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مي خواهيد مترجم شويد، اما نمي دانيد از كجا شروع كنيد و چگونه به هدفتان برسيد. نمي دانيد در 
اين كار با چه مشكالتي روبرو خواهيد شد و براي موفقيت در اين مسير بايد چطور عمل كنيد؟ و يا 

اين كه اصال نمي دانيد اين راه چگونه راهي است؟ آيا به رفتنش مي ارزد يا نه؟ 

اگر يكي از پرسش هاي باال ذهنتان را به خود مشغول كرده است، پس بدانيد كه اين كتاب براي 
شما نوشته شده است. 

مترجم شدن يعني چه؟

مترجم ها كال دو نوع هستند. يا در استخدام شركت، سازمان و يا شخص خاصي هستند و به شكل 
ماهيانه حقوق مي گيرند و يا اين كه به شكل مستقل و براي خودشان كار مي كنند. مترجم هاي 

رسمي هر روز به محل كار مي روند و در آن جا سفارش هاي كاري را انجام مي دهند.  

رسمي  به شكل  مختلف  اماكن  و  گردشگري  مراكز  و سيما،  صدا  گمرك ها،  در  كه  مترجم هايي 
استخدام شده اند، همان مترجم هاي رسمي هستند كه به شكل ثابت و مشخص حقوق دريافت 

مي كنند. 

اما مترجم هاي مستقل غالبا در خانه دفتر كاري دارند كه در آن جا كارهايشان را انجام مي دهند. 
بيشتر سفارش هايشان را به شكل اينترنتي مي گيرند و به همين دليل خيلي از مشتري هايشان 
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از مدتي دفتر كاري  از مترجم هاي مستقل پس  بار هم نمي بينند. برخي  را هيچ وقت حتي يك 
مي گيرند و با انتقال به آن جا كارشان را گسترده تر مي كنند. 

كاري  حوزه  شدن  وسيع  و  شغلي  امنيت  در  مستقل  مترجم هاي  با  رسمي  مترجم هاي  تفاوت 
آن هاست. مترجم هاي رسمي از امنيت شغلي برخوردار هستند و حوزه كاري نسبتا مشخصي 

دارند. 

اما مترجمان مستقل بايد خودشان امنيت مالي و شغلي اشان را به وجود بياورند. اما مي توانند 
حوزه كاريشان را به مرور گسترش بدهند.

از طريق ترجمه درآمد كسب  اين است كه هر دو،  اين دو نوع مترجم  در هر حال نقطه مشترك 
كار حق الزحمه  اين  قبال  در  و  مي كنند  ترجمه  ديگر  زبان  به  زبان  يك  از  را  متني  يعني  مي كنند. 

مي گيرند. 

قصد داريد مترجم بشويد؟

بسيار خوب، بياييد با هم دوري در همين اطراف بزنيم و كمي با هم گفتگو كنيم. چون من مسير 
مترجم شدن را پيموده ام و پاسخ بسياري از پرسش هاي اين مسير را در جيبم دارم. 
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با من بيشتر آشنا بشويد

من ريحانه هستم. ريحانه پورشجاعي. فوق ليسانس زبان و ادبيات عرب دارم. كارشناسي ام را در 
دانشگاه عالمه طباطبايي و كارشناسي ارشدم را هم در دانشگاه حكيم سبزواري گذراندم.

از دوره كارشناسي به شكل سرگرمي مطالبي را ترجمه مي كردم و از اواخر همان دوره تصميم 
جدي گرفتم كه يك مترجم بشوم. اين شد كه يك كتاب نسبتا حجيم را به دست گرفتم تا مترجم 

بشوم! 

كار ترجمه اين كار بسيار طوالني شد. اگر بخواهم صادق باشم، بايد بگويم خيلي خيلي خيلي 
دليل  همين  به  داشتم.  پاييني  بسيار  ارتباطي  مهارت هاي  و  بودم  بي تجربه  من  شد.  طوالني 

نمي دانستم چطور مي توان راه پر پيچ و خم مترجمي را پيمود. 

هشت سال پيش كه كار ترجمه را شروع كردم، حقيقتا خودم را در اين مسير تنها و بي يار و ياور 
مي ديدم. مي دانستم كه مي خواهم مترجم بشوم. اما نمي دانستم چطوري؟ و مهم تر اين كه هيچ 
مشوقي نداشتم. مي دانستم كه مي خواهم به شكل مستقل كار كنم، اما نمي دانستم چگونه؟ 

كردم  استقامت  مسير  اين  در  اما  بودم.  تازه كار  ترجمه  در  حتي  بودند.  زياد  خيلي  ندانسته هايم 
و به پيش رفتم تا اين كه سرانجام به موفقيت رسيدم. به همين دليل دوست دارم در اين كتاب 
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عالقمندان به ترجمه را به يك كاپيتان تشبيه كنم. 

كاپيتاني كه سعي مي كند، سكاندار زندگي خودش باشد. با ترس ها و نااميدي هاي بسياري روبرو 
مي شود. اما در نهايت همه غول هاي دريايي را شكست مي دهد و پيروزمندانه سرزمين ترجمه را 

فتح مي كند. 

من به شما قول مي دهم اگر از نقشه گنج مترجم پيروي كنيد، هيچ كوسه اي پايتان را نخواهد خورد 
و شما هيچ وقت به پاي چوبي نياز پيدا نخواهيد كرد. چون هميشه از پاي خودتان استفاده خواهيد 

كرد.

در واقع شما با در دست داشتن اين نقشه گنج به راحتي مي توانيد مسيرتان را پيدا كنيد. وقتي به 
هشت سال پيش خودم نگاه مي كنم، با خودم مي گويم كاش اين نقشه گنج را آن زمان در دست 

داشتم تا اين راه طوالني را زودتر و راحت تر پشت سر مي گذاشتم. 

كاش هشت سال پيشِ من هم، مترجمي بود كه به من راه و رسم مترجم شدن را ياد مي داد. 
مسيرياب را به دستم مي داد. به من مي گفت به عقربه اين مسيرياب نگاه كن و مسير رسيدنت 
را براساس آن تنظيم كن. مبادا فريب بخوري و اشتباه كني. بعد پشتم بزند و بگويد: حاال برو جلو!

در هر حال افتخار كشيدن اين نقشه به من رسيد و من توانستم با نوشتن اين كتاب همان تغييري 
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را كه دوست دارم، در جهان ايجاد مي كنم. 

روزهاي بي تجربگي ديگر گذشته است و امروز مفتخرم بگويم مترجم و نويسنده چندين كتاب مختلف 
هستم كه برخي چاپ شده اند و برخي ديگر نيز به زودي از سايت الريحانه در دسترس عالقمندان 

به مباحث مختلف ترجمه و همچنين عالقمندان به ادبيات قرار خواهد گرفت.  

امروز با افتخار مي گويم كه بعد از سال ها كار ترجمه در حوزه هاي مختلف، تجربه هاي بسيار زيادي 
را در دست دارم. تجربه هايي كه مي توانم آن ها را با دوستداران ترجمه به اشتراك بگذارم. 

خب، بياييد شروع كنيم!

در مسير دريايي مترجم شدن اصل اين است كه شما اول جاشو  باشيد و بعد به ِسَمت كاپيتان 
بودن، ارتقا پيدا كنيد. اما من اين مژده را به شما مي دهم كه با در دست داشتن اين نقشه مي توانيد 

از همان ابتدا كاپيتان باشيد. 

شما با در دست داشتن اين نقشه از همان ابتدا، مسير را مي شناسيد و به خاطر همين شناخت 
مي توانيد به راحتي از مشكالت احتمالي دوري كنيد. از خطرات سهمگين در امان باشيد و با عبور 

از راه هاي ميانبر زودتر به هدفتان دست پيدا كنيد. 
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جايي كه شما هستيد؟

اگر امروز تصميم گرفته ايد مترجم شويد، لطفا به اين پرسش ها پاسخ بدهيد:

قصد داريد به چه زباني ترجمه كنيد؟ 

چقدر به اين زبان آشنايي داريد؟ آيا در اين رشته تحصيل كرده ايد؟ كالس رفته ايد و يا قصد داريد تازه 
يك زبان جديد را ياد بگيريد؟

مي خواهيد مترجم شفاهي شويد يا مترجم كتبي؟

حوزه مورد نظرتان چيست؟ علوم انساني؟ تجاري؟ سياسي؟...

آيا تا به حال تجربه ترجمه كردن به زبان موردنظرتان را داشته ايد و يا اين كه براي اولين بار است كه 
مي خواهيد وارد مسير ترجمه و مترجم شدن شويد؟

***********
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متاسفانه براي تمام كردن اين كتاب به ما جايزه اي نخواهند داد. اما اگر مراحل گفته شده در اين 
كتاب را به دقت و مرحله به مرحله انجام بدهيد، مي توانيد در حرفه ترجمه موفق شويد. 

پس لطفا به پرسش هاي باال پاسخ بدهيد و پاسخ هايتان را روي كاغذ بنويسيد. 

 
***********

خيلي خوب است شما االن به شناخت خوبي از وضعيت مكاني كه در آن قرار داريد، دست پيدا 
كرده ايد. با پاسخ به پرسش هاي باال شما مي توانيد حد و حدود توانايي خود را در ترجمه بسنجيد 

و براساس آن برنامه ريزي كنيد.
 

ابزارهايي كه در مسير به آن ها نياز داريم!

آيا قصد داريد مترجم بشويد؟ به اين كار عالقه داريد؟ براي اين كار انگيزه الزم را داريد؟  همين ها 
كافي است! براي شروع نيازي به داشتن مهارت باال، تجربه زياد و يا روابط خاصي نيست. مهم اين 

است كه شروع كنيد و از آن مهمتر درست ادامه بدهيد. 
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مدرك مهمه؟!

شايد از خودتون بپرسيد: الزمه در زبان مورد عالقه ام تحصيل كرده باشم؟ و اين كه مدرك چقدر در 
موفقيت من نقش داره؟ 

را مي شناسم كه در يك رشته كامال  افراد مختلفي  بگويم كه من  بايد  اين پرسش  به  در جواب 
متفاوت تحصيل كرده اند، ولي به عنوان مترجم فعاليت مي كنند و درآمد نسبتا خوبي هم دارند. 

درآمد نسبتا خوب يعني همان درآمدي كه يك تحصيل كرده در آن رشته به دست مي آورد. 

شايد بهترين مثال براي اين مورد يكي از افرادي باشد كه سال ها با او همكاري كرده ام. او در رشته 
نجوم تحصيل كرده است. اما توانسته است به عنوان يك مترجم و كارشناس موفق در زمينه عربي 

فعاليت كند. هر وقت او را مي بينم با خودم مي گويم اگر او توانسته است، چرا من نتوانم؟!   

پس اگر تحصيالت دانشگاهي نداريد، نگران نباشيد. كافي است برنامه ريزي دقيقي داشته باشيد 
و براي رسيدن به هدفتان تالش كنيد. همين!
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مترجم چه بشوم؟!

در اين مسير قبل از هر چيزي بايد از خود بپرسيد: مي خواهم چگونه مترجمي بشوم؟ مترجم كتبي 
يا مترجم شفاهي؟ قصد دارم چه متن هايي را ترجمه كنم؟ ادبي، فرهنگي، خبري، تجاري، ديني،  

سياسي، علمي...

اما من نمي دانم؟!

ممكن است از خودتان بپرسيد: چگونه موضوعي را براي ترجمه انتخاب كنم؟ 

از مترجم شدن قطب نماي شماست. اگر صرفا براي كسب درآمد  انگيزه شما  طبيعي است كه 
قصد مترجم شدن را داريد، موضوعاتي مثل ترجمه خبر، موضوعات تجاري و مالي گزينه هاي خوبي 
هستند و اگر در فكر فرهنگ و ادب هستيد، طبيعتا ترجمه كتاب هاي فرهنگي برايتان مناسب است. 

نكته مهم اين است كه موضوع خوب يا بد وجود ندارد. براساس عاليق شخصي و نيازهاي جامعه 
موضوعي را انتخاب كنيد. خيلي هم سخت نگيريد!
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چند تا موضوع!

آيا شما در ترجمه به چند و يا چندين موضوع عالقه داريد؟ اگر اين چنين است، بهتر است از بين 
آن ها فقط يكي را انتخاب كنيد. وقتي آن را سر و سامان داديد، مي توانيد تمام اين مسير را براي 

موضوع بعدي اتان هم انتخاب كنيد. 

حاال زمان مشخص كردن مسيري است كه قرار است در پيش بگيريد. به دقت به سئوال هاي زير 
جواب بدهيد. 

من ................. تصميم دارم مترجم.................. زبان ......... شوم. )مثال من ريحانه پورشجاعي 
تصميم دارم مترجم كتبي زبان عربي شوم(

پورشجاعي موضوع  ريحانه  )مثال من  انتخاب مي كنم.  را   ................. .................. موضوع  من 
فرهنگي را انتخاب مي كنم(

مي خواهم مترجم شوم، چون ....................... )خجالت نكشيد. انگيزه شما از مترجم شدن هر 
چه كه باشد قابل احترام است. شايد فقط براي كسب درآمد بخواهيد مترجم شويد. چه اشكالي 
زندگي  اين  بنويسيد.  را  باشيد. همه  داشته  انگيزه مختلف  بنويسيد. شايد هم چند  را  آن  دارد، 

شماست!(
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خب، ابزارهايتان را برداريد و در يك كوله پشتي بريزيد. كفش هاي كتاني اتان را هم به پا كنيد. 

***********

مهيا شدن براي ترك ساحل

خوب است قبل از ترك كردن بندر يك گلدان كوچك بخريد. اگر بتوانيد بذر دانه اي را در خاك بكاريد چه 
بهتر. گلدانتان را جايي در ديدرستان بگذاريد. اين گلدان در طي مسير همراه شما خواهد بود. 

با رشد نامحسوس گياهتان شما هم رشد خواهيد كرد. بايد حواستان به گياهتان باشد و گرنه 
ممكن است از بين برود. دقيقا مانند كاري كه قرار است شروع كنيد. اگر حواستان به مسير درست 

نباشد، دچار بيماري خواهيد شد و يا حتي سر از سرزمين هاي ديگر درخواهيد آورد. 

به گياهتان رسيدگي كنيد. مانند شاهزاده كوچولو كه با تمام جان و دلش از گل سرخش نگهداري 
آرام رشد  آرام  بيندازيد. گياهي كه  نگاهي  گياهتان  به  نااميد شديد،  و  مي كرد. هر وقت خسته 
مي كند. در واقع مسير مترجم شدن لوبياي سحرآميزي نيست كه در كمتر از يك شب از ابرها هم 

باالتر برود. مسير مترجم شدن، مسيري آهسته و پيوسته است.  

***********
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خب، حاال آماده سفر هستيد! 

براي رسيدن به كشتي ترجمه، اول بايد سوار يك كرجي  بشويم تا ما را از ساحل كنوني به كشتي 
ترجمه برساند.  

***********

كرجي عبور از لنگرگاه

خواندن و گوش دادن!

در اولين گام براي مترجم شدن بايد درباره موضوعتان يك هفته تمام به زبان مادري اتان فقط گوش 
بدهيد يا مطلب بخوانيد. بله درست خوانديد، به زبان مادري اتان! 

موضوع شما چيست؟ ترجمه خبر؟ باشد! يك هفته فقط خبر گوش بدهيد و روزنامه بخوانيد. هدفتان 
اخبار  به  و  بخوانيد  را  مالي  و  تجاري  روزنامه هاي  تجاري است؟ پس  ترجمه هاي  در  موفق شدن 

اقتصادي گوش بدهيد. 

را گوش بدهيد. كتاب هاي ديني  را ترجمه كنيد؟ سخنراني هاي مذهبي  مي خواهيد متون ديني 
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بخوانيد. 

قصد ترجمه متون ادبي را داريد؟ كتاب ادبي بخوانيد. فيلم و مجموعه تلويزيوني ببينيد و از همه 
مهمتر به گفتگوهاي اطرافتان توجه كنيد. حرف هايي كه مادرتان به همسايه مي زند. بچه ها چطور 

با هم حرف مي زنند؟ رانندگان تاكسي، فروشندگان و كسبه هاي مختلف چه لحني دارند؟

در كرجي گوش دادن و خواندن شما بايد ياد بگيريد كه در حوزه شما چه مطالبي گفته مي شود؟ و 
اين مطالب به چه شكلي بيان مي شود؟

به عنوان يك مترجم هميشه اين سوال ها را از خود بپرسيد: 

در موضوع مورد نظر من چه مطالبي گفته مي شود؟  

اين مطالب چگونه بيان مي شود؟

آنتن و چشمانتان يك تور ماهيگيري بزرگ است كه  در اين يك هفته فرض كنيد گوش هاي شما 
كلمه ها و جمالت را به سمت خود مي كشاند. گوش بدهيد و با دقت بخوانيد! بگذاريد ذهنتان مانند 

يك اسفنج كلمه ها، جمالت، عبارت ها و اصطالحات را به سمت خود جذب كند و پربار شود. 
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اگر موضوع شما مسايل  بنويسيد. مثال  و خواندن  راه شنيدن  پنج  با موضوعتان حداقل  متناسب 
مالي و تجاري است، گوش دادن به راديو اقتصاد، خواندن روزنامه دنياي اقتصاد، صحبت با عمويتان 
كه كسب و كاري موفق دارد و ديگر موارد اين چنيني مي تواند به شما كمك كند تا ذخيره ذهني 

واژگانتان را در اين حوزه باال ببريد.

راه هاي شنيداري و خواندني براي موضوع من )حداقل پنج مورد(:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
....................................................................................................................

تعهدنامه

من .......................... از امروز به تاريخ ......................... تا هفته بعد به تاريخ ................... هر 
روز حداقل روزي يك ساعت در زمينه مورد نظرم مطلب بخوانم و گوش بدهم. 

شايد شما از پيش در حوزه مورد نظرتان اطالعات كافي و بسياري داشته باشيد. در اين صورت 
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مي توانيد از اين مرحله عبور كنيد. اما به خاطر داشته باشيد كه در تمام طول مسير شما نياز به 
مطالعه جدي در حوزه مورد نظرتان را داريد. 

چون هر روز كلمه هاي جديدي به وجود مي آيند و برخي از كلمه ها هم از بين مي روند. در واقع زبان 
يك موجود زنده و در حال تكامل است و شما به عنوان مترجم بايد زبان را به خوبي بشناسيد و 

شناخت زبان براي يك مترجم يك كاري هميشگي است. 

سوار كشتي ترجمه شدن  

كاپيتان حاال شما آماده سوار شدن به كشتي مترجم شدن هستيد! در حوزه موردنظرتان متني 
كوتاه و دو زبانه را پيدا كنيد. حتي متن يك خطي هم مي تواند به شما كمك كند. از هر امكاناتي كه 

داريد،  استفاده كنيد. در اين مرحله، مهم شروع كردن است. 

براي انتخاب يك متن تنها معيار در اين مرحله آسان بودن آن است. از مطالب بسيار آسان شروع 
كنيد و به مرور متون سخت تر را بخوانيد و ترجمه كنيد. شروع با يك متن سنگين يا بسيار طوالني 

ممكن است شما را سرخورده و نااميد كند. 
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پيدا كردن متن

چگونه و از كجا متني خوب پيدا كنم؟ در مرحله اول هر متن كوتاهي )تاكيد مي كنم كوتاه( را كه به 
دستتان مي رسد، ترجمه كنيد. خيلي سخت نگيريد. مهم اين است كه شروع كنيد. 

چرا متن بايد كوتاه باشد؟

اولين تجربه ها هميشه مهم ترين تجربه ها هستند. آيا براي شما هم پيش آمده است كه براي اولين 
بار كاري را انجام بدهيد و صرفا به دليل همان تجربه خوب يا بد اوليه، آن كار را ادامه داده  و يا رها 

كرده باشيد؟ 

حتما شنيده ايد كه برخي مي گويند من اولين باري كه فالن غذا را خوردم، خيلي خوب بود و به 
همين دليل خوردن اين غذا براي من بسيار دلچسب است و يا اين كه برخي مي گويند چون اولين 
باري كه مي خواستم فالن كار را انجام بدهم، اوضاع خيلي بد پيش رفت و ديگر من براي هميشه 

از انجام آن كار دست كشيدم؟

در اين مرحله هدف آن است كه شما تجربه خوشايندي از ترجمه را در ذهن خود به وجود بياوريد. 
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پهن كردن تور براي صيد متن

راه هاي مختلفي براي پيدا كردن يك متن وجود دارد. در زير به چند مورد از آن اشاره مي كنم:

كتاب

مي توان  موجود  كتاب هاي  ميان  در  غالبا  و  دارند  هم  خارجي  كتاب  بخش  كتاب خانه ها  از  برخي 
كتاب هاي كودكانه و يا كتاب هايي كه چندان سخت نيستند را نيز پيدا كرد. اگر به چنين كتاب خانه اي 

دسترسي نداريد. به كتاب فروشي هاي شهرتان سري بزنيد. 

اينترنت

راه ديگر عضويت در كتاب خانه ها و مجالت مجازي است. براي انجام اين كار كافي است يك كتاب خانه 
خارجي در اينترنت پيدا كنيد و عضو آن سايت شويد. البته در برخي از اين سايت ها براي استفاده 

از كتاب ها حتي نياز به عضويت نيز وجود ندارد. كافي است كتاب مورد نظرتان را دانلود كنيد. 

مجله هاي فيزيكي و مجازي

تمامي زبان هاي مهم دنيا، مجله هاي چاپي و يا مجازي مرتبط با همان زبان را نيز منتشر مي كنند. 
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نيز  با مطالعه اين مجله ها به مطالب ارزشمند بسياري دست پيدا كنيد. خودتان  شما مي توانيد 
اينترنت مجله هاي مجازي مختلفي را پيدا كنيد. براي شروع مي توانيد در يك مجله  مي توانيد در 

اينترنتي كودكانه عضو شويد و از مطالبي كه در آن آمده است، استفاده كنيد. 

نكته مهم!
براي جستجو در اينترنت بايد بسيار دقيق باشيد. اينترنت مانند تور بزرگ ماهيگري شماست. شما 
آن را به آب مي اندازيد. ممكن است ماهي هاي خوبي به دست بياوريد و ممكن است هشت پا و يا 

جانوران مختلف ديگري را نيز صيد كنيد. 

بايد گفت خيلي وقت ها نمي شود به مطالبي كه در سايت هاي مختلف قرار داده شده  واقع  در 
است، اطمينان كرد. به همين دليل هر صفحه اي را كه باز كرديد، صرفا به اين دليل كه به زبان مورد 
نظر شما نوشته شده است، آن را الگو قرار ندهيد و سعي نكنيد بالفاصله مطالب نوشته شده در 

آن را بياموزيد.

براي جستجوي بهتر در گوگل عضويت در سايت درسنامه  و گذراندن دوره رايگان جستجوي قوي با 
گوگل را به شما پيشنهاد مي كنم. 

پرس و جو
 

اساتيد دانشگاه ها و افرادي كه در حوزه زبان مورد نظر شما كار مي كنند اشخاص بسيار خوبي براي 
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پيدا كردن منابع شما هستند. اما اين مورد را به عمد در انتهاي آورده ام كه بدانيد ممكن است اين 
افراد نتوانند به درستي شما را راهنمايي كنند. 

اين كه آن ها اطالعات الزم را در اين زمينه ندارند و يا وقت و حوصله سر و كله زدن با افراد تازه كار را 
ندارند، نبايد باعث از بين رفتن روحيه شما بشود. در واقع بهتر است يك چند روزي به خود فرصت 
بدهيد كه موارد باال را امتحان كنيد. به كتاب خانه ها، كتاب فروشي ها و سايت هاي اينترنتي سر بزنيد 

و سپس شروع به پرس و جو كنيد.

ليست اماكني كه مي توانم در آن جا كتاب و يا متوني آسان در موضوع موردنظرم و به زباني كه 
مي خواهم مترجم آن بشوم را پيدا كنم )حداقل ده مورد بنويسيد(:

................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

دانش و مهارت شما در ترجمه به كيفيت و حجم مطالبي مرتبط است كه مطالعه مي كنيد. هر اندازه 
منبع مناسب بيشتري را پيدا كنيد، موفق تر خواهيد بود. اما خودتان را با كتاب ها و مطالب بسيار 

خسته و سرگردان نكنيد. 
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بيست  كودك  كتاب  يك  هفته اي  مثال  باشيد.  داشته  خودتان  براي  كاري  جور  و  جمع  برنامه  يك 
صفحه اي را بخوانيد. تنها زماني به سراغ كتاب و يا مطلب جديد برويد كه مطلب قلبي را به طور 

كامل به انتها رسانده باشيد. 

اگر تصميم داريد خيلي زود به هدفتان يعني مترجم شدن دست پيدا كنيد، بايد زمان بيشتري هم 
صرف آن كنيد. حقيقتا هرگز نمي توان براي همه آدم ها يك زمان مشخص كرد و گفت همه اين در 

مدت موفق مي شوند. 

سرعت موفقيت شما فقط و فقط به خودتان، انگيزه و ميزان تالشتان مربوط است. آيا كسي كه با 
سرعت چهل كيلومتر در ساعت حركت مي كند با كسي كه با سرعت هشتاد كيلومتر در ساعت 

رانندگي مي كند، يكي است؟ البته كه نه! 

برنامه ريزي خود را براي مطالعه بنويسيد و زير آن را امضا بزنيد تا به انجامش متعهد شويد. 

من ................. هر روز................. ساعت وقت مطالعه و ترجمه مي كنم.                                                 امضا 
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چگونه كتاب بخوانيم؟

كتاب را مال خود كنيد. اگر كتاب خودتان است، حتما در آن خط بكشيد. ترجمه خودتان را در گوشه 
و كنار كتاب بنويسيد و با كتاب يك ارتباط حقيقي برقرار كنيد. زير جمله ها و كلمه هاي جديدي كه 

مي خوانيد خط بكشيد. در گوشه هاي كتاب مترادف هاي برخي از كلمه ها را بنويسيد. 

حتي اگر كتاب الكترونيكي مي خوانيد حتما خودتان را ملزم به رعايت موارد باال كنيد. به شيوه اي كه 
برايتان راحت تر است مطالب و نكات را يادداشت كنيد. براي به خاطر سپردن هر چه بهتر مطالب 

مختلف مي توانيد از سايت مطالعه شريف  استفاده كنيد. 

در كامپيوتر فايلي را براي ترجمه هايتان اختصاص بدهيد. حتي اگر كامپيوتر نداريد از اين كار شانه 
خالي نكنيد. در دفتري ترجمه هايتان را بنويسيد. 

چه زمان به سطح باالتر برويم؟

اگر بتوانيد كتاب هاي رده بندي شده اي را در زبان مورد نظرتان مطالعه كنيد، هر زمان كه حداقل دو 
كتاب از يك رده سني را كامل متوجه شديد، زمان آن است كه به سراغ رده سني باالتر برويد. 
اين تقسيم بندي ها در زبان انگليسي تا حد زيادي وجود دارد. اما متاسفانه غالب كتاب هايي كه از 
زبان هاي ديگر مانند عربي وجود دارند، فاقد اين تقسيم بندي دقيق رده سني و يا سطح علمي 
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هستند. 

در چنين حالتي بايد به شكل تقريبي از كتاب هاي كودكان به سراغ كتاب هاي نوجوانان و در نهايت 
به خواندن كتاب هاي بزرگساالن برويد. 

قرص ضد تهوع

اگر مي خواهيد در اين مسير دچار تهوع و دريازدگي نشويد، بايد متناسب با سطح خودتان به پيش 
برويد. از خودتان بيش از اندازه توقع نداشته باشيد. سعي نكنيد هزار كلمه را در پنج دقيقه حفظ 
كنيد و در كمتر از يك ماه قواعد مختلف يك زبان را به شكل خارق العاده مانند يك اهل زبان به رواني 

به كار ببريد. 

بهترين تصويري كه مي توانيد در اين مرحله از خود داشته باشيد،  تصوير كودكي است كه سعي 
مي كند براي اولين بار حرف بزند. طبيعتا دايره لغات كودك بسيار محدود است. 

ممكن است ساختار زبان را رعايت نكند. كلمات و عبارات را پس و پيش بگويد و در يك كالم زبان را 
نشناسد. اما با اين حال كودك باز هم سعي دارد زبان را ياد بگيرد. 

مسير مترجم شدن هم دقيقا به همين شكل است. در ابتدا ناوارد هستيد و مهارت كمي در ترجمه 
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داريد، اما به مرور دستتان راه مي افتد. 

پيشنهاد

يك هفته اول ترجمه هايتان را بازخواني نكنيد. فقط ترجمه كنيد. در اين مرحله مهم است شما بر 
ترس روبرو شدن با متن غلبه كنيد. آسان بگيريد! 

قرار نيست اين ترجمه ها در جايي چاپ و يا منتشر شوند. شما هنوز تازه پشت سكان نشسته ايد 
و داريد به راندن كشتي تظاهر مي كنيد. همين!

***********

خب در فاصله اي كه دست شما كم كم به سكان گرم مي شود، بياييد با هم سري به موزه عكس 
مترجم هايي بيندازيم كه روزي روزگاري قصد دريانوردي در درياي ترجمه به سرشان زد، اما در راه 

جان دادند و هرگز به مسير نرسيدند. 

مترجم هاي کالغی

مترجم های کالغي اولين گونه از مترجم هايي هستند كه در راه رسيدن به سرزمين ترجمه از دور 
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بازي حذف مي شوند. 

ترنسليت ترجمه  با گوگل  را  با محتوای سالم، چطوری  از مترجم ها دو خط متن  این دسته  چون 
مي كنند و بعد يك شيپور بزرگ به دست می گيرند و هر جا نشستند و از هر جا گذشتند و به هر 

کی برخورد کردند، مي گويند: ُا، شما منو نمی شناسيند! اما من یك مترجم زبردستم!

من خيلی می فهمم! من اساسا مولتی لنگویژ، شما به آن می گویيد چندزبانه، متولد شدم! محققان 
من را گونه ای نادر از انواع بشری تشخيص دادند که صرفا محض نمونه به جهان معرفی شده ام!!! 

مترجم هاي كالغي براي هر كار كوچكي سر و صداي زيادي به پا مي كنند. اما محققان معتقدند 
مشکل اين دسته از مترجم ها طبل توخالي بودن است. مترجم های کالغی به قدری درگير توهم 

خوب بودن هستند که نمي دانند برای فهم عميق متون باید زمان كافي صرف كرد. 

چه ميزان زمان؟ 

نمي توان براي همه يك زمان را در نظر گرفت و گفت كه همه در اين مدت زمان مي توانند مترجم 
از كودكي گنجينه ذهني  حرفه اي بشوند. چون آدم ها پيشينه هاي ذهني متفاوتي دارند. برخي 
كلماتشان را پربار كرده اند و همين كه سوار كشتي ترجمه بشوند، مي توانند با سرعت قابل توجهي 

به پيش بروند. 
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اما ممكن است برخي از افراد دو زبانه و يا حتي سه زبانه باشند و تازه با شروع راه مترجمي قصد 
ياد گرفتن جدي يك زبان را داشته باشند. مثال در كشور ما اقوام مختلفي وجود دارند. ترك، كرد، 

عرب، تركمن، بلوچ.... 

بياييد دو نفر را با هم مقايسه كنيم. يك نفر زبان مادري اش كردي است. بندرت به فارسي صحبت 
مي كند و چندان هم اهل كتاب خواندن نبوده است و حاال مي خواهد كار ترجمه از انگليسي به 

فارسي را شروع كند. 

فرد ديگر هم زبان مادري اش كردي است. اما از كودكي در كنار زبان كردي به فارسي هم صحبت 
كرده است و هميشه كتاب هاي فارسي خوانده و مطالب مختلف فارسي را گوش داده است. 

طبيعي است كه فرد دوم بسيار راحت تر و سريع تر مي تواند مترجم حرفه اي بشود و فرد اول بايد 
تالش بيشتري براي موفقيت انجام بدهد. 

مترجمان گرگی

این  از  بعد  را ترجمه کنند و بالفاصله  مترجم های گرگي در ذهنشان تصميم می گيرند که كتابي 
تصميم خيالی چهارچنگولی از آن محافظت می کنند. هيچ کجا حرفی از کاری که در دست دارند به 
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زبان نمي آورند! 

انتها  به  را  كاري  ترجمه  اگر  بدتر  از همه  و  بشوند!  مترجم  ندارند  قصد  که  تظاهر می کنند  حتی 
دور  دائم  بدزد،  را  ترجمه هاي طالي اشان  مبادا كسي  اين كه  نگراني  و  ترس  از شدت  برسانند، 

ترجمه اي كه هيچ كس از وجودش با خبر نيست، در حال زوزه كشيدن هستند.  

مشکل اين دسته از مترجم ها ترس بيش از اندازه از به سرقت رفتن ترجمه هاشان است! بياييد با 
هم صادق باشيم. 

و  چاپ  درباره  را  نظرش  تا  بخواند  را  ترجمه شما  كسي  بايد  مترجم شويد  داريد  قصد  اگر شما 
انتشارش به شما بدهد و نكته مهم ديگر هم آن كه واقعا چه چيز باعث شده است فكر كنيد، 

ديگران قرار است ترجمه هاي شما را بدزدند؟! 

دو حالت وجود دارد: يا شما مترجم مبتدي هستيد و يا مترجم باتجربه. اگر مبتدي هستيد، بگذاريد 
جاي شما  به  ديگران  آبروي  و  راحت مي شويد  از شرشان  بدزدند! شما  را  ترجمه هايتان  ديگران 

مي رود!! و از همه مهم تر در عوض آن ها ترجمه هاي بهتري خواهيد نوشت! 

برايتان  اتفاق  اين  هرگز  و  مي دانيد  را  آثارتان  درست  چاپ  راه  حتما  كه  باتجربه هستيد  هم  اگر 
نمي افتد! 
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در نهايت هم بايد بگويم كه متاسفانه فوبياي سرقت آثار بيشتر از آن كه يك واقعيت باشد، يك توهم 
است. ناشران، سازمان ها، رسانه ها و مطبوعات غالبا از آثار خوب استقبال مي كنند و خواهان رابطه 

مستمر هستند. 

من نمي گويم اين اتفاق هرگز نمي افتد. من فقط مي گويم آن قدرها كه از آن مي ترسيد جاي ترس 
وجود ندارد. 

در هر حال اگر شما قصد جدي براي ترجمه يك كتاب داشته باشيد، مي توانيد ابتدا با جستجو در 
سايت كتاب خانه ملي از ترجمه شدن و يا ترجمه نشدن آن اطالع پيدا كنيد و بعد از ترجمه چند 
صفحه از آن كتاب، آن را به نام خود ثبت كنيد و بعد با خيال راحت باقي كارتان را ادامه دهيد. چون 

ديگر كسي نمي تواند آن را به نام خود بزند. 

مترجمان زالوصفت

زالوصفتی در همه مشاغل من جمله ترجمه، صفتی رایج است. خيلی از افراد معتقدند اساسا 
نمی شود کاری را بدون وابستگی به دیگرانی كه حتما گردنی کلفت دارند، به انجام رساند. 

طبيعي است كه ارتباطات در پيشبرد كارتان مهم است. در همه كارها مهم است. من هم بر ايجاد 
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روابط مطمئنا تاكيد دارم. اما براي ايجاد ارتباط كاري شما بايد چيزي در چنته داشته باشيد و در حرفه 
ترجمه توانايي شما همه چيزتان است. 

مشکل مترجمان زالو صفت عدم اعتماد به نفس آن ها است. این دسته از مترجم ها معني ارتباطات 
را به درستي متوجه نشده اند و فكر مي كنند همين كه يك فرد بانفوذ از آن ها حمايت كند، ديگر كار 
تمام است. شايد در ابتدا اين طور به نظر برسد، اما در ادامه مسير اين ميزاِن مهارت شما در ترجمه 

است كه باعث استمرار رابطه خواهد شد. 

مترجمان مورچه ای

بعضی از مترجم ها كه من به آن ها مترجم هاي مورچه اي مي گويم، شبانه روز کار می کنند. روز تا 
شب و باز یك شيفت دیگر شب تا روز. مترجم های مورچه ای در راه پرمشقت ترجمه ای که در پيش 
گرفتند، کوه را روی دوششان می گذارند و رخت هر جنگ را به تن مي كنند. ترجمه می کنند و ترجمه 

می کنند. اما ترجمه هاشان روی هم انبار می کنند! 

مترجم های مورچه ای، معتقد به ترجمه برای ترجمه هستند. خودشان هم نمی دانند هدفشان از 
انجام این کار چيست. هر چيزي در هر جايي كه به دستشان برسد، آن را از سر راه برمي دارند. 

آخر حيف است سر راه بماند! 
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آن ها ترجمه مي كنند و در گوشه اي ذخيره مي كنند. چرا اين كار را مي كنند؟ خودشان هم نمي دانند! 
آن ها فقط ترجمه می کنند و انبار می کنند. ترجمه می کنند و انبار می کنند. 

مشكل اين دسته از مترجم ها، بي هدفي در ترجمه است. شايد اين كار براي چند وقتي بد نباشد 
و حس خوبي به مترجم بدهد. اما بي ثمري حس بسيار دردناكي است. روزي از راه خواهد رسيد 
كه مترجم هاي مورچه اي به انبار وسيع ترجمه هايشان نگاه مي كنند و با خود مي گويند اگر سعي 

مي كردم يك دهم اين مطالب را منتشر كنم، امروز خوشحال تر بودم. 

با ترجمه اي روبرو شوند كه خودشان هم آن را  شايد حتي روزي در روزنامه اي، مجله اي، جايي 
ترجمه كرده اند و در مقايسه با ترجمه خودشان، كار خود را بهتر ارزيابي كنند.  

مترجمان زنبوری

بدون  ذاتا  مترجم ها  از  دسته  اين  کنند.  کار  گروهی  به شکل  می توانند  فقط  زنبوری  مترجم های 
رئيس نمی توانند کار کنند. خودشان هيچ وقت یك متن را برای ترجمه انتخاب نمی کنند. آن ها فقط 
را بگيرند. مثال اگه زنبور کارگر هستند، هيچ وقت نمی توانند به زنبور  از کار  می توانند يك گوشه 

کارفرما ارتقا پيدا کنند. 

مترجم های زنبوری خيلی هم روی حوزه کاریشان تعصب دارند و سعی دارند این جوری تظاهر کنند 
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که به دليل دقت بااليشان دست به ترجمه متون ديگر نمی زنند و به ترجمه فقط یك نوع متن، مثال 
ترجمه متون ورزشی اخالقي و وجداني متعهد هستند!

و اما مشكل اين دسته از مترجم ها اين است كه خب راستش را بخواهيد حرفه مترجمی و به 
خصوص مترجم مستقل بودن فراز و نشيب های زیادی دارد. 

اگر فقط به ترجمه يك نوع متن وفادار بمانيد، احتمال شب گرسنه خوابيدنتان خيلی زیاد است و 
حتی مواردی از کارتن خوابی هم در این زمينه گزارش شده است. 

از نظر ُبعد کاری و حرفه ای هم برای یك مترجم بهتر است که برای کارش چند حوزه تعریف کند. این 
کار ذهن مترجم را پربارتر می کند. 

مثال ترجمه متون اجتماعی و یا تاریخی مي تواند به شما کمک کند تا متون سياسی را هم بهتر 
بعد سراغ  و  كنيد  پيدا  قبولي دست  قابل  به حد  در يك حوزه  اول  كنيد كه  کنيد. فقط دقت  درک 

حوزه هاي بعدي برويد. 

مترجمان موش کوری

این دسته از مترجم ها، آدم های تحصيل کرده و فرهيخته ای هستند. آن ها روزها و شب ها در حال 
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مطالعه و تحقيق به سر می برند. هميشه در حال فکر کردن، خواندن، تطبيق، یادداشت برداری، 
فيش برداری، طبقه بندی یادداشت ها و فيش هايشان و بایگانی کردن آن مطالب هستند. 

بدترین ویژگی مترجم های موش کوری آن است که ميليون ها سال از جامعه اشان عقب هستند. 
مثال وقتی امروز همه دوست دارن داستانک بخوانند، این مترجم ها در حال تحقيق و بررسی بر روی 

رمان های رئاليستی قرن نوزدهم ميالدي هستند.  

مشکل اين دسته از مترجم ها آن است كه موش های کور، زیِر زمين زندگی می کنند. در دنيای افکار 
و اعتقادات خودشان. با کسی در ارتباط نيستند. اندیشه های واالیی دارند. اما خبر ندارند که این 
روزها روی زمين شکل زندگی مردم تغيير کرده است. مردم این روزها به مطالب و موضوعات جدیدی 

عالقه دارند. 

مترجم های موش کوری، روحيه پژوهشی خيلی خوبی دارند. اما این روحيه را به بهترین شکل 
ممکن هرز می دهند و متونی را ترجمه می کنند که حتی خودشان هم به آن عالقه ای ندارند. 

اما این کار را انجام می دهند چون در نسخه شماره يك ميليارد و نهصد و هشتاد و هفِت کتاب 
کتاب شيش!! هزار صفحه ای، جان دختر  این  که  آمده است  به دستشان رسيده،  که  زیرخاکی 

کشور هابيت ها را از مورمور شدن انگشت پاي راستش نجات داده است!!!! 
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مترجم دربدر!

اين نوع مترجم ترحم برانگيزترين انواع مترجم هاست. او فردي به راستي دربدر است و من حقيقتا با 
اين نوع مترجم عميقا احساس همدردي مي كنم. چون مدت هاي مديدي در ِسَمت دربدري مشغول 
به كار بودم. دوست داشتم مترجم بشوم، اما نمي دانستم چگونه مي توانم در اين مسير موفق 

بشوم. 

شبيه مگس گيجي بودم كه راه را نمي داند و دائم به در و ديوار برخورد مي كند. حتي نمي توانستم 
موقعيت مكاني و يا نوع مترجمي كه هستم را تشخيص بدهم و اين بدترين اتفاقي است كه ممكن 

است يك مترجم به آن به دچار شود. 

مشكل مترجم دربدر نداشتن ديد وسيع نسبت به موقعيتي است كه در آن به سر مي برد. كافي 
است سرش را بلند كند. به كارهاي درست و نادرستي كه در مسير انجام داده است، نگاهي 

بيندازد. بعد به چند قدم جلوتر از خودش هم نگاهي بيندازد و نقشه اي براي باقي مسير بكشد. 

مترجم شيرصفت!

و اما مترجم شيرصفت! اين نوع مترجم از نظر فکری مترجم پيشرفته ای است. مهم ترین ویژگی 
مترجم شيری، شجاعت اوست. او آن قدر شجاع است كه اشتباهات خود را بپذيرند و تغيير جهت 
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بدهند. 

مترجم هاي شيري به خوبي مي دانند كه كامل نيستند. در هيچ چيز. نه در ميزان مهارت ترجمه اي 
را مي پذيرند و سعي  آن  فرار نمي كنند.  اين مسئله  از  اما  زندگي اشان.  نه در شيوه  و  دارند  كه 

مي كنند با يك برنامه عملي و واقع بينانه آن را تغيير بدهند. 

مترجم های شيرصفت مي دانند که کارشان برای جامعه بشری از اهميت خيلی باالیی برخوردار 
خودشان  برای  مي كنند. شيرها  دقت  كافي  اندازه  به  موضوع  انتخاب  در  خاطر  همين  به  است. 

اهميت قایل هستند. 

به همين خاطر از انرژی محدوديي که دارند، به درستی استفاده می کنند. کارهایی می کنند که 
مفيد باشد و البته براي آن ها درآمد هم داشته باشد.  

مشکل؟! نه! 

را  به خوبي ضعف هايش  توانسته است  یافته ای هستند که  از مترجم ها گونه جهش  این دسته 
بشناسد. مترجم های شيرصفت به خوبی از توانایی ها و البته ضعف های کاریشان خبر دارند. اگر 
کاری را نتوانند به تنهایی انجام بدهند، دسته جمعی به طعمه حمله می کنند. اگر كارفرما از آن ها 

ترجمه كاري جديد را بخواهد، آن ها هم مي توانند در ترجمه آن نوع متن مهارت كسب كنند.
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مطمئنا گونه هاي ديگري از مترجم هاي جان باخته در درياي پرتالطم ترجمه وجود دارد. من در اين 
جا فقط به بارزترين انواع آن ها اشاره كردم. 

خب! شما کدام یک از انواع این مترجم ها هستيد؟

من شخصا اعتراف می کنم که در دوره تکاملی کاریم، كمابيش همه مراحل باال را طی کردم تا 
توانستم کمی به مرحله شيری نزدیک بشوم!

حاال نوبت شماست!

لحظه اي به خود و شيوه كاري اتان فكر كنيد. اگر مي خواهيد مترجم شويد و در كارتان پيشرفت كنيد، 
با خودتان روراست باشيد. اعتراف زير را پر كنيد و در مسير كاري تصميمي جديد بگيريد. 

من ................ در پيشگاه حضرت عالي مرتبت اعتراف مي كنم كه تا به امروز مترجم .................. 
بوده ام. اما از امروز قول مي دهم بابت عمر، زمان و هزينه ايي كه تاكنون به باد داده ام، توبه كنم و 

به سمت مترجم شيرصفت شدن تغيير مسير بدهم. 
                                                                                                                                    امضا
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اگر هم تازه قصد داريد كار ترجمه را شروع كنيد و هنوز هيچ تجربه اي در اين زمينه نداريد، تعهد زير 
را امضا كنيد.

من ....................... به خودم قول مي دهم تا از زمان، عمر و پولم بهترين استفاده را ببرم و هرگز 
اشتباهات مترجم هاي شكست خورده باال را تكرار نكنم. 

                                                                                                                                    امضا
*********

خب، االن وقت سرعت گرفتن است! بادبان ها را باال بكشيد!

ادامه مسير

اكنون شما كم كم داريد با حال و هواي درياي ترجمه و كشتي مترجم شدن آشنا مي شويد. يك 
هفته اي فقط درباره موضوع موردنظرتان به زبان مادري )يا زباني كه قصد داريد به آن ترجمه كنيد( 
مطلب گوش داده ايد و خوانده ايد و يك هفته اي هم بدون بازخواني ترجمه هايتان فقط ترجمه كرده ايد. 

مرحله بعد پيدا كردن يك كتاب قواعد است. كتاب قواعدي كه براي خواندن انتخاب مي كنيد نبايد 
زياد حجيم و سخت باشد. كتابي آسان و ابتدايي را به دست بگيريد كه با حداقل هاي قواعد آشنا 

بشويد. توجه بيش از اندازه به مسئله قواعد در ابتداي كار ذوق ترجمه را از بين مي برد. 
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قواعد چقدر مهم است؟

ترجمه و قواعد تا حدودي به يكديگر مرتبط هستند. اما تجربه كاري به من نشان مي دهد كه لزوما 
اشراف بر قواعد به معناي مهارت در ترجمه نيست و خيلي وقت ها مخصوصا در زباني مانند زبان 

عربي غرق شدن در قواعد مي تواند عامل كشنده ذوق مترجم باشد. 

من افراد بسياري را مي شناسم كه قواعد يك زبان را بسيار خوب ياد دارند و با همه كوچه پس 
كوچه هايش آشنا هستند. اما دست ترجمه اشان چندان گرم نيست و ذوقشان در اين راه كم بينا 

اگر نگويم _كور_ است. 

خود من زماني كه كار ترجمه را شروع كردم با قواعد زبان عربي در حد حداقل ها آشنا بودم. پس 
براي شروع راه ترجمه قواعد را در حد حداقل ها بياموزيد. 

و شكل  فعل  و  و مفعول  فاعل  در حد  قواعد  دانستن  كه  مترجم شفاهي بشويد  داريد  اگر قصد 
چيدمان جمله، كارتان را براي هميشه راه مي اندازد. اما اگر قصد داريد متون مختلف را به شكل 

كتبي ترجمه كنيد به سطح باالتري از قواعد نياز داريد. 

اما لزومي ندارد با در دست گرفتن يك كتاب حجيم كه پر از قواعد و تبصره و موارد نادر است، ذهنتان 
را خسته كنيد. 
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در مسير دريايي مترجم شدن شما به ذوق سالم از هر چيز ديگري بيشتر نياز داريد و اين ذوق 
سليم فقط با خواندن و شنيدن نوشته ها و گفته هاي اهل زبان امكان پذير است. نه با خواندن انبوه 

قواعد عجيب و غريب. 

در زبان مورد نظرتان يك كتاب قواعد ساده و آسان پيدا كنيد. 

من ............................ كتاب قواعد ......................................... را براي شروع انتخاب مي كنم.
 

*********

خب حاال براي ترجمه كردن دقيقا چكار كنيم؟

1. حداقل هاي قواعد در زبان موردنظرتان را ياد بگيريد. فعل، فاعل، مفعول، ساختار جمله مثل اين 
كه فعل در كجاي جمله قرار مي گيرد و موارد پايه اي اين چنيني. در همين حد كافي است. 

2. تعدادي متن ساده و كوتاه براي ترجمه پيدا كنيد. ترجيحا از داستان هاي كودكانه شروع كنيد.
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3. در مسير ترجمه با هر نكته و مطلبي كه به آن برخورد كرديد، همان يك نكته را بياموزيد. 

4. در حين ترجمه جمالت و شيوه چيدمان كلمه و عبارات زبان مبدا را به خاطر بسپاريد تا با حال و 
هواي نوشتن به آن زبان آشنا شويد.  

5. تا مي توانيد كتاب و نوشته به زبان فارسي )زباني كه قرار است به آن ترجمه كنيد( بخوانيد و 
گنجينه كلمات ذهنتان را از واژه هاي فارسي و ساختارهاي آن پر كنيد.  

5. مهم ترين سئوالي كه هميشه بايد از خودتان بپرسيد، اين است: منظور نويسنده چيست؟ در 
زبان فارسي ما اين منظور را چگونه بيان مي كنيم؟

مهم ترين سئوال هر مترجم!

منظور نويسنده چيست؟

اين منظور در زبان مقصد چگونه بيان مي شود؟
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ترجمه خبر 

1_ اگر متن شما خبري است، پيش از شروع به ترجمه نگاهي كلي به متن بيندازيد. 

چند خط اول، كمي از وسط ها و چند خط آخر را بخوانيد تا بفهميد موضوع درباره چيست. بدترين كار 
ممكن آن است كه بالفاصله پس از در دست گرفتن متن و به محض ديدن اولين كلمه آن از ترس آن 

كه مبادا متن فرار كند! شروع به ترجمه كنيد. 

نگاهي به متن بيندازيد تا بفهميد: 

موضوع چيست؟ مثال سياسي است، اجتماعي است، ديني است، هنري است.... 

درباره چه حرف مي زند؟ مثال هنري است و درباره كشف يك اثر باستاني صحبت مي كند و يا اين 
كه سياسي است و درباره هرج و مرج در انتخابات يك كشور اروپايي مطلب نوشته است. 

2_ حاال پاراگراف به پاراگراف بخوانيد. 
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3_ سعي كنيد معني كلماتي كه معنايشان را نمي دانيد را با توجه به فضاي كلي متن حدس بزنيد. 

4_ حدستان را در فرهنگ لغت چك كنيد.

5_ حاال ترجمه اتان را بنويسيد.  

طبيعتا هر اندازه كه حرفه اي تر مي شويد سرعت پشت سر گذاشتن اين مراحل كوتاه تر و كوتاه تر 
مي شود.

ترجمه كتاب

حتما همه كتاب را خط به خط بخوانيد. اگر با خودتان مي گوييد اين كار وقتگير است. نمي شود، 
همه كتاب را نخواند؟ بايد در جوابتان بگويم اگر همه كتاب را نخوانيد پاسخ اين پرسش ها را هم پيدا 

نخواهيد كرد:

موضوع اصلي چيست؟
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لحن نويسنده چگونه است؟

سبك نويسنده چيست؟

مخاطب نويسنده چه افرادي هستند؟

كردن سردرگم خواهيد شد. حتي  ترجمه  در  باشيد،  نداشته  كتاب  درباره  را  اطالعات  اين  وقتي 
احتمال دارد چندين و چندين بار مجبور به ويرايش كل مطالبي بشويد كه نوشته ايد. اما وقتي از اول 

به خوبي با متن آشنا شده باشيد، اين اتفاق نخواهد افتاد. 

*********

كاپيتان محدوده خود را مشخص می کند!

حتما در برنامه هاي راز بقا خرس ها را ديده ايد كه براي مشخص كردن قلمروي تحت تسلطشان خود 
را به درخت ها مي مالند تا درختان بوي تن آن ها را به خود بگيرد و خرس هاي ديگر وارد قلمرويشان 

نشوند. در مسير مترجم شدن مرحله مهمي وجود دارد به نام مشخص كردن قلمرو!

كاپيتان! در اين جاي مسير بايد جديت به خرج بدهيد و محدوده خود را مشخص كنيد. اين يك اصل 
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است. براي آن كه جدي گرفته شويد، بايد خودتان حرفه اتان را جدي بگيريد. 

اين جدي گرفتن كار خيلي مهم است. وقتي شما كارتان را جدي مي گيريد براي آن ارزش قايل 
هستيد و برايش برنامه ريزي منظمي داريد، ديگر مهمان هاي ناخوانده به خودشان اجازه نخواهند 
اندازه بگيرند و اعضاي خانواده هم گاه و بي گاه وسط كار كردن شما  از  را بيش  داد، وقت شما 

حواستان را پرت نخواهند كرد. 

اما وقتي خودتان سرگردان هستيد. ساعت دوازده از خواب بيدار مي شويد. همان طور كه پيژامه 
گشادي به تن داريد و موهاي آشفته اتان را از جلوي صورتتان كنار مي زنيد تا بتوانيد ليوان چايي را 
ببينيد كه به دست گرفته ايد و بي برنامه روزتان را آغاز مي كنيد و غرولندكنان به اطرافيان بد و بي راه 

مي گوييد. در اين اوضاع و احوال چگونه توقع داريد اعضاي خانواده شما را به رسميت بشناسند.

شايد با خودتان بگويد: نه! من نمي توانم هر روز سر ساعت خاصي مشغول به كار شوم. ترجمه 
نياز به حال و هواي خاصي دارد. حتي اگر سكوت باشد، باز هم بايد حالت خاصي داشته باشم 

وگرنه نمي توانم ترجمه كنم. 

من به زودي به اين پرسش در مطلبي مفصل خواهم پرداخت. اما در اين جا به طور خالصه بايد 
بگويم اگر براي كارتان قوانين الزم را به كار نبريد، كارتان يا بسيار دير و يا هرگز پا به مرحله جدي 

شدن نخواهد گذاشت. 
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از من گفتن!

قلمروي من!

1. از امروز ________ محل كار من است. )مثال روي پيشخوان آشپزخانه يا صبح ها كه پدرم به 
سركار مي رود در ماشين او!(

2. هر روز از ساعت ________ تا ساعت ______ كار ترجمه انجام مي دهم.  

***********
قوانين دريايي!

هر روز كه به روي عرشه مي آييد تا سكان را به دست بگيريد، لباس كار بپوشيد!

فنگ شويي معتقد است لباسي كه با آن مي خوابيم، در آن خواب رفته است. از نظر روان شناسي 
نيز اگر فرد ذهن خود را با مواردي شرطي كند، آسان تر مي تواند از ذهنش استفاده كند. تحقيقات 
هم نشان داده است، افراد وقتي در حين انجام كار، لباس فرم به تن داشته باشند، بازدهي باالتري 

www.takbook.com



نقشه گنج مترجم!

46 alreihane.com

خواهند داشت. 

چه به فنگ شويي اعتقاد داشته باشيد و چه نداشته باشيد، بهتر است لباس خانه با لباس كارتان 
متفاوت باشد. الزم نيست اين لباس خيلي رسمي باشد. 

همين كه آن را به عنوان لباس كار بشناسيد، كافي است. با اين كار مغزتان به گونه اي شرطي 
مي شود كه هر زمان اين لباس را به تن كرديد، بايد از نظر ذهني خود را براي ترجمه كردن آماده كند. 

همين االن سري به كمد لباستان بزنيد و حداقل يك دست لباس را به عنوان لباس كار انتخاب كنيد. 

من ................. لباس ..................... را براي كار انتخاب مي كنم. 

***********
سرعت گرفتن كشتي ترجمه

االن ديگر شما تا حدودي با زبان جديد ارتباط برقرار كرده ايد و مي توانيد مطالب موضوع موردنظرتان 
را تا حد قابل قبولي ترجمه كنيد. از اين جا به بعد بايد بيشتر و بيشتر با زبان موردنظرتان به طور كل 

و با حوزه موردنظرتان به طور خاص آشنا بشويد. 
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يعني اگر تصميم داريد مترجم متون ادبي عربي بشويد بايد تا مي توانيد متن عربي و به ويژه متن 
ادبي عربي بخوانيد. 

ديدن فيلم و گوش دادن به فايل هاي صوتي در اين مرحله به مترجم بسيار كمك مي كند تا با روح 
زبان مبدا بيشتر آشنا بشود. اكنون كه دايره لغات شما تا حد خوبي باال رفته است، مي توانيد بيشتر 

گفتگوهاي يك فيلم و يا حرف هاي گوينده هاي خبر را متوجه بشويد. 

در اين مرحله خوب است در شبكه هاي مجازي و يا اگر برايتان امكانش هست با خارجي ها، شروع 
به صحبت كنيد و سعي كنيد هر چه بيشتر با زبان موردنظرتان آشنا شويد. 

ممكن است اين سوال به ذهنتان برسد كه يعني نمي شود اول فيلم و فايل صوتي  گوش داد بعد 
متن خواند؟ 

به طور خالصه چرا مي شود. فقط اگر شما دايره لغاتتان بسيار كم باشد و چيزي از فيلم و يا فايل 
صوتي نفهميد، ممكن است حس بدي را تجربه كنيد. بهتر است فايل هايي كه به آن گوش مي دهيد 

در سطح شما باشد تا احساس خوب آموختن را در شما زنده نگه دارد. 

در هر حال گوش دادن به فايل هاي صوتي يكي از مهم ترين مراحل يادگيري زبان جديد است و از يك 
حدي به بعد مطالبي كه در كتاب ها مي خوانيد به فهم بهتر فايل هاي صوتي و تصويري كمك مي كند 
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و مطالبي كه از فايل هاي صوتي و تصويري ياد مي گيريد، شما را با روح زبان بيشتر و بيشتر آشنا 
مي كند. 

بيماري به نام ماللغتي شدن!

در مسير مترجم شدن به احتمال زياد دچار نوعي از انواع خوش خيم، متوسط خيم و يا بدخيم بيماري 
ماللغتي بشويد. از عالئم اين بيماري اين است كه شما تمام مدت در حال پيدا كردن اشتباهات 

گفتاري اين و آن هستيد. 

تنها راه درمان كه البته تاثيري فوري و بسيار عالي دارد، آن است كه به ضعف ها و سوتي هاي خود 
در زندگي كمي فكر كنيد. 

همه ما مطمئنا ضعف هايي داريم. اگر مدعي هستيد كه هيچ ضعفي نداريد، نشاني خانه اتان را 
به سايت الريحانه ارسال كنيد تا با ديگر مترجمان براي مالقات و به احتمال زياد مصاحبه با گونه اي 

نادر از بشريت ديدار كنيم.

ليست ضعف هاي كه دارم و سوتي هايي كه تا به حال داده ام )حداقل سه هزار و سيصد و پنجاه 
مورد!!(

................................................................................................................................
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................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

در اين جا بايد به طور جدي به شما هشدار بدهم كه اگر اين بيماري را درمان نكنيد، رابطه شما با 
افراد بسياري بهم خواهد خورد و در نهايت مبدل به موجودي خواهيد شد كه همه از دست شما 

فراري هستند و عالقه اي به صحبت كردن با شما ندارند.  

********
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ساحل نماهاي مسير! 

انزوا

تنهايي بسيار دلچسب است. اين را همه مترجم هاي دنيا مي دانند. در سكوت محض خانه پشت 
ميز كار محبوبتان مي نشينيد و ترجمه كار جديدي را به دست مي گيريد. همان طور كه گرمي مطبوع 
چاي را حس مي كنيد، ليوان مخصوص نوشيدني هايتان را به سمت دهان مي بريد و با خود فكر 

مي كنيد كه در اين لحظه هيچ چيز لذت بخش تر از صداي ضرب كليدهاي كيبوردتان نيست. 

انگشت بزرگ پايتان را به روي انگشت كناري اش مي كشيد و پاهايتان را در كفش روفرشيتان به 
آرامي تكان مي دهيد و آرزو مي كنيد سكوت و تنهايي اين لحظه تا ابديت ادامه پيدا كند. 

اما بدانيد و آگاه باشيد كه!

انزوا موقعيت هاي كاري جديد را از شما خواهد گرفت. آيا شما مترجمي زبردست هستيد؟ متون 
را به خوبي درك مي كنيد و عالي ترجمه مي كنيد؟ چه فايده اگر كسي شما را نمي شناسند؟ چه 

فايده اگر شما دنيا را از نور وجود خودتان محروم كرده ايد. 

چي؟! كسي قدر شما را نمي داند؟ چرا بايد قدرتان را بدانند اگر تنها كارتان در خانه ماندن است؟ 
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چرا كسي بايد بخواهد با شما آشنا شود و به شما كاري بدهد، اگر كسي شما را نمي شناسد و 
از آن هم بدتر روابط اجتماعي اتان با افراد بسيار بد است؟

  
منهاي مسئله كاري و اهميت روابط در كار ترجمه، آیا دوست دارید هميشه زندگی اتان به کامپيوتر/
لپ تاپ، کتاب و کتاب خانه و تایپ و كاغذ و قلم محدود بشود؟ دلتان نمی خواهد تجربه های جدید و 

کامال متفاوتی داشته باشيد؟ 

من عاشق ترجمه هستم. کلمه ها را دوست دارم و دست نوشتنم هم خوب است. يعني به عنوان 
يك مترجم تقريبا دليلي براي ترك انزوا ندارم. اما با این حال دوست ندارم همه عمرم در یک اتاق 
بگذرد. من عاشق خواندنم. اما دوست ندارم فقط اوصاف شهرهای زیبا و داستان زندگی دیگران 
را به زیباترین شکل ممكن ترجمه كنم. بلكه دوست دارم من نيز داستانی زیبا برای ترجمه کردن 

داشته باشم. 

با  کنيد؟  را کسب  توانایی جدیدی  و  هنر  کنيد؟  به شهری جدید سفر  ندارید  دوست  شما چه؟ 
دوستان جدیدی آشنا شوید؟ به رستوران جدیدی بروید؟ ابعاد جدیدی از وجود خود را کشف کنيد؟ 
مثال اگر هميشه وقتتان را صرف كارهاي بيهوده كرده ايد، دوست نداريد در یک دوره خودشناسی 

شرکت کنيد؟ 

اگر زندگي اتان زيادي يكنواخت شده است، دوست نداريد سوار پاراگالیدر شوید؟ این بار با کشتی 
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به سرزمينی جدید سفر کنيد؟ 

می دانم که بيشتر مترجمان مستقل به ویژه اگر تازه کار باشند، از مشکالت مالی در رنجند. اگر شما 
هم همين مشکل را داشته باشيد شاید دلتان بخواهد در یک دوره آموزش مسايل مالی ثبت نام 

کنيد؟ از دنيای کلمات سری به دنيای پول و اعداد بزنيد! 

هر تجربه جديدي مي تواند به شما در كار ترجمه كمك كند و توانايي شما را در اين زمينه باال ببرد 
و حتي اگر شما واقعا در بيان مطالب هيچ مشكلي نداشته باشيد، چه اهميت دارد اگر از زيبايي 
باز  نزديكترين محل به خانه اتان  از  و  بارش برف به سرعت  بنويسيد وقتي كه خودتان در  فصل ها 

مي گرديد؟ 

طراوات باران چه اهميتي دارد اگر شما هرگز زير باران خيس نشده ايد؟ 

چه اهميت دارد داستان سبز كردن موهاي آن شرلي را آن قدر خوب ترجمه كرده باشيد كه همه 
دختران نوجوان عاشق آن شده  باشند، اما خودتان هرگز كار هيجان انگيزي نكرده باشيد؟ 

چه اهميت دارد اگر همه با افتخار به شما بگويند: ترجمه كتاب موفقيت شما زندگيم را دگرگون كرد 
وقتي زندگي خودتان همان زندگي ده سال پيش است ؟ چه اهميت دارد؟! 
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مي دانيد چرا بر اين بخش تا اين حد تاكيد مي كنم؟ چون مي دانم خيلي وقت ها كتاب ها ما را فريب 
مي دهند. ما دائم كتاب مي خوانيم و فكر مي كنيم چون كتاب خوانده ايم پس تمام مطالب كتاب ها 
را انجام داده ايم!! اما واقعيت اين است كه اگر حواسمان نباشد، ما مترجم ها مي توانيم به راحتي 

زندگي واقعي را فداي دنياي كاغذي نوشته ها كنيم. 

آخرين باري كه به عاليقتان فكر كرديد چه زمان بود؟ 

ليست كارهايي كه دوست دارم انجام بدهم؟ )حداقل بيست مورد(
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ُدپينگ هاي مترجم

غار دوست داشتني من

درست است كه گفتم نبايد منزوي بشويم. اما ما مترجم ها نياز به يك غار داريم. غاري كه در آن از 
هجوم انبوه كلمه ها به آن پناه ببريم. در سكوت و آرامش بنشينم و به ذهنمان آرامش بدهيم و به 
مسيري كه در حال پيمودنش هستيم فكر كنيم. حتما چند دفترچه براي بررسي مسايل مختلفتان 
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نيز در اين غار دوست داشتني داشته باشيد. 

اعمال غار

سكوت
در روز و يا حداقل به شكل هفتگي زماني را براي رفتن به غارتان در نظر بگيريد. لحظاتي را كامال 
سكوت كنيد و بگذاريد ذهنتان آرام بگيريد. از چند ثانيه شروع كنيد و به مرور ميزان آن را بيشتر كنيد. 

فكر كردن
هر مترجم هر روز و يا حداقل هر هفته نياز به فكر كردن عميق دارد. در اين مدت بايد به شكل 

اختصاصي و دقيق به سئوال هاي زير فكر كنيد و جوابي براي آن ها پيدا كنيد؟

امروز/اين هفته چه مطالبي را ترجمه كردم؟

چه كتاب هايي را خواندم كه به من در كار ترجمه كمك مي كند؟

فردا/هفته بعد بايد چه كتابي را بخوانم؟

را جبران  آن  بوده است؟ چگونه  دادم چه  انجام  ترجمه  امروز/اين هفته در مسير  اشتباهاتي كه 
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خواهم كرد؟

آيا از موضوعي كه ترجمه مي كنم راضي هستم؟ آيا مسايل مالي ام خوب پيش مي رود؟ اگر نه، 
چرا؟ به اندازه كافي مشتري ندارم و يا اين كه مشتري هايتان پولم را نمي دهند؟ 

آيا در مسير شما مشكلي به چشم مي خورد؟ آن چيست؟ آيا از سرعت پيشرفتتان راضي هستيد؟ 
دليل اين سرعت را چه مي دانيد؟  از خود بپرسيد من دارم به كجا مي روم؟ آيا مسير درست است؟

شناخت خود

هر اندازه كاپيتان بيشتر خودش را بشناسد، موفق تر خواهد بود. پس به پاسخ اين پرسش ها فكر 
كنيد.

ترجمه چه متوني شما را سر ذوق مي آورد؟ چه زمان هايي بهتر و بيشتر كار مي كنيد؟ صبح ها، 
ظهرها، شب ها؟ با كدام موضوعات زودتر كنار مي آييد؟ 

ترجمه كدام موضوعات برايتان مثل شكنجه است؟ آيا روابطتان با مشتري هايتان خوب هست؟ اگر 
نه، چرا؟ 
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به تك تك رفتارهاي خودتان كه تاثير مستقيم بر كارتان دارد، فكر كنيد. از خودتان سوال بپرسيد و 
جواب هايش را در دفترتان بنويسيد. خودتان را براي پيدا كردن راه حل مشكالت مسير مترجم شدن 

متعهد بدانيد. 

من چقدر خودم را در ترجمه مي شناسم؟ )حداقل پنج صفحه در اين باره بنويسيد(
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

مشكالت من در راه مترجم شدن چيست؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................

راه حل مشكالت من در راه مترجم شدن چيست؟
................................................................................................................................
................................................................................................................................

www.takbook.com



نقشه گنج مترجم!

57 alreihane.com

جايزه

گفتم كه بايد خودتان را تشويق كنيد و سر ذوق نگاه داريد. پس حداقل بيست جايزه براي خود در 
نظر بگيريد. هر چيزي كه شما و كودك درونتان را خوشحال كند، مي تواند جايزه به حساب بيايد و 

چه بهتر كه جوايز رايگان ليستتان بيشتر از جوايز پولي باشند. 

وبگردي،  دقيقه  پنج  ليوان شربت،  يك  كردن  درست  كتاب،  به شهر  رفتن  گلدان جديد،  يك  خريد 
خواندن يك كتاب، تماشاي فيلم، حتي شانه كردن موهايتان، شايد عوض كردن لباستان و ... 

از اين جوايز هر وقت كه ترجمه خوبي انجام داديد و برق رضايت را در نگاه مشتري ديديد و يا اين كه 
هر وقت احساس كسالت كرديد استفاده كنيد. با جايزه دادن حس خوب را در خودتان ايجاد كنيد. 

چه چيز شما را خوشحال مي كند؟

ليست خوشحالي هاي كوچك من )حداقل بيست مورد(:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

********
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جهت باد از كدام طرف است؟

باد موافقي است كه به سرعت دهي كشتي شما كمك  فناوري ها همان  از جديدترين  استفاده 
بسياري خواهد كرد. به همين دليل بايد بگويم كه اگر از شبكه هاي اجتماعي براي معرفي خودتان 

و كارتان استفاده كنيد، مي توانيد سرعت كشتي اتان را بسيار باال ببريد.  

پارو زدن هاي مسير

اگر در خواندن و نوشتن به اندازه كافي مهارت داريد،  نيازي به پارو زدن نداريد. چون به اندازه كافي 
در اين دو كار مهارت پيدا كرده ايد. اما اگر چندان خوب نمي خوانيد و نوشتنتان نيز چندان با قواعد 

نگارش هم خواني ندارد، الزم است كمي پارو بزنيد تا كشتي شما از حركت نايستند. 

بوزند،  بادها  اين  اگر  است.  مسيرتان  موافق  بادهاي  وزيدن  مثل  مهارت  دو  اين  به  بودن  مجهز 
كشتي اتان در مسير به جلو حركت مي كند. اما اگر خبري از وزش آن ها نيست، شما بايد پارو بزنيد. 

كتابي براي يادگرفتن قواعد نگارش دم دست داشته باشيد تا هر وقت دچار مشكل شديد از آن 
كمك بگيريد.

من كتاب قواعد نگارش............. را خريده ام يا تا تاريخ ......... خواهم خريد. 
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من......... متعهد مي شوم كه هر روز نيم ساعت براي درست و سريع خواندن زمان بگذارم. 

خطرات راه!

دزدان دريايي در راهند!

اگر شما قصد مستقل كار كردن را داريد، بايد بسيار جدي باشيد. شبكه هاي اجتماعي، تماشاي 
تلويزيون، دورهمي هاي بيش از اندازه، رفت و آمدهاي بي دليل، كارهاي بيهوده و .... همه و همه 
دزداني هستند كه مي توانند مانع از رسيدن شما به هدف و يا حداقل باعث كند شدن رسيدن شما 

به هدف شود. 

اگر مي خواهيد كاپيتان شجاعي باشيد كه فاتح مسير خودش است، بايد با اين دزدان دريايي مبارزه 
كنيد. خبر خوب اين كه اين دزدها ضعيف تر از آن هستند كه خيلي مقاومت كنند.  

ليست دزدان دريايي كه بايد از آن ها دوري كنم:

................................................................................................................................
................................................................................................................................
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مواظب كوسه ها باشيد!

دزدان دريايي را كشتيد؟! آفرين بر شما! حاال نوبت كوسه هاست!

كوسه شماره يك: بي توجهي به مسايل مالي!

مهم نيست شما چقدر مترجم حرفه اي و توانايي هستيد. مهم نيست امروز چقدر پيشنهاد كاري 
داريد. مهم نيست روابط شما چقدر گسترده است. چند تا كتاب چاپ كرده ايد و چند پروژه كاري ديگر 

را در دست گرفته ايد. مهم اين است كه شما از نظر مالي چقدر مي توانيد دوام بياوريد. 

ديگر  و  بكشيد  كار  از  دليلي دست  هر  به  امروز  اگر همين  كنيد.  پس اندازتان  به حساب  نگاهي 
نخواهيد كار كنيد )هيچ كاري( تا چند وقت دوام خواهيد آورد؟ ترسناك بود، نه؟! 

بله كوسه هاي بي پولي در راهند!

اقدامات الزم براي آينده نگري مالي:

آينده نگري مالي يك مسئله بسيار گسترده با ده ها نكته مهم است كه حقيقتا نمي توان در اين جا 
به همه آن پرداخت. 
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پيشنهاد مي كنم حداقل پنج جلد از كتاب هايي كه درباره مسايل مالي نوشته شده است را بخوانيد 
و به كار بگيريد. در اين جا تنها به حداقل هاي اين كار اشاره مي كنم و اميدوارم خودتان با جدي 

گرفتن اين مسئله دانش مالي اتان را روز به روز باالتر ببريد. 

_ باز كردن يك حساب پس انداز جديد و مخصوص پس انداز )بدون كارت عابر بانك(

_ از امروز ده درصد هر پولي كه به دستتان برسد، هديه بگيريد و يا از هر راهي )طبيعتا راه درست 
مورد نظر است!( به دست شما مي رسد را پس انداز كنيد. 

_ پس اندازتان كه به ميزان مشخصي رسيد براي بيشتر شدنش فكري بكنيد. 

من ............... روز ................ يك حساب پس انداز در بانك ................. باز خواهم كرد و متعهد 
مي شوم كه از اين پول تنها براي آينده مالي ام استفاده كنم.

                                                                                                                                        امضا
كوسه شماره دو: بي توجهي به آينده كاري!

آيا شما تعداد محدودي مشتري داريد كه هر از چند گاهي از آن ها سفارش كار مي گيريد و يا از آن 
هم بدتر شما فقط يك كارفرما داريد و هميشه همان يك نفر است كه به شما كار سفارش مي دهد؟ 
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آيا تا به حال با خودتان فكر كرديد، اگر براي آن فرد اتفاقي بيفتد چه بر سر شما خواهد آمد؟ 

پس با حفظ مشتري هاي قبلي، در جستجوي مشتريان جديد باشيد. البته اين نكته را به خاطر 
داشته باشيد كه هر ارتباطي الزاما منجر به همكاري نخواهد شد. به همين دليل الزم است بدانيد 

هميشه بايد دايره ارتباطات و آشنايي هاي خود را به طور جدي گسترده كنيد. 

در اين جا دوست دارم به نكته اي اشاره كنم. گسترده كردن دايره روابط به معناي آن نيست كه ما 
فقط با هدف پيدا كردن مشتري به افراد و سازمان ها نزديك شويم. اگر چنين ديدي داريد، بدانيد كه 
به زودي دستتان رو خواهد شد و كمتر كسي راغب به هم صحبتي و يا همكاري با شما خواهد شد. 

در عوض به اين فكر كنيد كه چگونه مي توانيد با حرفه اتان به افراد كمك كنيد. 

كشف مشتريان جديد

موضوع ترجمه شما چيست؟ 

در مراسم ها، سمينارها، همايش ها كارگاه ها و كالس هاي مرتبط با موضوع مورد نظرتان شركت 
كنيد و به خوبي خودتان را معرفي كنيد.
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چگونه خودم را معرفي كنم؟

كارت ويزيت، وبالگ، حضور در شبكه هاي مجازي، اعالميه اي بر در مدرسه اي، دانشگاهي، مسجد 
محله هر طور كه فكرش را مي كنيد خودتان را معرفي كنيد. 

فن بيان

خوب و درست صحبت كردن را بياموزيد. براي مهارت پيدا كردن در اين زمينه به سايت استاد بزرگوار 
بهرام پور  مراجعه كنيد. 

گسترش روابط

یک کتاب درباره روابط اجتماعی و ارتباط موثر بخرید و آن را تا انتها بخوانيد. بعد وارد زندگی بشویيد. 
تا می توانيد تجربه کسب کنيد و در حين کسب تجربه به خودتان نگاه کنيد. با توجه به مطالب همان 

یک کتاب هر رابطه را بررسی کنيد و اشتباهاتتان را اصالح کنيد. 

من.............. تا آخر اين هفته/ماه يك كتاب درباره آداب روابط اجتماعي مي خرم.                                   امضا
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این بخش از زندگی مترجم ها و به ویژه مترجمان مستقل بيش از آن چه فکرش را بکنيد، مهم است. 
در واقع شما بدون روابط اجتماعی چندان زنده نخواهيد ماند. 

شخصا اعتراف می کنم عبور از این مرحله برای من چندان آسان نبود. نيروی اینرسی مرا در محيط 
آرام و بی سر و صدا نگه داشته بود. از طرف دیگر من به خواندن کتاب حقيقتا اعتياد داشتم. 

زندگی  واقعی  وارد محيط  اما  کنار می گذاشتم.  و  دیگری می خواندم  از  یکی پس  را  کتاب ها  من 
واقعي  زندگي  وارد  ديرتر  چه  هر  بود؟  چه  نتيجه  نمی کردم.  عملی  را  دانسته هایم  نمی شدم. 

مي شدم، ترس بيشتري را تجربه مي كردم. 

به نظر  پا چلفتي  و  وارد زندگي حقيقي مي شويد طبيعي است كه كمي پخمه و دست  وقتي 
برسيد. اما با تمرين كم كم بهتر مي شويد. 

راه هاي معرفي خودتان را بنويسيد )حداقل بيست مورد(

................................................................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................

***********
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باتالق هاي مسير

وسواس!

بزرگترين باتالقي كه ممكن است يك مترجم به آن گرفتار شود، وسواس است. وسواس در انتخاب 
كلمه ها، وسواس در ويرايش و يا وسواس در انتخاب كردن يا انتخاب نكردن يك موضوع. 

اين وسواس حتي ممكن است در تايپ خودش را نشان دهد. مثال وسط ترجمه، درست وقتی 
که همه ذهنتان درگير پيدا كردن معناي مناسب است و دارد به سرعت کلمات را یکی پشت سر 
ديگري می نویسد، نگران اين مي شويد که اي واي من، با نوشتن آندر الین فونت متنتان تغيير کرده 
است. در حالي كه مي توانيد تمامی عالیم و موارد ورد )world( را بگذارید و در انتها با دو حرکت 

تعيين فونت و تعيين اندازه قلم همه را يكي کنيد. 

و اما وسواس انتخاب كلمه! وسواسي كه براي برخي از مترجم ها يك ژست باكالس هم هست و 
حاضر نيستند اصال از آن كوتاه بيايند. 

من به عنوان كسي كه سال ها سر اين مسئله وسواس داشتم، بايد بگويم ما مترجم ها بايد سعي 
كنيم بهترين معادل ها را براي هر كلمه و هر جمله پيدا كنيم. اما پيدا كردن بهترين معادل ها به زمان 

نياز دارد. هر چه بيشتر ترجمه كنيم و هر چه بيشتر خراب كاري كنيم، بيشتر ياد مي گيريم. 
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در واقع تنها چيزی که باید به آن وسواس داشت، استفاده از دو کليد کنترل و اس Ctrl + S در 
کامپيوتر است. مهارت را در مسير بايد ياد گرفت. نمي شود هميشه در يك ايستگاه ايستاد و سوار 
هيچ اتوبوسي نشد و توقع پيشرفت هم داشت. شده اتوبوس اشتباه سوار شويد. حداقل اش اين 

است كه حركت كرده ايد و فهميده ايد اين راهش نيست.  

كامل گرايي

شايد شما تصميم گرفته ايد يك كتاب را ترجمه كنيد. اين مطلب برايتان آشنا است؟ خب، بگوييد 
چند وقت است در اين فكر هستيد؟ همين چند روز پيش اين فكر به ذهنتان رسيد؟ و يا اين كه چند 
ماه و يا چند سال است كه قصد داريد كتابي را ترجمه كنيد، اما هنوز موفق نشديد يا كتابي را پيدا 

كنيد و يا آن كتاب را به انتها برسانيد؟ 

اين داستان غم انگيز بسياري از مترجم ها است. براي درمان كامل گرايي بخش وسواس را دوباره 
بخوانيد!

راز بزرگ مترجمان!

االن كه ديگر شما در ترجمه پيش رفته ايد و در مسير ترجمه روي غلطك افتاده ايد، مي خواهم به 
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شما يك راز را بگويم. اين راز را همه ما مترجم ها مي دانيم. گوشتان را نزديك بياوريد. 

هميشه كلمه و يا عبارتي هست كه ما معنايش را ندانيم! با اين مسئله كنار بياييد!!

***********

كرانه هاي سرزمين ترجمه

به سرزمين مترجم ها خوش آمديد! اگر مسير پر فراز و نشيب راه ترجمه را يك به يك پشت سر 
گذاشته باشيد، اينك با افراد مختلف و نسبتا زيادي آشنا هستيد و شما آن قدر پيشنهاد كاري داريد 

كه نگران بي كاري و بي پولي نباشيد. 

شما به جواهرهاي راه ترجمه دست پيدا كرده ايد. زيرا هر كاري را كه بخواهيد مي پذيريد و هر كاري 
را كه دوست نداشته باشيد، رد مي كنيد. 

در اين جا شما مي توانيد براي توقف لنگر بيندازيد. جاشوها مي توانند به شهر بروند تا براي جشن 
امشب وسايل مورد نياز را تهيه كنند. در اطراف آتشي برافروزيد. كاله آفتابي اتان را به سر بگذاريد. 
صداي زيباي مرغان دريايي طرفدارانتان را بشنويد و وزش باد رفاه و آسايش را بر پوستتان احساس 

كنيد. 
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طبيعي است كه در اين تصوير زيبا چند خرچنگ با چنگال هاي نقدشان در اطراف پرسه بزنند. خوب 
است زبان خرچنگ هاي نقد را بشناسيد و توصيه هاي درستشان را به كار بگيريد. خرچنگ هاي نقد 

جزء جدايي ناپذير سرزمين ترجمه هستند و اگر نباشد هستي ناقص خواهد بود. 

دوست مترجم عزيز از اين جايي كه ايستاده ايد، مي توانيد به شكوه مسير پر خطري كه پشت سر 
گذاشتيد نگاه كنيد و بابت شجاعت و جسارتي كه در پيمودن چنين مسيري داشتيد، به خود بباليد. 

حاال مي توانيد به فكر شكافتن كرانه هاي جديدي بيفتيد. 

وقتي به اين جاي مسير رسيديد، براي تازه كارها كتاب بنويسيد و آن ها را راهنمايي كنيد.
 

ممنون از شما كه اين كتاب را خوانديد. كمتر كسی تمام يك كتاب را می خواند. 

به شما تبريك می گويم. اگر به ترجمه زبان عربی عالقمند هستيد، شما را به گوش دادن دوره 
رايگان مترجم عربی می شم! دعوت می كنم. مطالب اين دوره به طور كل برای همه افرادی كه 
به ترجمه عالقه دارند و به طور ويژه برای افرادي كه به ترجمه زبان عربی عالقه دارند، مفيد است. 

www.takbook.com



نقشه گنج مترجم!

69 alreihane.com

به سايت alreihane.com برويد و هديه رايگان خود را دريافت كنيد.

با تشكر از شما 

ريحانه پورشجاعی 
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