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  چكيده

اي اسـت، در ايـن تحقيـق        اي تربيت افراد حرفـه    كه هدف غايي هر نوع آموزش در هر حوزه        ازآنجايي

تر هم نزديكازپيش بهمه را بيشبرآنيم تا در حوزة مطالعات ترجمه، اساس نظري و عملي آموزش ترج

آمـوزش  . اند به اين هدف دست يابنـد ،بـرداريم        هاي متعدد آموزشي را كه نتوانسته     كنيم  و موانع برنامه    

هاي مبدأ و   بيشتر بر زبان  شود؛ هرچندكه مترجم با تسلط هرچه     ترجمه تنها به آموزش زبان محدود نمي      

گـرا در   مند و عمل  دف از نگارش اين مقاله، ارائة مدلي نظام       ه. مقصد، ترجمة بهتري را ارائه خواهد داد      

آواشناسـي،  (شناسي خـرد    آموز پس از تسلط بر دو سطح زبان       آموزش ترجمه است كه طي آن ترجمه      

سمت سـطح  به) شناسي متنمنظورشناسي و نشانه(شناسي كالن و زبان) شناسي، نحو و معناشناسي   واژه

 ترجمه را در ذهن خود تئوريزه       نظريه و توانش  اين مسير دو عامل مهم        او در   . كندفرازباني حركت مي  

البته بايد توجه داشت كه تبـديل متـرجم   . اي حركت كندشدن به مترجم حرفهكند تا درجهت تبديل مي

ها است  كه در اين مقاله به آن) آموزشي(اي در گرو اعمال راهكارهايي فرانهادي مبتدي به مترجم حرفه

  . يمپردازمي

  .شناسي كالن، آموزش ترجمهشناسي خرد، زباننظريه و توانش ترجمه، زبان :هاكليدواژه

  مقدمه .1

 ريـ نظي  علمـ ي  هـا رشـته  گـر يد هماننـد  ترجمه رشتةي  آموزشي  نهادها و هادانشگاه در اگر

ي تلقـ  حرفه ك ي زين هاآن همانندي  ستيبا شود،يم سيتدر حقوق و تيريمد ،يمهندس ،يپزشك

ي احرفـه  مترجمـان  عنـوان به ترجمه نوآموزان تيترب ،1ترجمه آموزشي  هابرنامه هدف و شود

                                                           

1 .Teaching Translation 
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ي هـا برنامـه  و اسـت  داشـته  وجـود  شهيـ هم ترجمه حرفة و هينظر انيمي  شكاف اما باشد؛ ندهيآ

 نـوبرت،  ؛2000 ،يازجملهكرلي متعدد محققان. كنند برطرف را آن اندنتوانستهي  آموزش مختلف

-چيهـ  هابرنامه نيا اما اند؛كردهي  پردازهينظر هدف نيا به لين درجهت 1997 نسون،يراب ؛2000

 مترجمـان  عملكـرد  انيـ مي    بارزي  هاتفاوت  هنوز و اندنبوده مؤثر هدف نيا تحققي  برا كدام

  .دارد وجود آموزانترجمه و) دهيندميتعل(ي احرفه

 از غفلـت  ترجمـه  آمـوزش ي  هـا برنامهي  ناكارآمد عامل كه است آن بر فرض مقاله نيا در 

ـ ا از تـا   ميپـرداز يم هاآن به ليتفصبه كه است ترجمهي  توانش وي  نظر ابعاد  وةيشـ  ق،يـ طر ني

ـ  با ن،يبنابرا شود؛ي  معرف ترجمه آموزشي  برا مندنظام و عملگرا ن،ينو  آموزش  هرچـه ي  معرف

ـ تربي  بـرا  هـا آنيي  كاراي  چگونگ و زانيم ترجمه، آموزش در ابعاد نيا ترشفاف  مترجمـان  تي

 منـد نظـام  وي  علمـ ي  گـام  ترجمـه  آمـوزش ي  هاچالش حلي  برا تا  شونديمي  بررسي  احرفه

  .شود برداشته

 با سپس،. است شده ارائه آن وانواع ترجمه آموزش ازي  مختصر خچةيتار ابتدا راستا،نيدرا 

ي هـا برنامـه ي  هـا يكاسـت  و هـا آني  اساس تفاوت ،ياحرفه مترجمان با ترجمه نوآموزان سةيمقا

 دري  شـناخت فرازبـان  وي  شناختزبان ابعاد نقش بعد، مرحلة در. شوديم برجسته ترجمه آموزش

 ترجمـه ي  هاتوانش انواع ازي  مناسبي  بندميتقس ارائة با ان،يدرپا. شوديمي  بررس ترجمه آموزش

 وي  بررسـ  نوآموزان توسط ترجمه ةينظر و توانش كردنزهيتئور عمل ترجمه، اتينظريي  آهم و

ي بـرا ي  مـؤثر  و كارآمـد ي  هاهيروي  دارا مدل نيا. شوديم ارائه ترجمه آموزشي  شنهاديپ مدل

  . استي احرفه مترجمان بهي مبتد مترجماني ارتقا

  ترجمه آموزش. 2

 نـده يآي احرفـه  مترجمان به هاآن ليتبد و نوآموزان ميتعل هدف با ترجمه آموزش ا،يدن در 

 بوده مدارمعلم هاييكشورگشا و هايامپراطور در  ترجمه آموزش خ،يتار طول در. شوديم ارائه

 قـرن  در ،ييبـودا  متون ترجمةي  برا نيچ مؤسسات دري  الديم نهم تا چهارم قرن از مثالً است؛
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 بـا  اسـتعمارگر ي  اروپـا  در وي  عرب زبان به متون انواع ترجمةي  برا بغداد در دارالحكمه در نهم

  ). 1. ص ،2002 م،يپ( است شدهيم استفاده منافع نيتأمي برا مترجم از ،هايبوم ميتعل و ريتسخ

ـ پ. اسـت ي  زيتجوي  اوهيش كه است بوده محورمعلم آموزش وةيش هابرنامه نيا همة در    ي روي

 آمـوزش  شـامل  صرفاً هابرنامه نيا را،يز است؛ بوده ريناپذاجتناب هادوران نيا در روش نيا از

ـ با نوآموزان است،ي  نيع نسبتاً زبان ساختار كهييازآنجا و ستا بوده گانهيب زبان -دانـسته ي    ستي

ـ  ناًيع را معلمي  زباني  ها ـ  (رنـد يبگ اد ي ـ ا ترجمـه،  آمـوزش  در ).1 .ص ،2002 م،يپ  را روش ني

 نـسخة  بـا  مطـابق  و معلـم  قةيسـل  بـه  را مـتن  نوآموزان روش، نيا در. نامنديم زين 1دمحوريتول

 مثبـت  نظر تا كننديم ترجمه) است مبدأگرا وي  لفظي  اترجمه معموالً كه (معلم شدةآمادهشيازپ

 ترجمهي  هامهارت كسب آموزش، حاصل نباشد،ي  احرفه مترجم معلم اگر. كنند جلب را معلم

 بـه  معلـم  خامي  هامهارت و ميمفاه زيتجو حالت نيبهتر در بلكه بود؛ نخواهد نوآموزان توسط

  .)5-6. صص ،2009 م،يپ (بود خواهد نوآموزان

 زبان آموزشي  هابرنامه از ترجمه آموزش كيتفك دربارةي  اديز مباحث بعد به 1990 دهة از   

 آمـوزش  برنامة بعد به زمان آن از. گرفت صورتيي جدا نيا موارد ازي  اريبس در كه شد مطرح

 بـه ي  لـ يتكم التيتحـص  وي  كارشناس سطح دو در مستقل طوربه هادانشگاه و نهادها در ترجمه

 ).5-6 .صص ،2009 م،يپ (شوديم ارائه ترجمه محقق و مترجم تيترب صورت دو

ـ  زيني  فرهنگ مطالعات عنوانبه ترجمه مطالعات از امروزه     ـ ا در كـه ي  زيـ چ. كننـد يمـ  اد ي  ني

ـ ا كـه  اسـت ي  كـاربرد  و نقش بلكه ست؛يني  زبان استفادةي  صور شكل است، مهم مطالعات  ني

ـ ن ترجمـه  آموزش. كنديم فايا خودي  اجتماع وي  گفرهن بافت دري  زبان شكل ـ ا از زي  ثيـ ح ني

 نكـه ياي  جـا بـه  آن ديتأك و كند رييتغي  ستيبا زين ترجمه آموزش كرديرو طبعاً و ستيني  مستثن

 درون در زبـان  كـاربران  ارتبـاط  وي  ريـ گميتصم نديفراي  رو بر ديبا باشد، ترجمه متن بر صرفاً

  .)6. ص ،2009 م،يپ (نامنديم 2ندمحوريفرا را روش نيا. باشد ياجتماع -يفرهنگ بافت

                                                           

1. Product-oriented Method 

2. Process-oriented Method 
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 براسـاس . دهنديم ارائه متن ازي  خاص فيتعر ندمحوريفرا و دمحوريتولي  هاروش از كدام هر 

 و مترجم سنده،ينو (زبان كاربران تعامالت از مستقل و ساكن صورت به معنا دمحور،يتول روش

 در و است ايپو معنا ندمحوريفرا روش طبق كهيدرحال است؛ شدهي  رمزگذار متن در) مخاطب

ـ ازا شـود؛ يمـ  ردوبـدل  زبان كاربران نيب متن بر حاكمي   اجتماع -يفرهنگ بافت  مطـابق  رو،ني

  :داد نشان ريز صورتبه را) 1 جدول (روش دوي هايژگيو توانيم باال، حاتيتوض

  ندمحوريفرا و دمحوريتول روش دو سةيمقا. 1 جدول

 ندمحوريراف روش دمحوريتول روش

 يفيتوص يزيتجو

 نوآموزمحور محورمعلم

 گرانقش گراصورت

 ايپو ستايا

 يذهن ينيع

  

 2ياجتمـاع ي  سـازندگ  روش دربرابـر  1يانتقـالگر  روش قراردادن با راي  زيتما نيچن زين) 2000(ي  كرل 

 معلـم  كـه  اسـت يي  هـا دانـسته ي  رايپـذ  و دارد منفعـل ي  تيشخص نوآموز اول، روش در. كنديم مطرح

ـ با چگونـه ي  زيچ چه و شود گرفته اد ي ديبا چگونهي  زيچ چه دينمايم نييتع معلم و كنديم ليتحم  دي

-يمـ  خـود  ذهـن  در معلـم  با تعامل قيازطر را دانش و است فاعل نوآموز دوم، روش در. شود ترجمه

ـ نمايمـ  سانآ راي  ريادگي و كنديم روشن نوآموزي  برا راي  ريادگ ي اهداف معلم روش، نيا در. سازد  دي

 ).7. ص ،2009 م،يپ (كنديم ايمه اوي برا را اهداف به دنيرس نةيزم و

  ترجمه نوآموزان دربرابري احرفه مترجمان عملكرد. 3

 الزميي  كـارا ي  آموزشـ ي  هاوهيش از كدامچيه كه است نياي  احرفه مترجمان انيم جيرا گفتمان 

. كننـد يم اشباع تجربهيب و خام مترجمان از را ازارب فقط و ندارند ترجمه بازار ازين رفعي  برا را

                                                           

1. Transmissionism 

2. Social Constructivism 
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-قبـول  گـر، يديازسـو  وي  احرفه مترجمان گفتمان كارانةمحافظه بعد گرفتندهيناد با سو،كياز

 گروه دو نيا سةيمقا ترجمه، بازار در ترجمه نوآموزان به نسبتي  احرفه مترجماني  برتر كردن

 ترجمـه  آمـوزش  يهـا برنامـه ي  هايكاست و هاآن انيم وتتفاي  ايگو توانديمي  ااندازه تا هم با

ـ  1يفكرخوان وةيش به توانيم راي  اسهيمقا نيچن. باشد ـ ازطر اي  شـده ترجمـه  متـون ي  بررسـ  قي

  .داد انجام گروه دو توسط

ـ كن نگـاه  (نگزيكر تريپ هانسي  پژوهش در      وةيشـ  بـه ) 4-123 .صـص  ،2006 ،يهـارنب  بـه  دي

ي احرفـه  مترجمـان  او، نظـر بـه . است كرده مطالعه را مترجماني  هنذي  هاياستراتژ ،يفكرخوان

 كننـد؛ يمـ  اسـتفاده  شانيـ هاترجمـه       دري  كلي  هاياستراتژ از متن، تمام براندازكردن از پس

 كلمـات  ليازقب ترجمه تركوچكي  واحدها و هستندي  خطي  استراتژي  دارا نوآموزان كهيدرحال

 را اتـشان يتجرب وي  كل دانشي  احرفه مترجمان گر،يدعبارتبه. دهنديم قرار اريمع را عبارات و

. كننـد يمـ  تمركز متني  صوري  اجزا و كلماتي  معان بر نوآموزان اما رند؛يگيم كاربه ترجمه در

  :نوآموزان برخالفي احرفه مترجمان ،)2009 (ميپ دةيعقبه

 كنند؛يم استفاده محضيي گرالفظ از شتريب متن ريتفسي استراتژ از •

 دهند؛يم قرار مدنظر را ترجمه تربزرگي واحدها •

 كنند؛يم جاديا آن دري كمتر راتييتغ اما كنند؛يم شانترجمة مرور صرف راي شتريب زمان •

 دارند؛ مقصد متن بهي شتريب توجه •

 دارند؛ مدنظر را ترجمه اهداف •

 دارند؛ هيتك جامع دانش بر شتريب •

 هستند؛ي خصش اتينظر و اصولي دارا •

 .است ترنانهيبواقعي ريگميتصم نديفرا در شانيانتقاد كرديرو و نفساعتمادبه •

ـ ناد هـا تفـاوت  نيا ليدل ما نظربه باشد؟ داشته وجود ديباي  فاحشي  هاتفاوت نيچن چرا    -دهي

  :است ترجمه آموزشي هابرنامه  نديفرا در ريز ابعاد گرفتن

  مترجم؛ به ترجمه آموزش هدف با مقصد و مبدأي هاانزب آموزش: ترجمهي زبان بعد. 1

                                                           

1. Think-aloud protocol 
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 ترجمـه ي  فرازبـان  وي  زبـان ي  هاييتوانا و هامهارت مجموعةي  ريگشكل: ترجمهي  توانش بعد. 2

 مترجم؛ در

 مترجم؛ي توانش سطح به بسته و مرحلهبهمرحله ترجمه، اتينظر حيتشر: ترجمهي نظر بعد. 3

 .بازار در ترجمه حرفة با مترجم آشنانمودن: واقع جهان در ترجمه. 4

 و ميكنـ يمـ ي  بررسـ  را ترجمـه  آموزش در ابعاد نيايي  كارا نحوة و زانيم ت،ياهم ادامه، در    

  .ميدهيم حيتوض ترجمه آموزشي شنهاديپ مدل دربارة

  شناسي در ترجمه زبان و زبان. 4

. ، ص 1995( نـوبرت    نظـر بـه .    تسلط بر دو زبان مبدأ و مقصد براي مترجمان ضـرورت دارد           

بدون تسلط بر دانش زباني     . ، توانش ترجمه شامل توانش زباني، موضوعي و انتقالي است         )412

ديگر، عبارتبه. ابي به توانش انتقال خواهد بود     يو موضوعي، مترجم فاقد زمينة الزم براي دست       

ـ . هاي دخيل در فرايند ترجمه هـستند      نياز ديگر مهارت  هاي زباني پيش  مهارت ا اينكـه ترجمـه     ب

ناپـذيري  طور توجيـه   متأسفانه اهميت توانش زباني به     يحالت خاصي از استفادة زباني است، ول      

 مبـدأ و مقـصد      يهاهاي تربيت مترجم، زبان   كمتر مدنظر قرار گرفته شده است و در اكثر برنامه         

  .شونداي تدريس ميبدون رويكرد ترجمه

 و مترجمان مبتدي، در فرايند ترجمه شناخت متفاوتي         اي    هركدام از دو گروه مترجمان حرفه     

) نگارش، واژگان، نحـو، معنـا     (آموزان معموالً تمام سطوح زباني متن مبدأ        ترجمه. از زبان دارند  

هـا از انتقـال   دهنـد؛ بنـابراين، آن  استثناي سطح منظورشناسي آن را در ترجمه مدنظر قرار مـي    به

اي غافل يـا عـاجز هـستند؛ امـري كـه مترجمـان       د تااندازهمفهوم ارتباطي متن مبدأ به متن مقص    

ها، براي انتقال ايـن مفهـوم       نظر آن به. كوشنداي كامالً به آن آگاه هستند و در انتقال آن مي          حرفه

بايد تمامي سطوح زباني متن مبدأ را تحليل كرد و سـپس آن سـطوح را در مـتن مقـصد از نـو                    

  .تركيب كرد
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 . در حوزة مطالعات ترجمه اسـت 1»ايبررسي مقابله«ركيب مبين مفهوم وت   درواقع، اين تجزيه

هاي دستوري، آواشناسي، واژگـاني،      شامل نظام  2»خرد زباني «اي بايد در دو سطح      بررسي مقابله 

براسـاس  .  شامل تحليل متن و تحليل گفتمان انجام گيـرد         3»كالن زباني «معناشناسي و نيز سطح     

، 4زمان به سه بعـد معناشناسـي  طور هم، در ترجمه بايد به)1977(ت  اي كودار شناسي مقابله زبان

-دستوري و هـم  معناشناسي اجماع معاني آوايي،.  متن توجه كرد6شناسي و نشانه5منظورشناسي

هـاي  اين دو بعد معنايي ازطريق نـشانه      .  متن است  ي متن است و منظورشناسي معناي ضمن      ييآ

معناشناسـي بـا سـطح خـرد        . ابنـد يت، در متن ظهور مي    شناسي اس زباني كه موضوع علم نشانه    

شناسي به سطح كـالن زبـاني مـتن         كه منظورشناسي و نشانه   زباني متن در ارتباط است؛ درحالي     

و تحليـل گفتمـان     ) شناسـي نـشانه (سـطح كـالن زبـاني شـامل تحليـل مـتن             . شوندمربوط مي 

راي كدام بافت مناسب اسـت؛  دهد كه صورت كالم بتحليل متن نشان مي . است) منظورشناسي(

اي سـروكار دارد كـه آن صـورت كالمـي در آن              فرهنگـي  -اما تحليل گفتمان با بافت اجتماعي     

  .شودمطرح مي

شناسي و علم به زبان مبدأ و مقـصد جـزو جدانـشدني در آمـوزش        توان ادعا كرد كه زبان       مي

هاي زباني ذكرشده امـري  وانايي ت يهايي با هدف ارتقا   ترجمه هستند و با آنكه گنجاندن فعاليت      

در ادامه، ديگـر عوامـل   . آموزان نيستشدن ترجمهايكنندة حرفهتنهايي تضمينالزم است، اما به 

  .دهيمدخيل و ضروري در آموزش ترجمه را توضيح مي

  توانش ترجمه. 5

يري اي است، بنـابراين، اهـداف يـادگ           اگر هدف برنامة آموزش ترجمه تعليم مترجمان حرفه       

تـوانش  ) 145. ، ص2002(شـريو  . اي تـدوين شـوند   بايد براساس ابعاد توانشي مترجمان حرفه     

                                                           

1. Contrastive Analysis 
2. Microlinguistics 
3. Macrolinguistics 
4. Semantics 
5. Pragmatics 
6. Semiotics  
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شدن بايد فرا بگيرد؛ اما اين      داند كه فرد براي مترجم    ها مي ترجمه را مجموعة مختلطي از دانسته     

، 2008و نيـز نگـاه كنيـد بـه ملمكجـر،      . 481-497.، صص2003(پيم . تعريف بسيار كلي است   

صورت زير در چهار گـروه جـاي داده   به تمامي تعاريف مربوط به توانش ترجمه را) 301. ص

  :است

توانش ترجمه را توانايي تجزية متن مبدأ و تركيب متن مقـصد            ) 1982(ويلس  : توانش زباني . 1

 هاي زباني مبدأ و مقصد است؛نظر او، توانش ترجمه مجموعة تواناييبه. داندمي

) 1988،  1992،  1996(گرفتـه توسـط ويلـس       مطالعـات انجـام   : ند ترجمه آگاهي درمورد فراي  . 2

بيانگر اين است كه توانش ترجمه؛ يعني توانايي و مهارت رمزگزيني و رمزگذاري متن ترجمـه                

 براساس متن مبدأ؛ 

: ارائـه شـده اسـت     ) 1991( توانش ترجمه توسط بيـل       يفهرستي از اجزا  : توانش چندبخشي . 3

 ، نوع متن، موضوع متن، مطالعة تطبيقي و توانش ارتباطي؛ زبان مبدأ، زبان مقصد

داند و بر اين باور اسـت كـه         شدن مي آن را حالتي از اجتماعي    ) 1984(توري  : 1توانش انتقال . 4

هـا و   و تفـاوت  ) 2توانش دوزبـانگي  (كسب اين توانايي مستلزم تسلط بر دو زبان مبدأ و مقصد            

صـرف داشـتن ايـن دو    فـرد بـه  .  است 3)زبانيت بين مهار( سطوح مختلف دو زبان      يهاشباهت

كردن عالوه بر اين دو ويژگي، توانش انتقـال را نيـز            توانايي ترجمه . توانايي مترجم نخواهد شد   

 . گيرد، سروكار دارد اجتماعي كه ترجمه در آن شكل مي-اين توانش با بافت فرهنگي . طلبدمي

طور كـه   شده در باال مطابقت دارد؛ اما همان      اي مطرح    گروه اول كامالً با تعريف بررسي مقابله      

شـود؛ هرچندكـه در   نمي) وتركيبتجزيه(شد، فرايند ترجمه تنها محدود به اين دو مرحله         اشاره

ترجمـه در كنـار بعـد زبـاني     . گـردد هاي آموزش ترجمه تنها بر اين دو بخش تأكيد  مـي         برنامه

تعريـف  . توان به آن پرداخـت    مي» توانش انتقالي «نوان  باشد كه با ع   داراي بعدي فرازباني نيز مي    

يا سطح خـرد زبـاني مـتن ترجمـه       » رمز«گروه دوم نيز بسيار محدود است؛ زيرا، فقط به سطح           

بـر تـوانش متنيـت      تر اسـت؛ زيـرا، عـالوه      گروه سوم نسبت به دو گروه قبلي جامع       . توجه دارد 

                                                           

1. Transfer Competence 

2. Bilingual Competence 

3. Interlingual Proficiency 



  141                                    … اساس علمي: نظريه و توانش ترجمه                                    مششو چهل سال 

منـدي   گروه در مقايسه بـا گـروه چهـارم نظـام       مترجم به توانش ارتباطي نيز اشاره دارد؛ اما اين        

بنـدي اسـت؛    اي، فاقـد اولويـت    كمتري دارد و برخالف تعريف تـوري از تـوانش سـه مرحلـه             

تـوان سـطح زبـاني و نيـز سـطح فرازبـاني             اي توري مي  بنابراين، با پيروي از توانش سه مرحله      

  .ترجمه را پوشش داد

ارائـه  ) 2000(1»كسب تـوانش و ارزيـابي ترجمـه       «بندي ديگري كه گروه مطالعاتي         در تقسيم 

  :شوداند، ابعاد ديگري از توانش ترجمه آشكار ميداده

دانش و مهارت الزم براي ارتباط زباني، درك زبان مبدأ و توليد            : توانش ارتباطي بين دو زبان    . 1

 در زبان مقصد؛ 

ختلـف كـه داراي   هـاي م دانش جهـان واقـع و دانـش تخصـصي در حـوزه         : توانش فرازباني . 2

 المعارفي و تخصصي است؛هايي نظير دانش ترجمه، دوفرهنگي، دايرهزيرمجموعه

-يرمجموعـه دانش مربوط به حرفه و تجارت ترجمـه كـه داراي ز           : ايتوانش ابزاري و حرفه   . 3

هاي جديد و كمكي ترجمه، دانش بازار و وضـعيت آن، نحـوة             تكنولوژيهايي ازقبيل تسلط بر     

  و اخالق ترجمه است؛رفتار مترجمان

هـاي  توانايي ذهني استفادة بهينه از قواي ادراكي؛ براي مثال، مهارت  :  و روحي  يتوانش جسم . 4

شناختي بـه مـسئله، قـدرت و روحيـة          خوانش و نگارش، حافظه، خالقيت، منطق، نگرش روان       

 .نفسهانتقادي و اعتمادب

هـاي  رفتن نقـش متـرجم و ويژگـي       باشـد و بـا درنظرگـ      توانش انتقالي كه توانش اصلي مـي      . 5

ديگـر، توانـايي    عبـارت بـه . كنندة فرايند انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد است         مخاطب، تكميل 

 .هاي ترجمه استانجام پروژة ترجمه با اخذ بهترين شيوه

هـاي خودآگـاه و ناخودآگـاه، كالمـي و غيركالمـي بـراي              تسلط بر رويه  : توانش استراتژيك . 6

 . مشكالت ترجمهمواجهه با 

بـراي مثـال،    (هـايي يافـت     بندي توري همپوشـاني   بندي و تقسيم      شايد بتوان ميان اين تقسيم    

زباني، و توانش انتقالي و توانش استراتژيك با توانش         توانش ارتباطي بين دو زبان با مهارت بين       

                                                           

1. PACTE Project 
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و روحي نياز به توجـه      جسمي   ،ايحرفهابزاري و    ،هايي نظير توانش فرازباني   ؛ اما توانش  )انتقال

  .شده بيشتر به اين ابعاد خواهيم پرداختدر مدل آموزشي ارائه. تري دارندو تأمل عميق

  نظرية ترجمه. 6

كنندة چگونگي و چرايي برنامة آمـوزش           نظرية ترجمه نيز همانند توانش ترجمه عامل تعيين       

نيـاز شـديدي بـه     ترجمـه بر اين باور است كه آمـوزش  ) 1-2. ، صص1992(مونا بيكر . است

وسيلة آن بتوان چگونگي، چرايي و ارجحيت يك روش ترجمه           دارد تا به   يبخش نظري استوار  

  . ها را براي نوآموز روشن كردبر ديگر روش

توان گفت اساس    استفادة زباني است، مي    يكه ترجمه نوع  ، ازآنجايي )1965(عقيدة كتفورد       به

نظريـة تعـادل كتفـورد      . اسـتوار باشـد   »  زبان بايد تعريف شود    چگونه«هر نظرية ترجمه بايد بر      

ترتيـب بـر    ، بـه  )1964(يا ترجمة پويا و صوري نايدا       ) 2000(زباني ياكوبسن   ، مدل بين  )1965(

دستور زايا، ساختارگرايي و نسبيت زباني استوار هستند؛ اما اين ادعا همواره ثابت نيست؛ زيـرا،       

، )1989( ورميـر    1مـدل اسـكوپوس    ،)1995(اي تـوري    جمههنجارهاي تر  مدارنظريات فرهنگ 

، )1884(هولزمانتـاري   و عمل ترجمـة   ) 1995(، هرمانس   )1990(مدل دستكاري ترجمة زوهار     

محـور  در برنامـة آمـوزش متـرجم، غالبـاً نظريـات زبـان      . اندالزاماً به بعد زباني ترجمه نپرداخته  

  .  توجه شده استمحور كمترگنجانده شده است و به نظريات فرهنگ

اي ديـدگاه متفاوتـشان     هاي فاحش ميان نوآموزان ترجمه بـا مترجمـان حرفـه          كي از تفاوت  ي   

اي نظريـة ترجمـه را امـري    سو، بسياري از مترجمـان حرفـه  ازيك.  درمورد نظرية ترجمه است   

يوه بـراي  نظر آنان، بهتـرين شـ   به. كنند كه در عمل ترجمه جايگاهي ندارد      كامالً بيهوده تلقي مي   

اي اسـت   طـور تجربـي در محـيط حرفـه        اي شدن نوآموزان، تالش براي فراگيري فنون به       حرفه

ديگـر، محققـان زيـادي      ؛ امـا ازسـوي    )6-175، صـص،    1997؛ رابينسون،   3. ، ص 1992بيكر،  (

بر ايـن بـاور هـستند كـه وجـود           ... )  و   1995؛ گايل،   1991؛ الرسن،   1988ازجمله نيومارك،   (

                                                           

1. Skopos  
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بخـشد و توانـايي حـل       ادگيري نوآموزان سرعت مـي    يدر امر آموزش ترجمه، در      نظرية ترجمه   

  .كندها را تقويت ميمسئله در آن

ترجمـه در ذهـن متـرجم مبحثـي تقريبـاً           ) 1997اقتباس از رابينسون،     (1كردن    پديدة تئوريزه 

تـوان  يواسـطة آن مـ   موضوعي كه بـه   . آيدحساب مي جديد، اما حياتي در امر آموزش ترجمه به       

كـردن  تئـوريزه . گيري توانش و قدرت نظري مترجم را بهتر شناخت و تحليـل كـرد             نحوة شكل 

-زبـان (حركتي تكاملي توسط نوآموز ترجمه در فرايند آموزش ترجمه است كه از سطح زباني               

-مرور زمان، نوآموز با فراگيري اليـه      به. به سطح فرازباني در جريان است     ) شناسي خرد و كالن   

طـور  ها، بـه بهره بوده است و بازسازي اين توانشها بيدد توانش ترجمه كه قبالً از  آنهاي متع 

متـرجم وقتـي درمعـرض    «. دارداي شـدن گـام برمـي     سـوي حرفـه    در ذهنش به   يفردمنحصربه

-ل مـي يـ گيرد، دركش از ترجمه اصالح و تكم    اي قرار مي  هاي مختلف و متعدد ترجمه    موقعيت

آنچـه از ايـن گفتـه       ). 124. ، ص 1997رابينـسون،   (» شودتر مي ش غني اايشود و دانش ترجمه   

شدن در ذهن متـرجم     استنتاج است اين است كه توانش و نيز دانش ترجمه قابليت تئوريزه           قابل

 .را دارند

در اي و مبتـدي  نظـر ميـان مترجمـان حرفـه    كردن به توضيح و توجيه اخـتالف      پديدة تئوريزه 

فراينـدهاي  «كـردن را    تئوريزه) 181. ، ص 1997(رابينسون  . كندميكمك  رابطه با نظرية ترجمه     

صـورت  ها را بـه  ها و نظريه  ها مجموعة ناهمگن ديدگاه   داند كه شخص ازطريق آن    اي مي پيچيده

كـردن تـشويق   هـدف تئـوريزه  . »آورد كه مختص خـود او اسـت       الگويي منظم و قانونمند درمي    

رد خودشـان بـراي     هاي منحصر به ف   اي به خلق استراتژي   هنوآموزان ترجمه و نيز مترجمان حرف     

نظر شاتلورت، ميزان خالقيت نوآموزان در      به. رويشان در ترجمه است    پيش مواجهه با مشكالت  

دهـد تـا    هـا مـي   اي دارد كه آموزگار ترجمه به آن      حل مشكالت ترجمه بستگي به مقدار آزادي      

ترجمـه بينديـشند و درمـورد كـارايي ايـن           شده در برنامـة آمـوزش       درمورد دانش نظري مطرح   

ـ       با اين كـار آن    . نظريات براي رفع مشكالتشان تصميم بگيرند      هـاي  داع نظريـه  هـا شـروع بـه اب

                                                           

1. Theorizing 
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هـاي  هاي ابداعي و تركيبي بيش از قوانين و نظريه    اين نظريه . كنندخودشان براي حل مسائل مي    

  ).504. ، ص2001متا، (كنند تجويزي به آنان در امر ترجمه كمك مي

ها دانـش پختـة     اي اين است كه آن    هاي ترجمه براي مترجمان حرفه    بودن نظريه     دليل نامقبول 

-هاي مختلف و گـاه دشـوار ترجمـه بـه          را ازطريق تجربه و قرارگرفتن در موقعيت      نظري خود   

-كننـد و بـه    طور ناخودآگاه اين تجربيات شخصي را براي خود تئوريزه مي         آورند و به  دست مي 

كردن در نوآموزان نيز وجود دارد؛ با اين        تئوريزه. دهندترتيب، توانش خود را نيز افزايش مي      اين

عنوان مواد خام ازطريق فرايند آمـوزش ترجمـه بايـد دراختيـار             هاي ترجمه به  هتفاوت كه نظري  

ها در محيط آموزشي و با ترجمة متون مختلف دانش نظـري خـود را         نوآموزان قرار گيرند و آن    

  . تئوريزه كنند

بـودن محـيط       در اينجا نقدي اساسي كه دامنگير آموزش ترجمـه اسـت، حـاكي از مـصنوعي               

توان در فقدان چند عامل دخيل در ترجمه در دنيـاي           تصنع محيط آموزشي را مي    . آموزشي دارد 

  :واقع توضيح داد

 هاي مختلف؛دانش جهان واقع و دانش تخصصي در حوزه:  توانش تخصصي•

 دانش مربوط به حرفه و تجارت ترجمه؛: اي توانش ابزاري و حرفه•

نگـاه كنيـد بـه بخـش        (ز قواي ادراكـي     توانايي ذهني استفادة بهينه ا    :  توانش جسمي و روحي    •

 ).توانش ترجمه

، داشـتن توانـايي     )توانش دوزبانگي (بر تسلط بر دو زبان مبدأ و مقصد         اي عالوه    مترجم حرفه 

داراي ) توانش انتقال (و انتقال از زبان مبدأ به زبان مقصد         ) زبانيمهارت بين (وتحليل متن   تجزيه

در ادامه، با ارائة مـدلي      . باشداي، جسمي و روحي نيز مي     هاي تخصصي، ابزاري و حرفه    توانايي

مند و عملگرا تالش شده است با راهكارهايي اين ابعاد در برنامة آموزش ترجمه گنجانـده                نظام

هـا و نـواقص رفتـاري مترجمـان مبتـدي در مقايـسه بـا مترجمـان                  شوند و تا حدامكان تفاوت    

  . اي برطرف شوند حرفه
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  ش ترجمهآموز مندمدل نظام. 7

-كردن در ذهن نوآمـوز انجـام مـي        طور كه پديدة تئوريزه      درطي فرايند آموزش ترجمه، همان    

در اينجا، فراينـد آمـوزش ترجمـه بـه سـه            . ابديگيرد، نظريه و توانش ترجمة وي نيز ارتقاء مي        

  : بندي شده استمرحلة مرتبط تقسيم

  هاي مبدأ و مقصد با رويكرد ترجمه؛آموزش زبان. 1

 ترجمه؛) انتقالي(هاي  آموزش مهارت.2

  .آموزش ترجمه در دنياي واقع. 3

-ايـن زباني است؛ بـه هاي دوزبانگي و مهارت بين    هدف اولين مرحلة آموزش، تقويت توانش 

هاي دو زبـان مبـدأ و مقـصد آمـوزش داده شـوند و سـپس،                 ترتيب كه در آغاز بايستي سيستم     

كه زبان را   بايد توجه داشت كسي   . شودا آموزش داده مي   ههاي ساختاري آن  ها و شباهت  تفاوت

اي كـه بـراي     هـاي زبـاني   دهد، بايستي مترجم باشد تا بـر مهـارت        آموزان آموزش مي  به ترجمه 

، پنج مهارت زباني ضروري     )1996(براساس نظر برنگوير    . اند، اشراف داشته باشد   ترجمه الزامي 

  :اند اززش ترجمه گنجانده شوند، عبارتآموزان كه بايد در برنامة آموبراي ترجمه

 درك مطلب و تحليل انتقادي با رويكرد ترجمه؛. 1

هاي نگارشي، واژگـاني، دسـتوري   تفكيك ساختاري دو زبان مبدأ و مقصد با تأكيد بر تفاوت    . 2

 و متني؛

 هاي مستندسازي؛گسترش تكنيك. 3

  گسترش توانايي شناخت فرهنگي بيگانه با توجه به متن؛. 4

 .اي براي حل مشكالت ترجمههاي متني ترجمه آگاهي از استراتژييارتقا. 5

سـطح  (    مطالب آموزشي بايـستي در آغـاز بـر سـاختارهاي دسـتوري، واژگـاني و نگارشـي               

دو زبان تأكيد داشته باشـد و ازطريـق   ) سطح كالن زباني(و سپس بر تحليل گفتمان    ) خردزباني

عمل ترجمـه بايـستي از      . ها را آشكار كند   هاي آن ها و شباهت  اي دو زبان، تفاوت   بررسي مقابله 

آمـوز  اي كـه ترجمـه  گونـه تر برسـد؛ بـه  كم به سطوح پيچيدهسطوح بسيار ساده آغاز شود و كم      

اي كـه در ايـن مرحلـه مطـرح     نظريات ترجمه. احساس نياز به چيزي بيشتر از دانش زباني كند      
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؛ اما بايد توجـه  ... و 1959 و ياكوبسن، 1965ة كتفورد،  ياند؛ مانند نظر  شوند، بيشتر ساختاري  مي

شـدن كـافي    تنهايي بـراي متـرجم    زباني به داشت كه تقويت دو قابليت دوزبانگي و مهارت ميان        

نيست و دليل اصلي شكست روش آموزشي توليدمحور در طول تاريخ نيز غفلـت از ايـن مهـم     

  .بوده است

ي تـسلط نوآمـوزان بـر سـطح زبـاني مبـدأ و مقـصد را                     در مرحلة دوم، آموزگار ترجمه وقت     

ايـن حركـت    . دهـد سـمت فراينـدمحور تغييـر مـي       آرام روش آموزشي را بـه     مشاهده كرد، آرام  

 اجتماعي  -كم قوة شناخت زباني را در بافت فرهنگي       تدريجي به آن دليل است كه نوآموزان كم       

ابند و در اين بافـت بـا مـتن    يا درميكنند و نقش بافت فرهنگي بر نحوة انتقال متن ر       تقويت مي 

 تـوانش  يگيري نوآمـوز و ارتقـا     هدف اين مرحله تأكيد بر فرايند تصميم      . كنندارتباط برقرار مي  

) نـه صـورتگرا   (هـا اسـتفاده كـرد، نقـشگرا         نظراتي كه در اين مرحله بايد از آن       . انتقال او است  

، مـدل اسـكوپوس     )1995(تـوري   اي  ، هنجارهـاي ترجمـه    )1964(نظرية ترجمة نايـدا     . هستند

  .هايي عالي هستندنمونه) 1989(ورمير 

 Aابد كه ترجمه عملي صرفاً ايستا نيست كه در آن مـتن زبـان               ي    در اين مرحله نوآموز درمي    

 - تبديل شود؛ بلكه عملي پويا است كه مترجم متن مبدأ را تحت بافت فرهنگـي            Bبه متن زبان    

-گيرد كه در فرايند آموزش، او فـردي بـي         او ياد مي  . كندمياجتماعي خاص زبان مقصد منتقل      

هاي آموزگارش باشد؛ بلكه مختار و فاعل اسـت         اختيار و منفعل نيست كه پذيراي دستورالعمل      

در ايـن   . دهـد كردن را به شيوة خود و براساس نظريه و توانش ذهني خود انجـام مـي               و ترجمه 

بررسـي تـوانش ترجمـه توسـط پـيم      . اهميت شـمرد ه و توانش ترجمه را نبايد كم  يمرحله، نظر 

. توانند كارساز باشـند   در پيشبرد اين برنامه مي    ) 1988(و نظرية ترجمه توسط نيومارك      ) 2003(

هـاي  ، تـوانش ترجمـه شـامل دو مهـارت توانـايي توليـد ترجمـه        )489. ، ص 2003(نظر پيم   به

ها بـا دليـل و برهـان    ي از آنو توانايي انتخاب يك) TTn ,… ,TT2 ,TT1(مختلف از يك اثر 

  :عنوان بهترين ترجمه است؛ بنابراينبه

 ادگيري زبان تمايز آشكار وجود دارد؛يبين برنامة آموزش ترجمه و برنامة . 1

 هاي مختلف است؛كردن فرايند توليد و انتخاب از ميان ترجمهترجمه. 2
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 .كردن استتوانش ترجمه حالت پيوستة تئوريزه. 3

طور كه قبالً اشاره شد، نيومارك طرفدار وجود نظريـة ترجمـه در             ظريه ترجمه، همان     دربارة ن 

  :، نظرية ترجمه)9. ، ص1988(نظر نيومارك به. امر آموزش ترجمه است

 كند؛مشكل ترجمه را شناسايي و تعريف مي. 1

 دهد؛مالحظه در حل اين مشكل را نشان ميتمامي عوامل تأثيرگذار و قابل. 2

 كند؛هاي مختلف و محتمل ترجمه را فهرست ميشيوه. 3

 .كندترين شيوة ترجمه را پيشنهاد ميمناسب. 4

. شود، بين توانش و نظرية ترجمـه همـاهنگي خاصـي وجـود دارد             طور كه مشاهده مي       همان

شـوند و   تري در ذهن او تئوريزه مـي      هاي پيشرفته هرچه سطح توانش مترجم باالتر باشد، نظريه      

طور همپا در مراحل مختلف آمـوزش ترجمـه وجـود    بنابراين، اين دو عامل بايستي به برعكس؛  

شـود، اسـتفاده از     تمريناتي كه براي تقويت اين دو بعد توصيه مـي         . داشته باشند و لحاظ گردند    

  : است1هاي زبانيپيكره

ف در كنار هم   ها براساس اصل تراد   در اينجا جفت  ): يا چند زباني   (2 استفاده از پيكرة دو زباني     •

. انـد  در كنـار هـم ارائـه شـده        Bها در زبـان      همراه با ترجمة آن    Aعني متون زبان    يقرار دارند؛   

بر  عالوه Bهايشان در زبان     با معادل  Aمقايسة متون متعدد زبان     . ارتباط بين متون مستقيم است    

-ها و شـيوه ، روشهاتواند گوياي استراتژي  شان مي هاي ساختاري ها و تفاوت  دادن شباهت نشان

توانـد بـا مـشاهدة ايـن     نوآمـوز مـي  . انداي استفاده كردهاي باشد كه مترجمان حرفههاي ترجمه 

 عنوان مدل ترجمه پيروي كند؛ها بهرويكردها از آن

هايي از متون مختلف در دو زبان هـستند       ها مجموعه اين پيكره  : 3پذير استفاده از پيكرة مقايسه    •

نوآموز با مشاهدة   . اندشان در كنار هم قرار گرفته      محتوايي و نقش ارتباطي    كه براساس تشابهات  

هـا را   خـاص آن يهـا تواند ويژگيهاي متعدد از اين نوع و توجه به نوع متون خاص  مي        پيكره

                                                           

1. Corpora 

2. Bilingual Corpora 

3. Comparable Corpora 
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ديگر، نقش ارتباطي يك نوع متن را در دو زبان مقايسه كند و             عبارتبه. در دو زبان مقايسه كند    

  .درمورد ترجمة يك نوع متن از زبان مبدأ به مقصد دست يابدبه ديدگاه كلي 

ها و مفاهيم متـشابه در متـون متـشابه          پذير، طرز بيان ايده   هاي مقايسه اي پيكره     بررسي مقابله 

توان به مـسائل سـبكي   اي مي در چنين بررسي  . كنددر زبان مبدأ و مقصد را آشكار مي       ) نوعهم(

 واژگـاني و    -هـاي دسـتوري   هـا، زبـان تمثيـل، ويژگـي       ا، گـزاره  و صوري متن ازقبيل ساختاره    

اي شـيوة تجلـي گفتمـان در مـتن و           شناسي پيكـره  درمجموع، زبان .  توجه كرد  ييآالگوهاي هم 

كند؛ بنابراين، فعاليت ترجمه براسـاس   هاي مبدأ و مقصد براي ما روشن مي       مقابلة آن را در زبان    

-امة آموزش ترجمه گنجانده شود و امكان يادگيري تكنيك        تواند در برن  اي مي شناسي پيكره زبان

  .هاي مختلف ترجمه و استفادة آن در فرايند ترجمه را فراهم آورد

ايـن مرحلـه فراتـر    . آوردآموزان را فراهم مي   شدن ترجمه اي   مرحلة سوم مرحلة تكميلي حرفه    

 پاسـخ سـؤاالتي از ايـن    .رفتن از محيط آموزشي و اشراف يافتن بر ترجمه در دنياي واقع است          

قبيل كه موفقيت در بازار ترجمه منوط به داشتن چه مهـارت هـا و شـرايطي اسـت، چـه نـوع                       

تواند رضايت خواننـدگانش  هاي مترجم در دنياي واقع مناسب است و ميهايي با توانايي ترجمه

 بـه گذشـته   اند و آن را نسبتهايي امروزه در امر ترجمه دخيل   را جلب كند، چه نوع تكنولوژي     

سه . وجو كرد اند و بسياري از سؤاالت مشابه ديگر را بايستي در اين مرحله جست            تر كرده آسان

، و جسمي و روحي در موفقيت مترجم در بازار نقـش            يانوع توانش تخصصي، ابزاري و حرفه     

ر ها ارائه شده است كه وجودشان د      در ذيل، راهكارهايي براي تقويت اين مهارت      . كليدي دارند 

  :برنامة آموزش ترجمه الزامي است

 اي؛هاي مترجمان حرفههاي علمي براي بررسي و نقد ترجمه برگزاري كارگاه•

 اي؛ آموزان توسط مترجمان حرفه تدريس روش و فنون ترجمه به ترجمه•

 هاي كارآموزي ترجمه؛هاي كار و گذراندن دورهآموزان به محيط معرفي ترجمه•

 اي و ناشران؛ اي و دعوت از مترجمان حرفههاي حرفهشدادن هماي ترتيب•

  آموزشي با محوريت شناخت بازار؛-ها و تورهاي علمي ايجاد دوره•

  هاي مدرن؛افزارهاي ترجمه و در كل، تكنولوژيافزار و نرم آموزش انواع سخت•
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  جمه؛آموزان در امر ترهاي ترجمههاي مشاوره براي شناخت توانايي برگزاري كالس•

المعـارفي و   اي، دوفرهنگي، دايـره    معرفي و استفاده از منابع تكميلي و تخصصي دانش ترجمه          •

 علوم؛

- هاي نشر براي نشر آثـار ترجمـه         ايجاد قراردادهاي همكاري ميان نهادهاي آموزشي و سازما        •

 .آموزان

هـولز  ( 1مـل ترجمـه   استفاده هستند، بر فرايند انجام ع         نظريات ترجمه كه در اين مرحله قابل      

 مـدل دسـتكاري   -در بازار و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ترجمه در دنياي واقـع        ) 1884مانتاري،  

آمـوزان را بـه     اين نظريات چشم ترجمـه    .  تأكيد دارند  -)1995؛ هرمانس   1990زوهار،  (ترجمه  

-و حتي پيش  دهند  كنند و نحوة تعامل بيروني ترجمه را برايشان توضيح مي         دنياي بيرون باز مي   

  .كنندبيني مي

-آموزان هموارتر از گذشته مي    شدن را براي ترجمه   اي   بديهي است كه اين راهكارها راه حرفه      

هـايي بـسيار انـدك موردتوجـه و اسـتفادة نهادهـاي             اگرچه تا بـه امـروز چنـين فعاليـت         . كنند

ويـژه  به(آموزش ترجمه تر برنامة اند، اما اميد است كه هرچه سريع    دانشگاهي ترجمه قرار گرفته   

  .اصالح و ارتقاء يابد و اين نوشته سهمي هرچند ناچيز در اين سير داشته باشد) در ايران

  گيرينتيجه. 8

-   در اين تحقيق بيان كرديم كه دانش و توانش ترجمه در ذهن نوآموز ازطريق فرايند تئـوريزه             

ز ازطريق اين فرايند نظريـات ترجمـه        اي كه نوآمو  گونهابد؛ به يشود و بسط مي   كردن نهادينه مي  

هـاي  كنـد و صـالحيت ترجمـة متـون در موقعيـت            مي يريزمخصوص به خود را در ذهن پايه      

  :شودصورت زير ميهايي بهتوانش ترجمه شامل زيرگروه. كندمختلف را كسب مي

 توانش دوزبانگي؛. 1

 زباني؛توانش بين. 2

 توانش انتقال؛ . 3

                                                           

1. Translational Action 
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 توانش تخصصي؛. 4

 ؛ياانش ابزاري و حرفهتو. 5

 . توانش جسمي و روحي. 6

   در مدل پيشنهادي آموزش ترجمه، با تأكيد بر نقش و اهميت توانش و نظرية ترجمه، فراينـد                 

كـه در آن، نظريـات و ابعـاد         ) 2جـدول   (بندي شده اسـت     آموزش ترجمه به سه مرحله تقسيم     

  :اندآيي خاصي را شكل دادهمختلف توانش ترجمه هم

  مند آموزش ترجمهمدل نظام. 2ل جدو

 نظريات ترجمه هاي ترجمهتوانش مراحل آموزش ترجمه 

 آموزش زبان با رويكرد ترجمه 1
  توانش دوزبانگي

 زبانيتوانش بين

  محورنظريات زبان

  )1965(كتفورد 

 )2000/ 1959(اكوبسن ي

 توانش انتقال ترجمه) انتقالي(هاي آموزش مهارت 2

  مدارنظريات فرهنگ

  )1964(نايدا 

  )1995(اي توري هنجارهاي ترجمه

 )1989(مدل اسكوپوس ورمير 

 آموزش ترجمه در دنياي واقع 3

  توانش تخصصي

 ياتوانش ابزاري و حرفه

 توانش جسمي و روحي

  )1884(هولزمانتاري  عمل ترجمه،

  )1990(مدل دستكاري ترجمه، زوهار 

 )1995(هرمانس 
   

در فراينـد  . شـود شود و به سطح فرهنگي خـتم مـي     ي آغاز مي    فرايند آموزش از سطح زبان    

خـرد و  (ترجمه، مترجم با دو يا چند زبان متفاوت سروكار دارد؛ بنـابراين، بايـد تمـام سـطوح              

ها را مطالعه و مقايسه كند تا آنها را در متن مبدأ تحليل كنـد و سـپس، در        زباني اين زبان  ) كالن

ة انتقال از زبان مبدأ به مقصد بسيار حـائز اهميـت اسـت و               نحو. متن مقصد از نو تركيب نمايد     

ترتيـب، در مرحلـة دوم، نوآمـوزان بـا         ايـن طلبد؛ به هاي ترجمه را مي   ها و استراتژي  اخذ تكنيك 

 -شوند و نحوة ارتباط و انتقال مفاهيم و محتوا در بافت فرهنگـي            تحليل متن و گفتمان آشنا مي     
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آموزگـاران  . كننـد ن طريق توانش انتقال را در خود تقويت مـي         گيرند و از اي   اجتماعي را فرا مي   

عنوان ابزار كمك آموزشي استفاده كنند      پذير به هاي دو زباني و مقايسه    توانند از پيكره  ترجمه مي 

هـا و نيـز روش ترجمـه در    هاي مختلف زباني و اسـتفاده از آن ها و نظام تا نوآموزان با موقعيت   

  . شنايي يابند مختلف بافتي آيهاموقعيت

شدن مترجمان مبتدي مستلزم كسب توانش ترجمه در دنياي واقع و خـارج از      اي   اما حرفه 

هدف مرحلة آموزش ترجمه در دنياي واقع اين است كه متـرجم            . محيط انتزاعي آموزشي است   

ر هاي ترجمـه را د مبتدي توانايي دانش تخصصي، نحوة رفتار بهينه در بازار و كاربرد تكنولوژي       

  . اي گام برداردطريق در راه رشد و تعالي خود در دنياي حرفهاينخود شكوفا سازد و به
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