن توجه خواننده 
كند كه براي خوانندگان يوناني آشنا هستند. هايي استفاده ميبه كتاب جلب كند، از شخصيت
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اند و با تمام را خوانده آليس در سرزمين عجايبونان داستان يكردة ازآنجاكه نيمي از جامعة تحصيل
هاي تهاي متن اصلي، از شخصيجاي استفاده از شخصيتهاي آن آشنايي دارند، مترجم بهشخصيت
كند تا تأثيري مشابه بر خوانندة زبان مقصد استفاده مي آليس در سرزمين عجايبداستان 

  صورت است:اينبگذارد.ترجمة اين مترجم يوناني به
آليس روزي در سرزمين عجايب دربارة نجوم سخنراني كرد... . در پايان سخنراني، ملكه از ته سالن «

هاي پاسور تخت ق عظيم پاسور است و مانند تمام ورقزمين مانند يك ور«بلند شد. او گفت:
  ».زي قرار دارد...يچپس اين ورق روي چه«آليس لبخندي زد و جواب داد:». است....
است.در اينجا، اگرچه عناصر كار، مترجم توجه خواننده را جلب و او را وارد داستان كردهبا اين

است، از عناصر فرهنگي كشور يونان استفاده نكردهفرهنگي متن مبدأ ناديده گرفته شده و مترجم از 
است تا واكنشي را در خواننده برانگيزد كه همانند آشنا براي خواننده استفاده شده يعناصر فرهنگ

توان براي جايگزيني عناصر مبدأ، از عناصر فرهنگي واكنش خوانندة متن اصلي است. بنابراين، مي
نظر نگارنده،روش ايرج اسكندري مناسباننده استفاده كرد.اما، بهزبان مقصد، يا عناصر آشنا براي خو

  تر است.
  . استفاده از عمل حذف2

تواند بعضي از عني مترجم مييتك كلمات نيست؛ در متون علمي، مترجم موظف به ترجمة تك
عمل يابد. شايد استفاده از اجتماعي نيز تعميم ميكلمات را حذف كند. اين ديدگاه به متون علوم

ها، حذف يك كلمه يا اصطالح به متن آسيب نظر برسد، اما در بافت بعضي از متنحذف عجيب به
اگر معناي يك كلمه و اصطالح در گسترش و توسعة متن از اهميت زيادي برخوردار «رساند:نمي

» تواند از عمل حذف براي ترجمه استفاده كندنيست و در حكم توضيح واضحات است، مترجم مي
توان حذف كرد،مخصوصاً كلماتي كه در متن از اي را نمي). بنابراين، هر كلمه40:1992كر، (بي

توان به رساند. براي روش حذف مياهميت برخوردارند و فقدان آنها به پيام متن آسيب مي
 2نوشتة ويتفوگل، 1استبداد شرقي: مطالعة تطبيقي قدرت مطلقهاي زير، برگرفته از كتاب  جمله

  اشاره كرد:
1."In the recent past,scholars often gave themselves to the study 
of details because they took the broad principles of life and 
thought for granted"(p:10). 

  ترجمة دقيق جملة باال:
________________________________________________________ 

1Oriental  Despotism   A comparative study of total power 
2 Karl A Wittfogel 



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٧٢ 
 

كردند،چون آنهـا اصـول كلـي    در گذشتة نزديك، دانشمندان خودشان را وقف مطالعة جزئيات مي«
  ».دانستندزندگي و تفكر را بديهي مي

 كارگيري عمل حذف:ترجمة جملة باال با به

كردند، چون اصول كلي زندگي و تفكر را در گذشتة نزديك، دانشمندان غالباً جزئيات را مطالعه مي«
  ».دانستندبديهي مي

معنا و مفهوم هيچ تفاوتي ندارند و پيام را  يابيم كه ازنظراگر به اين دو ترجمه دقت كنيم، درمي
اند حذف شده gave, themselves, theyكه در ترجمة دوم، كلماتدهند، درحاليانتقال مي

 صورت فعل ترجمه شده است.، كه در جملة اصلي اسم بوده است، به studyو كلمة

2. "In hydraulic countries having several independent sources of 
water supply, the task of controlling the moisture is performed by a 
number of separated work teams"(P:25). 

  :2ترجمة دقيق جملة 
در كشورهاي هيدروليكي كه چندين منبع مستقل سيستم آبرساني دارند، وظيفة كنترل رطوبت «

  .»گيردهاي كاري مجزا صورت ميتوسط شماري از تيم
  كارگيري عمل حذف:با به 2ترجمة جملة 

هاي در كشورهاي هيدروليكي داراي چندين منبع مستقل سيستم آبرساني، كنترل رطوبت را تيم«
  ».دهندكاري مجزا  انجام مي

كه در ترجمة دوم،كلمات دهند، درحالياين دو ترجمه نيز معنا و مفهوم يكساني را انتقال مي
task،by وa number ofاند و جملة مجهول موجود در جملة اول، به جملة معلوم شده حذف

  است.تبديل شده
  

  يريگجهينت و بحث
 لغت فرهنگ كي از استفاده با داردكه وجود غلط تصور نيا ان،يدانشگاهي حت افراد،ي از بعض نيب در
 ترجمه مهارت و متن موضوع درباب دانش به ترجمه عمل در و كرد ترجمه را مختلف متون توانيم

 مي،مفاهياجتماع علوم متون مانندي متون در شد، اشاره مقاله نيا در طوركههمان اما، .ستين نيازي
 هايفرهنگ در رفته كار بهي هامعادل اكثر و هستند ...وي اخالق ،يفرهنگ ،يكيدئولوژيا باري دارا
 مفاهيم درك به قادري فرد هر ايآ كه است سؤال نياي جا حال،.اندگرفته دهيناد را مفاهيم نيا لغت

  ؟رياخي هست... وي اخالق ،يفرهنگ ،يكيدئولوژيا
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 ،ياجتماععلوم متون خصوص،بهي تخصص متون ترجمة در كهي مشكالت نيترياساس ازي كي
اكثر مترجمان مطرح ايراني همچون مرحوم كريم امامي  .استه متن موضوع بايي ناآشنا وجوددارد،

مايكل هنري هيم و ) و 1981) و همچنين افرادي مانند والراستاين(1382) و صالح حسيني (1385(
اند و  هايي نوشته متون علوم اجتماعي مقاله ٔترجمه ٔكه در زمينه ) 2006( اندرزج دابليو تيموسكي

بر اين اعتقادند كه آشنايي با موضوع متن تخصصي يكي از الزامات ترجمه  اند، را مطرح كردهنظراتي 
است.مترجمي كه با موضوع آشنايي نداشته باشد ممكن است براي خواننده همان مشكلي را 

عربي  ٔمعروف است كه ابو علي سينا ترجمه«بيافريند كه براي ابوعلي سينا بوجود آمده بود. 
خواند تا توانست آن را بفهمد: ريطوريقا را ابوبشربن متي از زبان  ريطوريقاي ارسطو را هفتاد بار
ترجمه كرده بود و عدم آشنايي اين مترجم با موضوع باعث شده  سرياني،كه در آن تبحر داشت،

) . در اين مقاله به 13:1382(حسيني، »است كه ابوعلي سينا براي فهم كتاب هفتاد بار آن را بخواند
هاي متون علوم اجتماعي پرداختيم ،چون همين عدم  دانستن ويژگيمسائل ديگري همچون ن

يكي از مشكالتي كه  تواند مشكالت زيادي براي مترجم بيافريند. هاي يك متن مي آشنايي به ويژگي
 (تشبيه، اين مسئله براي مترجم علوم اجتماعي مي آفريند گرفتار شدن در گرداب بازي هاي زباني

اگر مترجم علوم اجتماعي  باشد. باني و همچنين ساختارهاي زبان مبدأ مياستعاره و ...) و صورت ز
بيان محتوا از اهميت  ٔبداند كه هدف اصلي متون علوم اجتماعي انتقال پيام و محتوا است و نحوه
  كمتري برخوردار است خود را درگير به حفظ ساختار زباني متن مبدأ نمي كند

) از كتاب جامعه 1379( منوچهر صبوري ٔ نمونه اي از ترجمهتوان به  در مورد ساختار زباني مي 
  ) اشاره كرد:1989( شناسي آنتوني گيدنز

"In Japan, there  is a group of people who are physically indistinguishable 
from other Japanese, have lived in the country for hundreds of years and 
share the same religion, yet are regarded with hostility or disdain by the 
majority of the Japanese population"( Anthony Giddenes, 1989:243).  

ها ندارند.آنها صدها  كنند كه  از نظر فيزيكي فرقي با ساير ژاپني در ژاپن، گروهي از مردم زندگي مي«
اما اكثريت مردم ژاپن  سال در اين كشور زندگي كرده اند و به همان مذهب ساير مردم تعلق دارند،

  ) .276ري، (منوچهر صبو» دشمني يا حقارت به آنها مي نگرند ٔبه ديده
كار رفته توسط او  هب ٔاگر به ساختار نوشتاري گيدنز نگاهي بيندازيم متوجه خواهيم شد كه جمله

طوالني را بيان داشته است.اگر مترجم اين  ٔبسيار طوالني مي باشد و با استفاده از ويرگول اين جمله
انتقال مي داد ممكن بود درك  (فارسي) طوالني، را به زبان مقصد ٔساختار نويسنده، استفاده از جمله

داند  اما منوچهر صبوري  بهترين راه را برگزيد و از آنجا كه مي آن براي خواننده سخت و دشوار شود.
طوالني نويسنده را با دو جمله در زبان فارسي  ٔانتقال محتوا از فرم زباني اهميت بيشتري دارد،جمله
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اما با اين روش  رفته توسط گيدنز را حفظ نكرده است، انتقال داد و اگرچه مترجم ساختار زباني بكار
ذكر  طوالني را زودتر و بهتر درك كند. ٔفارسي زبان معنا و مفهوم جمله ٔخود باعث شد كه خواننده

اين مترجم گرانقدر را بررسي كرده  ٔاين نكته ضروري است كه نگارنده صفحات بيشماري از ترجمه
كتاب نهايت تالش خود را كرده  ٔاست و متوجه شده است كه مترجم در حفظ ساختار زباني نوسنده

هايي را كه فكر مي كرد با روح زبان فارسي در موفق بوده است و آن ساختار است و در اين امر
اين جاست كه بايد  ده گرفته است.تناقض است و همچنين در درك خواننده مشكل مي آفريند نادي

متون  ٔگفت كه يكي از بهترين و مؤثرترين روش ها براي فائق آمدن به مشكالت موجود در ترجمه
علوم اجتماعي و استخراج  ٔمترجمان بزرگ كشورمان در زمينه ٔعلوم اجتماعي بررسي ترجمه

ل،از آنجايي كه اكثر مترجمين با جدا از اين مسائ راهكارهاي آنها براي فائق آمدن به مشكالت است.
در اين مقاله سعي شده است تا راهكارهايي براي  معادل يابي در سطح كلمه دچار مشكل مي شوند،

ي كلمات فني و يا عمومي موجود در  حل اين مشكالت ارائه شود و از اين راهكارها هم براي ترجمه
قرضي در زبان  ٔبان مبدأ به عنوان كلمهپذيرش اصطالح ز ها استفاده كرد.اين راهكارها شامل متن

و استفاده  ترجمه با استفاده از عنصر فرهنگي جايگزين ،تحت اللفظي عبارات و كلمات ٔترجمه ،مقصد
از عمل حذف است.اين راهكارهاي ارائه شده تنها راهكارهاي موجود براي پيدا كردن معادل 

توان  به تمام آنها اشاره كرد به ذكر مهمترين  مختصر نمي ٔاما از آنجايي كه در يك مقاله باشند، نمي
  راهكارها بسنده شده است.

  
  يقدردان و تشكر

 مقاله نيايق دق مطالعة صرف را خودي بهاگران وقت كه سپاسگزارماشتاين والر  مانوئليا پروفسور از
 .ددنفرمو ايراد ايسازنده نظرهاي و دنكرد

  
  منابع

  ،تهران:نيلوفر.پست و بلند ترجمهاز ) 1385امامي،كريم (
، تهران: نظري به ترجمه، در: »لزوم انس با زبان و ادب فارسي در ترجمه) «1382حسيني،صالح (

  .60 - 31لوفر: ين
، ترجمة فرزانه فرهنگ توصيفي اصطالحات مطالعات ترجمه) 2006شاتلورث،مارك و موئيرا كاوي (

 لدا قلم.ين: فرحزاد،غالمرضا تجويدي و مزدك بلوري، تهرا



  هاحل: مشكالت و راهياجتماعترجمة متون علوم

٧٥ 
 

  ، ترجمة منوچهر صبوري، تهران: ني.شناسيجامعه) 1379گيدنز،آنتوني (
، ترجمة ايرج سرمايه) 1352ماركس،كارل (
 asdownload.net%7D.rar)25/12/90اسكندري(

http://www.dl.asdownload.net/21/capital%20marx%7Bwww.  
  .15- 4: 2، سال سوم، شمارة نشر دانش، »آيا زبان فارسي در خطر است؟) «1361نجفي،ابوالحسن (
  .11- 5: 1، سال سوم، شمارة شر دانش ن،»مسئلة امانت در ترجمه) «1361نجفي،ابوالحسن(

  ، تهران: مهكامه.تاريخ فرهنگ ايران )1390نوري شادمهاني، رضا ( 
Arnold, Mathtew .(1882). Literature and science. [Online] Available: 
http://homes.chass.utoronto.ca/~ian/arnold.htm   
Baker, M. (2006). In Other Words: A Coursebook on Translation. 

London: Routledge. 
 Bolinger, D. and Sears, D. (1968, 1981). Aspects of Language. New 

York: Harcourt Brace Jovanovich. 
BÜHLER, Karl (1934). Sprachtheorie.Stuttgart. Munich 
Giddens, Anthony.(1989).Sociology .UK: Polity Press in association with 

Blackwell Publishers 
Hawking, S. W. (1988) A Brief History of Time from the Big Bang to 

Black Holes, London and Auckland: Bantam Press. 
Henry Heim, Michael & Tymowski, Andrzej W.(2006).Guidelines for 

the translation of the social science texts. New York: American 
council of learned societies  

Levy, Jiři. (1967/2000). “Translation as a Decision Process.” In To 
Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of his 70th Birthday, 
repr. The Translation Studies Reader, L. Venuti (ed.). 148–171. 

Reeves, Carol .(2005). The Language of Science. London: . Routledge 
 Reiss ,Katharina .(2000).Translation criticism_ The potentials and 

limitations. UK: St. Jerome Publishing  
  
Schutz, A. (1970). "Concept and Theory Formulation in the Social 

Sciences". Sociological Theory and Philosophical Analysis. London :
Macmillan. 

Sedaghat Rostami,Mostafa .(2012) .A model for the evaluation of 
translations: with an emphasis on the stylistic features, International 
Journal of Linguistics, Vol. 4,No.2:55-72 



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

٧٦ 
 

Subbotina,Victoria.(2015)."Pragmalinguistic Aspect of Social and 
Political Texts (on the Basis of the English and Russian Languages". 
The European Proceedings of Social & Behavioural Science 

Vieira,Renata Jorge.(2008).The translation of technical-scientific texts_ 
A brief analysis,Available at: 
http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/download/52
42/4629 

WALLENSTEIN, I. (1981). "Concepts in the Social 
Sciences".Translation Spectrum. Albany, StateUniversity of New 
York Press, p. 88.  
Sarukkai, Sundar. (2001). “Translation and Science”. Meta. XLVI: 646-
663.  
Wittfogel,Karl A .(1967).  Oriental Despotism A comparative study of 

total power   . USA: Yale University Press 
   
 


