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دارد. مقالۀ حا ر الوشید  است با توجـه بـه اهتیـت ایـ       اساسینقش  ،آموزشی )اسفاد و دانشجو(
در مقطع الارشناسی زبان و ادبیـا   « ترجتۀ مفون ساد »مو وع و نبود منبع دانشثاهی، ویژۀ در  

فرانسه، چارچوبی به منظور تدوی  الفاب آموزشی در ای  در  به دست دهد. با اسـفناد بـه آرـاری    
محقـ   پژوهش، با هـد  الـاربردی     مطالعۀ میدانی ای  در زمینۀ تدوی  الفب دانشثاهی و براسا

سـاتفاریاففه   ( مصـاحبۀ نیتـه  1است:   الار رففه شد  است. در بخش عتیی دو ابزار گردآوری داد  به
ترجتـه از دانشـجویان    149( 2های ایران و  دار ای  در  در دانشثا  اسفاد زبان فرانسه و عهد  14با 

هـا   محـور بـود  و داد    گیری از نوع هدفتند و م،ک فارسی. نتونه در در  مفون ساد  از فرانسه به
انـد. از سـویی، از نفـای      براسا  روش الیای، قائم بر فنون تحییل محفوا و تحییل تطا بررسی شـد  

های مفـون قابـل اسـفااد  در در      های منبع آموزشی مطیوب و ویژگی مصاحبه، تصیصه حاصل از
تواند  ر سو، تطاهای رای  دانشجویان در ترجته به دست آمد اله میبرد  اسفخراج شد و از دیث نام

 شالودۀ نیازهای زبانی دانشجویان در ای  الفاب باشد. 
الفـاب درسـی   و ترجتۀ مفون ساد ، تحییـل تطـا، دانشـجویان ایرانـی، زبـان فرانسـه،       : ها کلیدواژه
 .دانشثاهی
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Abstract  

Textbooks used in the class play a central role in the process of teaching and 

learning, alongside the other two constituents of the educational triangle (i.e., 

teacher, student). Given the importance of this subject and the lack of a 

comprehensive university textbook teaching translation of simple texts to 

undergraduate students of French language and literature, this paper has been written 

with the aim of coming up with a framework for compiling an academic textbook in 

this field. By making reference to the works related to compiling academic 

textbooks and by conducting field research, the focus of this study is applied 

research. During the field study, two data collection tools were used: 1) a semi-

structured interview with 14 university teachers of the French language in Iranian 

universities; and 2) 149 translations of simple texts from French to Persian by 

university students. The selection of samples was objective and criterion-oriented 

and the data collected were analyzed on the basis of the qualitative method and 

based on the techniques of content and error analysis. On the one hand, interviews 

conducted could help identify the characteristics of an optimal textbook and the texts 

that can be used in teaching. On the other hand, certain frequent errors could be 

identified in the translations done by the students reflecting upon the fundamental 

language needs of the students. 
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 مقدمه 
آموختگان  در سطح کارشناسی، مستلزم تربیت دانش  های بنیادی دانشگاه، تحقق رسالت

های زبان فرانسه  شان است. شرایط پذیرش دانشجویان در گروه کارآمد در رشتة تحصیلی
است که غالب آنان در بدو ورود خود به دانشگاه، با سطح زبانی صفر، در وادی  ای به گونه
کوشند در دورة کارشناسی، عالوه بر تقویت بنیة زبانی خود،  نهند و می آموزی گام می زبان

در گرایشی )ادبیات یا ترجمه( نیز خبره شوند. به همین سبب، تدوین برنامة درسی موجود 
تی است که دو غایت تسلط بر زبان فرانسه و توانمندی در گرایشی ها به صور در این گروه
 زمان تحقق یابد.  ویژه، هم

، پر بی راه نیست اگـر بگـوییم در فراینـد    (Houssaye, 2014)ی هوسابا استناد به نظر 
یاددهی/یادگیری، منبع درسی مورد استفاده در کـالس، در کنـار دو ضـلع دیگـر آموزشـی      

آموختگـان   شی اساسی دارد. بنابراین، دستیابی به رسـالت تربیـت دانـش   )استاد و دانشجو( نق
سـازی منـابع آموزشـی بـا نیازهـای جامعـه و دانشـجویان میّسـر          کارآمد از گذرگاه متناسب

 شود.   می
این جستار با هدف پیشنهاد چارچوبی به منظور تدوین منبع درسـی قائـل بـه تقویـت     

صـورت گرفتـه   « ترجمة متون سـاده »رانی در درس های زبانی و ترجمة دانشجویان ای مهارت
شـود کـه اغلـب دانشـجویان      سال سوم یا چهارم کارشناسی ارائه مـی  است. این درس در نیم
کننـد و نـاگزیر دچـار خطاهـای زبـانی       آموزی خود را س ری مـی  هنوز مراحل آغازین زبان

مـوزش ترجمـه بهـره    شوند؛ به همین سبب، از رویکرد تحلیل خطا به عنوان ابـزاری در آ  می
ایم تا پیشنهاد خطوط کلی در راستای تدوین این کتـاب برخاسـته از نیازهـای زبـانی و      جسته

 واقعی دانشجویان باشد.  
 اند:  های زیر قابل طرح دغدغه و هدف اصلی مذکور، پرسش براساس
. مشکالت رایج دانشجویان ایرانی به هنگام ترجمة متون سـاده از زبـان فرانسـه بـه     1

 اند؟ ارسی کدامف
. براساس خطاهای رایج دانشجویان در ترجمه و نظر استادان زبان فرانسه در ایران، 2

 تواند باشد؟ چارچوب کلی جهت تدوین کتاب ترجمة متون ساده به چه صورت می
رو، در بخش نظری، نخست مروری کوتاه بر انواع ترجمـه و آمـوزش    در مقالة پیش

ترجمـه  نیـز  هـای خـارجی و    لیـل خطـا در آمـوزش زبـان    آن خواهیم داشت و سـ س بـه تح  
هـا )براسـاس مصـاحبه بـا      های حاصـل از گـردآوری داده   پردازیم. در بخش عملی، یافته می



 1400، بهار و تابستا  48وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      32

دهـیم.   های دانشجویان در درس ترجمة متون ساده( را شرح می استادان درس ترجمه و ورقه
هادهایی بـرای تهیـة منبـع    روش انجام این پژوهش از نوع کیفی بـوده اسـت. در پایـان، پیشـن    

 .  شود آموزشی مطلوب در درس ترجمة متون ساده )از فرانسه به فارسی( ارائه می
 

 پیشینة پژوهش 
« ترجمـة آموزشـی  »کتابی با موضوع ترجمة ساده در رشتة زبان و ادبیات فرانسـه، در مقولـة   

تبیـین خواهـد شـد. امـا در بـاب      مبانی نظری پژوهش گیرد که این مفهوم در بخش  جای می
معتقـد اسـت بـا توجـه بـه       (2019)ضرورت و اهمیت پرداختن به ترجمة آموزشی، احمـدی  

اهمیـت و کارآمـدی    این نوع ترجمه، ابزار کمکی  حائز 1شرایط رشتة مذکور در کشورمان،
هـای   هـای خـود از کتـاب    ویـژه زمـانی کـه مدرسـان و اسـتادان ایرانـی در کـالس        است؛ بـه 

برنـد و ایـن منـابع بـه قـدر       شده براساس رویکرد ارتباطی و کنشی بهره مـی  آموزشی تدوین
 مکفی بر یادگیری عناصر دستوری و نوشتاری تأکید ندارند. 

طالعات مرتبط با موضوع پـژوهش حاضـر بـه دو دسـتة کلـی قابـل تقسـیم هسـتند:         م
آثاری در زمینة مشـکالت دانشـجویان در ترجمـه و تحلیـل خطاهـای آنـان بـرای آمـوزش         

 ها و نیز آثاری دربارة چگونگی تدوین کتب دانشگاهی در ایران. ترجمه در دانشگاه
هـای   کاسـتی ای پیمایشی،  مطالعه ( در1396بخش و همکارانش ) ـ در سطح کالن، تاج

هـای مبـدو و    اند، اعـم از ضـعف در زبـان    کلی دانشجویان رشتة مترجمی زبان فرانسه را یافته
انگیزگی دانشـجویان،   مقصد در ترجمه )فرانسه و فارسی(، ضعف در معلومات عمومی و بی

ار گروهـی صـورت   اند آموزش ترجمه از راه منابع واقعی و بـا تأکیـد بـر کـ     نیز پیشنهاد داده
 پذیرد تا انگیزه و استقالل دانشجویان تقویت گردد.

شجویان زبـان فرانسـه در ترجمـه، فرجـاه و مظهـری      ـطاهای دانـ ـحلیل خـطح تــ در س
آزمایشی، خطاهای ترجمة واژگان چنـدمعنا را در ترجمـة دو گـروه     (، در پژوهشی شبه1399)

زبانـة فرانسـه بـه     جویانی که از فرهنگ لغات دواند؛ دانش از دانشجویان کارشناسی مقایسه کرده
زبانـة فرانسـه بـه فرانسـه را بـه کـار        فارسی استفاده کرده و دانشجویانی که فرهنگ لغات تـک 

                                                                                                                                        
تـوان بـه مـواردی از آن اشـاره کـرد: شـیوة پـذیرش دانشـجویان کارشناسـی در           .  از میان این شـرایط مـی  1

هـای آموزشـی    های ایران با سطح صفر زبانی آنان در بدو ورود بـه دانشـگاه و اسـتفاده از کتـاب     دانشگاه
زامـاً متناسـب بـا    )منتشرشده در کشور فرانسه( رایج در بازار ایـران کـه در دروس فرانسـة عمـومی کـه ال     

 نیازهای زبانی دانشجویان ایرانی نیستند. 
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زبانـه،   اند که ترجمة دانشجویان با اتکا به فرهنگ لغـات تـک   گرفته بودند. این محققان دریافته
دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز آزمـوده شـده   درمورد  های آنان تر بوده است. یافته پذیرفتنی

برده علت کارگر نبودن فرهنـگ لغـات چندزبانـه را ایـن      و صادق بوده است. دو پژوهشگر نام
شوند و این مسـئله   ها در این دست فرهنگ لغات، بدون بافت و م ال ارائه می اند که واژه دانسته

 انجامد.   بافت جمله میبه سر در گمی دانشجویان در یافتن معادل متناسب با 
هـای خـارجی غیـر از فرانسـه،      ـ در حوزة تحلیل خطاهای دانشجویان ایرانی در زبان

( در رشتة مترجمی آلمانی، بـا تکیـه بـر خطاهـای رایـج      1390زاده و فرقانی تهرانی ) دوستی
انـد کـه متضـمّن ایـن      دانشجویان در ترجمه، روشی را در تقویت مهارت آنان بررسی کـرده 

( تحلیل متن مبدو در کالس )به لحاظ واژگانی، صـرفی، نحـوی و معنـایی(؛    1ل است: مراح
کننـد   بیان مـی  ویژه به( نقد ترجمه. این پژوهشگران 3( مقایسة تقابلی ترجمه با متن مبدو؛ و 2

که مرحلة اول در این روش، به طرز قابل توجهی از میزان خطاهـای دانشـجویان در ترجمـه    
 کاهد.   می

استفاده از خطاهـای رایـج دانشـجویان در آمـوزش ترجمـه، مـورد توجـه        ـ موضوع 
نیـز بـوده اسـت. وی خطاهـای      (Unsal, 2013)سـال   پژوهشگران خارجی، از جمله مقالة اون

ــج  ــه ترکــی، در دانشــگاه      75رای ــان فرانســه ب ــی، از زب ــتة مترجم ــال دوم رش دانشــجوی س
ویـژه   ها، خطاهـای واژگـانی، بـه    ن آنترکیه را بررسی کرده است و از این میا 1کاله کیریک

هـا بـا نویسـة مشـابه )ماننـد       یعنی تداخل میان دو زبـان خـارجی در واژه   2،مشکالت ترازبانی
home   در انگلیسـی وhomme  و خطاهـای ترجمــة ضـمایر مفعـولی و ضــمیر    در فرانسـه )on 
  3اند. تر بوده رایج

و  4انهـاسـ ـشن دو رویکـرد گونـه  ر، از میـان  ـی دیگـ ـدر پژوهش (Sello, 2018)لو ــسـ 
در تحلیـل خطـا، بـا اتخـاذ رویکـرد دوم، بـه بررسـی مشـکالت دانشـجویان           5شناسـانه  علت

بنـدی کـرد: مشـکالت در درک     ها را به صورت زیر دسته پرداخت و آن 6 دانشگاه بوتسوانا
فهم معنای متن در کلیت آن(، مشکالت صرفی و نحـوی )تشـخی  نـدادن      نوشتاری )عدم

                                                                                                                                        
1.  Kirikkale 

 خارجی دوم، هنگام درک یا تولید زبانی به زبان خارجی دوم است.  مراد تأثیر زبان خارجی اول بر زبان . 2
کوچـک   را در نظر نگرفتیم، نظیر استفاده از حروف بزرگ و  خطاهای امالئی دانشجویان در زبان ترکی . 3

 در نوشتار.

4.  typologique  

5.  étiologique  

6.  Botswana 
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یابی براساس بافت جمـالت( و   ها در جمله(، مشکالت واژگانی )ناتوانی در معادل واژه نقش
هـای دسـتور، اینترنـت و     نیاز )فرهنگ لغات تـک زبانـه، کتـاب    رجوع نکردن به منابع مورد

 غیره(. 
در مقالة خود، دربـارة چگـونگی پیشـگیری     (Odeh et al., 2018)ـ اُده و همکارانش 
، در اند و براسـاس تحقیقـی در دانشـگاه اُردن    نشجویان بحث کلی کردهاز خطا در ترجمة دا

شناســی مــتن،  هــای زبــان انــد کــه کــالس از زبــان عربــی بــه فرانســه، بــر ایــن عقیــده ترجمــه
المعارفی و منـابع انسـانی(   ةشناسی، پژوهش اسنادی )در باب منابع زبانی، منابع دایر اصطالح
 شجویان بکاهند.  توانند از بروز خطا در ترجمة دان می

گهـر   توان به مقالة جعفری های مرتبط با تدوین کتب دانشگاهی می در دستة پژوهش
ای مبتنــی بــر تحلیــل محتــوا،  ( اســتناد کــرد. ایــن دو محقــق در مطالعــه1397و جمالونــدی )

شـده   های منتشر های دانشگاهی در رشتة زبان انگلیسی را استخراج و کتاب های کتاب بایسته
اند. آنان از حیث محتوا،  در این زمینه مقایسه کردهرا اشران معتبر ایرانی و خارجی از سوی ن
وگـو،   هـای تمـرین، بحـث و گفـت     اند: لحاظ کردن بخش های زیر انگشت نهاده بر ویژگی

پیشنهاد به منظور مطالعة بیشتر، معرفی مطالب و تارنماها جهت تعمیق محتوا و مطالعـة بیشـتر   
 اند که دو مورد نهایی در کتب دانشگاهی ایرانی موجود نیستند.   دادهمخاطبان؛ نیز نشان 

( در پژوهشی دیگر در همـین حـوزه، از راه نقـد کتـب آمـوزش      1399پور ) فتاحی ـ 
هـای آموزشـی    ترجمة رسمی و مصاحبه با مترجمـان رسـمی، الگـویی بـرای تـدوین کتـاب      

ورت کار در منزل، در کالس و های متنوع به ص دهد و بر فعالیت ترجمة رسمی به دست می
سازی و ایفای نقش(، بـه کمـک ابزارهـای فناورانـه      در دارالترجمه )با استفاده از روش شبیه

ورزد. وی روش تمـرین   شناسی پیکره، ابزارهـای کمـک ترجمـه و غیـره( تأکیـد مـی       )زبان
د بـا  دهـد: ترجمـة مـتن، خوانـدن ترجمـه بـرای خـو        ترجمة رسا با مراحل زیر را پیشنهاد می

هـای نارسـا، اصـالح ترجمـه      بخـش   ها و یـافتن  صدای بلند، خواندن ترجمه برای همکالسی
 براساس کار گروهی.  

از آنجا که برای درس ترجمة متون سـاده در ایـران منبعـی موجـود نیسـت، اسـتادان       
پردازند. مـرور پیشـینة ایـن تحقیـق      دار این درس، براساس جزوات خود به تدریس می عهده
ای  دهد آموزش ترجمه با تکیه بر خطاهای دانشجویان موضـوع تحقیقـات پراکنـده    نشان می

هـا را در   در داخل و خارج از کشورمان بوده است؛ اینکه چگونه پـس از یـافتن خطاهـا، آن   
خدمت آموزش ترجمه بگیریم و قالبی برای تهیة محتوای درس ترجمة ساده پیشنهاد دهـیم،  
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اســت. بنــابراین، مقالــة پــیش رو بــا اتخــاذ رویکــرد  تــاکنون موضــوع هــی  پژوهشــی نبــوده
کوشـد پـس از اسـتخراج گونـة خطاهـای دانشـجویان در ترجمـه و علـل          شناسـانه مـی   علت

های پیشین مـذکور   گیری از پیشنهادهای آموزشی موجود در پژوهش ها، با بهره احتمالی آن
هت تدوین کتاب ترجمة و نیز مصاحبه با استادان حوزة ترجمه در زبان فرانسه، چارچوبی ج

 متون ساده ارائه دهد. 
 

 پژوهشمبانی نظری 
 آموزش ترجمه و ترجمه در آموزش 

هـا در زنجیـرة کـالم نیسـت؛      جایی آن ها و جابه عنوان این بخش از مقاله، صرفاً بازی با واژه
بـه نقـل از بمیـه     (Delisle, 1980)این دو مفهوم متضمّن دو گونـة ترجمـه اسـت کـه دولیـل      

(Bamieh, 2018) گونة نخست 2و ترجمة آموزشی 1ای داند: ترجمة حرفه ها را متمایز می آن .
ای مورد استفاده است و گونـة دوم،   در مؤسسات و دانشسراهای عالی  تربیت مترجمان حرفه

های زبان، ابزاری است در خـدمت تفکـر در بـاب زبـان خـارجی و آمـوزش آن.        در کالس
هـای دیگـری بـرای ایـن دو گونـه       ، نام(Chen, 2017)ه نقل از چن ب (Lederer, 1994)لودره 

یا ترجمـة   4و آموزش ترجمه 3شناختی است: ترجمة آموزشی یا ترجمة زبان  ترجمه برگزیده
، (Chen, 2017; Bamieh; 2018 & Ahmadi, 2019)با تکیه بر نکات مطرح در مقـاالت   .5تفسیری
 خالصه کرد: 1جدول توان در  های این دو ترجمه را می تفاوت

 

 ای و ترجمة آموزشی تفاوت ترجمة حرفه    1 جدول

 هدف مخاطبا  های ترجمه گونه
مخاطبا  متو  

 شده ترجمه
های مورد  مهارت

 تدریس
متقاضـــیان حرفـــة  ای ترجمة حرفه

ــا  ــه یـــ ترجمـــ
 مترجمان

تربیــت متــرجم  
 ای حرفه

مخاطبــــان از هــــر 
 طیف

ــی و  روش شناســــ
 فنون ترجمه

آمـــوزش زبـــان  آموزان زبان ترجمة آموزشی
 خارجی

 ها استاد و همکالسی
 در کالس

 زبانی

                                                                                                                                        
1.  traduction professionnelle  

2.  traduction pédagogique  

3.  traduction linguistique  

4.  pédagogie de la traduction  

5.  traduction interprétative  
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هـای   های خارجی، ترجمة آموزشی جایگـاه  شناسی یاددهی زبان در سیر تطور روش
ـ   گوناگونی را به خود دیده است؛ گاه در کالس زبان فعالیت محوری بـوده )روش دسـتور  

های دیگـر قربـانی    شده و به پای فعالیتترجمه، روش خواندن ترجمه( و گاه از میدان به در 
 هـای دیگـری بـه جـای     دیداری( و فعالیـت ـ   شده )روش مستقیم و روش یک ارچة شنیداری

 اند. در رویکردهـای کنـونی )ارتبـاطی و کنشـی( امـا بـه عنـوان فعـالیتی در کنـار           آن نشسته
 اَتــرش ال هــای زبــانی در کــالس زبــان مــورد اســتفاده اســت. در ایــن راســتا،  ســایر فعالیــت

(Al-Attrache, 2005)      1( ترجمـة زیـن سـو   1شـمرد:   فنـون ترجمـة آموزشـی را چنـین برمـی 
)ترجمـه از زبـان خـارجی بـه      2( ترجمـة زان سـو  2)ترجمه از زبان مادری به زبان خارجی(؛ 

)توضیح واژه، ساختار دستوری یا اصطالحاتی در متن(؛  3( ترجمة توضیحی3زبان مادری(؛ 
آمـوزان(. چنانکـه از سرفصـل درسـی      ( توضیح مـتن )در کـالس بـه زبـان مـادری زبـان      4و 

آیـد، در ایـن درس نـه تنهـا ترجمـة آموزشـی، ابـزاری در         مصوب ترجمة متون ساده برمـی 
یـات فرانسـه مـورد نظـر     های زبانی دانشجویان ایرانی رشتة زبان و ادب خدمت تقویت مهارت
برده بـر ترجمـة زان سـو و ترجمـة توضـیحی       باید از میان فنون نام است )بنابراین استادان می

ای کـه در   درآمدی خواهد بود بر آموزش ترجمة حرفـه  تأکید ورزند(، بلکه این درس پیش
 شود.      واحدهای درسی دیگر بدان پرداخته می

 
 و در ترجمه  های خارجی تحلیل خطا در آموزش زبا 

در اثر خود، سیر تطور جایگاه خطا در آمـوزش   (Marquillo Larruy, 2003)مارکوییلو الرو 
گرایـی   ، تحت تأثیر ساخت1970تا  1950های  دهد؛ در سال های خارجی را توضیح می زبان

شناسـی، تحلیـل تقـابلی خطـا رواج      شناسـی و رفتـارگرایی در روان   گرایـی در زبـان   و توزیع
ــت.  ــانی     یاف ــدات زب ــتقل از تولی ــدو و مقصــد، مس ــان مب ــاختارهای زب ــرد، س ــن رویک در ای
شد و تلقی این بود که زبـان مـادری، بـه عنـوان مـانع، بایـد از دایـرة         آموزان بررسی می زبان

حاصـل ایـن    5و تـداخل  4های خارجی حذف گردد. مفاهیم انتقال م بت/ منفی آموزش زبان
هـای زایشـی    ، قائم بر نظریـه 6، جریان تحلیل خطا1980تا  1970های  جریان هستند. طی دهه

                                                                                                                                        
1.  version  

2.  thème  
3.  traduction explicative  

4.  transfert positif/négatif  

5.  interférence  
6.  analyse d’erreurs  
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نشسـت و براسـاس آن، زبـان    « تحلیـل تقـابلی  »چامسکی و سازاگرایی پیاژه، به جای جریان 
آموزان با توجه به تولیدات زبانی آنان و با تکیه بر مفـاهیمی چـون تعمـیم     مبدو و مقصد زبان

 شد.   شدگی بررسی می مند و فسیل ر نظاممند و غی سازی ساختارها، خطاهای نظام زائد، ساده
شناســی زایشــی  براســاس زبــان 1رویکــرد دیگــری بــا عنــوان بینازبــان 1980دهــة در 

از خـالل مطالعـات نظـری و یـا     هـا،   چامسکی و سازاگرایی پیاژه بنیان نهاده شد. در این سال
در جریـان  آمـوزان   نه تنها به تولیدات نادرست که بـه تولیـدات درسـت زبـان     2،عملی طولی

های زبـانی   گذاری تا کنون، به دنبال سیاست 1990های  شد. از سال رشد بینازبان پرداخته می
شورای اروپا در راسـتای تأکیـد بـر چنـدزبانگی، در حـوزة تحلیـل خطـا، مطالعـاتی دربـارة          

آموزی رواج یافت. ایـن   های از پیش دانسته در فرایند زبان گویشوران چندزبانه و نقش زبان
و نیـز بـه رویکردهـای     5پـردازی  و گفتـه  4منظورشناسی زبـان  3،نگاری ارتباط کرد به قومروی

 شناسی معطوف است.   در روان 7و برونر 6ویگوتسکی
انـد؛   بنـدی شـده   های گوناگونی دسـته  خطاها در ترجمه به طور خاص براساس سنجه

نـام   تخصصـان صـاحب  بـا تکیـه بـر آراءِ م    (Odeh et al., 2018)م ال، اُده و همکـارانش برای 
ها را به دو دسـته   ( آن1993) 10(، و دلیس1992) 9(، گیل1989) 8شناسی چون دنست ترجمه
. خطاهـای زبـانی بـه سـبب     12ای ( خطاهـای ترجمـه  2و  11( خطاهای زبانی1کنند:  تقسیم می

دهنـد و شـامل خطاهـای واژگـانی، دسـتوری و       تسلط ناکافی بر زبان مبدو یا مقصد ر  مـی 
ای ناشی از کاستی در تفسـیر مـتن مبـدو و از جـنس خطاهـای       خطاهای ترجمه امالئی است.
شـود. در   است و درنهایت منجر به انتقال معنی نادرست بـه مخاطبـان ترجمـه مـی     13شناختی

 انـد:  بنـدی شـده   همین مقاله، خطاهای موجود در ترجمه بر حسب مراحل بروزشان نیز دسـته 
ها غالباً ناشی از تحلیـل زبـانی نادرسـت     د و آندهن ( خطاهایی که در مرحلة درک ر  می1

                                                                                                                                        
1.  interlangue  

2.  étude longitudinale  

3.  ethnographie de la communication  

4.  pragmatique  

5.  énonciation  

6.  Lev Semionovitch Vygotski  
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10.  Delisle 
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در رمزگشـایی از  نداشـتن  )تحلیل نادرست واژگـانی، دسـتوری و معنـایی( و بـر اثـر تسـلط       
علـت بـروز ایـن خطاهـا را      ؛دهنـد  ر  مـی  غیـره معناهای مبهم، تلویحی، حذف بـه قرینـه و   

 یافـت و  2یا پژوهش اسـنادی  1توان در استفاده نکردن یا استفادة نادرست از آزمون اعتبار می
بندی نادرسـت جمـالت در زبـان مقصـد      ( خطاهایی که در مرحلة بازنویسی بر اثر صورت2

هـای   دهند؛ زیرا در این دسته از خطاها، استفادة نادرست یا استفاده نکردن از آزمـون  ر  می
     3گیرد. شده یا پژوهش اسنادی صورت می وفاداری و پذیرش متن ترجمه

 

 روش پژوهش 
در بخش عملی این پژوهش، از دو ابـزار گـردآوری داده، یعنـی مصـاحبه بـا اسـتادان زبـان        

هـا براسـاس    هـای دانشـجویان اسـتفاده شـد. داده     آوری اسناد در قالب ترجمـه  فرانسه و جمع
روش کیفی بررسی شدند. به طور کلی، به منظور پیشـنهاد منبـع آموزشـی در درس ترجمـة     

 ل زیر طی شد:متون ساده مراح
 

 مراحل پیشنهاد منبع آموزشی در ترجمة متون ساده   1وارة  طرح
 نیازسنجی دربارة تهیة منبع در درس ترجمة متون ساده،: 1مرحلة 
 نیازکاوی متضمّن مصاحبه با استادان دروس ترجمه در دانشگاه،: 2مرحلة 
در درس ترجمـة متـون سـاده از راه    هـای دانشـجویان    مقایسة وضعیت موجود و مطلوب توانش: 3مرحلة 

 تحلیل خطاهای زبانی آنان،
 های گردآوری شده، تحلیل داده: 4مرحلة 
 تدوین خطوط کلی برای تهیة منبع آموزشی در درس ترجمة متـون سـاده شـامل انتخـاب نـوع     : 5مرحلة 
 ها. ها و فعالیت ابزارهای آموزشی، تدوین تمرین     
 

مرحلة نخست )نیازسنجی دربارة تهیة منبع( از راه پژوهش استنادی محقق شد؛ بدین 
ترتیب کـه فهرسـت آثـار منتشرشـده در انتشـارات گونـاگون در ایـران بررسـی و مشـخ           
گردید که برای این درس هی  منبعی موجود نیست. این مرحله نقطـة شـروع مراحـل دیگـر     

حلة بعد، از طریـق مصـاحبه نیـز مـورد واکـاوی قـرار       بود. گفتنی است که نیاز به منبع در مر
 آید.  مقاله میهای حاصل از مصاحبة  یافتهگرفت که توضیحات آن در بخش 

                                                                                                                                        
1.  test de plausibilité  

2.  recherche documentaire  

 برده، ر.ک.:  های نام توضیح مبسوط مراحل درک و نوشتار در ترجمه و آزمونبرای ارائة  . 3
Gile, D. (1992). "Les fautes de traduction : Une analyse pédagogique", Meta, 37(2): 251-262.  
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مـرتبط بـا تـدوین منبـع      2پرسـش بـاز،   8و حـاوی   1ساختار یافتـه  مصاحبه از نوع نیمه
هــا براســاس مطالعــات نظــری  دانشــگاهی در درس ترجمــة متــون ســاده بــود. ایــن پرســش 

بنـدی   رندگان و با تأیید دو متخص  در حوزة ترجمة فرانسه ایـن گونـه مطـرح و مقولـه    نگا
باید براساس سرفصل درسی مصـوب   از آنجا که تدوین کتب دانشگاهی در ایران می .شدند

به این شاخ  اختصاص یافت تا نظـر اسـتادان    (3و  2، 1) صورت گیرد، سه پرسش نخست
منـابع  درمـورد   4آن در کالس بررسی شود؛ پرسش دربارة سرفصل مصوب و شیوة اجرای 

هـای ایـن    ها با سرفصل در دسترس استادان و با هدف بررسی محتوای این منابع و تناسب آن
هـای   متضـمّن سـنجه   6و 5هـای   درس و نیازسنجی جهت تدوین منبع طرح گردیـد؛ پرسـش  

اه، نظرات اسـتادان  انتخاب متون و کتاب مطلوب در درس ترجمة متون ساده بود، تا ازاین ر
هـا   های پیشنهادی در آثـار مربـوط بـه تـدوین کتـب دانشـگاهی مقابلـه و از آن        و چارچوب

کارهـای   ، مسائل رایج دانشجویان این درس و راه 8و  7های  برداری شود؛ و در پرسش بهره
 استادان مد نظر بود، چرا که مقایسة مشکالت دانشجویان به زعم استادان با خطاهای موجود

 داد.   تر در این مورد به دست می در ترجمة آنان، نگاهی جامع
محور بـود؛ بـه عبـارتی دیگـر، کلیـة ایـن افـراد         گیری از نوع هدفمند و مالک نمونه

هـای ایـران بودنـد. ایـن مصـاحبه بـه سـبب         دار تدریس ترجمة متون ساده در دانشـگاه  عهده
اپ )تماس صـوتی یـا    ز راه واتسهای ناشی از ویروس کرونا به صورت تلفنی، ا محدودیت

هـا صـورت گرفـت.     رسان( یا ارسال متن پاسـ   های صوتی در این پیام رد و بدل کردن فایل
های تهران، شهید بهشتی، حکیم سبزواری، عالمه طباطبـایی، آزاد   تن از استادان دانشگاه 14

                                                                                                                                        
شـوندگان   های مصاحبه از پیش مشخ  و برای همة استادان یکسان بودند؛ با این حـال، مصـاحبه   پرسش . 1

 های خود را آزادانه، مطابق آنچه مدنظر داشتند، بیان کردند.  پاس 
 :مصاحبه با استادان زبان فرانسه یها پرسش . 2

  ید؟هست یبندمتون ساده پا ةترجم یبه سرفصل درس یزانتا چه م. 1
 دهید؟ یمتون ساده م ةترجم یدر سرفصل درس ییراتیچه تغ. 2
 متون ساده به چه صورت است؟ ةکار شما در کالس ترجم یوةش. 3
 کنید؟ یاستفاده م یمتون ساده از چه منابع ةترجم یستدر یبرا. 4
  در نظر گرفت؟ یدرا با ییها متون ساده، چه سنجه ةدر ترجم یسانتخاب متون قابل تدر یبرا. 5
 باشد؟ هایی یژگیواجد چه و یدبا یواحد درس ینا یمطلوب برا یبه نظر شما منبع آموزش. 6
 اند؟ مواجه یمتون ساده با کدام دست مشکالت زبان ةدر درس ترجم یاندانشجو. 7
 یست؟متون ساده چ ةدر درس ترجم یاندانشجو یبرطرف کردن مشکالت زبان یشما برا یشنهاد. پ8
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 11آقـا و   3ها پاس  دادنـد کـه    اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و واحد مشهد به پرسش
اسـتخدام و یـا بـا     خانم، با طیف تجارب گوناگون در این درس، اعم از استادان جوان )تـازه 

سـال( بودنـد. شـایان ذکـر      30تـا   5سال( و استادان باسابقه )تجربة بـیش از   5سابقة کمتر از 
است که سؤاالت مصاحبه برای بسیاری از استادان این درس در سراسر کشـور ارسـال شـد،    

ینـدهای پیگیرانـه، ایـن تعـداد از اسـتادان درخواسـت مـا را بـرای مصـاحبه          رغـم فرا  اما علی
 پذیرفتند. 
های حاصل از مصاحبه با روش تحلیل محتوا و به شیوة قیاسی و تفسیری تحلیـل   داده

شدند و واحد تحلیل جمالت بودند. با استفاده از ادبیـات موجـود در زمینـة ایـن پـژوهش و      
الــه، مفــاهیم پــیش از ورود بـه مصــاحبه تعیــین گردیدنــد  مفـاهیم مــورد نظــر نگارنـدگان مق  

شـیوة تـدریس در   »، «پایبندی بـه سرفصـل درسـی ترجمـة متـون سـاده      »)رمزگذاری اولیه(: 
منـابع مـورد اسـتفادة اسـتادان در ایـن      »، «های انتخاب متون بـرای ایـن درس   سنجه»، «کالس
ت دانشـجویان در ایـن   مشکال»، «های منبع آموزشی مطلوب برای این درس ویژگی»، «درس
ها به طـور کامـل نوشـته شـدند. در      س س مصاحبه«. پیشنهاد برای رفع این مشکالت»، «درس

هـای اساسـی    ها زیر گفته برده، برای یافتن مصداق هر متن مصاحبه، متناسب با رمزگذاری نام
 از برخـی های برای هـر یـک تنظـیم شـد و در ادامـة کـار،        ین ترتیب مقولهدخط کشیده و ب

هـای   مجدد، بـه داده به طور بندی نهایی،  پس از پایان مقوله ه،ها با یکدیگر ترکیب شد مقوله
ها تطبیق داده شدند. در راسـتای اطمینـان    و با فهرست مقولهیافتند حاصل از مصاحبه رجوع 

ها، از فن مرور همتا استفاده شد، بـه ایـن معنـی کـه بـا تبیـین        از قابلیت اعتماد و صحت یافته
هـا را   بنـدی  یت و روند تحقیق برای دو پژوهشگر خبره، از آنان درخواست شد تـا مقولـه  ماه

هـایی بـه دسـت آمـد و      وگوهـا، درنهایـت، مقولـه    بررسی کنند و در چکاچاک ایـن گفـت  
هـا، براسـاس رویکـرد     هـا در بخـش یافتـه    ها صورت گرفـت. ایـن مقولـه    ها مطابق آن تحلیل

د که فرایند تحلیل، به سوی تعیین مضـامین انتزاعـی   شو تلخیصی معرفی شدند. یادآوری می
 ای نبود.    نرفت، زیرا هدف از این پژوهش پیشنهاد نظریة زمینه

هـای واقعـی دانشـجویان و     ، یعنی مقایسة مهارت1وارة  در طرح 3برای تحقق مرحلة 
های مطلـوب مـورد نظـر در درس ترجمـة متـون سـاده، تـوانش آنـان در ایـن درس           مهارت
ورقه حاصل از ترجمـة   149، 1399سال دوم سال تحصیلی  طی نیمشد. بدین منظور، بررسی 
متن مختلف که استادان در درس ترجمة متون ساده به کـار گرفتـه بودنـد، از دانشـجویان      5

هـای شـهر تهـران )الزهـرا، عالمـه طباطبـایی و آزاد اسـالمی         در دانشگاه 1396ورودی سال 
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   1.تحلیل کردیم واحد علوم تحقیقات( گردآوری و
)ر.ک.: منظـور تشـخی  خطاهـا، از میـان هنجارهـای موجـود        ها، بـه  در تحلیل داده

Marquillo Larruy, 2003) ،را برای تشخی  جمالت درسـت از نادرسـت    2هنجار تجویزی
تفکیکی قائل نشدیم، چـون دسترسـی بـه دانشـجویان بـرای       4و خطا 3برگزیدیم. میان اشتباه
های نادرست را به عنـوان خطـا در نظـر     له میسّر نبود. به طور کلی، گزارهاطمینان از این مسئ
از هر خطا را شمردیم و به این ترتیـب، بسـامد خطاهـا از بیشـترین بـه       5گرفتیم و اولین وقوع

و براسـاس روش   6ها به صورت مقطعی دست آمد. داده تحلیل شده بهی ها ورقهکمترین در 
بنـدی   شامل تشخی  خطاها، دسته خطا  در تحلیل (Corder, 1980)مشهور پیشنهادی کوردر 

بنـدی خطاهـا، از میـان دو     خطاها و تفسیر خطاها گـردآوری و تحلیـل شـدند. دربـارة دسـته     
بنـدی قـائم بـر     و دسـته  7هـای از پـیش تعیـین شـده     بندی قـائم بـر مقولـه    روش موجود )دسته

شـده   ت و گونة خطاهای مشاهده( روش دوم اتخاذ شد؛ یعنی ماهی8گیری های بر نمونه نمونه
هـا را تعیـین کـرد. بـرای تفسـیر خطاهـا، از روش        بنـدی آن  های دانشـجویان، دسـته   در ورقه

تر، کوشیدیم خود را به جای دانشجویان قـرار دهـیم و    جستیم. به عبارت دقیق 9محتمل بهره
 خطاهایشان را تفسیر کنیم.   

 

 ی پژوهش ها یافته 
  های حاصل از مصاحبه یافته

 1در مقـام سـخن )پرسـش     هرچنـد شـوندگان،   ها نشان داد که اغلب مصاحبه تحلیل پاس 
داننـد، امـا در عمـل، تحلیـل      مصاحبه(، خود را چندان مقید به برنامة درسـی رسـمی نمـی   

                                                                                                                                        
سال دوم سال تحصـیلی   ها این بود که واحد درسی ترجمة متون ساده را در نیم علت انتخاب این دانشگاه . 1

های دانشجویانشان را در اختیـار نگارنـدگان مقالـه     ارائه داده بودند و نیز استادان این درس، ترجمه 1399
 قرار دادند. 

2.  normes prescriptives  

3.  faute 

4.  erreur  

5.  occurrence  

6  .étude transversale  در تقابل با مطالعة طولی(étude longitudinale) 

7.  classification basée sur la catégorie 

8.  classification basée sur l’échantillonnage 

9  .interprétation plausible  در تقابل با تفسیر آمرانه(interprétation autoritaire)  که از دانشجو خواسته
 شود خطای خود را تفسیر کند.  می
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شـده در سرفصـل درسـی     مبیّن این است که به خطوط کلی ارائـه  3و  3ها به پرسش  پاس 
شوندگان سرفصـل درسـی ترجمـة متـون      ر یکی از مصاحبهکامالً پایبندند. وانگهی، از نظ

حذف شـده  ی در سرفصل های خش( است؛ یعنی ب1394)صفری و قورچیان، « عقیم»ساده 
هـای دانشـجویان    آموختـه  اند. به زعم وی، در سرفصل درسـی، پـیش   نادیده گرفته شده یا

شـود، در حـالی کـه دانشـجویان در      نادیده گرفته شـده و بـر ترجمـة جمـالت تأکیـد مـی      
 بایـد از همـان آغـاز بـر ترجمـة       انـد؛ بنـابراین، مـی    های پیشین با مفهوم متن آشنا شـده  ترم

گر، امکان ترجمه از فارسی به فرانسه با متون متمرکز بود نه بر جمالت. از نظر استادی دی
توجه به سطح زبانی دانشجویان وجود ندارد و این بخش از سرفصل بایـد بـه کنـار نهـاده     

شوندة دیگر، تأکید بـر زبـان فارسـی )در مقـام زبـان مقصـد( در        شود. به زعم دو مصاحبه
بیشـتر بـدان   برنامة درسی ترجمة متون ساده چندان مورد توجـه نیسـت و در کـالس بایـد     

 پرداخت.  
آید که استادان نواسـتخدام یـا بـا     شوندگان چنین برمی حال کاری مصاحبه از شرح

کوشند مباحث درسـی در کـالس را    تجربة کمتر به سرفصل درسی بسیار پایبندترند و می
ها بگنجانند؛ بر عکس، استادان با سـابقة تـدریس بیشـتر، بـه واسـطة       تنها در قالب سرفصل

هـا رفتـه )حتـی گـاهی بـا       تر با نیازهای زبانی دانشجویان، فراتر از سرفصل النیآشنایی طو
پردازنـد.   ها(، به مباحث درسی تکمیلـی یـا جـایگزین مـی     هایی از آن نادیده گرفتن بخش
های گونـاگون   شوندگان، مواردی نظیر ترجمة ماشینی، ارائة ترجمه مطابق سخنان مصاحبه

نـام، ورود بـه مباحـث     جویان از متون با آثار مترجمـان بـه  از هر متن و مقایسة ترجمة دانش
ابتدایی ویرایش و چگونگی استفاده از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برنامة 

هـا نشـده اسـت.     ای بـه آن  خورد که در سرفصل رسـمی اشـاره   درسی اجرایی به چشم می
اگـر آموزشـی    ویـژه  بهود، های نخست تدریس خ توان گفت استادان در سال بنابراین، می

شـده در   دربارة چگونگی تدریس دروس ندیده باشند، بیشـتر بـر محتـوای از پـیش تعیـین     
نـار   هـای واقعـی دانشـجویان خـود. شـویی      برنامة درسی تأکید دارند تا بر نیازها و توانـایی 

(Chouinard, 1999)     در پژوهشی در باب مدیریت کالس مدرسان نوکار بـر ایـن واقعیـت
 گذارد.  می صحّه

شیوة کلی تدریس استادان بر پایة موارد زیر استوار است: ترجمـة جمـالت سـاده تـا     
های ساختاری در زبان فرانسه و فارسی، توضـیح اصـول    ها و تفاوت مرکب، توضیح شباهت

و فنون ترجمه به صورت ابتدایی و ترجمة متون ساده )متناسب با سطح زبـانی دانشـجویان(.   
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دهـد کـه در ترجمـة متـون سـاده، کـالس درس در        شوندگان نشـان مـی   توضیحات مصاحبه
ای مــوارد، بــه صــور گونــاگون )تــدریس متــرادف واژگــان مــتن، تــدریس واژگــان و  پــاره
های آن، مرور نکات دستوری و غیره(، بـه کـالس تـدریس واژگـان، دسـتور یـا        خانواده هم

هـدف ترجمـه در خـدمت    بـا   1هـای آموزشـی   شود و این توالی درک مفهوم متن تبدیل می
فهـم بهتـر مـتن بـرای     هـای زبـانی    آموزش زبان کامالً هم سوست و غر  از تدریس مقوله
هـا از فنـون ترجمـة توضـیحی و      ترجمة درست آن است. به عبـارت دیگـر، در ایـن کـالس    

 شود.   توضیح متن به زبان مادری دانشجویان استفاده می
رس ترجمـة متـون سـاده بایـد واجـد      متون مطلوب برای د، شوندگان از نظر مصاحبه

 های زیر باشند:  ویژگی
 ؛2. واقعی1
 های دانشجویان(؛ آموخته . ساده )متناسب با سطح زبانی و پیش2

 . کوتاه؛3

 . جذاب )متناسب با نیازها، عالیق، سن، موقعیت دانشجویان و غیره(؛4

هـای بسـیار    ، توصیفی، توضیحی، روایی، اسـتداللی، داسـتان  3. متنوع )متون فرمانی5
 کوتاه کودکان، آثار ادبی بسیار ساده(؛   

 های ترجمه(؛ . غنی )واجد عناصری برای انعکاس ظرافت6

های واژگانی، دستوری و  . ابزاری در خدمت آموزش زبان فرانسه )تقویت مهارت7
 درک مفهوم متن و غیره(؛

اربردی در زندگی روزمـره )بـرای بازاسـتفادة دانشـجویان از     های ک . متضمّن جمله8
 ها در انشاء یا مکالمه(؛  جمله

. حامل عناصر فرهنگی در زبان مبدو یا مقصد )برای آشـنایی بیشـتر دانشـجویان بـا     9
 بستر فرهنگی دو کشور مبدو و مقصد(؛

   . نیروی محرکه برای سوق دادن دانشجویان به خواندن و مطالعة بیشتر؛10
 . مشّوقی برای آفرینش ترجمه و متن.    11

یابیم که منبع آموزشی مطلـوب بـرای درس ترجمـة     شوندگان درمی از آراءِ مصاحبه

                                                                                                                                        
1.  séquences pédagogiques 

2.  authentique  

3  .textes injonctifs  ها برای انجام کاری است.  ای از دستورالعمل که ناظر بر انجام سلسله 
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هـای متـون مناسـب در     ( متون مناسب )ویژگی1ها باشد:  متون ساده باید دارای این خصیصه
مناسب بـرای ایـن   ( جمالت ساده و مرکب و ارائة ترجمة 2بخش پیشین آورده شده است(؛ 

هایی برای آموزش اصول اولیة ترجمه به زبان ساده و به صورت عملی از  ( بخش3جمالت؛ 
بـه منظـور کمـک بـه پیشـرفت زبـانی       مناسـب   1( ترتیب و توالی4خالل تدریس هر درس؛ 

( پیشنهاد متون متنوع و مناسـب در هـر درس بـه منظـور دادن حـق انتخـاب       5 دانشجویان؛ و
 ن.  متون به استادا

ــه دو دســتة    مشــکالت دانشــجویان در درس ترجمــة متــون ســاده از نظــر اســتادان ب
وارة  بندی است که در طـرح  مشکالت در زبان فرانسه و مشکالت در زبان فارسی قابل دسته

 به اختصار آمده است:  2
 

 مشکالت دانشجویان در درس ترجمة متون ساده از نظر استادان   2وارة  طرح

 مشکالت در زبا  فارسی فرانسهمشکالت در زبا  
 تسلط کافی نداشتن به زبان فارسی رک مفهوم متند

 ناآشنایی با ساختار جمالت مرکب در زبان فارسی واژگانی )دامنة واژگانی محدود(
  مناسب فرانسـه  های در دست نداشتن فرهنگ لغت صرفی ـ نحوی

 به فارسی   
 

مشکالت دانشجویان در درک مفهـوم مـتن بـه زبـان فرانسـه ممکـن اسـت ناشـی از         
یـا   ،مرکب ویژه بهضعف واژگانی یا نشناختن ساختار و صورت عناصر موجود در جمالت، 

مفاهیم فرهنگی موجود در متن باشد. تسلط ناکافی بر زبان فارسـی )ناآشـنایی   نکردن درک 
نیــز بــر صــحیح ســاختارهای نحــوی در فارســی(  کــاربردبــا ســاختارهای زبــان فارســی و بــا 

هــای نادرســت یــا  هــای آنــان در زبــان فرانســه افــزون شــده، درنهایــت، بــه ترجمــه  کاســتی
موجود باشـد   2انجامد. وانگهی، چنانچه در زبان فرانسه روساختی ای می الفظی و کلیشه تحت

، دانشـجویان در ترجمـة ایـن    (du 3بخشی و در زبان فارسی غایب )برای م ال، حرف تعریف
 دست ساختارها نیز با مشکل مواجه خواهند بود. 

شوندگان، مشکالت واژگانی در ترجمة دانشـجویان ناشـی    به عقیدة یکی از مصاحبه

                                                                                                                                        
1.  progression 

2.  structure de surface  

3.  article partitif  
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هـای مناسـب اسـت؛ از ایـن رو، شایسـته اسـت شـیوة         فرهنـگ لغـت  بـه  نداشتن  سترسیاز د
اسـتادان  ون را بـه دانشـجویان تعلـیم داد.    هـای گونـاگ   گزینی با استفاده از فرهنگ لغت واژه

شونده در راستای حل مشـکالت دانشـجویان نیـز ارائـه دادنـد پیشـنهادهایی کـه بـه          مصاحبه
 اند از:  اجمال عبارت
نیــاز بــرای گذرانــدن درس ترجمــة متــون ســاده )دســتور،   . تعریــف دروس پــیش1
 شناسی و درک مفهوم متن(؛ واژه

ویژه در درک مفهـوم متـون، واژگـان و دسـتور      یان به. تقویت زبان فرانسه دانشجو2
هــای  بــا اســتفاده از مــرور مطالــب پایــه و تــدریس مطالــب جدیــد کــه بــه افــزایش مهــارت 

 دانشجویان منتهی گردد؛

   1ای؛ ها به صورت مقابله . تدریس درس3
. پیشنهاد مطالعة منابع گوناگون به دانشجویان به منظور افزایش سطح سواد عمومی 4
 ای آنان؛ رجمهو ت

 های جدید؛ . تکرار نکات در بر گیرندة مشکالت دانشجویان در قالب درس5

 سازی؛   های گوناگون یا معادل لغت یابی با استفاده از فرهنگ . آموزش معادل6

 (؛officeد افزارهای نگارش و ویرایش متون )مانن . آموزش کار با نرم7

 نویسی در زبان فارسی؛ . آموزش درست8
 رح مسئلة وفاداری در ترجمه؛ و. ط9

 . تدوین فرهنگ لغت مناسب از فرانسه به فارسی توسط گروهی از استادان.  10

 
 های حاصل از تحلیل خطاهای دانشجویا  در ترجمة متو  ساده یافته
 پـذیر  فهرستی پایان کنند، تهیة ( اشاره می1390طور که دوستی زاده و فرقانی تهرانی ) همان

ر نیست؛ مـا نیـز بـر ایـن بـاوریم کـه ویژگـی        موجود در ترجمه چندان میسّ خطاهای ازگونة
گـر اسـت و    ، بـه هنگـام ترجمـة انـواع مـتن مداخلـه      (Tarone, 1979) 2پرستانة بینازبان آفتاب

طبـق  شناسی خطاها قابل تعمـیم اسـت.    ممکن است بسامد خطاها تغییر یابد، با این حال گونه
 ، خطاهایی با بیشینة بسامد قابل مالحظه بودند:شده های تحلیل در ورقه 1نمودار 

 

                                                                                                                                        
1.  contrastif  

2.  effet caméléon de l'interlangue 
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 متون ساده خطاهای پر بسامد در ترجمة  1نمودار 

 

هـا بـه دو    ها نیز بسـیار ذکـر شـده بـود، در ترجمـه      مشکالت واژگانی که در مصاحبه
 گونه بروز یافتند: 

فرانسـه ـ   . با توجه به اینکه دانشجویان در فرایند ترجمه از فرهنـگ لغـت دو زبانـة    1
فارسی استفاده کـرده بودنـد، ایـن مشـکل بـه صـورت نبـود گـزینش مناسـب واژه از میـان           

تـر، دانشـجویان زمـانی کـه      خورد. به بیان دقیق های پیشنهادی فرهنگ لغت به چشم می واژه
دانستند، مستقیم به فرهنگ لغت مراجعه کـرده بودنـد و بـرای آن واژة     ای را نمی معنای واژه
ارزی را برگزیـده   شـان، هـم   ههای پیشنهادی فرهنگ لغت مورد اسـتفاد  میان واژهچندمعنا از 

شـونده،   بنـا بـر نظـر یکـی از اسـتادان مصـاحبه        بودند که با بافـت جملـه همخـوانی نداشـت.    
فارسی مناسب برای آنان مسـئله ایجـاد   ـ  دسترسی نداشتن دانشجویان به فرهنگ لغت فرانسه

 آید:  انشجویان در زیر میای از خطاهای د کند. نمونه می
 leur siège ،le siège، مـراد از  »  leur siègeils ne veulent pas quitter «ـ در جملـة  

de leur véhicule  رجمه کرده بودند: بوده، اما دانشجویان این واژه را چنین ت 
  خارج شوند. هایشان نیمکتخواهند از  ها نمی آن ●
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 را ترک کنند.   خودجایگاه خواهند  ها نمی آن ●
بـدون  ( قابل مشاهده است، دانشجویان Parsayar, 2010)  1همان گونه که در شکل 

 توجه به بافت جمله، بـه انتخـاب نخسـتین یـا دومـین واژة پیشـنهادی فرهنـگ لغـت معاصـر          
 اند.  ای نادرست به دست داده و ترجمه  فرانسه ـ فارسی بسنده کرده

 

 
 

 
 

 یدر فرهنگ معاصر فرانسه ـ فارس siègeمدخل    1شکل 
را ای  . مشکل واژگانی دیگری به این صورت بروز یافته بـود کـه دانشـجویان واژه   2

ای شبیه به آن از نظر صوری در زبان فرانسه اشتباه گرفته و بـه فرهنـگ لغـت     در متن با واژه
جه نادرست ترجمـه  مراجعه نکرده بودند؛ بدین ترتیب، معنای جمله را به اشتباه تعبیر و درنتی

را بـا واژة   impuretéای از دانشـجویان واژة   کرده بودند. برای م ال، در ترجمة متن زیر، پاره
important  و واژةfoule  را با واژهfaute بودند:   خلط کرده 

● Toutes mes impuretés sont tombées d’un coup  

 روی هم تلنبار شده بودند.  چیزهای مهمتمام 
● J’avais peur de la foule . 

 ترسیدم.  می خطاهایممن از 
تواند ناشی از دامنة واژگـانی محـدود در    در م ال دوم، علت خطاهای دانشجویان می

دقتی کافی باشد و چون در متن از کلیسای جـامع و عشـای ربـانی و     این سطح زبانی و یا بی
« خطـا »را بـه اشـتباه     نـادقیق، ایـن واژه    غیره سخن به میان آمده است، با قیاس کلی و حدس

اسـتفاده نکـردن یـا    تر، علت این دسـت خطاهـای  شـناختی،     اند. به عبارت دقیق ترجمه کرده
  ها اشاره شد. وهش اسنادی است که به آناستفادة نادرست از آزمون اعتبار یا پژ

   اند: بندی بدین ترتیب، مشکالت ترجمة اصطالحات لفم به لفم این گونه قابل دسته
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دهـد کـه آنـان     های دانشجویان مورد مطالعة پژوهش حاضر نشان مـی  تحلیل ورقه .1
 Jeanام نـ درمورد  اند. برای م ال، دانشجویی در ترجمة اسامی خاص دچار سر در گمی بوده

را   Chartresرا آورده بود. دانشـجویی دیگـر  « جین»و « ژان»و در پرانتز نیز « جان»نوشته بود 
 بود.  را درج کرده « شاقتق»با آوانگاری فرانسه در متن ترجمه آورده بود و در پرانتز هم 

مشخ  در فرهنـگ   2در زبان فرانسه مطابق با مصداقی 1در مواردی که یک دال. 2
وده یا شناخت دانشجویان از یک مفهوم خاص فرهنگـی یـا جغرافیـایی و غیـره در     فارسی نب

زبان فرانسه محدود بوده، در ترجمه مشکالتی به وجود آمده است. ترجمة واژگـان مربـوط   
در ایـن دسـته از   پـژوهش حاضـر   به غذاها یا مناطق جغرافیایی موجود در متون مورد تحلیل 

این مسئله الزاماً نه به سطح زبانی دانشجویان، بلکه بیشتر بـه   بندی هستند.  دستهمشکالت قابل 
اطالعات عمومی اندک از فرهنگ مبدو و مقصد مربوط است. برای م ـال، دانشـجویی واژة   

pâté de lapin   ترجمـه کـرده  « پـای خرگـوش  »و دانشجویی دیگـر  « آبگوشت خرگوش»را  
دهـد   را ارائه می rabbit pieارز انگلیسی  برای این واژة فرانسه، هم Google Translateبودند. 
ــه صــورت    pieو  ــه فارســی( ب ــای»هــم در فرهنــگ لغــت )انگلیســی ب ــوعی شــیرینی( « پ )ن

هـا بتـوان دانشـجویان را بـه سـمت       ایـن دسـت واژه  درمـورد   شده است. شاید گذاری معادل
فارسـی  ها یـا در اینترنـت، بـرای درک و یـافتن مصـداقی آشـنا در        نامه جو در دانش و جست

ها آموخت که مترجمی ناگزیر با پژوهش گره خورده  تشویق کرد و از خالل دروس، به آن
 است و مرحلة پژوهش اسنادی در ترجمه بسیار حائز اهمیت است.

هـای   هـای خـود، بـا زمـان     آموخته دانشجویان در این واحد درسی، به واسطة پیش .3
 présent, passé composé, imparfait, futur proche et)دستوری محدودی در زبـان فرانسـه   

futur simple) هـا را   ارز فارسـی آن  هـا در جمـالت و هـم    آشنایی دارند ولی ارزش این زمان
خورد. برای  اند؛ بنابراین، در ترجمة زمان افعال خطاهایی به چشم می خوبی تشخی  نداده به

ه زمـان حـال در فارسـی ترجمـه     ، اغلـب بـ  imparfaitیا   passé composéم ال، افعال با زمان 
 شده بودند.  
های دانشجویان نیز شاهد ترجمة لفم به لفم از مـتن اصـلی بـه     در بسیاری از ورقه .4

رسـد دانشـجویان درکـی از     این دسته از مشکالت، بـه نظـر مـی   درمورد  زبان فارسی بودیم؛
ینی جمـالت و  انـد یـا کوششـی بـرای بـازب      های نحوی زبان فرانسـه و فارسـی نداشـته    تفاوت

                                                                                                                                        
1.  signifiant  

2.  référent  
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 on voit le clocherها در جمالت نکرده بودند. برای م ـال، جملـة   سازی ترتیب واژه متناسب

de Chartes […]  بود: شده ترجمه « […]بینیم ناقوس شارتر را  ما می»را 
زبانی متون نیز رعایت نشـده بـود و     ها، سیاق برده در ترجمه عالوه بر خطاهای نام. 5

نویسی )فارسـی گفتـاری و    استاندارد به زبان فرانسه شاهد استفاده از شکستهدر متون فاخر یا 
ای( در فارسی بودیم. این پدیده به دو علت ممکن است ر  دهد: یکـی نـا آشـنایی     محاوره

هـای   رسـان   های زبانی و دیگری رواج بیش از پیش زبان شکسـته در پیـام   دانشجویان با سیاق
هـای زبـانی در ترجمـه و نوشـتار      در رعایت سبک و سیاق انگاری امروزی که به نوعی سهل

 منتهی شده است.  
در ترجمة مفرد یا جمع بـودن و تشـخی  درسـت    ضمایر، دانشجویان بیشتر  درمورد
ایـن ضـمیر کـه در زبـان فرانسـه بـا       انـد.   با مسئله مواجه بـوده « on» ترجمة ضمیرشخ  و یا 

ت جمله و متن، بر یکـی از ضـمایر شخصـی    بسامد باالیی مورد استفاده است و بر حسب باف
اغلب مرجع این ضمیر را مرجع ضمیر مورد استفاده تواند داللت داشته باشد؛ دانشجویان  می

در جملة قبل انگاشته بودند که این تعمیم زائد بیشـتر ناشـی از درک مفهـوم نـاق  از مـتن      
در همـة مـوارد بـه درک     ، الزامـاً «on»است. شایسته است بیفزاییم دشواری در ترجمة ضمیر 

محدود از متن مربوط نیست؛ این ضمیر در زبان فارسی ناموجود است و در زبان فرانسه نیـز  
های گوناگون داللت دارد. گاهی نویسندة اصـلی تعمـداً، بـرای ایجـاد ابهـام از آن       بر پدیده
 کند.    میکند و مترجم، مطابق مقصود نویسنده، از ظنّ خود، عبارت را ترجمه  استفاده می

این نکته نیز درخور تأمل است که دانشجویان در مواجهه با متون خارج از محـدودة  
اسـتفاده   2شان(، از راهبرد امتنـاع  )متون دشوار و غیر متناسب با سطح زبانی 1شان رشد تقریبی
سر نبود. بـه بیـان دیگـر،    این جمالت میّدرمورد  بنابراین سنجش خطاهای آنان ؛کرده بودند

لحاظ ساختاری، واژگانی یـا   دانشجویان مورد مطالعة این پژوهش جمالت مرکب دشوار )به
مفهوم متن( را خواه به صورت ناق  ترجمه کرده بودند )ترجمة بخشی از جمله یـا ترجمـة   

 بودند.  ها را کامالً نادیده گرفته، ابداً ترجمه نکرده یک واژه از جمله و غیره(، خواه آن
 

 گیری بحث و نتیجه
گزینـی   طور که اشـاره شـد، برخـی از مشـکالت واژگـانی دانشـجویان، بـه دلیـل واژه         همان

                                                                                                                                        
1.  zone proximale de développement  

2 stratégie d’évitement  
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های پیشـنهادی فرهنـگ لغـات فرانسـه ـ فارسـی ر  داده بـود و نتـایج          نامناسب از میان واژه
سوست؛ یعنـی پـژوهش    های دو تحقیق زیر کامالً هم تحقیق مقاله حاضر از این حیث با یافته

یـل علـل مشـکالت واژگـانی دانشـجویان، بـه نـاتوانی آنـان در         ( که در ذSello, 2018سلو )
کـه  ( 1399) فرجـاه و مظهـری  ای از  هد و نیز مقالـ شاشاره  یابی براساس بافت جمالت معادل
. اسـت  یابی با مراجعه به فرهنگ لغات دوزبانه مشکالت دانشجویان ایرانی در معادلدرمورد 

اژه با واژة دیگر کم و بـیش مشـابه آن   گونة دیگر مشکالت واژگانی مربوط به خلط یک و
خــورد، چراکــه  هــا بــه چشــم مــی در زبــان فرانســه بــود. اشــتباهاتی از ایــن حیــث در ترجمــه
ها با مراجعـه   و از معنای درست این واژه دانشجویان به دانش اندک زبانی خود اعتماد کرده 
پـژوهش،   ایـن  با استار هم ،(Sello, 2018سلو )به فرهنگ لغت اطمینان حاصل نکرده بودند. 

دانشـجویان بـه منـابع مـورد نیـاز در ترجمـه را یکـی از علـل بـروز خطاهـای           نکردن رجوع 
های مربوط  برگزاری دوره ( نیز لزومOdeh et al., 2018همکارانش )داند. اُده و  می  واژگانی

انـد. بـا    به پژوهش اسنادی در ترجمه را جهت پیشگیری از بروز برخی خطاها گوشزد کـرده 
سـال در   تـر، اون  بـه بیـان دقیـق    ،سال متفاوت اسـت  اونبا نتایج حاضر این حال، یافتة تحقیق 

وبیش  ویسة کمها با ن زبان، به خطاهای ناشی از خلط واژه مقالة خود دربارة دانشجویان ترک
ه، هـای مـورد مطالعـ    در ترجمـه نیـز  هـای انگلیسـی و فرانسـه پرداختـه اسـت.       مشابه در زبـان 

زبانی )واژگان شبیه به هم درون زبـان فرانسـه( بودنـد، نـه از      خطاهای واژگانی از نوع درون
، ممکـن اسـت بـا سـطح زبـان      مقالة حاضر های چنین خطاهایی در نمونه نبودگونة ترازبانی. 

عنی که خواه زبـان انگلیسـی هنگـام    یلیسی دانشجویان رشتة زبان فرانسه در ارتباط باشد؛ انگ
خواه سطح زبانی مطلوب و ترجمه برای دانشجویان ایرانی فعال نیست تا این خطا بروز یابد، 

ها در انگلیسی مانع رخداد خطاهای ترازبانی واژگانی در ترجمه شـده اسـت. بـه هـر رو،      آن
های دیگری در حوزة خطاهای ترازبانی  ین خطاهایی، مستلزم انجام پژوهشبحث دربارة چن
در خطاهای پربسامد دیدیم که دانشجویان بسـیاری از جمـالت را یـا لفـم     در ترجمه است. 

ابـداً ترجمـه نکـرده     ،از جمالت متن مبدو را رها کـرده  برخیبه لفم ترجمه کرده بودند، یا 
اند  ( که اذعان کرده1396) شبخش و همکاران بر نتایج تاجای است  ها صحّه بودند. این یافته

تواننـد بـه فارسـی     تنها یک سوم دانشجویان در ترجمة متون، موضوع را متوجـه شـده و مـی   
قدرت بیان آن را به زبـان فارسـی ندارنـد و    ها با وجود درک مطالب  برگردانند، نیمی از آن

کننـد. وانگهـی، بـه     الفظی می مة تحتبرند و فقط ترج به عمق مطلب پی نمی درصدشان 13
 ، خواه آموزشی، خـواه ( فرایند ترجمهArroyo, 2008به نقل از (Tatilon, 1986عقیدة تاتیلون 
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 رمزگشایی از متن مبدو: درک مفهـوم از مـتن مـورد ترجمـه؛     (1ة: ای، شامل سه مرحل حرفه
بـازبینی مـتن    (3 و بندی، تبدیل و نگـارش مـتن مقصـد    تولید متن به زبان مقصد: صورت (2

دهـد مرحلـة    ترجمة متون ساده نشـان مـی   های ورقهتحلیل . است شده به زبان مقصد نگارش
آخر، چندان از نظر دانشجویان واجد اهمیت نبوده، شاید بـه ایـن سـبب کـه فرصـت کـافی       

الینفـک ترجمـه    اند، یا اینکـه ایـن مرحلـه را جـزءِ     برای بازخوانی متن نهایی خود را نداشته
یـن  ابـود.   در فارسـی  on ضـمیر ، ترجمة همشکل دیگر دانشجویان مورد مطالع اند. دانسته نمی

های دیگـر وجـود نـدارد و منشـأ مشـکل در ترجمـه        ضمیر در زبان فارسی و بسیاری از زبان
مرجع این ضمیر بر حسب بافـت  نیز ارز مشخ  در زبان فارسی ندارد و  یک همزیرا است؛ 
هـای   این خطـا در ترجمـه  باید درک درستی از مفهوم متن داشت.  شود که می ین میمتن تعی

 براسـاس . (Unsal, 2013; Sello, 2018بوتسوانایی و ترک نیز رایج بـوده اسـت )  دانشجویان 
های دانشـجویان و پیشـنهادهای آموزشـی     نظر استادان در مصاحبه، خطاهای ترجمه در ورقه

ن داشـت بـر    یسته اسـت کتـاب ترجمـة متـون سـاده عـالوه      های داخلی و خارجی، شا پژوهش
اصول و فنون ابتدایی ترجمـه، ترجمـه را در خـدمت آمـوزش زبـان فرانسـه بـه دانشـجویان         

 ارائـه شــده  هـای  ای از متـون مناسـب، بـا ویژگـی     تـوان پیکــره  بگیـرد. بـه همـین منظـور مـی     
 یو ســاختاربــا اهــداف  1هــر درس را در قالــب واحــدهای آموزشــیدر پــژوهش حاضــر و 

 تعریف کرد: 
، برای تعمیق برخی اهـداف و  2ای تعیین ترتیب و توالی هر درس به صورت مارپله. 1

مشخ ، حول یک اصل یا فـن خـاص    3: اهداف کنشیبراساسهای بعدی  نکات در درس
مراحل عملی ترجمة متون، پـژوهش اسـنادی در ترجمـه، چگـونگی      ،م البرای  ؛در ترجمه

جـوی  و جسـت  ، وگزینـی مناسـب   های واژه ها در ترجمه، شیوه استفاده از ابزار فرهنگ لغت
مشـخ    4اهـداف زبـانی  و  های فرانسه در زبان و فرهنگ فارسـی؛   واژه برخیبرای   مصداق

 )واژگانی، صرفی، نحوی(؛  

داد  ســازی درون ناســب در هــر درس در راســتای منعطــفاســتفاده از چنــد مــتن م. 2
 کتاب و درنتیجه، دادن آزادی عمل به استادان برای انتخاب متن مورد نظرشان؛

                                                                                                                                        
1.  unité didactique  

2.  progression en spirale  

3.  objectifs actionnels  

4.  objectifs linguistiques 
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هـای   های فردی و گروهی در راسـتای تقویـت تـوانش    ها و فعالیت پیشنهاد تمرین. 3
نی درک مفهــوم مــتن، واژگــانی و دســتوری دانشــجویان متناســب بــا اهــداف کنشــی و زبــا

 مشخ  شده از پیش؛  

هایی از درس به روش تقابلی ساختارهای زبانی فارسی و فرانسـه   اختصاص بخش. 4
)فارغ از ریشة رفتارگرایانه آن و در مقام ابـزاری بـرای توصـیف سـاختارهای زبـان مبـدو و       

ها به صورت فردی و گروهی با هـدف تحلیـل مـتن مبـدو      ها و فعالیت مقصد( و انجام تمرین
 س درس؛در کال

ها بـه صـورت فـردی و     های مربوط به ترجمه و بررسی و بازخوانی ترجمه فعالیت. 5
گروهی )مقایسة ترجمة یک دانشجو یا گروهی از دانشجویان بـا گروهـی دیگـر و بحـث و     

در  1هـای بیـان شـفاهی    تـر کـه در قالـب فعالیـت     وگو در کالس دربارة ترجمة مناسب گفت
 کالس قابل تعریف هستند(؛

 رائة ترجمة مناسب برای متون؛ ا. 6

پیشنهاد مطالعة بیشتر به دانشجویان در پایان هـر درس براسـاس منـابع کاغـذی یـا      . 7
 دیجیتالی؛
هـر   طـی آشناسازی دانشجویان با ابزارهای فناورانة مورد استفاده در ترجمة متـون  . 8
 درس. 

سب منابع منتشـر  ( در باب بررسی میزان تنا1392پیش از این، پژوهشی )بهرام بیگی، 
بـا نیازهـای دانشـجویان و اسـتقبال اسـتادان و       «سـمت »شده از سوی گـروه فرانسـه سـازمان    

دانشجویان از این منابع انجام شده است. در ایـن راسـتا، مقالـة حاضـر نخسـتین اقـدام بـرای        
ســازی   هــدف از بــومیمنــد اســت.  پیشــنهاد تــدوین منبــع درســی براســاس نیازســنجی نظــام

نگـر، کـه    ها از صافی باریک صورت سی دانشگاهی نه عبور دادن محتوای آنهای در کتاب
سـازی ایـن منـابع بـا نیازهـای واقعـی دانشـجویان اسـت؛ هرچـه ایـن نیازسـنجی و             هماهنگ

شناسـی مشـخ  و بـا توجـه بـه       تر باشد، یعنی براسـاس روش  نیازکاوی روشمندتر و اصولی
تظـارات اسـتادان آن رشـته و متکـی بـر      هـای دانشـجویان صـورت گیـرد و از ان     آموخته پیش
رو  ههای و ابزارهای نوین سرچشمه بگیرد، خروجی حاصل از آن با اقبال بیشـتری روبـ   روش

 خواهد شد.  

                                                                                                                                        
1.  Expression orale  
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، 29، شـمارة  17، دورة پژوهش و نگارش کتـب دانشـگاهی  ، «های فرانسه سمت ارزیابی محتوایی کتاب
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