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سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بر مبنای نیازهای  یروزرسانبهضرورت 

 در ایران  بازار ترجمه
 

  )، مشهد، ایرانهددانشگاه فردوسی مش 1دانشجوی دکتری مطالعات ترجمه(زهرا ساالری 

zahra.salari@stu.um.ac.ir 
 ) نویسندة مسؤول مشهد، ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار مطالعات ترجمه (علی خزاعی فرید

khazaeefarid@um.ac.ir 
 چکیده

می زبان انگلیسی در مقطـ   مترج رشتهدرسی  برنامهتحقیق حاضر درصدد است با بررسی 

 صـورت بـه کارشناسی و با تمرکز بر نیازهای بازار ترجمه در ایران از دیـداا  افـرادی کـه    

کارآمـد و متناسـب بـا بـازار      برنامـه با این برنامه سروکار دارند، یک  میرمستقیغمستقیم یا 

ه شامل: ناشـران،  ترجمه در ایران پیشنهاد دهد. به این منظور با بخشی از فعاالن بازار ترجم

مسافرتی و افرادی همچون اساتید دانشگا  و دانشجویان  یهاآژانس، هابانک، هادارالترجمه

حضـوری و   مصـاحاه درسـی در ارتاـاه هسـتند،     برنامهمستقیم با  صورتبهاین رشته که 

بـا در نظـر اـرفتن     اشـخا  و اروهی صورت ارفت. بدین ترتیب با تحلیل نظرات ایـن  

بـروز رسـانی    منظـور بـه  ییهـا شنهادیپخارج از کشور،  یهادانشگا برخی از  درسی برنامه

 .ردیایماست، صورت  ماند یباقبدون تغییر  هاستسالحاضر که  برنامه

 .، ایراندرسی برنامهمترجمی زبان انگلیسی، مقط  کارشناسی، بازار ترجمه، : هادواژهیکل

 مقدمه. 1

در حال تغییر است. بدین ترتیب بازار و  سرعتبهروز ام جهان ،یآورفنبا پیشرفت علم و 

کنـونی   یدرسـ  برنامـه امـا   ،مدام در حال تغییرند ازهاین .کندیمنیازهای مربوه به آن نیز تغییر 

از امکانات امـروز وجـود    کیچیهیعنی زمانی که نه اینترنت و نه  ؛است قال دههمربوه به سه 

در حال تغییر است، بنابراین باید  زیچهمهکه  میکنیمی نداشته است. ما در جهان متحولی زندا

                                                            
 .باشدیمارشد نویسند   این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی 4
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مترجمان را با توجه به نیازهای روز تربیت کرد تا بتواننـد ایـن نیازهـا را بـرآورد  کننـد. الاتـه       

نیازها متفاوت و در حال تغییرند این مساله عملی نیست کـه متـرجم را بـا توجـه بـه       ازآنجاکه

تربیـت کـرد کـه توانـایی کلـی       یااونـه بهرا  هاآن توانیم نیازهای بازار روز آموزش داد ولی

 هـا آنمختلف چگونه باید عمل کنند. تربیت  یهاتیموقعباال باشد و بدانند که در  هاآنترجمه 

باشد که خودشان بتوانند نیازها را مرتف  کننـد و خودشـان را بـا ایـن نیازهـای       یااونهبهباید 

 متفاوت وفق دهند.

 حقیقت نهیشیپ. 2

، آمـوزش متـرجم در   یاحرفـه با توجه به نیاز استرد  به پرورش مترجمان کتای و شفاهی 

متفـاوتی شـامل آمـوزش در     یهـا صـورت اواسط قرن بیستم آغاز شد. الاته آموزش مترجم به 

توسـط  ) کیـ رآکادمیغدانشگاهی و  یهادور تحصیالت تکمیلی،  یهادور سطح لیسانس و یا 

 برنامـه . به همین ترتیب اهداف مـورد نظـر   ردیایمانشگاهی( صورت غیرد مؤسساتبرخی از 

درسی تربیت مترجم متون عمومی است و اا  هدف  برنامهدرسی نیز متفاوت است، اا  هدف 

امایـر و  اسـت ) ادبـی، حقـوقی، فنـی و غیـر (      )مثالً یتخصصآن پرورش مترجم برای متون 

رد آموزش مترجم مطرح است، درسنامه یـا  از مسائلی که در مو یکی (. 78،   0242دورسلر،

. این مساله هموار  مـورد توجـه   شودیمبه دانشجویان تدریس  هادانشگا است که در  یابرنامه

نونـان   ( بـود  اسـت.  0221) یکلـ ( و 0224ااـر ) (، 4331) یرالیک: ازجملهبسیاری از محققان 

تیـب تـدریس ایـن محتـوا     محتوای آموزشی و تر صورتبهدرسی را  برنامه( 413،   4377)

 برنامـه (، آنچه کـه در رراحـی   410 -419، صص 0222) وبلیننظر کانون و  به .کندیمتعریف 

منطقی بـین اهـداف مـورد نظـر، محتـوای درو ،       رابطهدرسی اهمیت دارد این است که یک 

 وجـود  هـا آن یهـا یژایوتدریس و یادایری و ارزیابی دانشجویان با در نظر ارفتن  یهاو یش

 داشته باشد. 

درسی آنچه الزم است روشن باشد این است که از رـرح ایـن برنامـه     برنامهدر رراحی هر 

: نیازهای ازجمله اذارندیم ریتأثقصد داریم به چه اهدافی برسیم. عوامل زیادی بر این اهداف 
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در  هـا شـرکت سیاسـت  مؤسسات )، نیازهای صنعت، سیاست یاحرفهاجتماعی، استانداردهای 

مقررات ملی یا قانونگذاری؛ مناب  آموزشی موجود و ) ینهاد یهاتیمحدودش خصوصی(، بخ

مشـابه در کشـورهای    یهـا در تحقیق موجود و ادبیـات؛ تمـرین   ) یارشتهغیر (، مالحظات 

رراحی درسنامه عموماً توجه  در (.04-09، صص 0221کلی، دانشجو )دیگر( و شرح وضعیت 

 -9و  شـود یمـ برای چـه کسـانی رراحـی     -0درسنامه چیست،  -4به سه مساله اهمیت دارد: 

، در رراحی هـر  گریدعاارتبه؛ (42-44، صص 4371استرن، باشد )درسنامه به چه شکل باید 

 (:44،   0242نیشن و ماکالیستر، شود )زیر ری  یهااامدرسنامه باید 

 بررسی محیط  .4

 ارزیابی نیازها .0

 تعیین اصول .9

 تیب محتواتعیین اهداف و توالی و تر .1

 رراحی شکل درو  .1

 ارزیابی دانشجویان منظوربهدر نظر ارفتن فرآیندهایی  .6

 ارزیابی درو  .8

خـود بـه بـازار و     درسـنامه بایـد در تـدوین    هـا دانشگا برخی از محققان بر این باورند که 

واق   در (. 77-73، صص 0242امایر و دورسلر،باشند )نیازهای مربوه به آن نیز توجه داشته 

در حـال تغییـر    سرعتبهبه این مساله ضروری است که بازار ترجمه و دنیای تکنولوژی  توجه

لـی،  باشـد ) باشد که پاسخگوی این تغییـرات   یااونهبهباید  هادانشگا  درسنامهاست، بنابراین 

0224   ،073.) 

(، خزاعی فریـد و خـوش   4970مالنظر )(، 4972) دیفریخزاعدر ایران نیز افرادی همچون 

( و میرزاابـراهیم  4970) ینیاءحسـ یض(، 4970) انیدریـ ح(، 4970) یرعمـاد یم(، 0242) قهیلس

درسی مقار  کارشناسـی و   برنامهآموزش مترجم و تحلیل و بررسی  حوز (، در 4970) یتهران

 . اندکرد  صحاتجهات اونااون  از و محتوای آن، هادانشگا کارشناسی ارشد 
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کارشناسی ارشـد رشـته مترجمـی پرداختـه      دور درسی  امهبرن( به نقد 4972) دیفریخزاع

جدی اسـت. از نظـر وی    یدنظرهایتجدپیشنهاد شد  نیازمند  برنامهاست. وی معتقد است که 

 برنامـه درسی باید به نیازهای دانشجویان و بازار نیز توجه کرد و با مقایسه بـا   برنامهدر تدوین 

 سایر کشورها برنامه موجود را بروز کرد.

 دور پیشـنهادی بـرای    برنامـه ( به بیان صفات مترجم خوب پرداخته و یـک  4970) یرعمادیم

بـه   یخـوب بهوی فن ترجمه  د یعقمترجمی ارائه داد  است. به  رشتهکارشناسی و کارشناسی ارشد 

تا عمل ترجمه.  شوندیمبا زبان آشنا  ترشیبمترجمی  رشتهدر  هاآنو  شودینمدانشجویان آموخته 

این مسـائل   همهو  شودینمدیگر این است که به زبان فارسی خیلی اهمیت داد   مسالهظر وی از ن

 به جامعه تحویل ندهند. یاارزند مترجم بارز و  هادانشگا باعث شد  تا 

کارشناسی پرداختـه   دور درسی  برنامه( نیز به بیان راهکارهایی برای تدوین 4972رزمجو )

ثابـت و بـدون    هـا دانشـگا  کارشناسی  دور  درسنامهکه  هاستسالاست. وی معتقد است که 

و ترجمـه بـه    یشناسزبان رشتهتغییر ماند  است. او از رریق مصاحاه با سی نفر از کارشناسان 

 بیان راهکارهایی پرداخته است.

کارشناسـی   دور ( نیز در تحقیقی به رـرح و تحلیـل برخـی از مشـکالت     4970) انیدریح

آن پرداختـه اسـت. وی بـه     یهـا یکاسـت زبـان انگلیسـی و مشـکالت و     مترجمـی  رشتهارشد 

از قایل: ناهماهنگی میان نام و سرفصل برخی درو ، موضوعیت نداشـتن برخـی    ییهایکاست

 .کندیممناب  و ارایش به محفوظات و قدیمی بودن برخی مناب ، اشار  

الزم اسـت   هـا آنرفصل رراحی درو  و س منظوربه( هم با بیان اینکه 4970) ینیاءحسیض

میزان دانش مترجم را بررسی کنیم به بیان مسائلی جهت آموزش مترجم پرداخته است. از دیـد  

. تربیت مترجم. 0. ازینش دانشجو 4تربیت مترجم با دو مشکل اساسی روبروست:  برنامهوی، 

داشته باشـند.  به نظر او دانشجویان باید قال از پذیرش در دانشگا  به زبان خارجی تسلط کامل 

 صـورت بهتربیت مترجم باید شامل آموزش زبان تکمیلی و آموزش فن ترجمه  برنامههمچنین 

آمـوزش ترجمـه در    یهایکاست( نیز به بیان برخی از 4970) یتهران میرزاابراهیم همزمان باشد.

 : ازجمله کندیمایران اشار  
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 همزمان شدن آموزش زبان با آموزش ترجمه (4

 رجمه از فارسی به زبان خارجیت یهادر وجود  (0

 عدم تخصص مدرسان ترجمه (9

 نامشخص بودن موضوعات درسی و برخورد اتفاقی مشکالت در متن (1

 انتخاب متون بر حسب سلیقه (1

 کم اهمیت شمردن نقش زبان فارسی در ترجمه (6

 کنندیمکه استادان تجویز  یاترجمه یهاو یشناهماهنگی بین  (8

 و استادان. یاحرفهفقدان رابطه بین مترجمان  (7

. دهنـد یمـ را در آموزش مترجم مورد بررسی قـرار   4EMT(0242) قهیسلخزاعی فرید و خوش 

 یخـوب بهو ادبیات است و دانشجویان را  یشناسزبانموجود متمایل به رشته  برنامهایشان معتقدند که 

 ادند. موجود ارائه د برنامهرا برای ارتقای  ییهاهیتوصهمچنین  هاآن. دهدینمپرورش 

کـه ثابـت و    هاسـت سـال ( نیز معتقد است که سرفصل درو  ترجمه 4939) قهیسلخوش

است. در واق  بروز ناودن این برنامـه موجـب شـد  تـا مسـاله آمـوزش        ماند یباقبدون تغییر 

سرفصل موجود،  یروزرسانبه منظوربه، نی؛ بنابرامترجم در ایران با موفقیت زیادی همرا  نااشد

از اساتید دور  کارشناسی رشته مترجمی مصاحاه حضوری انجام و بـا اسـتفاد  از    وی با برخی

پرداخته است. اظهارات این اشخا  حاکی از کاهش، افـزایش   هاداد به تحلیل  ادیبنداد نظریه 

و یا عدم تغییر برخی درو  بود. برای مثال: برخی از ایشـان معتقـد بـه اضـافه کـردن درو       

 و یا کاهش درو  آشنایی با زبان دوم و سوم بودند. مترجمکمک یرهاافزانرمآشنایی با 

 درسی سایر کشورها برنامه

 یخـارج مترجمی پنج دانشگا   رشتهدرسی مقط  کارشناسی  برنامهدر این تحقیق همچنین 

ــگا    ) ــامل: دانش ــاش ــت 0ریس ــالتی کن ــگا  ای ــتون 9، دانش ــگا  اس ــت 1، دانش ــگا  هری  ، دانش

                                                            
1 European Master’s in Translation  

2 Surrey University 

3 Kent State University 

4 Aston University 
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 هـا دانشگا این  همهلیسانس در  دور ( مورد بررسی قرار ارفت. رول 0و دانشگا  یورک 4وات 

خالصه در ادامـه ککـر شـد      صورتبه هادانشگا درسی هر یک از این  برنامهچهار سال است. 

 است:

 (اسکاتلنددانشگاه هریت وات )

  . این دورشودیمفرانسه ارائه  -مترجمی زبان آلمانی رشته( 0241وات )در دانشگا  هریت 

موضـوعات  . سطح اول: در این سطح دانشجویان باید دروسـی را بـا   4شامل چهار سطح است؛

، درک شنیداری و نگارش در زبان خارجی(، در  تاریخ یااشار افتاری/  یهاکال ترجمه، )

. سـطح دوم: در ایـن   0و دو در  اختیاری دیگر بگذرانند.  یشناسزبانمدرن و فرهنگ، در  

، ترجمـه شـفاهی( جامعـه و    یکتا ترجمهشامل )د در  مطالعات زبان که سطح دانشجویان بای

. سطح 9و یک در  اختیاری را در رول سال بگذرانند.  یشناسزباننهادها در اروپای معاصر، 

کاریابی در کشورهایی که زبان خارجی مـورد   ماههپنج دور سوم: در این سطح دانشجویان دو 

ل: فرانسـه، آلمـان، بلژیـک، اتـریش، سـوئیس، اسـوانیا و       شـام شـود ) یمصحات  هاآننظر در 

. سـطح چهـارم:   1. اذراننـد یمـ ترجمـه شـفاهی و کتاـی دانشـگا       یهادپارتمانمکزیک( در 

اقتصـادی و   یسـاز کوارچـه یکـاربردی و   یشناسـ زبـان دانشجویان در این سطح دروسی را در 

مرین افتار، تئوری ترجمه و سیاسی اروپایی و همچنین درو  دیگری شامل: تمرین ترجمه، ت

 .  اذرانندیممطالعات اروپا 

 انگلستان(استون )دانشگاه 

فرانسـوی،   یهازبان( شامل یادایری یک یا دو زبان از 0241استون )درسی دانشگا   برنامه

 یااونـه بـه ترجمه است. ایـن برنامـه    یاحرفهنظری و  یهاجناهاسوانیایی و یا آلمانی همرا  با 

ترجمه و سایر مشاغل مرتاط آماد  کند. انتظـار   نهیزماست تا افراد را برای کار در  رراحی شد 

دانشجویان در پایان این دور  به زبان خارجی بسیار مسلط باشند و مهـارت بـاالیی در    رودیم

                                                            
1 Heriot Watt University 

2 York University 
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درسـی ایـن دانشـگا  بـر زبـان،       برنامهآورند. تمرکز  به دستارتاارات بین فرهنگی و ترجمه 

اسوانیا، فرانسه و آلمان است. در هـر سـال تحصـیلی، موضـوعات مـرتاط بـا        جامعهفرهنگ و 

کاریـابی بـه خـارج از     منظـور بـه . در سال سوم، دانشجویان شوندیمترجمه در برنامه انجاند  

ترجمـه، در دانشـگا  و یـا     یهایکمواندر  توانندیم هاآن. در این دور  شوندیمکشور فرستاد  

 یهـا مهـارت  تواننـد یمـ د مشغول به کار شوند. دانشجویان در سال آخـر  دستیار اساتی عنوانبه

 خود استرش دهند. عالقهتخصصی مورد  طهیحترجمه شفاهی و کتای خود را در 

 کانادا() ورکیدانشگاه 

چـون مترجمـی زبـان انگلیسـی بـه       ییهـا رشـته ( 0241)دانشگا  یـورک  در کالج الندون 

یسـی بـه اسـوانیایی و اسـوانیایی بـه انگلیسـی در مقطـ         فرانسوی، فرانسوی به انگلیسـی، انگل 

درسی این دانشگا  شامل دروسـی ماننـد: اسـناد، اصـطالحات،      برنامه. شودیمکارشناسی ارائه 

کارآموزی اختیاری است. دانشجویان بایـد بیسـت در  را    دور نگارش پیشرفته و فنی و یک 

ین درو  اجااری شامل: درو  مربـوه  در این دور  بگذرانند که د  در  آن اجااری است. ا

کـه   یشناسـ سـاک که در ترجمه کاربرد دارند، درو   یشناسزبانبه تقویت زبان دوم، درو  

 یهاکال ، کنندیممتفاوت نگارش در زبان مادری و زبان دوم آشنا  یهاساکدانشجویان را با 

ه عملـی اسـت. درو    تحقیق و سـمینار ترجمـ   یهاو یشتقویت  منظوربهاسناد و اصطالحات 

 یشخصـ عالقـه اختیاری را دانشجویان با مشورت مشاور خود بـا در نظـر اـرفتن اسـتعداد و     

ـ پا. این برنامه همچنین شامل درو  زیر است: درو  عمـومی ترجمـه کـه    کنندیمانتخاب   هی

؛ تکنولوژی ترجمـه،  شوندیمترجمه اقتصادی، حقوقی و پزشکی( محسوب ) یتخصصترجمه 

 یسـاز آمـاد   منظـور بـه وزشی آنالین، ترجمه اروهی، آمـوزش مـدیریت پـروژ     آم یهابخش

، بخش عملی که برای ورود تدریجی به بـازار کـار   یاحرفه یهاطیمحدانشجویان برای کار در 

در ایـن در  دانشـجویان بـا ابزارهـا و     ) 4یسـاز یبومضروریست و در  ترجمه و ابزارهای 

. پیش نیـاز  شوندیم، آشنا کنندیمکه ترجمه را تسهیل  ییاافزارهنرمو  یاچندرسانهمحصوالت 

                                                            
1 Localization 
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هم درسی انتخابی اسـت کـه    یاحرفهاین در  اذراندن دو سال اول برنامه است.( کارآموزی 

ترجمـه تحـت    یهـا یکموانمعموالً در بهار( ری ساعات کاری در هفته )دانشجویان باید چهار 

 کار کنند. یاحرفهنظارت مترجمان 

 آمریکا(کنت )یالتی دانشگاه ا

زبان  یو مترجمهمچون مترجمی زبان فرانسوی  ییهارشته( 0241کنت )در دانشگا  ایالتی 

لیسانس آن چهار سال اسـت و دانشـجویان بایـد درو  زیـر را      دور اسوانیایی وجود دارد که 

 بگذرانند:

د، علـوم  واحـ  دانشـگا  سـه  ( سـه واحـد، آشـنایی بـا     4) یسیانگلترم اول: زبان  سال اول،

( سـه واحـد،   4) اـا یز( سه واحد، علوم انسانی و هنرهای 4) هیپا( سه واحد، علوم 4) یاجتماع

سـاعت( تـرم دوم: زبـان     46 درمجمـو  ( سـه واحـد. )  4) ییایاسـوان سطح متوسط فرانسـوی،  

ـ پا(، علوم 0) یاجتماع(، علوم 0) یسیانگل (، سـطح  0) اـا یز(، علـوم انسـانی و هنرهـای    0) هی

 ساعت(. 41 درمجمو ( )0) ییایاسوانسوی، متوسط فران

(، علوم 9) هیپا(، علوم 9) یاجتماع(، علوم 4زبان دوم( )) ییابتداترم اول: سطح  سال دوم،

 41-46 درمجمـو  ( )4) ییایاسـوان (، نگـارش و مکالمـه فرانسـوی،    9) اـا یزانسانی و هنرهای 

تخصصـی، علـوم انسـانی و     ( یـا موضـو   0زبـان دوم() ) ییابتداساعت(. ترم دوم: جار، سطح 

 ساعت(. 46-48 درمجمو (. )0) ییایاسوان(، نگارش و مکالمه فرانسوی، 1) اایزهنرهای 

متوسـط  اختیاری(، آواشناسی فرانسوی، اسوانیایی، سـطح  ) انهیراترم اول: دانش  سال سوم،

ن ترجمـه، تمـری   یهـا و یشـ ( یا تمـدن اسـوانیا،   4تمدن )()زبان دوم( یا موضو  تخصصی، 4)

()زبـان دوم( یـا   0متوسط )ساعت(. ترم دوم: سطح  46 درمجمو ) ترجمه فرانسوی، اسوانیایی.

سه ساعت(، ادبیـات  ) نیالت( فرانسوی یا اسوانیایی تمدن آمریکای 0تمدن )موضو  تخصصی، 

 درمجمو به زبان انگلیسی(. )) یفناختیاری(، نگارش تجاری یا نگارش ) یفرانسواسوانیایی یا 

 . ساعت( 41



 02                                           ...سرفصل یروزرسانبهضرورت                                         متشه و چهل سال 

 

()زبـان دوم( یـا موضـو  تخصصـی، نگـارش      4مکالمـه ) ترم اول: نگارش و  سال چهارم،

پیشرفته فرانسوی، اسوانیایی، متون خا  و تجاری فرانسـوی، اسـوانیایی، موضـو  تخصصـی،     

ساعت(. ترم دوم: تمرین ترجمه پیشرفته  47 درمجمو ) موضو  تخصصی، موضو  تخصصی.

هنگی و زبان خارجی، موضو  تخصصی، موضو  تخصصـی،  فرانسوی، اسوانیایی، مطالعات فر

ساعت(. الزم به ککر است که علـوم   46-47 درمجمو ) موضو  تخصصی، موضو  تخصصی.

و شیمی است و موضو  تخصصی هم شـامل   یشناسنیزم، یشناسستیزپایه شامل مااحثی از 

 .شودیمدیگر است که توسط دانشکد  تصویب  یهارشتهدروسی از 

 انگلستان() یساره دانشگا

( بر ترجمه به زبـان فرانسـوی یـا ترجمـه بـه زبـان       0241) یساردرسی دانشگا   برنامهتمرکز 

ـ تأکرراحی شد  است کـه بـر کـار عملـی ترجمـه       یااونهبهاسوانیایی است. برنامه  و  کنـد یمـ  دی

. در دهـد یمماشینی را آموزش  ترجمهاونااون ترجمه شفاهی و کتای شامل زیرنویس و  یهاجناه

 یالمللنیبو  یاحرفهزبانی و فرهنگی در یک محیط  یهامهارتسال اول تمرکز برنامه بر یادایری 

 یهـا مهـارت بر مطالعات ترجمه کتای و شـفاهی،   یامقدمهاست و دانشجویان با دروسی همچون 

سـال دوم   . دانشجویان درشوندیمشفاهی و کتای و ترجمه کاربردی به زبان انگلیسی آشنا  ترجمه

و درک خـود را   برنـد یمـ زبانی خود را باال  یهامهارت اندارفتهبر مانای آنچه که در سال اول یاد 

. دانشجویان در ایـن سـال   دهندیمنسات به فرهنگ، نظام سیاسی و اقتصادی کشور مقصد افزایش 

مه سمعی و ، درآمدی بر ترج4(CATمترجم )همچنین با دروسی مانند آشنایی با  ابزارهای کمک 

. دانشجویان معموالً سال شوندیم( و ابزارهای سنجش کیفیت ترجمه آشنا Audiovisual) یبصر

و بدین اونه از نزدیـک بـا    اذرانندیمسوم خود را در یک کشور خارجی یعنی کشور زبان مقصد 

راد را هفته است. این دانشـگا  افـ   16. مدت این دور  شوندیمفرهنگ و محیط بومی آن زبان آشنا 

ماننـد شـرکت اروپـایی مـزدا موتـور، اـرو         یالمللنیب یهاشرکتو  مؤسساتبه  دور برای این 

افـراد بخواهنـد ایـن دور  را در     کـه یدرصـورت . فرسـتد یمـ هیلتون، یورو اسورت و غیر   یهاهتل

                                                            
1 Computer-Assisted Translation(CAT) 
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ـ   یهـا دانشـگا  وجود دارد که بـه   هاآنبگذرانند نیز این امکان برای  هادانشگا  اریس دیگـری در پ

. در سـال آخـر افـراد    نـد یاویم( Placement) یابیکارفرستاد  شوند. به این دور ، کارآموزی یا 

در حیطه  تواندیم. این موضو  سندینویمبه زبان مقصد  یانامهانیپاو  کنندیمموضوعی را انتخاب 

ماننـد: مفـاهیم   باشد. در این سال همچنین دروسی  یاحرفهاجتماعی و ارتاارات  یشناسزبانهنر، 

سـطح پیشـرفته(، ترجمـه متـون     ) یکـاربرد شفاهی، ترجمـه   ترجمهترجمه،  یهایتئورانتقادی و 

 . شودیمتالیغاتی به دانشجویان ارائه 

 روش تحقیق. 3

از روش مصاحاه استفاد  شد  است.  هاداد  یآورجم  منظوربهتحقیق حاضر از نو  کیفی است. 

با ترجمه در ارتاـاه هسـتند    یااونهبهفعاالن بازار ترجمه و کسانی که  برای انجام مصاحاه افرادی از

( شـامل شـش   481،   0227الننارگ و اربـی،  ) 4هدفمند یانمونهانتخاب شدند. در این تحقیق از 

ارو  از فعاالن بازار ترجمه استفاد  شد. این شش اـرو  شـامل: مـدیران شـش دارالترجمـه رسـمی،       

ارزی( شش بانک، ناشران سه انتشاراتی فعال، سه آژانس مسافرتی، پنج نفـر  لل )المنیب شعاهکارمندان 

ایران و  در یرانتفاعیغو یک دانشگا   سه دانشگا  دولتی ترجمهرشته مطالعات  یعلمئتیهاز اعضای 

از  یانمونـه  عنـوان بـه مقار  کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشـته   حدود چهل نفر از دانشجویان

 استفاد  0اروهی از مصاحاهمصاحاه با دانشجویان  منظوربهترجمه در ایران استفاد  شد.  وز حفعاالن 

 هاداد شدند. در تحلیل  یآورجم شهرهای مشهد و کرمان( استان )از پایتخت و دو مرکز  هاداد شد. 

 ( استفاد  شد  است.018،   0228دورنیه، ) 9داد  بنیاد هینظرنیز از 

 حوزهر ترجمه از دیدگاه فعاالن این نیازهای بازا. 4

 ترجمه فاتر رسمید1.4

شـامل مـدارک و اسـناد رسـمی      آورندیمرسمی  یهادارالترجمهاکثر متونی که مشتریان به 

اداری و مقاالت علمـی را   یهانامهااهی در کنار اسناد رسمی ترجمه  هادارالترجمهاست. الاته 

                                                            
1 Purposive Sampling 

2 Focus Group 

3 Grounded Theory 
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 عنـوان بـه ترجمه متون متفرقه مثل متونی را کـه اسـتادان    هادارالترجمه. برخی کنندیمنیز قاول 

دسـتمزد بـاالیی    مؤسسـات این  ازآنجاکه. کنندیمتکلیف درسی به دانشجویان داد  را نیز قاول 

متـون خـود را بـه مترجمـان غیررسـمی و آمـاتور        دهندیم، دانشجویان ترجیح کنندیممطالاه 

 بدهند.  

هسـتند  « زنفـرم »: یک دسته به اصطالح مترجم کنندیمدر دارالترجمه دو دسته مترجم کار 

. در این موارد الزم نیست مترجم خالقیت، کنندیممعینی وارد  یهافرمکه ارالعات الزم را در 

که  کنندیمسواد و یا دانش باالیی داشته باشد. دسته دوم مترجمانی هستند که متونی را ترجمه 

غییرات زیادی همرا  است و یا اینکه اساساً فـرم معینـی   یا فرم مشخصی دارد اما ترجمه آن با ت

ـ کمدانش باالیی  رودیماداری. دسته دوم مترجمانی هستند که انتظار  یهانامهندارد، مثل   شیوب

در سطح مترجم رسمی داشته باشند. این دسته از مترجمان کار را بـرای متـرجم رسـمی آمـاد      

 . کندیمولیه ترجمه را امضا و مترجم رسمی پس از یک بررسی ا کنندیم

مترجمـان را   یهـا ترجمـه  تـک تـک  تواننـد ینمبه دلیل کماود وقت و هزینه  هادارالترجمه

اعتمـاد   اشترجمـه فردی را استخدام کنند که بـه   دهندیمویرایش کنند، به همین ساب ترجیح 

از وی  کندیممراجعه  هاآنبنابراین زمانی که فردی که داورلب کار است به ؛ کامل داشته باشند

تـا ترجمـه کنـد تـا سـطح       دهنـد یمنمونه به او  عنوانبهو متنی را  کنندیمکاری رلب  رزومه

کـارآموزی بـه    دور ، یـک  شودیممهارت او را بسنجند. زمانی که فرد در دارالترجمه استخدام 

و روال کـار   هامتفراو را با تمامی  دور و در این  اذارندیممدت دو هفته تا یک ما  برای او 

کـارآموزی   دور . بدیهی است هرچه توانایی فـرد بـاالتر باشـد بـه     کنندیمدر دارالترجمه آشنا 

 نیاز دارد.  یترکوتا 

دارنـد و بـه سـاب آن     هـا دارالترجمـه که دانشجویان هنگام مراجعه بـه   ییهاضعفیکی از 

ط به کار با رایانـه اسـت. اکثـر    بگذرانند، عدم تسل یتریروالنکارآموزی  دور  شوندیممجاور 

مختلف، چگونگی جستجوی معنی کلمات و اصـطالحات در   یافزارهانرمدانشجویان به کار با 

انتظار دارند که فرد با این  هادارالترجمهاما ؛ اینترنت، تایپ و دیگر موارد آشنایی الزم را ندارند
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ترجمه با سرعت بـاالیی تایـپ    بتواند حین عمل خصو بهموارد آشنایی کامل داشته باشد و 

 کند. 

یکی دیگر از نقاه ضعف دانشجویان، عدم آشنایی با فرهنگ کشورهای بیگانه است که این 

 هـا داداـا  و  هـا دانشـگا  در ترجمه متونی )مثالً متونی که  هاآنتا  شودیمناآشنایی اا  موجب 

رشته  النیالتحصفارغمعتقدند  (، با مشکل روبرو شوند. برخی مدیران دارالترجمهکنندیم صادر

ایـن افـراد بسـیاری از     هاآنمترجمی در درک متون حقوقی فارسی هم مشکل دارند. به اعتقاد 

اداری  یهانامهدر تفسیر  یرورکلبهو  دانندینممفاهیم حقوقی را که اصطالحاتی عربی هستند 

نی علـوم آشـنایی چنـدانی    ترجمه بـا ماـا   النیالتحصفارغهمچنین معتقدند  هاآنضعف دارند. 

پزشکی، مهندسی،  یهارشتهدر درک متون تخصصی علوم مثل متون تخصصی  جهیدرنتندارند 

 الهیات و غیر  با مشکل روبرو هستند.  

متـون فارسـی اسـت کـه قـرار اسـت بـه         آورندیم هادارالترجمهاکثر متونی که مشتریان به 

دانشگا  بیشتر در زمینه ترجمه به زبان فارسی ترجمه در  النیالتحصفارغانگلیسی ترجمه شود. 

بنابراین رایعی است کـه در ایـن قسـمت ضـعیف باشـند. الاتـه       ؛ و نه بر عکس کنندیمتمرین 

دانشجویان در نگارش به زبان مادری خود هم ضعف دارند و معمـوالً سـطح نگـارش فارسـی     

 . است یارحرفهیغ هاآن

هستند. مشتریان اکثراً متن خود را در مدت  هارجمهدارالتمهم در  مسالهدو  ،زمان و سرعت

بنـابراین مترجمـان بایـد     ؛صار کننـد  توانندینماز آن زمان  ترشیبو  خواهندیمزمان مشخصی 

 مسلط باشند که بتوانند در زمان کوتاهی کار ترجمه را انجام دهند. یااونهبه

مترجمـی زبـان    رشـته  لیالتحصـ رغفـا افرادی را که  دهندیمترجیح  هادارالترجمهبرخی از 

نیـاز   کننـد یمانگلیسی هستند استخدام نکنند چون این افراد با توجه به مدرکی که دارند تصور 

متنی را ترجمه کنند. این فکر که  توانندیمبه دور  روالنی کارآموزی نیست و خودشان مستقالً 

که بـرای دانشـجو در    شودیمناشی  متنی را مستقالً ترجمه کند شاید از اینجا تواندیمدانشجو 

کارش را ارزیابی کند و  یاحرفهکه استاد یا مترجمی  دیآینمرول دوران تحصیل فرصتی پیش 

که چون نمر  خـوبی   شودیمدانشجو دچار این توهم  جهیدرنتاشکاالتش را به او اوشزد کند. 
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سـات بـه آمـوزش و    ن النیالتحصـ فـارغ خوب است. ایـن دسـته از    اشترجمهارفته پس البد 

حال آنکه فردی که آموزش رسمی مترجمی ندید  عالقه بیشتری  ؛کارآموزی تحمل کمی دارند

 هادارالترجمهالزم از دید  یهامهارتاز  یاد یچک. در ادامه دهدیمبرای یادایری از خود نشان 

 در شکل شمار  یک قابل مشاهد  است.

 هاهدارالترجمالزم از دید  یهامهارت. 1شکل 

 

 دانشجویان2.4

که دروسی مانند افت  ندیاویم هاآن(، 0شکل ) انیدانشجودرسی از دید  برنامهدر تحلیل 

و شنود، ترجمه شفاهی، ترجمه نوار و فیلم، و ترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را دوست دارند. 

نشـجویان از  است. دا تریکاربردو  ترجذاببر این باورند که درو  عملی ترجمه خیلی  هاآن

 یهـا شـاکه اینکه با اذراندن درسی مانند ترجمه متون مطاوعاتی قادر به ترجمه اخاـار روز و  

 .  برندیمنیز لذت  شوندیمخاری 
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بـر ایـن    هـا آنرا دوسـت ندارنـد.    یشناسـ زباناکثر دانشجویان درو  آواشناسی و کلیات 

ترجمـه کـارایی زیـادی نـدارد.     است و در  یشناسزبانباورند که این درو  مربوه به ارایش 

. الاتـه  خـورد یمـ به درد ترجمـه شـفاهی    ترشیباکعان دارند که آواشناسی  هاآنالاته برخی از 

در  یشناسـ واژ ماننـد   یشناسـ زبـان برخی از دانشجویان معتقدند که برخی از مااحث کلیـات  

ایـن در  در  ترجمه لغات تخصصی کاربرد زیادی دارد امـا پـرداختن بـه     خصو بهترجمه، 

کافی است. از دید ایشان، درسی  هاآنقالب دو در  دو واحدی زیاد است و اذراندن یکی از 

مربوه بـه اـرایش آمـوزش زبـان اسـت و دردی از ترجمـه دوا        ترشیبهم  یسازآزمونمانند 

. همچنین اکثر دانشجویان معتقدند که محتوای در  درآمدی بر ادبیات که در قالب دو کندینم

بهتر بود این در   هاآنندارد. از دید  هاآن، کارایی زیادی برای شودیم  دو واحدی ارائه در

 هـا آننویسنداان بزرگ جهان با اصـل   یهارمانبا درسی عوض شود که در آن ترجمه فارسی 

 مقایسه شود. 

ـ ز داننـد یمـ کـاربردی   تـر شیبـ سوم و چهـارم را   یهاسالبرخی از دانشجویان درو    رای

. کننـد عملی تجربـه   صورتبهتا ترجمه را  دهدیم هاآنهستند و این فرصت را به  تریصتخص

آمـاد    نـد  یآرا برای بازار کار  هاآنکه  دانندیمدر  ترجمه مکاتاات و اسناد را درسی جذاب 

. از دید این دانشجویان، تخصـیص دو واحـد بـه در  مهمـی همچـون ترجمـه ادبـی،        کندیم

به یادایری این مهارت نیست. ایشان معتقدنـد کـه ترجمـه انفـرادی هـیچ       هاآنجوابگوی نیاز 

اینکـه بـرای ایـن در  کـال       خصو بهندارد  آنماقال  یهاترم یعمل یهاترجمهفرقی با 

. همچنـین  شودینمو عمالً در پایان ترم هیچ پیشرفتی حاصل  شودینمحضوری در نظر ارفته 

مترجم شفاهی شد و  توانینمواحد در  ترجمه شفاهی  هراز با اذراندن شش هاآن افتهبه 

صـرف سـایر درو     یتـر کـم وقت و تمرکز  شودیمانجاندن این در  در برنامه فقط باعث 

اونااونی الزم دارد و باید از ترجمـه کتاـی    یهامهارتشود. ترجمه شفاهی، توانایی و  ترمهم

 جدا شود. 

برنامه، عدم توجه بـه تمـرین ترجمـه از زبـان      از دید ایشان، یکی دیگر از نقاه ضعف این

معتقدند که اکثر قریب به اتفاق ایشان در این نو  ترجمه ضعف  هاآنفارسی به انگلیسی است. 
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 هـا آنبـرای   هادارالترجمهکارآموزی در  دور از دانشجویان معتقدند که باید یک  یاعد دارند. 

 یهـا یتئـور ، هـا آنترجمه آشنا شوند. به نظـر   در نظر ارفته شود تا از نزدیک با شرایط عملی

 در عمـل آشـنا    هـا یتئـور ترجمه باید همرا  با عمل ترجمه تدریس شـود تـا بـا کـاربرد ایـن      

 شوند. 

زبانی ماننـد: ارامـر و مکالمـه ضـعیف      یهامهارتاکثر دانشجویان بر این باورند که در برخی 

اسـت، بهتـر اسـت دو     هامهارترسی بر این د برنامهکم  دیتأکهستند و علت این ضعف تمرکز و 

زبانی پرداخته شود و دو سال آخر، درو  تخصصی ترجمه ارائـه   یهامهارتسال اول به تقویت 

هـم بـا    اکثـراً کـه   دانندیمشوند. دانشجویان یکی از مشکالت را ناشی از مدت زمان کوتا  هر ترم 

و  رسـد یمـ ترم به پایـان   شوندیمآشنا  با اصول یک در  هاآنچند روز تعطیل همرا  است و تا 

 . ماندینمزمانی برای تمرین و تکرار آن در  باقی 
 

 . تحلیل برنامه درسی از دید دانشجویان2شکل 
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دیگر از مشکالت این است که محتوای درو  ترجمه مطاوعاتی، سیاسی و اقتصادی خیلی بـه  یکی 

ایشان، یکی از دروسـی کـه    د یعقباشند. به یک در   رمجموعهیزهم شایه است و این درو  باید 

ترجمـه اسـت کـه در دنیـای      یافزارهـا نـرم جایش در برنامه درسی خالی است، آشنایی بـا رایانـه و   

چـون تایـپ    ییهـا مهارتبه این مساله اکعان دارند که در  هاآنتکنولوژی امروز اهمیت باالیی دارد. 

یم درو  به انوا  ادبی، سیاسی، اقتصادی و غیر  اشتاا  معتقدند که تقس هاآنبسیار ضعف دارند. اکثر 

. به نظر ایشان ندیآیبرماز عهد  ترجمه هر متنی  آنگا ترجمه را خوب یاد بگیرند،  است یکافاست و 

و بـرای اینکـه نویسـند  خـوبی بـودن بایـد        شـود ینمخوبی نااشد مترجم خوبی هم  سند ینوتا فرد 

 ب باید در دانشگا  مهارت مطالعه در دانشجویان تقویت شود. خوانند  خوبی باشد. بدین ترتی

کارشناسـی   دور پـذیرش دانشـجویان در    نحو یکی دیگر از مشکالت از دید دانشجویان ترجمه 

، و لـذا  شوندیممترجمی پذیرفته  رشتهدرو  عمومی در  سؤاالتاست. دانشجویان با پاسخ دادن به 

ترجمه کردن مستلزم  ازآنجاکه. کنندیمر یک کال  حضور پیدا افرادی با سطح سواد زبانی متفاوت د

توانایی نوشتن است و نوشتن بیشتر به استعداد افراد بستگی دارد و از جـنس هنـر اسـت الزم اسـت     

 زبانی افراد را بهتر ارزیابی کند. یهاییتواناشود تا بتواند  تریتخصصکنکور کمی 

 مسافرتی یهاآژانس 3.4

مسافرتی، داشتن کارت راهنمـای تـور    یهاآژانسراهنمای تور در  عنوانبه کار کردن الزمه

آموزشی به  دور است. این کارت را سازمان میراث فرهنگی و اردشگری بعد از اذراندن یک 

ماننـد: زبـان، تـاریخ،     ییهـا آمـوزش آموزشی که شش ما  است شـامل   دور . این دهدیمافراد 

، آشـنایی بـا آثـار    یشناسـ موز ، روحیات ملل، یشناسرانیا، جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

اردشگری و غیر  است. بـرای ورود بـه ایـن دور  یـک امتحـان زبـان از        یهامکانباستانی و 

کـه یـک دانـش     شـود یمداد   هاآنصورتی مجوز ورود به این دور  به  در .رندیایممتقاضیان 

 از زبان انگلیسی داشته باشند.  یاهیپا

زیادی بر زبان انگلیسی نیست، زیرا افراد را بـا ایـن پـیش فـرض قاـول       دیتأکاین دور  در 

 مؤسسـات که تا حدی با زبان آشنایی دارند. راهنمایان تور اکثـراً زبـان انگلیسـی را در     کنندیم

زبان انگلیسـی،   رشته یهاشیارایکی از  لیالتحصفارغهم  هاآن، الاته برخی از آموزندیمزبان 
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راهنمای تور نیاز به اصطالحات تخصصی علمی ندارد چون با  الاته ارایش مترجمی، هستند. اغلب

افراد عادی سروکار دارد و فقط باید با اصطالحات تخصصی تاریخی و اردشگری آشـنایی داشـته   

اهمیتـی نـدارد کـه راهنمـای تـور،       هـا آنکـه بـرای    نـد یاویممسافرتی  یهاآژانس رانیمد باشد.

زبان انگلیسی باشد یا زبان را در جای دیگری یاد ارفته باشد، همین که تسـلط   رشته لیالتحصفارغ

، صـرف تسـلط بـه زبـان انگلیسـی بـرای       هـا آن. الاته از دید کندیمکفایت  هاآنداشته باشد، برای 

راهنمای تور بودن کافی نیست. راهنمای تور باید تجربه، ارالعات عمـومی بـاال، روابـط عمـومی     

وانایی مدیریت، صار و حوصله و ظاهری مناسب داشته باشد. راهنمایان تور معتقدنـد کـه   خوب، ت

حساب کرد زیرا از یک ررف ایران سیاست معینی برای  توانینمشغل دائم  عنوانبهروی این شغل 

جذب توریست ندارد و از ررف دیگر به دلیل ارانی ارز، تحریم و سایر مسائل سیاسـی، از تعـداد   

برخـی از   9بسیار کاسـته شـد  اسـت. در شـکل شـمار        کنندیمکه از ایران بازدید  ییهاستیتور

 قابل مشاهد  است. هاآژانسالزم از دید این  یهامهارت

 مسافرتی یهاآژانسالزم برای راهنمایان تور از دید  یهامهارت. 3شکل 

 هابانک4.4

بـه ایـن    هاآنارزی دارند که عمد  وظایف یا  المللنیببه نام شعاه  یاشعاهمعموالً  هابانک

قرار است: رسیدای و نظارت بر امور جاری شعب و واحدهای ارزی داخل و خارج از کشور، 
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مالی شعب خارج از کشور، مدیریت منـاب  ارزی تخصـیص    یهاصورتنظارت بر عملکرد و 

ایـن شـعب معمـوالً    شد  و استفاد  از آن جهت ارائه تسهیالت ارزی در قالب منـاب  ارزی. در  

مثل کامویوتر، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، حقوق و زبان انگلیسـی   ییهارشته النیالتحصفارغ

زبان انگلیسـی   رشته النیالتحصفارغاز بین  ترشیبکه  دهندیم. الاته ترجیح کنندیمرا استخدام 

نیازمنـد افـرادی    خـارج از کشـور دارنـد،    یهابانکاستخدام کنند چون به علت روابطی که با 

 هستند که به زبان انگلیسی مسلط باشند. 

، ارفتن یا فرستادن حوالـه،  یالمللنیبدر اسناد و مقررات بانکی، اعتاارنامه و اشایش اعتاار، مکاتاات 

اینترنتی و امور قراردادها نیاز به زبان انگلیسی وجود دارد. فردی که برای کار به ایـن   یهاتیساتالیغات 

آموزشی بایند وارنه با اصطالحات تخصصی بانکـداری آشـنایی نـدارد. از     دور باید  حتماً دیآیمشعاه 

( مثالً فرد بایـد بـه اسـناد و مقـررات     1شکل هستند )زیادی  یهامهارتدید بانک، این کارمندان نیازمند 

ـ اقتصاد و مجموعه قـوانین   رشتهبانکی، زبان تخصصی بانک، اصطالحات تخصصی   یبـانک  یالمللـ نیب

(UCP .که کتابی به زبان انگلیسی است، مسلط باشد )معموالً مشتریانی خارجی دارند کـه ایـن    هابانک

 را داشته باشند.   هاآنافراد باید توانایی مکالمه با 

. این افراد بایـد توانـایی افتـاری و    کنندیمدارند، در عقد قراردادها کمک  یترشیبافرادی که تسلط 

. در شـود یمـ  یریناپـذ جاراناشتااهی منجر به ضرر مالی  نیترکوچکشته باشند زیرا نوشتاری خوبی دا

اشایش اعتاار ااهی چندین اصالحیه وجود دارد که اینجا هم فرد نیاز به تسلط باالیی دارد. یکی دیگـر  

بـه ککـر    خارجی است، الاته الزم یهانامهاز جاهایی که نیازمند آشنایی با زبان انگلیسی است، در ترجمه 

دارنـد و   یاشـه یکللغاتشان محدود است. سایر متون رایج بانکی فرمت ثابت و  دامنه هانامهاست که این 

از پس ترجمـه   یراحتبه آنگا فرد یک بار این متون را بایند،  است یکاف .خواهندینمدانش زبانی خاصی 

 .  دیآیبرم هاآن

تحـریم، در کشـورهای انگلـیس و آمریکـا شـعاه       مانند بانک ملی در اذشته قاـل از  هابانکبرخی 

امـا  ؛ فرسـتادند یمحتی کارمندان را به مدت شش ما  برای کارآموزی به این کشورها  هابانکداشتند. این 

تـا بـا    فرستندیمیک ماهه به کشورهایی چون امارات  دور امروز  به دلیل تحریم کارمندان را برای یک 

 و خدماتشان آشنا شوند. ستمیسارالعات کنند و با  کشورهای خارجی تاادل یهابانک
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 هابانکاز دید  المللنیبالزم برای کارمندان شعبه  یهامهارت. 4شکل 

 

 اساتید دانشگاه4.4 

 رشـته کـه   دهندیممسئولیت تدریس درو  تخصصی ترجمه را به مدرسانی  هادانشگا معموالً در 

ین مدرسان یکی از مشکالت موجود در نظام آموزشـی را  مترجمی زبان انگلیسی است. ا هاآن یلیتحص

درسـی حاضـر نقـاه قـوت، ضـعف و همچنـین        برنامـه . از دیـد ایشـان،   دانندیمدرسی حاضر  برنامه

، یـی ارامـدرک ، دانشجویان معموالً بـه خـارر دالیلـی ماننـد     هاآن د یعق(. به 1شکل دارد ) ییهایکاست

نادرسـت   نحـو  لمی، در نظر نگرفتن اسـتعداد و توانـایی خـود،    ضعیف ع هیپا، هاخانواد باورهای غلط 

که دانشجویان با شـناخت و   شودیم؛ مسائلی از این قایل باعث شوندیموارد دانشگا   هادانشگا پذیرش 

کافی این رشته را انتخاب نکنند. الاته در این میان افرادی نیز بـا عالقـه و انگیـز  وارد ایـن رشـته       ز یانگ

درسـی موجـود کـامالً سـرخورد       برنامهبعد از ورود به دانشگا ، هنگام مواجهه با  متأسفانهاما ، شوندیم

 فاصله دارد.   هاآنکه این برنامه جوابگوی نیازهای آنان نیست و با انتظارات  کنندیمو حس  شوندیم

درآمـدی بـر   ، یشناسـ زبـان : دانشجویان اغلب به دروسی مانند: آواشناسـی، کلیـات   ندیاویماساتید 

ندارند و بر این باورند که ایـن درو  ربـط چنـدانی     یاعالقهادبیات و بررسی آثار ترجمه شد  اسالمی 

، ولی دروسی مانند: ترجمه نوار و فیلم، ترجمـه شـفاهی،   خوردینم هاآنترجمه ندارد و به درد  رشتهبه 

 .  کنندیمزیادی دناال  عالقهترجمه متون ادبی و مطاوعاتی را با 
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ترجمه معتقدند که درسی مثل ترجمه شفاهی باید کالً از ترجمه مکتوب جدا شـود زیـرا    رشتهاساتید 

 برنامـه خا  خود هستند که در  یهامهارتمجزا با مقتضیات و  کامالً رشتهترجمه مکتوب و شفاهی دو 

 عنوانبه توانندیمنبا اذراندن شش واحد ترجمه شفاهی  اا چیهو دانشجویان  اندشد فعلی با هم ترکیب 

مترجم شفاهی مشغول به کار شوند. از دید ایشان، درسی مانند ترجمه ادبـی بـرای دانشـجویان ضـروری     

 تدریس کرد.  یخوببهاین در  را  توانینماست و در دو واحد ری شانزد  جلسه 

و پیشـرفته  اسالمی، ترجمـه انفـرادی    شد از نظر این اساتید، به دروسی همچون بررسی آثار ترجمه 

 شـود یمـ پرداختن، باعث  هاآنهرکدام دو واحد اختصا  داد  شود، کافی است و بیش از این میزان به 

 شود.   ترمهمصرف درو   یترکمتا وقت و انرژی 

و  انـد یمطاوعاتترجمه  رمجموعهیز یااونهبهبرخی از اساتید معتقدند که ترجمه سیاسی و اقتصادی 

فعلـی   برنامه. ایشان، یکی دیگر از مشکالت شوندینمبا ماحث جدیدی آشنا دانشجویان در این درو  

نیازمنـد   تـر شیببازار  کهیدرحال، دانندیمرا در تمرکز بر تک سویگی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی 

 ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی است.  

 . تحلیل برنامه درسی از دید اساتید دانشگاه4شکل 
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ایشان، ترجمه متون ساد  و پیشرفته نیز با یکدیگر همووشانی دارند، زیرا اصالً تعریفی  از نظر

درو   همهبرای سادای و پیشرفته بودن نو  متن نشد  است. برخی از اساتید معتقدند که 

در برنامه خالی  هاآنوجود دارد که جای  یترمهمفعلی مفیدند اما مساله این است که درو  

کردن برخی از درو  تکراری برنامه را تعدیل کنیم تا جا برای درو   ترکمبا است و باید 

زیاد است و  یشناسزبانباز شود. برای مثال اختصا  چهار واحد به در  کلیات  ترمهم

 ترجمه مرتاط نیستند. رشتههم به  یسازآزموندروسی مانند روش تدریس زبان انگلیسی و 

بلـد   یخـوب بـه کارشناسی زبـان را   دور جویان قال از ورود به از دید این اساتید، باید دانش

کـه بخـش    شـود یمـ باشند و در دانشگا  فقط درو  تخصصی ترجمه را بخوانند. این باعـث  

. در واقـ ، فرآینـد ورود   نشـود زبـانی   یهـا مهـارت اعظم وقت دانشـجویان صـرف یـادایری    

ـ بهعمومی  سؤاالتن به دانشجویان به دانشگا  مشکل دارد. داورلاان با پاسخ داد  رشـته  یراحت

زبانی ضعیفی در دانشگا  داشـته   هیپاافراد  شودیمکه این مساله باعث  شوندیممترجمی قاول 

ـ پا یهامهارتکارشناسی معموالً به تقویت  دور باشند. به همین علت دو سال اول  زبـان   یاهی

 درو  نیز باید اصالح شود. پذیرش دانشجویان، کنکور و ضرایب  نحو بنابراین، ؛ اذردیم

، مطاوعات، سینما و هایانتشارات، وزارت خارجه، هادارالترجمهنیازهای بازار ترجمه شامل: 

 متفاوت آشنا شوند. یهاحوز سایر موارد است. دانشجویان باید در دانشگا  با این 

 یآورفـن بـا  در این برنامه خالی است. برای مثال دانشجویان  هاآندروسی هستند که جای 

زبـانی،   یهاکر یپروز که شامل ترجمه ماشینی، آشنایی با ابزارهای کمک مترجم، کار با رایانه، 

ترجمه و دیگر موارد است آشنایی ندارند. این مساله در دنیـای تکنولـوژی امـروز     یافزارهانرم

 . شودیمنقص بزرای در سیستم آموزشی محسوب 

یراستاری نیز باید اضافه شود زیرا یادایری این مهـارت  از دید ایشان، یک در  با عنوان و

اهمیت باالیی برای دانشجویان دارد. این اساتید معتقدند که نیازها نسات به اذشته تغییر کـرد   

خاصی متمرکـز   یهاحوز پس برنامه هم باید تغییر کند. باید از این حالت کلیت درآید و روی 

 .خوردینماست و به درد بازار کار  ارارکمداین برنامه  گریدعاارتبه؛ بشود
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 ناشران 4.4

نیازمنـد بررسـی    یامساله، و ناشر در ایران کارتاز مساله رابطه میان مترجم، بخصو  مترجم 

هـر کتـابی را    توانـد یمـ نیست هر فرد  تیرایکواسترد  است. با توجه به اینکه ایران تاب  قانون 

را چـا  کنـد. ایـن مطلـب باعـث شـد  کـه         یاترجمههر  دتوانیمهم  یهر ناشرترجمه کند و 

اعـم از ترجمـه ادبـی و     یاحرفهبه ترجمه  مندعالقهرشته ترجمه  النیالتحصفارغ ژ یوبههرکس 

غیر ادبی باشند. این مساله از دیرباز در فضای فرهنگی و انتشاراتی ایران بسـیار بـارز بـود  و بـه     

اشر انجامید  و حاصل آن روابط نادرسـت اقتصـادی میـان    سوء تفاهمات بسیاری میان مترجم و ن

کسـانی کـه    از یاریبسـ است. حقیقت ایـن اسـت کـه     تیفیکیبناشر و مترجم و اناوهی ترجمه 

در رول دور   هانیاندارند.  یاحرفهرا چا  کنند تصور درستی از ترجمه  شانیهاترجمه اندلیما

و سـراغ ترجمـه    داننـد یمـ  یاحرفـه در حد مترجم و خود را  اندکرد  را ترجمهتحصیل مطالای 

غیرمنصفانه کتاب  یقراردادهاو در بسیاری از موارد با کمک مالی به ناشر و تنظیم  روندیمکتاب 

کـار بسـیار دشـواری     یاحرفه. ترجمه کتاب و نشر آن در سطح سوارندیمخود را به دست ناشر 

 النیالتحصـ فـارغ . اارچـه در بـین   ودشـ یمـ مهـارت و تجربـه حاصـل     هـا سالاست که پس از 

نوعاً قادر نیسـتند پـس از فراغـت از     النیالتحصفارغترجمه استثنائاتی هستند اما این  یهادانشگا 

 و استاندارد ترجمه کنند.    یاحرفهتحصیل کتابی را بخصو  در زمینه ادبیات در سطح 

ترجمه آن را برای چا  به ناشـر   و بعد از کنندیماکثر اوقات مترجمان خود کتابی را انتخاب 

. ولـی  کنـد یمـ و اار آن را مناسب تشـخیص داد چـا     کندیم. ناشر ترجمه را ارزیابی دهندیم

را بخوانند و اصـالح کننـد و    هاترجمهوقت و امکانات الزم را ندارند که تک تک  معموالً ناشران

کار ترجمـه را از   دهندیمت ترجیح ، به همین علدانندینموظایف خود  طهیحاصالً این کار را در 

ارمینان کامل داشته باشـند. در ایـن حالـت     هاآنقاول کنند که نسات به ترجمه  یازبد مترجمان 

اما اار قرار باشد کـار هـر مترجمـی را قاـول     ؛ ، ویراستاری استدهدیمتنها کاری که ناشر انجام 

. در کنـد ینمـ ترجمه معیوب را اصالح  و بردینمکنند، بهترین ویرایش فارسی هم کاری از پیش 

 الزم مترجم از دید ناشران اشار  شد  است. یهامهارتاز  یاخالصهبه  6شکل 
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نوعاً در نوشتن به زبـان   شوندیم لیالتحصفارغ هادانشگا ناشران، مترجمانی که از  د یعقبه 

مربـوه   هـا گا دانشـ این ضعف را به نحـو  آمـوزش ترجمـه در     هاآن. اندفیضعمادری خود 

مترجمان خار  برای آموزش ترجمه اسـتفاد    از وجود هادانشگا چرا  افتیم. ناشری دانندیم

که دانشجویان جهت چـا  بـه انتشـارات     ییهاترجمه. به اعتقاد این ناشر بسیاری از کنندینم

مـان  مورد نیاز بازار بسـیار فاصـله دارد. ااـر آمـوزش توسـط مترج      یاحرفهاز سطح  دهندیم

و مترجمان با تعریفی دیگـر از روش ترجمـه    رودیمصورت بگیرد این فاصله از بین  یاحرفه

 است.  یاحرفهکه در واق  بیانگر سطح مورد نیاز بازار  شوندیمآشنا 

تکلیـف   صـورت بـه برخی ناشران، دانشـجویان تعـداد زیـادی از درو  خـود را      د یعقبه 

دروسی را که  توانستیمدانشجو حق انتخاب داشته باشد ولی اار امکان داشت که  اذرانندیم

برای آیند  کارش الزم است انتخاب کرد  و با عالقـه بیشـتر بخوانـد. از     دادیمخود تشخیص 

نظر این افراد، ترجمه نوعی هنر است که نیازمند کوق و قریحه است و در واق  مترجمان بایـد  

معروف و متون کهن را  یهارماندانشجویان باید  معتقدند هاآنقدرت نویسندای داشته باشند. 

که کهنـی سرشـار از کلمـات داشـته باشـند و در هنگـام        شودیمنیز بخوانند. این مساله باعث 

 ترجمه کلمه و تعایر کم نیاورند.  

 الزم مترجمان از دید ناشران یهامهارت .4شکل 
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ر واحـد ماتنـی اسـت. دانشـجو دو     از دید ایشان، مشکل نظام آموزشی این است که این نظام ب

. در  شـود یمـ اما بی آنکه مهارت را بیاموزد در  تمام  کندیمواحد در  ترجمه ادبی انتخاب 

ترجمـه ممکـن اسـت. اینـان      یهاکاراا که مهارت آموخته شود و این فقط در  شودیموقتی تمام 

 تـوان یممه را فقط در کاراا  مثل ترج ییهامهارت ندیاویمو  دهندیمکاراا  را بر کال  ترجیح 

آموخت و نه در کال  در . از نظر اینان مهارت ترجمه را باید کسانی تدریس کنند که خود اهل 

ترجمه کردن ندارند و فقط اصول و ماانی نظـری را   تجربهترجمه هستند و نه کسانی که خودشان 

 . دانندیم

و بازار نشر در خـارج از کشـور آشـنایی     به عقید  ناشران، دانشجوی ترجمه باید با نویسنداان

کتاب را برای ترجمـه انتخـاب    نیترمناسبتا بهترین و  کندیمداشته باشد. این آشنایی به او کمک 

 ییهـا کتـاب . نه خار دارند کـه چـه   اندگانهیبکند. دانشجویان ترجمه با فضای فرهنگی کشور اکثراً 

 جـه یدرنت ؛ وخواننـد یمـ ت فرهنگـی و ادبـی را   و نـه مجـال   شناسندیمچا  شد ، نه مترجمان را 

 لیالتحصـ فـارغ از مترجم در چه سطحی است. از این اذشـته، هـر    یاحرفهکه انتظارات  دانندینم

ترجمه باید جدا از دانش علمی کلی به یک رشته خا  عالقه داشته باشد و بیشتر در همان رشـته  

بدون داشتن ارالعات زمینه دربـار  فلسـفه کـار    ترجمه کند. برای مثال ترجمه کتابی دربار  فلسفه 

 بسیار اشتااهی است. 

 بحث. 4

بـا برخـی از    موجـود  برنامـه  سـه یمقاو  مصـاحاه افراد شـرکت کننـد  در    یهاافتهبا توجه به 

تحصیل خود در دانشگا  با انـوا  سـند،    دور خارجی درمیابیم که دانشجویان باید در  یهادانشگا 

در زبان انگلیسی آشنا شوند. این متون  هاآنر زبان فارسی و معادل مناسب مدرک و متون حقوقی د

شامل اسناد مختلف مانند: شناسنامه، کارت ملی، سـند ازدواج و رـالق، مـدارک تحصـیلی و ریـز      

کارشناسی ری چهـار واحـد درسـی بـا      دور رانندای و غیر  است. دانشجویان  نامهیاواهنمرات، 

. در اکثـر  شـود یمـ آخر ارائـه   یهاترماین در  در  معموالً. شوندیمشنا ترجمه مکاتاات و اسناد آ

دانشـجویان را در   معمـوالً . مدرسـان  شـود یمـ تـدریس   هاآنکشور کتاب پیام نور به  یهادانشگا 
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( با ترجمه اسنادی مانند شناسنامه، کارت ملی، مدارک تحصـیلی، سـند   4اسناد )ترجمه مکاتاات و 

، نامـه اجار مانند  ترد یچیپ( با ترجمه اسناد 0اسناد )س در ترجمه مکاتاات و ازدواج و رالق، و سو

 . کنندیمو غیر  آشنا  هاشرکت اساسنامه

 شـوند یمـ ، متوجـه  کننـد یمبرای کار رجو   هادارالترجمه، زمانی که دانشجویان به وجودنیباا

درخواسـتی مشـتریان را    دانش و تسلط کافی برای ترجمه متون حقوقی را که بخش اعظـم متـون  

هم  معموالًکه  جلسهکه در رول یک ترم کوتا  و ری چند  علتنیابه، ندارند. شاید دهدیمتشکیل 

درسی این چنین دشوار  توانینمبا تعطیالت نوروز و یا دیگر تعطیالت رسمی کشور همرا  است، 

آورد  کنند، تدریس کـرد. یـادایری   که بتوانند نیازهای بازار را بر اونهآنو حجیم را به دانشجویان 

این در  منوه به تمرین و ممارست فراوان است کـه ایـن محـدودیت زمـانی مـان  از ایـن امـر        

 دامنهو  کندیمرا از این کتب زد   هاآن. محدود کردن دانشجویان به خواندن کتب پیام نور شودیم

 . آوردیمرا پایین  شانیریادایتمرین و 

آنقدر زیاد است کـه مـدر  وقـت و انـرژی      هاکال نشجویان حاضر در این معموالً تعداد دا

محـدودی از   عـد  را ندارد و در هر جلسه از کال  تنها بـه   هاآنکافی برای رسیدای به تک تک 

کننـد.   سؤالخود را بخوانند و اشکاالت خود را  یهاترجمهتا  شودیمدانشجویان این فرصت داد  

آماد  سازی دانشجویان برای  منظوربهبه این در   یترشیبواحدهای  با این توصیفات، اختصا 

. مدرسان این در  نیز بهتـر اسـت از کتـب و منـاب  بـروز و      رسدیممهم به نظر  شانیشغل ند یآ

 شوند و از تمرین آن لذت بارند.  مندعالقهاستفاد  کنند که دانشجویان به این در   یترجذاب

موجود، فشرد  بودن آن است. تعداد درو  بسیار زیاد است ولـی   مهبرنایکی از نواقص دیگر 

؛ به عاـارتی دانشـجویان بـا اقیانوسـی از مطالـب      دهدیمواحدهای کمی را به هر در  اختصا  

 . شودینم هاآنزیادی بر  هیتککه عمق کمی دارد و تمرکز و  شوندیمعلمی آشنا 

کـه پـا بـه پـای      ترنـد موفقرد و بالطا  افرادی در دنیای امروز، تکنولوژی نقش بسیار مهمی دا

 دور دانشجویان در  متأسفانهروز آااهی داشته باشند.  یهاشرفتیپتکنولوژی روز پیش بروند و از 

بـه هـر    کهیدرحالمتفاوت ندارند،  یافزارهانرمآشنایی با رایانه و کار با  منظوربهکارشناسی، درسی 

، تسلط شودیمرلب  هاآنمهمی که از  یهاییتوانا، یکی از کنندیمجایی که برای استخدام مراجعه 
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انتظار دارند توانایی تایپ با سـرعت باالسـت کـه     هاآنبه کار با رایانه است. حداقل مهارتی که از 

کـه   رـور همـان برای افراد یک پـیش نیـاز اسـت.     هابانکو  هادارالترجمهبرای کار در  خصو به

درسی اکثر کشورهای خارجی درسی به این منظور یعنی آشنایی بـا   برنامههم اشار  شد در  ترشیپ

ایران نیز  یهادانشگا  برنامهرایانه و ترجمه ماشینی وجود دارد، بدین ترتیب انجاندن این در  در 

 بسیار ضروری است. 

 با فرهنگ سایر کشورهاست که این ناآشنایی هاآنیکی از نقاه ضعف دانشجویان، عدم آشنایی 

در ترجمه متونی که در ارتااه با فرهنگ و باورهای سایر کشورهاست، دچار مشکل  شودیمباعث 

خارجی ماننـد: هریـت وات، اسـتون، یـورک و سـاری       یهادانشگا نیز افته شد که  ترشیپشوند. 

تا مدتی در آن محیط زندای کنند و از نزدیـک   فرستندیمدانشجویان خود را به کشور زبان مقصد 

و بـا در نظـر    ترکمفرهنگ و زبان آن افراد آشنا شوند، در ایران نیز اار میزان پذیرش دانشجویان با 

صورت بگیرد، امکان عملی کردن ایـن شـرایط وجـود دارد. همچنـین      ترمناسبارفتن معیارهای 

دانشجویان را ری درسی با عنوان ترجمه و فرهنـگ، بـا برخـی از اصـول فرهنگـی سـایر        توانیم

از آن است که بتوان در قالـب دو واحـد    تراسترد ا آشنا کرد؛ مسلماً مسائل فرهنگی بسیار کشوره

را  هاآندر رول این مدت  توانیم هرحالبهاما  ؛مسائل فرهنگی را به دانشجویان تدریس کرد همه

و سـایر مسـائل مربـوه بـه برخـی از       هاسنتبا غذا، پوشاک، نمادها، باورهای مذهای و فرهنگی، 

 کشورهای بزرگ آشنا کرد. 

امروز  یکی از نیازهای اساسی بازار ترجمه، ترجمـه از زبـان فارسـی بـه انگلیسـی اسـت امـا        

بر این نو  ترجمه نشد  اسـت و اکثـر قریـب بـه اتفـاق       یدیتأکدرسی موجود،  برنامهدر  متأسفانه

روی ایـن   یتـر شیب دیتأکبنابراین بهتر است ؛ دانشجویان در این نو  ترجمه بسیار ضعیف هستند

نو  ترجمه باشد و همزمان با ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی، حالت عکـس آن نیـز تـدریس و    

 تمرین شود. 

برای دانشجویان در ترجمه، ترجمه متون علمی و تخصصی اسـت.   زیبرانگچالشیکی از نقاه 

ن و اصطالحات تخصصی از واژاا مملو، دهندیماین متون که بخش اعظم بازار ترجمه را تشکیل 

. افزودن چند واحد ترجمـه  شوندیمبا مشکل رو به رو  هاآنهستند و دانشجویان اغلب در ترجمه 
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. در این در  دانشجویان با ترجمه برخی از متـون  دیآیممتون علمی به برنامه نیز به نظر ضروری 

ثـال دو یـا سـه نمونـه از     . بـرای م شوندیماز نزدیک آشنا  هاآنعلمی، ساختار و واژاان تخصصی 

فنـی و مهندسـی، پزشـکی، علـوم انسـانی، کـامویوتر و غیـر  را         یهـا رشتهترجمه متون مربوه به 

 از نزدیک با اصطالحاتش آشنا شوند و در عمل ترجمه کنند.  توانندیم

با این برنامه سروکار دارند معتقدنـد کـه دروسـی مثـل آواشناسـی و       یااونهبهاکثر افرادی که 

. ندارنـد  یادیـ ززبان شناختی و آمـوزش دارنـد و در اـرایش ترجمـه کـارایی       جناه یسازونآزم

 تـر مهـم موجود ساب شد  است تا جایی برای پرداختن بـه درو    برنامهانجاندن این درو  در 

ادبـی اسـت کـه     ترجمه شودینمباقی نماند. یکی از درو  مهمی که در برنامه زیاد به آن پرداخته 

. دانشجویان در تمام رول تحصیل خود فقط در دو واحـد  دهدیمار کار را نیز تشکیل بخشی از باز

ادبی، متون کهن  یهاقالبیادایری این در  آشنایی با انوا   الزمه. شوندیمبا این در  مهم آشنا 

موجـود   برنامـه اما در  هاستآنو جدید، نویسنداان و شعرای مشهور ایران و جهان، ساک و آثار 

و رـی چنـدین جلسـه مجاـور بـه       شـوند یمـ وارد این در   یانهیزمشیپویان بدون هیچ دانشج

 یادایری این مهارت استرد  هستند. 

با اختصا  دادن شـش واحـد بـه ترجمـه      اا چیهکه  دیآیبرمافراد این چنین  یهاصحاتاز 

را ترجمه شـفاهی  مترجم شفاهی تربیت کرد، زی توانینمشفاهی و دو واحد به ترجمه نوار و فیلم 

 هـا مهارتاین  تواندینمخاصی الزم دارد که با اذراندن چند واحد، دانشجو  یهامهارتو  ییتوانا

وقـت و انـرژی دانشـجویان بـرای      شـود یمو انجاندن این هشت واحد فقط باعث  را کسب کند

 رشـته دو  نـوان عبـه شفاهی و کتای  که ترجمهبنابراین بهتر بود ؛ کم شود ترمهمپرداختن به درو  

 از هم جدا شوند.  کامالًمجزا 

 دور با تئـوری سـروکار دارنـد و در دو سـال آخـر       ترشیبدانشجویان در رول تحصیل خود 

، اما آنچه که مترجمان در دنیای بیـرون از دانشـگا ، یعنـی    شوندیمکارشناسی با عمل ترجمه آشنا 

 رشـته زیـادی دارد. ااـر دانشـجویان     فاصـله   بازار با آن سروکار دارند، با دنیای غیرعملی دانشـگا 

کـارآموزی بودنـد، ایـن     دور مجاور بـه اذرانـدن یـک     هارشتهترجمه هم مانند دانشجویان سایر 
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تا از نزدیک با عمل ترجمه و مشکالت و مسائل بازار ترجمه آشنا شوند و  کردندیمفرصت را پیدا 

 وارد بازار کار شوند.  یراحتبهشدند  لیالتحصفارغ نکهیبعدازاتجربه کسب کنند و 

، دانشجویان اذرانندیمکارآموزی  دور  هامارستانیبپزشکی در  رشتهکه دانشجویان  اونههمان

کارآموزی چند ماهه بگذراننـد، ایـن مسـاله باعـث      دور یک  هادارالترجمهدر  توانندیمترجمه هم 

خـارجی   یهادانشگا موزند. این شیو  در تا دانشجویان عمل ترجمه را پا به پای تئوری بیا شودیم

دانشـجویان خـود را    هادانشگا . این شودیماتو یورکنیز به کار ارفته  مثل: ساری، استون، هریت و

تـا در آنجـا ایـن فرصـت را داشـته باشـند کـه در         فرسـتند یمـ در سال سوم به کشور زبان مقصد 

 ترجمه کار و در عمل تجربه کسب کنند.  یهاشرکت

بـه   هـا آن همهای درو  ترجمه مطاوعاتی، سیاسی و اقتصادی خیلی به هم شایه است و محتو

یک در  هستند زیرا کلیت این درو  با هم خیلی متفاوت نیست و کافی است  مجموعهنظر زیر 

 . کندینمنو  متن خیلی تفاوتی ایجاد  آنگا که دانشجو عمل ترجمه را خوب بیاموزد 

ر واق  باید ابتدا یک تعریف مشخص برای ساد  و یا پیشرفته بـودن  دیگر این است که د مساله

نو  متن صورت بگیرد و بر این اسا  بین دو در  ترجمه متون ساد  و پیشرفته و محتـوای ایـن   

درو  تفاوت و تمایز قائل شد. جای خالی درسی با عنوان ترجمه اردشگری و توریستی نیـز در  

تا با تاریخ، جغرافیای  شودیمبه دانشجویان این فرصت داد   . در این در شودیمبرنامه احسا  

، آشـنایی بـا آثـار باسـتانی و     یشناسـ مـوز  ، روحیـات ملـل،   یشناسرانیاایرانگردی و جهانگردی، 

راهنمای تور مشـغول بـه کـار     عنوانبهاردشگری آشنا شوند تا اار قصد دارند در آیند   یهامکان

 زم جهت انجام این کار را کسب کرد  باشند.ال یهامهارتشوند، توانایی و 

و روش تدریس زبان انگلیسی که خیلی به  یشناسزباناختصا  چهار واحد به درو  کلیات 

باقی نماند. الاتـه   ترمهمدرو   ارائهتا زمان زیادی برای  شودیمترجمه مرتاط نیستند، باعث  رشته

 ترشیبدر ترجمه کاربرد زیادی دارند اما  یناسشواژ مثل  یشناسزبانبرخی از مااحث در  کلیات 

 در مصاحاه عقید  داشتند اختصا  چهار واحد به این درو  زیاد است. کننداانشرکت

موجود این است که بخش اعظـم وقـت دانشـجویان صـرف یـادایری       برنامهیکی از نواقص دیگر 

وقـت   شـود یمو این مساله باعث  شودیمزبانی شامل: افتار، شنیدار، درک مطلب و ارامر  یهامهارت
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ترجمه باقی نماند. در واق  فرآینـد ورود دانشـجویان بـه     رشتهکافی برای پرداختن به درو  تخصصی 

عمـومی یعنـی دروسـی مثـل: ادبیـات فارسـی،        سؤاالتدانشگا  مشکل دارد. داورلاان با پاسخ دادن به 

کـه ایـن مسـاله باعـث      شـوند یمـ ی قاول مترجم رشته یراحتبهمعارف، عربی و زبان انگلیسی عمومی 

زبـانی داشـته    هیاول یهامهارتزبانی ضعیف وارد دانشگا  بشوند و نیاز به تقویت  هیپاافرادی با  شودیم

پذیرش دانشجویان نیز باید اصالح شود که الاته ایـن مسـاله خـارج از چـارچوب      نحو بنابراین، ؛ باشند

که در این تحقیق مورد بررسی قـرار ارفـت، بـه دو دسـته     آنچه  یرورکلبهموضو  مورد بحث ماست. 

ایـران   یهادانشگا و در برنامه  شودیم. دروسی که در برنامه درسی سایر کشورها ارائه 4: شودیمتقسیم 

احسـا    هـا آن. دروسی که با توجه به نیازهای بازار ترجمه در ایـران فقـدان   0خالی است،  هاآنجای 

 (.4)جدول  شودیم

 خارجی و بازار ترجمه یهادانشگاه. فقدان برخی دروس در برنامه با توجه به 1 جدول

 دروس الزم از دید بازار ترجمه خارج از کشور یهادانشگاهدروس 
 آشنایی با رایانه تاریخ مدرن و فرهنگ

 آشنایی با متون فرهنگی جامعه و نهادها
 ی علومآشنایی با متون تخصص اقتصادی و سیاسی یسازکوارچهی

 ترجمه فارسی به انگلیسی مطالعات اروپا
 نگارش پیشرفته فارسی دور  کارآموزی یا کاریابی

 آشنایی با شاهکارهای ادبی یشناسساک
 دور  کارآموزی ترجمه پزشکی

 آشنایی با متون حقوقی در فارسی تکنولوژی ترجمه
 ترجمه توریستی و اردشگری ترجمه اروهی

 آشنایی با ابزارهای کمک مترجم آموزش مدیریت پروژ 
 ویراستاری علوم اجتماعی

 تقویت مهارت مطالعه یسازیبومترجمه و ابزارهای 

  علوم پایه

  علوم انسانی و هنرهای زیاا

  جار

  موضو  تخصصی

  دانش رایانه

  تمدن

  ترجمه متون تالیغاتی



 اول شمارة                       (      انساني علوم و ادبيّات دانشكدة) ترجمه و زبان مطالعات فصلنامة                                      48 

 یریگجهینت

که بدون توجه به تحوالت دنیای تکنولوژی و سال است  یهاسالمترجمی  رشتهدرسی  برنامه

که اینترنت  ارددیبرمروز، ثابت و بدون تغییر ماند  است. تدوین این برنامه به زمانی  یهاشرفتیپ

بنابراین با توجه به این تغییـرات اساسـی،   ؛ از امکانات متداول امروز وجود نداشته است کیچیهو 

با تغییرات روز و متعاقااً بازار کار رراحی شود تا پاسخگوی درسی نیز متناسب  برنامهالزم است تا 

 صـورت بـه نیازهای روز باشد. در این تحقیق، با شش ارو  از فعاالن بازار ترجمـه و افـرادی کـه    

 یهـا آژانـس ، هـا بانـک ، هـا دارالترجمـه مستقیم یا غیرمستقیم با ترجمه در ارتااه هسـتند، شـامل:   

فردی و اروهی صـورت   یهامصاحاهاساتید دانشگاهی این رشته  مسافرتی، ناشران، دانشجویان و

موجـود صـورت    برنامـه جهـت ارتقـای    ییهاشنهادیپافراد  یهاافتهارفت و در پایان با توجه به 

 ارفت. 

اهمیت دروسی مانند: نگارش فارسـی، ترجمـه ادبـی، ترجمـه اسـناد و مکاتاـات،        بیترتنیابه

به این درو  بایـد   یترشیببنابراین با اختصا  دادن واحدهای  ؛شودیمبارز  ترشیب یشناسواژ 

تحصیلی خود  دور تقویت کرد تا بتوانند بعد از اتمام  هاحوز دانش و مهارت دانشجویان را در این 

جـای خـالی دروسـی     بیترتنیابهوارد بازار کار شوند و نیازهای بازار را برآورد  سازند.  یراحتبه

پزشکی، فنی، علوم انسانی و غیر (، آشنایی با فرهنگ سایر کشورها، ) یتخصصن مانند: ترجمه متو

 یافزارهانرمکارآموزی ترجمه، ویراستاری، ترجمه اردشگری و توریستی، آشنایی با رایانه و  دور 

 . شودیمحس  ترشیبکمک مترجم و ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی 

و  در این برنامه ساب شد  است تـا وقـت و انـرژی    از سوی دیگر، پرداختن به برخی از در

، کلیـات  یسـاز آزمون، دروسی مانند: گریدعاارتبه؛ باقی بماند ترمهمبرای تقویت درو   یترکم

زبان شناختی و آمـوزش دارنـد تـا ترجمـه.      جناه ترشیب، روش تدریس زبان انگلیسی یشناسزبان

امـا بـا وجـود     ؛قیم به تقویت ترجمه کمک کنـد غیرمست صورتبهانجاندن این قایل درو  شاید 

، جز سردرام کردن دانشجویان و از دسـت دادن زمـان   هانیابه این فشردای پرداختن به  یابرنامه

 دیگری نخواهد داشت. جهینتترجمه  رشتهبرای پرداختن به درو  ضروری 
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 یهـا در تر اسـت  از سوی دیگر اکثریت افراد شرکت کنند  در این تحقیق معتقد بودند که به

زیرا ترجمـه شـفاهی    ؛مربوه به ترجمه شفاهی و نوار و فیلم در قالب رشته مجزایی تدریس شوند

ترجمه کتای ترکیب شود زیرا  رشتهمجزا با نیازها و مقتضیات متفاوت است و نااید با  یارشتهخود 

 یهـا مهارتویت هیچ دانشجویی با اذراندن شش واحد در  ترجمه شفاهی که معموالً هم به تق

 ، یک مترجم شفاهی زبد  نخواهد شد.اذردیمافت و شنود 

که محوریت برنامه درسی اکثـر   میکنیمخارجی مشاهد   یهادانشگا با نگاهی به برنامه درسی 

تمرکز برنامه را بـر عمـل    هاآنبر آشنایی با فرهنگ، جامعه و مسائل روز دنیا است.  هادانشگا این 

تا همرا  با تکنولـوژی روز پـیش    کنندیم. سعی اندداد تئوری و ماانی نظری قرار  ترجمه پا به پای

ترجمه را هموار  در برنامه خود بگنجنـد. یکـی از    یسازیبومبروند و آشنایی با رایانه و ابزارهای 

تخصصی کردن ترجمه در حیطه موضوعی تخصصی )پزشکی، فنی و مهندسـی،   هاآن یهاتیاولو

همچنـین بـا در نظـر اـرفتن یـک دور  کـارآموزی یـا کاریـابی          هاآنو غیر ( است. علوم انسانی 

جای خالی  متأسفانه. کنندیمشغلی آیند  آشنا  یهاتیموقعدانشجویان را از ابتدا با شرایط عملی و 

 ایران قابل مشاهد  است. یهادانشگا همه این درو  در برنامه درسی 

مطـرح   یهـا دانشـگا  موجود با  برنامه سهیمقاو  نظرصاحبراد اف یهاافتهدر پایان با توجه به 

موجود پاسخگوی نیازهای امـروز نیسـت و بایـد     برنامهکه  شودیمخارج از کشور چنین استنااه 

 هـا دانشـگا  روی آن صورت بگیرد تا بتوان مترجمان زبـد  و مطرحـی در    یامالحظهقابلتغییرات 

 تربیت کرد.
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