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حرفه مترجمی از جمله مشاغلی است که همزمان با گسترش ارتباطات بین جوامع بشری و بویژه پس از 

های اخیر قرون و دهه ای پیدا نموده و درآغاز دوران باز رستاخیز و رنسانس در اروپا، توسعه فزاینده

های تخصصی متعددی بر آن افزوده شده و جایگاه خود را در میان مشاغل حساس و ها و زیرشاخهشعبه

کلیدی تحکیم نموده است به طوریکه در دنیای امروز تصور جهانی بدون این حرفه امری غیرممکن 

مله مشاغل سخت، سنگین و پراسترس نماید. بر طبق رتبه بندی بین المللی سختی مشاغل، مترجمی از جمی

آید که به همین دلیل، شاغالن در این حرفه مشمول برخی امتیازات از قبیل بازنشستگی به حساب می

های حکمرانان کنونی آن این پیچیدگی، اضطراب و شوند. ولی شرایط حاکم بر ایران و ویژگیزودهنگام می

 ها پرداخته خواهد شد.مجال اختصارا به این پیچیدگی نماید که در اینسختی را مضاعف و دوچندان می

 

 های ترجمه جمهوری اسالمی پسندویژگی

به عنوان مترجم وزارت خارجه جمهوری اسالمی که چند سالی در امر ترجمه به زبانهای انگلیسی و ترکی 

از مصائب و مشکالت  ایاستانبولی برای دولتمردان و مسئولین را در پرونده کاری خود دارد مایلم به گوشه

کنند اشاره کنم. در مترجمی از نوع مضاعفی که افراد دخیل در امر ترجمه با آنها دست و پنجه نرم می

ای وجود دارد که مترجمان در حین جمهوری اسالمی آن، یک چارچوب متصلب و مجموعه قوانین نانوشته

اند و آنها را در عمل به طور ناخودآگاه و غیر مودهکار آنها را یاد گرفته، بدانها خو گرفته و ملکه ذهن خود ن

 پردازم:کنند که ذیال به چندی از آنها میارادی اعمال می

 

 آزاداندیشترین در دستگاه دیپلماسی

دانم قبل از هر چیز اشاره کنم که همکاران اداره ترجمه از لیبرالترین، بدور از هر گونه پیشداوری، الزم می

دیشترین کارمندان وزارت خارجه جمهوری اسالمی هستند و برای اینکه همکاران و شریفترین و آزادان

مسئولین آن بخش از وزارتخانه مورد آزار و اذیت احتمالی مسئولین واقع نشوند در این نوشتار، از ذکر 

ستند توانم بگویم که آنها به شدت تحت فشار هجزئیات، مصداق و مثال معذور خواهم بود ولی بطور کلی می

پسند )اصطالحی که در بین همکاران رایج است( ارائه کنند و تا قلب واقعیت کنند و ترجمه جمهوری اسالمی

شان امتناع شوند از رقابت در مقابل همتایان اسرائیلیهمچنان که ورزشکاران صلح دوستمان که مجبور می

 کنند مترجمان هم در این دیار، آزادی عمل ندارند.

 



 
 

 ک بودنایدئولوژی

محور و ایدئولوژیک، در ساختار جمهوری اسالمی، امر های حکومتی خودکامه، شخصهمانند تمامی رژیم

تواند عاری از بار ایدئولوژیک و یا به اصطالح ترجمه و شخص مترجم نیز بسان تمامی امور دیگر، نمی

ه و در صورت نیاز و مکتبی باشد و همیشه این تعهد است که بر تخصص چیرگی و دست باال را داشت

توان تخصص را در قربانگاه تعهد قربانی نموده و به مسلخ کشید. به عنوان مثال اگر در یک ضرورت می

المللی در تهران یک مدعو از کشور زامبیا، گامبیا و یا گینه بیسائو، سخنرانی در یک اجالس به اصطالح بین

ولو برای  -و یا به هر دلیلی مایل است واژه "اسرائیل" را که با ادبیات سیاسی حاکم بر ایران آشنایی ندارد 

باید به عنوان غده سرطانی خاورمیانه، فلسطین اشغالی، به زبان بیاورد این واژه می -محکومیت آن کشور

گر قدس، رژیم غاصب و اشغالگر قدس، رژیم سفاک و خون آشام صهیونیستی و از این قبیل رژیم اشغال

رتی تا مادامی که خود واژه اسرائیل را بکار نبرده باشیم در ترجمه و حتی تفسیر و تاویل ترجمه شود. به عبا

این واژه، آزادی تام و تمام داریم. مثال دیگر اصطالح "بهار عربی" است که از جمله واژگان ممنوعه در 

منع شدم. "بیداری  قاموس جمهوری اسالمی است و بنده شخصا به یاد دارم که از بکار بردن این واژه اکیدا

 رود.اسالمی" اصطالحی است که بجای واژه مصطلح و شناخته شده "بهار عربی" بکار می

 

 کنار گذاشتن اصل امانت در ترجمه

در دستگاه جمهوری اسالمی، امانت داری در ترجمه را باید به بوته فراموشی سپرد. همچنانکه در بند باال 

توان به رجمه نیز باید ایدئولوژیک و مکتبی باشد. بنایراین نمیاشاره شد در یک حکومت ایدئولوژیک ت

امانت داری و دقت در ترجمه توجه و اهتمام نمود. مثال اگر در یک منبع غربی در مورد طالبان و یا القاعده 

شود به عنوان مترجم مکتبی و ارزشی باید آن را به شورشیان یا گروه اصطالح تروریست بکار برده می



کند از نظامیان طالبان تبدیل و ترجمه کنیم و یا تکلیف شرعی و قانونی و مکتبی ما ایجاب میه یا شبهالقاعد

 دولت فلسطین به مرکزیت رام هللا به اسم گروه فتح و از حماس به عنوان دولت قانونی فلسطین نام ببریم.

 

 اطالع رسانی

رسانی کند یعنی در حین جلسه مثال وزیر اطالعآید که مترجم باید اغلب در جلسات ترجمه مواردی پیش می

باید به پرسد که مترجم میجهاد کشاورزی در مورد موقعیت جغرافیایی و جمعیت و مذهب یک کشور می

 اطالع همایونی وزیر محترم برساند.

 

  اضافه کردن جمالت مربوط به مبادی آداب دیپلماتیک

ای مقام مورد نظر یا سخنران ایرانی اضافه کند و صحبت بعضا مترجم باید از خودش مطالبی را به صحبته

کردن و سخنرانی آخرین کاری است که برخی از مسئولین به آن آشنایی دارند. به عنوان مثال وزیر نفت 

کند و الملل ایشان در جریان دیدارهایش کامال به او کمک میبا وجود اینکه مشاور بین -آقای رستم قاسمی 

آموزی که با تقلب و رساندن دهد تا به زبان بیاورد و مطالب را به سان دانشیل او میجمالت آماده تحو

ولی همین وزیر به عنوان مثال در پایان دیدار  -رساند خواهد نمره قبولی دریافت کند به او میمطلب می

از قبیل "از ای و اصطالحات رایج در جهان دیپلماسی وزیر خارجه غنا از به زبان آوردن جمالت کلیشه

آشنایی با شما خرسند شدم" و یا "امیدوارم شاهد گسترش روزافزون روابط دوستانه دو کشور باشیم" 

عاجز بود و به هیچ عنوان آشنایی هرچند اندکی با اصول و مبادی آداب عمومی و اصول دیپلماتیک ندارد و 

مترجم در حد امکان مجبور به افزودن کند که بسیار عامیانه و زخمت و به اصطالح چاله میدانی صحبت می

 جمالت زیبا و تعدیل آن سخنان است.

 

 



 

 ترجمه ناپذیری:

کنند واژه "ترجمه ناپذیری" کمی بیگانه و عجیب به شاید برای دیگرانی که از بیرون به این حرفه نگاه می

سختی قابل ترجمه هستند نظر بیاید ولی برخی از مفاهیم و اصطالحات و واژگان ابداعی جمهوری اسالمی به 

توانستیم با رایزنی و همفکری فشرده، معادل تقریبا نزدیکی که ما در اداره ترجمه با کمک پیشکسوتها می

افزایی"، و "آن ممه را ورزی یا بصیرتبرای آنها پیدا کینم. "والیت پذیری"، "ارزش مداری"، "بصیرت

 یر است.لولو برد" تنها چند نمونه از تعابیر ترجمه ناپذ

 

 مترجم همیشه مقصر

توان او را هم در عزا و هم در عروسی قربانی نمود مثال همیشه مترجم دیوارش کوتاهترین است که می

کرد" و عباراتی از قبیل "مترجم بد ترجمه کرد" و یا "به خاطر مصالح نظام نباید این مطلب را ترجمه می

ار رایج است. حتی در برخی نهادها برخی از مسئولین به "اشکال از ترجمه است" و موارد مشابه دیگر بسی

ای از سخنان یک مقام )مورد وزیر مسکن دهند که ترجمه گزینشی، اصالح شده و فیلتر شدهمترجم تذکر می

 و شهرسازی( داشته باشد تا از سوء تفاهمات احتمالی جلوگیری شود.

 

 تناقض ترجمه آزاد

در جلسات خودمانی و صمیمی، تاکید زیادی بر ترجمه اصالح شده مسئولین اداره ترجمه وزارت خارجه 

دار، به هم وجور گردیده و جمالت معنیشود که اظهارات سخنران مرتب و جفتدارند و مکرر گفته می

 پیوسته و منسجم و ویرایش شده از سخنان آنها ایجاد و ترجمه شود.

 

 ترجمه با چاشنی تملق

مطالب را طوری ترجمه کند که به مذاق مقام مسئول خوش بیایید وگر نه  مترجم در جمهوری اسالمی باید

شود تا های بعدی نیاید. بیشتر چاپلوسی و تملق خواسته میگفته خواهد شد که فالن مترجم دیگر برای ترجمه

کار دقیق، این امر بویژه در مورد شخص رئیس جمهور مصداق دارد. همچنین اگر میهمانی خارجی رهبر 

ن را صرفا رهبر خطاب نماید وظیفه یک مترجم مکتبی و انقالبی این است که او را مقام معظم رهبری و ایرا

 ولی امر مسلمین جهان معرفی نماید.

 

 تاویل در ترجمه

کنند معموال مقامات و مسئولین جمهوری اسالمی ترجمه صورت گرفته را به قول خودشان تاویل و تفسیر می

آورند تا معنی مورد نظر آنها استنباط شود. مثال اگر در صداوسیما از ت بدانند در میو به آن حالتی که مصلح

پرسیده شود که چرا در مراسم « امام خمینی»فالن مقام گامبیایی شرکت کننده در مراسم سالگرد ارتحال 

راسم دعوت ای و او پاسخ دهد که توسط سفارت ایران در بانجول برای شرکت در مارتحال حضور پیدا کرده

شدم و هزینه اقامت و بلیت رفت و برگشت و تور ایرانگردی من توسط دولت ایران پرداخت شد و البته امام 

را هم دوست دارم در این حالت قسمت اول مصاحبه کامال حذف و در عوض در قسمت دوم که این مهمان به 

ها ل کردن و به قول فرنگیکند به تفسیر و توضیح و تاویاشاره می« امام خمینی»دوست داشتن 

 پردازند.کردن می paraphraseبه

 



 
 

 ویرایش و تصحیح

یکی از کارکردهای مترجم از نوع ایرانی آن اصالح و تصحیح اشتباهات بعضا فاحش مقامات است. مثال 

و المللی دارای اطالعات بسیار محدودی بوده معاون اول رئیس جمهور آقای رحیمی در زمینه موضوعات بین

شود که اینجانب در چندین مورد اشتباهات ایشان را به شکل اصالح معموال مرتکب اشتباهات فاحشی می

م. به طور مشخص، یکی از اشتباهات فاحش ایشان تلقی کردن اشده و پس از گذراندن از صافی، ترجمه کرده

فیدل کاسترو به عنوان رهبر کشور دوست و برادر سنت وینسنت بود که تا حد ممکن سعی در اصالح ترجمه 

 کردم.

 

 وصله پینه کردن

ردن ای است که به تعبیر همکاران، نیاز به وصله پینه کسخنرانی و اظهارات برخی از مسئولین به گونه

شود و معنای معقول و منطقی از آن اظهارات آنها داریم چون در برخی موارد گنگ و مبهم و نامفهوم می

توان به شیوه سخنرانی آقای الریجانی رئیس مجلس و منوچهر شود. در این مورد میسخنان استنباط نمی

 متکی رئیس سابق دستگاه دیپلماسی اشاره کرد.

 

 نتیجه گیری:

های غیرعملی و ریا و نفاق از بنیانها و هر، بر زبان آوردن دروغهای فاحش و دادن وعدهترسیم آرمانش

باشد. رژیم حاکم بر ایران نیز همچون گرا میهای اصلی تشکیل دهنده رژیمهای خودکامه و تودهمولفه

ن حربه و مکانیزم همتایان خود از قبیل کره شمالی، اریتره، ونزوئال و... نیاز مبرمی به بهره برداری از ای

هللا خمینی در زمینه اصالح امور، ارزانی های آیتبیند. وعدهدارد و دوام و بقای خود را در گروی آن می



نژاد در زمینه آوردن پول نفت بر نمودن بهشت بر آنان و رایگان نمودن آب و برق و اظهارات محمود احمدی

ری و ارتباط گیری مستمر با امام دوازدهم شیعیان تنها مآبی، مدیریت بر جهان و همکاها، کوروشسر سفره

پشتوانه و چند نمونه در این زمینه است. از آنجایی که رژیم نیازمند تهیه شعار، سخنان بزرگ ولی بی

باشد ترجمه خوراک تبلیغاتی برای کارآمدی و موفق نشان دادن خود به منظور تامین بقا و مشروعیتش می

های آزاد و مستقل، بطور راستا از جمله ابزارهایی است که رژیم در نبود رسانهجهت، هماهنگ و همهم

که محل  –نماید تا مانع از افول موج توده گرایی و توده فریبی در جامعه ای از آن بهره برداری میگسترده

 گردد. -ارتزاق رژیم و موجب دوام و قوام خود است 

 

 منبع:

post_7202.html-http://ahmaddhashemi.blogspot.com/2012/09/blog  

 

هاشمی کارمند و مترجم سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران بوده و هم اکنون به عنوان  احمد

 کند.روزنامه نگار مستقل فعالیت می

 

 

***** 

 

 

 مند؟سخنان مرسی، اشتباه یا تحریف قاعدهترجمه 

 

 احمد هاشمی

تحریف و تغییر عامدانه سخنان رئیس جمهور مصر توسط یکی از به اصطالح دیلمانجهای صدا و سیمای 

تحت انحصار آقای ضرغامی در اجالس غیر متعهدها و متعاقبا برخی تالشها برای توجیه و تقلیل پیامدهای 

ای این ل و اعتراضهایی در سطح بین المللی به همراه داشت. در داخل عدهآن، واکنشهایی را در داخ

وارونگی و تحریف را ابتکار شخصی مترجم برای صالح نظام و انقالب و دیگرانی آنرا کاری بدور از اخالق 

و عقالنیت دانستند. احضار کاردار ایران در بحرین توسط وزارت خارجه آن کشور و تکذیب بخشی از ترجمه 

مربوط به محمد مرسی توسط سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر از جمله اعتراضات و پیامدهای بین 

 المللی این رویداد بود.

 

به عنوان مترجم وزارت خارجه که چند سالی ترجمه در زبانهای انگلیسی و ترکی استانبولی برای دولتمردان 

ای پیرامون این ترجمه دارد مایلم به چند نکتهجمهوری اسالمی، از خرد تا کالن را در پرونده کاری خود 

 تامل برانگیز اشاره کنم.

 

بیش و پیش از هر چیزی باید اشاره کرد که از نظر فنی ترجمه اشتباه یا اشتباه در ترجمه، بویژه خطای در 

امری است که حتی مترجمان پیشکسوت و  Simultaneous Interpretationترجمه همزمان یا همان 

ها و سوء تفاهماتی در مناسبات دو کشور تواند به کج فهمیرا هم گریز و گزیری از آن نیست و می باسابقه

و چه بسا در عرصه روابط بین الملل منجر شود. ولی در مورد تحریف سخنان محمد مرسی نباید فراموش 

گوید که "ایراد میشود که احتمال وقوع هر گونه اشتباهی توسط مترجم کامال منتفی است و آنچه ضرغامی 
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ای توسط مقامات جمهوری اسالمی تنها در یک مورد ترجمه نام سوریه به بحرین" بوده سفسطه و مغالطه

باشد. چه، مشکالت ترجمه سخنرانی افتتاحیه رئیس کشور است که در آن چندین دروغ بزرگ مستتر می

 را عبارتند از:فراعنه باستان به نام این دو کشور بحرین و محدود نشده و اختصا

 

 مطلبی که علیه بشار اسد بوده به نفع او ترجمه شد؛. ۱

 بخشهایی از سخنرانی مرسی ترجمه نشد؛. ۲

از "بهار عربی" به "بیداری اسالمی" تعبیر شد که این دو اصطالح دارای بار معنایی و خاستگاه و . ۳

  آبشخور فکری کامال متفاوتی هستند؛

  ار اسد بر زبان راند ولی این سخنان به عنوان حمایت از او ترجمه شد؛مرسی سخن از برکناری بش. ۴

  ملت یا همان "شعب مصر" دانشجویان مصری ترجمه شد؛. ۵

 انقالب" سوریه "فتنه" ترجمه شد؛. "۶

 درود مرسی به خلفای ثالثه اصال ترجمه نشد؛. ۷

که بحث ترجمه گزینشی و تحریف و بطور کلی در اینجا موضوع اشتباه لفظی و معنایی مطرح نیست بل. ۸

 قلب معنا و وارونگی مطرح است و باید به این امر توجه داشت که اساسا اشتباهی در ترجمه رخ نداده است.

 

گوید: بزرگترین دروغ، گفتن فقط بخشی از حقیقت است یعنی کتمان کردن بنابراین، همچنانکه اندیشمندی می

توان اشتباه مترجم نامید. البته مترجم الح از نوع گوبلزی آن را نمیبخش دیگر و این دروغ بزرگ و به اصط

تواند اشتباه کند ولی نه در حدی که روز را شب و شب را روز، له را علیه و علیه را له و موافقت را می

مخالفت ترجمه کند. کامال واضح است که تعمدی در کار بوده و نحوه ترجمه، هماهنگ و سازماندهی شده 

  بود.

 

نباید از نظر دور داشت که در جمهوری اسالمی و بویژه اداره ترجمه وزارت خارجه چارچوب و قوانین 

اند و جایگزین ای وجود دارد که مترجمان در حین کار آنها را فرا گرفته و به رعایت آنها خو کردهنانوشته

انه مضحک اشتباه مترجم. در کردن نام سوریه با بحرین، در این چارچوب قابل بررسی است و نه با به

شود که حالیکه مرسی بر برکناری دولت جنایتکار بشار اسد تاکید دارد سخنانش به این شکل ترجمه می

تواند اشتباه "حکومت سوریه مردمی است و باید باقی بماند" و این یعنی قلب صددرصدی واقعیت و نمی

و مقوله متضاد هستند و چون در مقابل هم هستند قابلیت لفظی یا معنایی مترجم باشد. چه، برکناری با ابقا د

اشتباه پذیری ندارند همچنانکه در یادگیری یک زبان خارجی برای بهتر به خاطر سپردن یک لغت، واژه 

شود. بنابراین دراین میان متولیان امر را باید مقصر دانست و نه مترجم را که زیر متضاد آن آموزش داده می

 زند.ای میهای قبلی دست به چنین ترجمهتحت تاثیر القائات و آموزه فشار و استرس و

 

نکته دیگر اینکه نام دو کشور سوریه و بحرین در زبانهای انگلیسی، عربی و فارسی و تقریبا در همه 

شوند. مثال بر خالف نام مصر زبانهای اصلی و به اصطالح زنده جهان به شکل یکسان و مشابهی تلفظ می

شوند و یا نام کشور آلبانی و مراکش که مثال در نگلیسی )ایجپت( و فارسی )مصر( متفاوت تلفظ میکه در ا

شوند نام کشورهای سوریه و بحرین )که زبان ترکی استانبولی به ترتیب آرناووتلوک و فاس نامیده می

ند دیگر زبانها تلفظ اساسا محمد مرسی هیچ صحبتی از این شیخ نشین نکرده بود( در زبان فارسی هم به مان

توانم چنین شده و جایی برای اشتباه وجود ندارد. در نتیجه، با کمک گرفتن از تجربیات شخصی خود می

نتیجه گیری کنم که تردیدی در اینکه مترجم تحت فشار عوامل محیطی و کاری بوده تا ترجمه وارونه و 



فت که این القائات و فشارهای موجود، موثر واقع توان گای ارائه دهد وجود ندارد. بنابراین میتحریف شده

 شده و در این ترجمه کارگر افتاده است.

 

از آنجایی که اصوال جمهوری اسالمی بر مبنای دروغ و ریا و یا به تعبیر سردمداران و زعمای آن بر اصولی 

توان در نوفل یاز قبیل تقیه و مصلحت و منفعت بنا شده است و بخاطر حفظ آن مصالح و منافع نظام م

هایی به مردم داد و سپس خلف وعده کرد، حاللها را حرام و حرامها را حالل کرد، به زندانیان لوشاتو وعده

سیاسی تجاوز کرد، مرتکب قتل شد، اصول دین را تعطیل کرد، فعاالن سیاسی را به چوبه دار بست و احزاب 

از اقدامات دیگر مرتکب شد طبیعتا حذف و تغییر  مخالف را به گورستان دسته جمعی خاوران سپرد، و خیلی

  تواند امر غیرظبیعی و نامحتملی قلمداد شود.سخنان مرسی در این چارچوب، به هیچ عنوان، نمی
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