
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

  

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

                             

 ۰۴/۲۱/۱۰۲۱           دبپلوم انجینر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 لیت چند زبانیومسؤ: اهمیت ترجمه ها
 

 Urs Hafnerنویسنده:  ، ۱۲/۲۲/۱۰۲۱چاپ زوریخ مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

 
 

 ترجمان ها نه صرف لسان را انتقال می دهند بلکه کلتور و مفهوم اخالق را نیز

 « Todd Heisler / Redux / laif » تصویر: 
 

باید جهان بهبود حاصل دارد. ولی در ترجمٔه ساده بین انسان ها و مذهبی باشکران از حقوق بشر و دیا لوگ های متقابل 

  را مساعد می سازند.فرهنگها غلط فهمی ها 
 

مرتبط می  این سیاره را با هم اکنین زن و مرد چنین کوچک نبودست. انترنت بزودی همه سمانند امروز هیچگاه  جهان 

 افهام و تفهیم بین انسان ها و کلتور هاعملیٔه باهم نزدیک می شوند.  ترانسپورتی دورترین محالت وافر نماید. با امکانات 

  ،که در شرایط جهانی شدن تقلیل نمی یابدفهمی را   امکان غلط آهنگی کلماتخوشافهام و تفهیم با ضمنا ً   .مؤفق است

یشن کمونیک  رشته های متحد کنندهٔ در همچنان و اصالً نه  ،. هر واقعیت نمی شود یک در یک ترجمه گرددمی شودمانع 

  .که از قبل تعیین شده به نظر می رسد و با آن بشری شدن جهان
 

 اطفال به حیث ترجمان

غیر عمدی مصور گردید) انتشارات وسایل تعلیمی « مذهب و کلتور» با توجه به  مرحلٔه ابتدائی وسایل جدید تعلیمی

همکاری با آغاز  ،گوگیگ زوریخ تهییه گردیده استمعلمین دینیات و پوهنځی پیدااز طرف که   ی(. کتاب ۱۰۲۱ ،زوریخ

 جدید باید در مضمون چند مذهبی و اعتراف مستقالنه اش در نوع خود یگانه اثری است در منطقٔه آلمانی زبان که
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اجباری دینیات مورد استفاده قرار داده شود و در چند کانتون )ایالت( سویس درس دینی اهل عیسوی را تعویض می کند. 

این وسیلٔه تعلیمی برای شاگردان خوردسال کمک به ترجمه را در اختیار می گزارد تا مذاهب مختلف را شناخته و بهتر 

 درک آنهارا بآموزند. 
 

مذاهب بزرگ جهان را با بدین معنی که را تکافو کند.  در نخستین ورقزدن فکر می شود هدف خودوسیلٔه تعلیمی این 

تبادل نظرمی  مذهبی هٔ روزانتشریفات در مورد سمبول های دینی و  ،عقاید مختلف مساوی که شاگردان خوردسالِ  وقحق

و غیره. تقریبا ً خود به خود  را می شناسند یتمسلم هندوئ ،یت رایهود بودائ ،زن عیسوی اسالم را ند.معرفی می ک ،دارند

مخابره را در صنف ـ شاگردان خورد سال به مؤفق نمونٔه آشکارا که  صورت می پذیرد افهام و تفهیم متقابل بین مذاهب

 .باید تشکیل دهدـ  مشترکحیث ترجمان مذاهب 

 

یک   «Elias»،یک دختر عیسوی است Andrea»»  جلوه می کند.در نظردوم تکراری و خشک این کتاب درسی لیکن 

د وجود ندارند; نظر این ها در مورد نکه المذب و بی دین تربیه شده باششاگردانی ،یک پسر مسلمان  «Yusuf»،یهودی

متعلق این جائی که به فرهنگ اکثریت  یک شاگرد خورد سال بیرون از دین و مذهب  جهان و عقیده مراعات نمی گردد.

بهر صورت  ،نیستمند عقیدتعیسوی اگرکه به این معنی ; خواهد کرد کنار ماندن را بابی پروائی معاملهاین  ،باشد

است مشکلترموقعیت برای یک شاگرد خورد سال ترکی یا یهودی این . است آلمانی ،اشسویسی می باشد یا لسان مادری 

خود را دو چند بیگانه احساس  می تواند حیث یک فرد کنارمانده از دین; به تعلق دارد در قدم اول به یک کلتور اقلیتکه 

 کند.
 

خواسته و یا ناخواسته به حیث با این وسیلٔه تعلیمی . او مشکل استبرای یک شاگرد خورد سال مسلمان نیز  ولی موقعیت

تصویر یک باالی  اگر ،«سکه و قیچی را می داند معنی یشه عا»  رد در امور اسالمی ارتقاء می کند;شخص وا

]یکی از سنن و آداب اسالمی عقیقه است که در روز هفتم بعد از تولد فرزند داده باشد. دوفرانکی و یک قیچی نوشته شده

چه  [معادل آن به غربا توزیع می شود.که  یچی شده و با سکٔه نقره وزن می گرددمی شود. در این روز موی سر طفل ق

هبی پرسان شود ولی از آن د از طرف معلمه و یا دیگر شاگردان نسبت به این تشریفات مذاگر این شاگرگردد واقع می 

 مسلمان واقعی نیست؟ او آیا درین صورت ;داند چیزی نه
 

به فشار می را در قالبهای مذهبی ها تنوع مذهبی و جهان بینی احترام نمی کند بلکه آندر شاگردان را درسی این وسیلٔه 

وسیعتر پیشبینی می گردد. در مورد دیگر مذاهب صرف سرسری  یبرای عیسویت اکثرا ً فضایدر حالیکه گنجاند 

معلومات داده می شود. این کتاب تعلیمی تلقین می کند که همه مذاهب به نوعی با عیسویت یکسان اند و باآلخره همه 

تعبیرعالقمندی های  می شود.« هبیمذ» جهان  ،پدیده های اجتماعی از نظر مذهبی استنباط می گردند. به معنی دیگر

. از همچنان تابو اند مانند پیچیدگی ها بین مذاهب یا بین دیندار و غیر آن ،بین مذاهب یا حتی در داخل یک مذهب ،ضد

هب در جهان امروزی سخن در میان بوده نمی تواند. آنچه به ایک مصروفیت اطالعاتی و نزدیک به واقعیت با نقش مذ

  برای سوء تفاهم مفید تمام می شود. ،گرددفکر می  ،حیث ممد انتقال
 

ملل  ۲۴۴۱سال از « عمومی حقوق بشرنشر»  ،یک مثال دیگر درمورد حیله های یک ترجمٔه که ساده فکر شده است

 Déclaration des droits de»را ادعا دارد به  اعتبار عمومیتلسان در دست است و  ۹۷۴در  که متحد می باشد. متنِ 

l'homme et du citoyen»   ) و  شتهبه وضوح قدرت عابدانه دا ،بوده متکی ۲۷۱۴سال )حقوق بشر و حقوق اجتماعی

در  -Medick Doris Bachmannعالم کلتور میرمن   قراریکه ،این متن باید کرٔه جهان را انسانی بسازد. ولی همزمان

 ،متن کردن . حتی در حال تهییهٔ را تشکیل می کند سوء تفاهماتمنبع  ،نشان می دهد« تاریخ اجتماع » مجلٔه تازه ترین 

در سیستم حقوق « شخص» که مفهوم داشته اند به آن اشاره  مشکالت ترجمه بروز کرده بود. نمایندگان کشورهای زیاد

زیرا  ،اندموقف اختیار کرده « غیر انسانی » و «  ظالم » کشورهای شان معنی مختلف دارد یا برخالف استعمال کلمات 

با عث  در کلمات "هممعنی" یا )مترادف(همچنان نشر حقوق بشر مشکالت ترجمه را  .تر جنبٔه شخصی دارندزیاد هااین

به عمل آمده است زیرا ارزش های غربی در آن دست باال داشته و به  تنقیدنسبت به "متن"  وبار بار . همیشمی گردد

حق به طرف و با یک هویت مجهز می باشد. حتی در سال مستقل فکر شده   و "منزوی"جسم " می چرخد که فرددور "

با گروپ های اجتماعی پوشانیده می "فرد" "انتروپولوگ"هایی کلتور امریکائی تنقید داشتند که در متن ارتباط  ۲۴۴۷

 شود.
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 و حیات روزمره حقوق بشر

که از طرف تقریبا ً همه کشورهای شد منظور « لل افریقائی حقوق بشر و حقوق م ایچارت» در نایروبی  ۲۴۱۲در سال 

پشتیبانی می گردد. در سال  ،«قدرت عنعنه و ارزش های تمدن افریقائی » از  تصویب گردید; در مقدمٔه چارتاافریقائی 

اعالمیٔه » جهان آسیایی  ۲۴۴۹در سال  را که متکی به شرع است و« ر قاهره نشر حقوق بش» ممالک اسالمی  ۲۴۴۰

 .ندتهییه کرد ،را که انکشاف اقتصادی را نسبت بر حقوق سیاسی برتری می دهد« وک  از حقوق بشرکبانگ
 

 ،آشکار نمی گردد. مؤرخ سویسی از بازل این بذات خودبوده ولی نشر حقوق بشر دارای یک پوتنسیال بزرگ انسانی 

Martin Schaffner،  طرح  می باشد; مهم گرچه نیز ،اعالم کردنحقوق را  ،کافی نیستتأکید می کند که تنها گفتن

که انسانها روزگار خود را در اختیار داشته و با آن عالقمندی و خواهند گردید جمالت و تفکر صرف وقتی به عمل پیاده 

 متن به ترجمٔه عملی شخص ضرورت دارد تا حروف بی جان نمانند.کلمات د. ترجمٔه ناهداف خویش را تعقیب کن
 

در ارتباط به اعالمیٔه حقوق بشر قبال ً به مراتب به وقوع پیوسته است. به این طریق دهقانان هندی که مفهوم متذکره 

حقوق بشر می دانند. برای  به دست آمدٔه خود را جنگل و حق آبهٔ  ،اراضی ،برخالف اعمار یک بندآب مبارزه می کردند

 ترجمه می شود. پایان  دوباره  ،نه گیرد اینکه حقوق بشر در برابر تجارب شخصی قرار
 

 

 بیشتر در مورد حیله های چند لسانی
 Grete Osterwaldمصاحبه با 

 

 «ترجمه ها می توانند بسیار تکلیفده باشند» 
 

 Urs Hafnerمصاحبه کننده: 
 

می «  traduttore, traditore ترجمه کردن ،مترجم» در این جا لسان ایتالوی تغییر جهت را  ،میرمن "اوستروالد"

 شناسد ـ مترجم به حیث خائین که دو جنبٔه لسانی را در برابر یک دیگر استعمال می کند.
 

 احساس کرده اید؟ خود را به حیث خائین آیا شما در کار تان کدام مرتبه
 

پیدا نکنم  که بکلی با اصل انطباق  را آلمانی راه حللسان اگر در خود را نا آګاه احساس می کنم  ،در واقعیت نه. بعضا ً

 صادر کنم. دیگر جانبیا یک و من درکلمات ذو المعنین فیصلٔه خود را برای  داشته باشد
 

 آیا شما به چیزی که قابل ترجمه نباشد برخورد کرده اید؟
 

زن در » تحت عنوان  ، Lloyd Jones ،کتاب تازه به نشر سپرده شدٔه مؤلف نیوزیالندیچنین چیزی پیش می شود.  ،بله

کانتکسِت )زمینه  ن جهت درعنوان دارد. در ای «Hand me down world»که من ترجمه کرده ام اصال ً « باال پوش آبی

چیزهای که در فامیل به  ،آنچه به میراث مانده است ،آنچه به دست رسیده است( رومان بسی بیشتر پنهان است: یا قرینه

به  ،یک زن درحال فرار ،از عنوان چنین استنباط می گردد که هیکل عمده ای ترک شده.لباسه ،بعد سپرده شده است

دیگری سپرده می شود و که او همزمان استعمال می کند آنچه به دستش می افتد; او پنهان می کند آنچه را جهان به حیث 

می گردد. با آن مشخص ( و همزمان به او می رساند )پرتاب می کند")آنچه وجدان همرائی نمی کند( شناخته شدهغیر "

چطور باید این را ترجمه کرد؟ این زن یک باالپوش آبی در بر دارد که به خودش تعلق ندارد; باالپوش به طور 

به این ترتیب عنوان آلمانی به  را در بر دارد.گوناگون انگلیسی استعمال شده است که معنی  سیمبولیک به عوض عنوان

 آمد تا به اصل آن نزدیک شده باشد.میان  هحیث یک کوشش ب
 

آیا ادبیات افسانه یی آزادی های بیشتر را اجازه می شما متن های علمی و طبع ظریف )استیتیک( را ترجمه کرده اید. 
 دهد؟
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متن های علمی قویا ً به رشتٔه موضوع وابسته است. مشکل در این است که به لغات مقتضی به آلمانی باید بلدیت کامل 

بی  ،« Georges Duby ،عالم علوم قرون وسطی اروپائی ، Mediavist میدیاویست  »کتاب ها از باشد. من در ترجمهٔ  حاصل

متن های  برخالفمخزن پرثمر بود. تعریف ابزارها یا زیورات برای من  ،نهایت بسیار چیز های جدید را کشف کردم

متمرکز اند. یک رومان مانند یک عمارت یک اثر  ،فانتازیمحالت  ،" قویا ً به محالت لسانbelletristic "گوناگون

 ،کنایه ،طنز خاص ،باید مجددا ً اعمار گردد. این جا یک فهم اساسی برای متن هنری می باشد که بی جا شده می تواند و

در ولی بوده گرچه از نظر محتوی درست  ،بعضا ً قبل از یک کلمه مقدم بودهفهم . این ضرورت است  ،ریتم لسان

 ساختار جمله مخل واقع می شود.
 

که مهمترین گروپ   «  nouvelle histoire» ،به اصطالح ،شما نخست از همه بیشتر نوشته های تاریخی فرانسوی را
انگلیسی  belletristic ترجمه کرده اید. اکنون زیاد تر ،است و نسل ها را در بر میگیرد ۱۰تاریخدانان فرانسه در قرن 

 زبان را ترجمه می کنید. چرا این جهش؟  
  

nouvelle histoire  .مرا به هیجان می آوردند. این ها از حیات روزمره قصه می کنند و قصه گویان بی مثال می باشند

لیکن زمان چلنج های جدید لسانی مرا بیشتر جلب)تحریک( کردند. عالقه به یک کتاب باعث می گردد تا خوب ترجمه 

گردید. از دو لسان با چنین ساختار مختلف ترجمه  بعدا ً انگلیسی به آن عالوه ،شود.  اول به ادبیات فرانسوی اقدام کردم

 احساس می کنم ثروت اندوزی بزرگ باشد.   ،کردن
 

 آیا مشکالت ترجمه بعضا ً خواب شما را مختل نمی سازد؟        
 

را  انسانترجمه ها می توانند    ،اختیار کرده اند مارکیت سریع ،معاصر belletristicدر حالیکه معامالت بین المللی با 

مانند بازار بورس در داوطلبی گزاشته می  " نا تمامmanuscript. از همه بیشتر در اضالع متحدٔه امریکا قسما ً "ببلعند

این بدان معنی است که مترجم کم وقت داشته  با اصل به نشر برسند. باید ترجمه ها همزمانفوق العاده شوند و در حاالت 

 و طرح پالن کار برایش ممکن نمی باشد.

 

مزد ناکافی به دست می آرند. این چطور قابل  ،مترجمین اکثرا ً با آنکه اصال ً خدمات زیاد مهم تفاهم را انجام می دهند
 توضیح است؟

 

بعضا ً برای یک قسمت معین روزها در کار است تا راه حل قانع کننده پیدا  ست.ترجمٔه ادبیات خوب خسته کن و گران ا

این کار نفیس به ندرت  محاسبهٔ  ،به مزد ساعات کار باید مجددا ً انتقال یابد. احولم متن گردد و منجر به آن می شود تا 

متأسفانه  ما مترجمین یک قدرت تنظیم شده  ،قابل تادیه خواهد بود. و چون هر ترجمه متکی به قرارداد شخص است

 نیستیم.
 

 برای هرصفحه چقدر مزد حاصل می دارید؟
 

عالی فیدرالی اکنون ما در محکمٔه  بعد از یک حکم  ولی باید بیشتر باشد. ،یورو تقرب می کند ۱۰مزد اساسی تقریبا ً به 

فروش تعداد نسخه ها شریک می شویم ولی جزئیات باید در هر قرارداد جداگانه تثبیت گردند و با گروپ های جدید 

وجود دارند که صرف نظر به  ناشرین مشکل شده است. ،بزرگ ناشر که ناشرین کوچک را تحت یک چتر جمع می کند

تادیٔه مزد را می خواهند اجرا  ،ف اتحادیٔه مترجمین تعریف گردیده استدر عوض صفحات نورمی که از طر ،حروف

 یکار دیگر ،را در بر خواهد گرفت. بعضی می خواهند حتی بقبوالنند که به جز ترجمهآنکنند که تنقیص سوم حصٔه 

 ،سر برد. فیصله کن روی دست گرفته نشود ـ مانند اینکه فقط تمام قدرت کار را خریده باشند. باید دایم در مبارزه به

 کیفیت کار و ارتباط با یک مؤلف معین است.

 

 پایان
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