
ترجمه حرفه ایمهارت های 

آقای مترجم
توا وب سایت ترجمه و تولید مح

علیرضا کاظمی نیا 
هم بنیان گذار آقای مترجم



فن ترجمه با آشنایی 
انگلیسی به فارسی



علیرضا کاظمی نیا

6عنوان کتاب و 4مترجم 
میلیون کلمه متن 

سال سابقه ترجمه و12
تدریس انگلیسی 

IELTSدارای مدرک 
8.5آکادمیک 



ترجمه چیست؟



تعریف ترجمه  5

دیگرترجمه یعنی تغییر دادن وضعیت یک متن از یک زبان به زبان

.  هدف اصلی ترجمه انتقال مفهوم است

هری همیشه مفهوم را در نظر گرفت و کمتر به ثابت ماندن صورت ظاباید 
.  متن در ترجمه توجه کرد

متن مقصد –متن مبدأ 



If you're busy thinking about, reading about,

talking about, and watching other people's lives,

who is here living your life?

ندگیز تماشایوکردنصحبتخواندن،کردن،فکروقتشمااگر
گیزندشماجایاینجامی تواندکسیچهپس،نداریدرادیگران
بکند؟



If you're busy thinking about, reading about,

talking about, and watching other people's lives,

who is here living your life?

اندیگر زندگیمشاهدهوکردنمطالعهکردن،فکرمشغولاگر
؟می ماندباقیخودتانزندگیبرایوقتیآیاباشید،



We engineers like manuals, even though we

often don’t read them!

آناغلبکهحالیدرمی کنیم،مهندسیراهنمادفترچهمانندما
!نمی خوانیمهمرا



We engineers like manuals, even though we

often don’t read them!

اغلبکههرچندداریمعالقهراهنمادفترچه هایبهمهندس هاما
.نمی خوانیمراآن ها



According to the American Psychological

Association, Americans name lack of willpower

as the number-one reason they struggle to meet

their goals.

دلیلکیبهفقطآمریکائی هاآمریکا،روانشناسیانجمنطبقبر
زهمبارخوداهدافتحققبرایهستندکهارادهنیرویفاقدعمده

.می نمایند



According to the American Psychological

Association, Americans name lack of willpower

as the number-one reason they struggle to meet

their goals.

شور،کاینساکنافرادآمریکا،روانشناسیانجمناطالعاتطبق
خودهدف هایبهنرسیدندلیلاصلی ترینرانداشتناراده

.می دانند



هدف اصلی ترجمه
فقط و فقط

انتقال مفهوم است
!به بهترین نحو ممکن

ترجمه



مهارت های یک مترجم حرفه ای



مهارتهایالزمبرایمترجمهایحرفهای

(CEFRاستاندرداساسبرC2حددر)قویبسیارمطلبدرکمهارت1.

(انگلیسیمعموال)مبدأزبانپیشرفتهگرامررویتسلط2.

کلمههامختلفمعانیوکاربردهارویتسلط3.

(فارسیمعموال)مقصدزباننگارشینکتههایرویتسلط4.

کامپیوتر5.



ترجمه کلمه به کلمه



...  خیلی خودمانی که بگوییم 
16

ترجمه کلمه به کلمه
ن مقصد یعنی اینکه متن مبدأ را کلمه به کلمه به مت

یا قابل تبدیل کنیم و کمتر توجهی به انتقال مفهوم

. مدرک بودن متن مقصد برای مخاطب داشته باشی



For a universal bank, it makes sense to strive for a balance 

across all types of innovation to develop new opportunities.



دلیل ترجمه کلمه به کلمه
18

تحلیل نکردن کل جمله
این باید ابتدا کل بنابر . انگلیسی و فارسی در بیشتر موارد از جمله، اجزای کالمی و ساختار دستوری با هم یکسان نیستند

.یمجمله را مطالعه کنیم و بعد همان جمله را به صورتی بیان کنیم که گویی داریم برای مخاطب تعریفش می کن

انتظارهای نادرست 
رجمه ای بسیاری از مشتری ها، چون خودشان تسلطی بر هنر ترجمه ندارند و زبانشان هم قوی نیست، فکر می کنند ت

.خوب است که دقیقا مشابه متن انگلیسی اش باشد

همدلی نکردن با خواننده 
.  ی بیندمترجم به متن مبدأ دسترسی دارد و خواه ناخواه درک خوبی از آن پیدا می کند ولی مخاطب فقط متن مقصد را م

. پس باید خودمان را جای او بگذاریم و سعی کنیم ترجمه قابل فهم تری ارائه دهیم



راه حل چیست؟

Functional equivalence

جمله مبدأ را بفهمیم؛ راهی برای بیان آن در زبان
ی و مقصد پیدا کنیم؛ مراقب باشیم که همان معن

.  ودمفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد منتقل می ش



He is now a free man, no longer living in fear, and able to help 

companies improve their online security by doing what he’s best at –

finding a company’s weak spot.



...پس توجه داشته باشید که 
21
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The good news is, we’ve made some major progress lately in terms
of understanding the way our mind works, and how we can trick
ourselves into doing what we’d really like to do.

و،مکردهایبسیاریپیشرفتذهنکارکردنحوهزمینهدراخیرا،کهاستاینخوبخبر
.هیمدانجامراداریمدوستواقعاکهکاریتابزنیمگولراخودمیتوانیمچگونهاینکه

ملکردعنحوهدرکزمینهدرزیادیپیشرفتهایبهتازگیکهاستاینخوشایندنکته
انیمبتوتادهیمفریبراخودمانبایدچگونهمیدانیماکنونواستآمدهبهوجودذهن
.داریمدوستواقعاکهدهیمانجامرایکار



قبلنکتههایمربوطبهترجمه

عبارتودهربهمربوطنویسندهنظرموردپیشرفتهایکهمیشویممتوجهکنیمبررسیدقتبهراانگلیسیجملهاگر1.

.ذهندادنفریبزمینهدرهموکردهایمپیشرفتذهنعملکردزمینهدرهمیعنی.است

theازبعدانگلیسیمتندر2. good news isادهاستفکامافارسیمتندردلیلهمینبهنیزمترجموشدهاستفادهکامااز

مثلیعبارتهایازبعدترتیبهمینبه.نیسترایج(«که»ازبعد)کامابرایکاربردیچنینفارسیدرولیاستکرده

آوردهکامایفارسدر(انگلیسیخالفبر)میآیندجملهابتدایکه«زیرا»و«ترتیباینبه»،«حاضرعصردر»،«بنابراین»

.نمیشود

.کنیماستفاده«تازگیبه»مثلآنفارسیمعادلهایازاستبهترواستعربیکلمهای«اخیرا»کلمه3.



قبلنکتههایمربوطبهترجمه

خوبیدلمعاشود،ترجمهرسمیلحنبامتناینبایداینکهبهتوجهباوداردعامیانهکاربربیشتر«زدنگول»عبارت4.

.نیست

howعبارتبرایکلمهبهکلمهترجمهایدقیقا«بزنیمگولراخودمانمیتوانیمچگونهاینکه»عبارت5. we can trick

ourselvesنمیآیدحساببهروانترجمهایواست.

.شودآوردهمفعولبعدبایدحرفاینزیراواستاشتباهکهاستآمدهفعلازبعد«را»حرفرنگقرمزعبارتدر6.

تنممیشوندباعثولیندارندانگلیسیمتندردقیقیمعادلهایکهشدهاضافهکلمههاییشدهویرایشترجمهدر7.

کارقویتتبرایترفنداینازمترجمهاکهمیکنیمتوصیهونداردایرادیوجههیچبهکاراین.شودروانتروسادهترفارسی

.کننداستفادهخود



Consider a 2012 study that followed the progress of 126 overweight 

women who were trying to lose weight.

زنمبتال126کاهشوزنبررویفرایند2012نگاهیبهمطالعهایکهدرسال
.بیندازیدکهبرایکاهشوزندرتالشبودندبهاضافهوزن

126روندپیشرفتاینمطالعه.رادرنظربگیرید2012مطالعهایمربوطبهسال
.کهسعیداشتندوزنکمکنندرابررسیمیکردزندارایاضافهوزن



قبلنکتههایمربوطبهترجمه

رداست،کردهترجمهبهشروعجمله،کلخواندنبدونونکردهتحلیلدقتبهراجملهمترجمکهآنجاییاز1.
.کندایجاددرستیفارسیجملهنتوانستهنهایت

ربادورا«که»ربطحرفکند،حفظراانگلیسیجملهساختارهماندقیقاکردهسعیمترجمکهآنجاییاز2.
.میشودنهاییمتنشدنسختباعثکاراین.استکردهاستفاده

رایبمیتوانیدکهاستترفندهاییازیکیکاراین.استشدهاستفادهجملهدوازشده،ویرایشترجمهدر3.
.کنیداستفادهروانترفارسیمتنهاینوشتن

قلمنتجملهوسطبهرافعلهااینازیکیمیتوانمعموال.شدهاندآوردههمسرپشتفعلدواولیهترجمهدر4.
.نوشتبهتریجملهوکرد

کلمهاینهرچند.استشدهاستفادهfollowمعادلعنوانبه«بررسی»کلمهازشدهویرایشترجمهدر5.
راآنبانزفارسییکانگارکهگونهایبهباشدطبیعیترجملهمیشودباعثنیست،ممکنمعادلدقیقترین

.دشواستفاده«مطالعه»کناردر«پیگیری»کلمهازکهنیسترایجفارسیمتنهایدرزیرااستنوشته



...  پس توجه داشته باشید که  27

تفاوت ها 
، اجزای بیشتر موارد از جملهانگلیسی و فارسی در 

.تندنیسکالمی و ساختار دستوری با هم یکسان 

ظاهر متن
دارد تغییر کردن ظاهر متن در ترجمه اشکالی ن

. و حتی واجب است

تفاوت ها 
مدتاً و فرهنگ غالب در زبان انگلیسی عتفکر 

ان در مقابل زب. علمی، فنی و تخصصی است
. استفارسی زبانی بسیار غنی، ادبی و عرفانی

زبان مبدأ
ی ، ساختار دستوری، موقعیت زمانی و مکانواژه ها

.مو شرایط فرهنگی متن مبدأ را در نظر بگیری

...  در نتیجه
اهر تغییر دادن ظکه بدون انتظار داشت نمی توان 

.  وریممتن، ترجمه ای مناسب و باکیفیت به دست آ

زبان مقصد 
دستوری، واژگانی وساختار مفهوم را با همان 

. بافت فرهنگی زبان مقصد بازسازی کنیم



هدف اصلی ترجمه 
انتقال فقط و فقط

به مفهوم است
!  بهترین نحو ممکن



Isaac Newton is perhaps the most famous scientist of all

time. But fame attracts myth – and much of Newton’s life

is somewhat obscured by the anecdotal mistruths that

are told about him.

.کنیدترجمهرامتناین

دهید؟میامتیازیچهخودتانبه10تا1از



Isaac Newton is perhaps the most famous scientist of all

time. But fame attracts myth – and much of Newton’s life

is somewhat obscured by the anecdotal mistruths that

are told about him.

ودباشهازمانتمامدانشمندترینمعروفشایدنیوتناسحاق
اشینحدیتانیوتنزندگیاز؛بسیاریاستاسطورهاششهرت

.اندگفتهاودربارهکهاستداستانیهایگفتهاز



Whether it’s the story of his naughty dog Diamond 

accidentally setting Newton’s laboratory ablaze or the 

legend of how a falling apple led to Newton’s discovery 

of gravity, we’re all familiar with the basics.

بهآزمایشگاهدرتصادفیطوربهکهاستالماسیداستانآیا
!جاذبهکشفسیب،یکافتادنچگونهافسانهیاوکشیدهآتش
داستانیکازبیشترنیوتناما.داریمآشناییاولیهاصولباهمه
.استباقیحالبهتااوکشفیاتونظریه.است



With $200 in his checking account, Frank set off for New

York City where he soon discovered that as a high-

school dropout, options for well-paying jobs were slim to

none.

کهجاییشدنیویورکعازمفرانکبانکی،جاریحسابدر$200با
گزینهاندبیرستازکردهتحصیلیکعنوانبهکهفهمیدسریعااو

.اندکمبسیاربالدستمزباهایشغلبرایها



While the best job he could get with his credentials was 

as a truck driver’s helper at $2.75 per hour, Frank soon 

discovered that cashing phony checks was an easier 

and more lucrative way to make money.

کمکرد،بگیمدرکشبامیتوانستکهشغلیبهترینکهدرحالی
فورافرانکبود،ساعتدر$2.75دستمزدباکامیونراننده

وترراحتراهیکمستقلهایچککردننقدکهدریافت
.استپولآوردندستبهبرایسودآورتر



With $200 in his checking account, Frank set off for New York

City where he soon discovered that as a high-school dropout,

options for well-paying jobs were slim to none.

.شدنیویورکعازمبانکی اش،جاریحسابدردالر200بافرانک
تاندبیرسازتازگیبهکهاوبرایپردرآمدشغلهایکهفهمیداو

.استکمبسیارشده،فارغ التحصیل



While the best job he could get with his credentials was

as a truck driver’s helper at $2.75 per hour, Frank soon

discovered that cashing phony checks was an easier

and more lucrative way to make money.

انندهر کمکبگیرد،مدرکشبامیتوانستکهشغلیبهترین
کهنگذشتمدتی.بودساعتدردالر75/2دستمزدباکامیون
ورتریسودآوراحتترراهتقلبیچکهایکردننقددریافتفرانک

.استپولآوردندستبهبرای



کیفیت ترجمه



کیفیت ترجمه  37

سنجش کیفی یا سنجش کمی؟ 

Multidimensional Quality Metrics

دسته 10معیار برای سنجش کیفیت ترجمه است که به 100مجموعه ای از 
. تقسیم می شوند

.  ندهست« روان بودن»و « دقیق بودن»مهم ترین معیارهای کیفیت ترجمه، 



Multidimensional Quality Metrics  

http://www.qt21.eu/mqm-

definition/issues-list-2015-12-30.html



MQM 39

Accuracy 

Fluency

Design



(Accuracy)دقت  40

(  addition)اضافه نشدن 
مترجم نباید چیزی از خودش به متن 

.  اضافه کند

(mistranslation)درستی ترجمه 
الفظی نبودنتحت 

.  ابهام نداشتن
انتقال معنی تخصصی

عدد، تاریخ، واحد اندازه گیری 
false friends

عبارت هایی که نباید ترجمه شوند

over-translation
.  محدود کردن منظور نویسنده

، اسب و توسن horseمثال 

under-translation
.  کلی تر کردن منظور نویسنده

، قرمز تیره و قرمز crimsonمثال 

(  omission)حذف نشدن 
.  چیزی نباید از متن مبدأ حذف شود



(Fluency)روان بودن  41

(grammar)زبانی و ساختار دستور 
ویژگی ها و قوانین دستوری و ساختاری

. رعایت شودزبان مقصد 

(coherence)فهم بودن قابل 
را بتواند بدون زحمت اضافه، متنخواننده 

.بخواند و بفهمد

(spelling)امال 
متن ترجمه شده نباید غلط امالیی 

.  باشدداشته 

(punctuation)نشانه گذاری 
د استفاده از نشانه ها در متن مقصد بای

مطابق اصول آن زبان باشد 

(  style)سبک و لحن 
دقت به لحن در انتخاب کلمه های معادل

(cohesion)یک دستی و انسجام 
ه ارتباط جمله ها و بخش های مختلف ترجم

استفاده از عبارت ها ربطی
یکسان بودن معادل های استفاده شده



(Design)ظاهر و چیدمان  42

(footnotes)پاورقی 
اسم های خاص از جمله  مراجع به صورت 

.  پاورقی انگلیسی آورده می شوند

(font)قلم 
B Zar 13

B Titr 16, 14, 12

Times New Roman 14, 12, 11

(tables & figures)جدول و عکس 
مطابق متن اصلی 

(line spacing)فاصله خط 
1/15

(  margin)حاشیه 
Normal

(color)رنگ 
همه متن یک دست مشکی 



این ترجمه را بخوانید

The born-a-leader/become-a-leader argument that has carried on for decades is 

refreshed with each extraordinary leader who takes the stage. The rise of Bill 

Gates is no different in terms of debating the born/became conundrum. His life’s 

work shows a pattern of actions that illustrate how he became a legend among 

historical business leaders.

ا هر رهبر تبدیل یک رهبر که برای چندین دهه بررسی  شده است ب/ استدالل تولد یک رهبر 
ظر ظهور بیل گیتس از ن. فوق العاده ای که در مرحله ای بر سر کار می آید تجدید میشود 

وی از کاری اش یک الگزندگی . معما شد هیچ تفاوتی ندارد/ بحث در مورد این که به دنیا آمد
ار اقداماتی را نشان می دهد که چگونه او به عنوان یک افسانه در میان رهبران کسب و ک

.تاریخی مطرح شد



می دهید؟چه امتیازی ایرادهایی دارد؟ این ترجمه چه 

Systematic thinking to the full is impossible without the ability to foresee the future 

development of objects. Within the framework of living nature, children quickly 

learn the lifeline of objects. It is more difficult to form an understanding that the 

man-made objects also have their line of development. 

.  ه غیرممکن استتفکر اصولی به صورت کامل بدون توانایی پیش بینی پیشرفت  اشیاء در آیند
یجاد ا. آموزندرا به سرعت می ژنتیکی اشیا در قالب زندگی در طبیعت، بچه ها خط زندگی 

. فهمی که اشیاء ساخته بشر نیز خط توسعه  دارد، مشکل تر است



می دهید؟چه امتیازی کرد؟ چه تفاوتی 

Systematic thinking to the full is impossible without the ability to foresee the future 

development of objects. Within the framework of living nature, children quickly 

learn the lifeline of objects. It is more difficult to form an understanding that the 

man-made objects also have their line of development. 

. داشتام مند نظتفکر  نمی توان اشیا در آینده، توانایی پیش بینی روند توسعه بدون داشتن 
ن وجود، با ای. می گیرندیاد اشیا را در چارچوب طبیعت زنده، کودکان به سرعت مسیر زندگی 

.  درک این شرایط برای اشیای ساخته دست انسان به این سادگی نیست



چند است؟امتیازشاست؟ ترجمه چطور این 

Unfortunately, not everyone pushes us to be better. Some people stop us from 

following our dreams or talk us out of taking a risk, and we don’t always realize 

that it’s happening. So it’s important to be aware and consciously choose who we 

spend time with, to limit spending time with toxic people

ل کردن برخی افراد ما را از دنبا. متاسفانه هر کسی ما را به سمت بهتر شدن هدایت نمی کند
ه این رویاهایمان بازداشته یا از خطر کردن منصرف می  کنند، و ما همیشه متوجه نیستیم ک

صرف بنابراین باید آگاه بوده و افرادی که با آن ها زمان خود را. اتفاقات در حال رخداد هستند
.  می کنیم را بشناسیم و گذران اوقات با افراد مضر را محدود کنیم
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Design



گام های بعدی



ارتباطبامن

Telegram: @Arkazeminia

Instagram: @Arkazeminia



شبکههایبرایاطالعازسایرکارگاههاووبینارها،مارادر
اجتماعیدنبالکنید

Telegram channel: @Mrmotarjem_ir

Instagram: @Mrmotarjem



ارتباطباپشتیبانیسایتآقایمترجم

Website: www.MrMotarjem.ir

Telegram: @Mrmotarjem



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam bonu mmy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Thank You
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