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املؤمتر الوطين لتوفري فرص العمل والتسويق يف فرع اللغة العربية وآداهبا والندوة السادسة ملدراء األقسام
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سوق عمل الرتمجة واالستجابة ملتطلباهتا يف إيران
التوظيف الرتمجي من مزالق ومشاكل إلی حلول وآمال
الدكتورحسني مسآبادي ، الدكتور حسني مريزائینيا  ،الدكتور عباس گنجعلي  ،الدكتورة فرشته أفضلی



املل ّخص
لقد زاد االهتمام بتعليم اللغة العربية يف ايران يف خمتلف املراحل الدراسية بعد االبتدائية حىت الدكتوراه ،أي
على مدى سبعة عشر عاماً .ولذلك فإ ّن البحث عن أسووا لليوة السوتق اخل انيورنني يون فوي م و خل
الرتمجة نب أن يكون اهلدف الرئيس الذي نسعی إليه دوماً للوصول إلی أجنع السبل يف تعلم وتعليم هذه
اللغوة .وال ريقوة الوق تقودم وا اللغوة العربيوة إا املتعلمووني ،بودناً مون ت ميوذ مورحلق املتوسو ة وال انويوة حووىت
الوودكتوراه وفوورة الرتمجووة اأووديث النشووإة ،ريقووة يتوواي إا مرا عووة ذريووة .عليووه ،فووإ ّن مس و ولية الن ووو
بالواقع املزري للعربية تقع على عواتقنا مجيعاً من خ ل عقد الندوات حول اللغة وعلوم ا و ور تدريسو ا
وحول فاعلية الرتمجة ،م ل هذه الندوة ،على كل املستويات حىت حنصل على ال مار املر ّوة.
كلمات مفتاحية :العربية ،الرتمجة ،سو العمل ،انيريج ،املزالق.

 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا ا جبامعة حکيم السبزواري (الكاتب املس ول)rshamsabadi@yahoo.com ،
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا ا جبامعة حکيم السبزواريrshamsabadi@yahoo.com ،
 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا ا جبامعة حکيم السبزواري.
 دكتوراه يف اللغة العربية وآدا ا جبامعة حکيم السبزواري.
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ال خيفی علی احد إن الك ري من املعلوموات الرتمجيوة امل بوعوة واملتووفرة علوى شوبكة االنرتنوة مكتوبوة باللغوة
االجنليزية ،األمر الوذي قود يكوون عائقوا علوى و خل الرتمجوة العربيوة– الفورة اأوديث النشوإة يف ايوران -مون
متابعووة مووا يسووتجد موون مواتوويع ومقوواالت ترمجيووة .وقلمووا جنوود كتابووا فارسوويا أو عربيووا أو موقعوواعلى شووبكة
االنرتنة يتناول املواتويع العلميوة اأدي وة وكول موا هوو متووفر مون مواتويع ومعلوموات تكوون مكوررة وأصوب
موون الصووعب إنوواد معلومووة ديوودة باللغةالفارسووية أو العربيووة يف اووال الرتمجووة موون العربيووة الووی الفارسووية و
العكووس .األموور الووذي ت لووب منووذ موودة ذووري بعيوودة اووواذ خ ووات ووادة حنووو توووفري لتوووى ذو باملعلومووات
الرتمجيووة .اتووافة إا ان اش و ر مواقووع الرتمجووة اإللكرتونيووة م وول ترمجووة و وول والووق تعت و موون افضوول مواقووع
الرتمجووة إال ا ووا تقووف عووا زة عوون ترمجووة البحووول األدبيووة و العلميووة .1وهلووذا فووإن فكوورة انشووان فوورة للرتمجووة
العربية من ا الی الفارسية و الي ا انت من اأا ة املاسة لرتمجة اإلنتا ات األدبية و الورتال العورق قود ا
و حوودي ا و النصوووص الصووحفية و اال و ة علووی األحوودال السياسووية يف العووا العوورق وا و نقل ووا الووی
املتلقي الفارسي.
لقد زاد اإل هتمام بتعليم اللغة العربية يف ايران يف خمتلف املراحل الدراسوية بعود اإلبتدائيوة حوق الودكتوراه
مووا ينوواهز سووبعة عشوور عام واً ،فإعتقوود أن البحووث عوون أسووا لليووة السووتق اخل انيوورنني يوون فووي م و خل
الرتمجووة نووب أن يكووون اهلوودف الورئيس الووذي نسووعي اليووه دومواً للوصووول ا أجنووع سووبل تعلووم ت تعلوويم هووذه
اللغووة .و انووا أنوون أن ال ريقووة الووق تقوودم ووا اللغووة العربيووة ا املتعلمووني بوودأً موون ت ميووذ موورحلق املتوسو ة و
ال انوية حق الدكتوراه و فرة الرتمجة اأديث النشإة ريقة يتاي ا مرا عة ذرية.
واأووق إن ال ريقووة الووق نعووا من ووا مجيع واً أو الووبع و الووق أدت ا ام و ل ال و خل و تنفووريهم موون
فوورع م هووي عوودم املووام م باللغووة و دورهووا اهلووام الووذي تلعبووه يف حياتنووا اليوميووة بصووفة عامووة والعربيووة بصووفة
خاصووة يووا ووودم اشتمووع بشووكل موون االشووكال موون التعلوويم يف املوودارس و اهامعووات الووی م نووة الرتمجووه و
تدريس ا.

 -1ملزيد من اال ة كنكم الر وة الی كتاخل "أجبديات الرتمجة و التنقي " د .حسني مس ابادی ،فصل الرتمجة اآلليةت عيوخل الرتمجة اآللية .ال
ننص أبدا بالرتمجة االلكرتونية البحتة ألن املشكلة يف استخدام برامج الرتمجة بالكمبيوتر يف أ ا ال كن ا تصريف األفعال أو التمييز بني املفرد
وامل ىن واهمع أو املذكر وامل نث ،أو حىت ترمجة التعبريات االص حية والعامية ،كما أن برامج الكمبيوتر ليس لدي ا "اأس املرهف" الذي يفر بني
األوزان والنغمات يف اللغة ،وهو ما يتميز به املرت م الذي يتحدل اللغة .عند استخدام برامج الكمبيوتر إلجناز م مة املرت م الف تكون النتائج
سيئة للغاية .و أخريا ،ال شك أن النص املرت م بصورة ركيكة يشبه ب اقة العمل رديئة الصناعة أل ا تشوه صورة عمل املرت م.
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فالرتمجووة عموول يت لووب ووود املتخصصووني يف خمتلووف اشوواالت حووىت تكووون الرتمجووة واتووحة ومف ومووة
وتعكوس املعوىن املقصوود يف الونص االصولي ،لوذا فوان ترمجوة البحوول األدبيوة أو العلميوة يت لوب خو ة وف وم
ووصو ووص يف نفو ووس اشو ووال .وقو وود قامو ووة و ووود مضو وونية مو وون قبو وول عو وودد مو وون األسو وواتذة مو وون ذويو وواني ة ال
االختصواص (فوان مئوة باملئوة مون م ور ووا بفورة اللغوة العربيوة و آدا وا) يف اوال الرتمجوة لتإسويس فرعالرتمجووة
العربية يف ايران والق كان من املقرر أن يعمل على يقيق األهداف التالية
 تعلوويم و إعووداد موورت م ي ووارات عاليووةد خ وووة رائوودة لرصوود احتيا ووات سووو العموول بووإيران بووإبرنامج تدريب خاص باملرت م خ ل مرحلة املا ستري و هو االول من نوعه يف البلد كخدمة و نية هتدف
إا إعداد مرت م لرتف لدخول سو العمل احمللي .كما و يعت ان قة حنو املستقبل ونق ة يول لورية
يف حيوواة املوورت م العمليووة .ففرصووة التوودرخل علووى الرتمجووة تسوواعد املوورت م يف ان يقوووي قتووه بنفسووه ونقلووه مون
ا وان الدراسة إا مناخ العمل".
املنهج التعليمي و احللول
اس ووتل مة فك وورة ال ن ووامج التعليم وويمن خ و ل دراس ووق من ووذ مرحل ووة الليس ووانس مل ووا التحق ووة جبامع ووة ع م ووة
ال با بايي ب ران ،حيث كرسة وديكل ا علی تعلم اللسوانيات و الرتمجوة حيوث أخر وة رسوالق يف
الدكتوراه بعنوان" الرتمج ة بني النررية و الت بيوق مون العربيوة الوی الفارسوية" و قودمتفي املراحول ال حقوة عودة
حبول حول خرني اهامعات يف فرة اللغة العربية و الرتمجوة وإمكانيوة ت ووير قودرات ال و خل 1إتوافة إا
كونيإعم وول مرتمج ووا من ووذ الس وونوات ،والحر ووة ان و خل الرتمج ووة يف اهامع ووات يكرس ووون اهتم ووام م عل ووی
الدراسة النررية و ال يتلقون التدريب العملي ،وال لكوون مر عيوة تتووا أموور تودريب م ،األمور الوذي نعول
موون الصووعب علووي م انوواد ونيفووة موورت م ألن مجيووع الونووائف تت لووب اني و ة العمليووة كشوور اساسووي موون
شرو التونيف.
واقوورتا انووه يلووزم علووی كوول موون جموول در ووة املا سووتري بتخصووص أدخل عوورق أو ترمجووة يتوودرخل سوواعات
إتافية يف ت بيق عملي للرتمجة  40يف املئة فقط خيصص دورات نررية.

 -1ساعة علم اللغة العربية ،و مشك ت تعليم اللغة العربية فی ايران ،و األول اهذرية لتعليم العربية فی ايران ،و واقع اللغة العربية فی ايران .كل
هذه املقاالت م بوعة و قد ألقيت ا فی امل مترات و الندوات العلمية املختلفة حنو امعة الزهران و تشمران و اصب ان.
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كمووا أنووه موون ال و زم أن يووتم اختيووار و خل الرتمجووة  -بعوود جنوواح م يف امتحووان الوودخول  -بدايووة عوون
ريووق املقوواب ت الشخصووية حيووث يتعووني علووى كوول الووبت البووة أن يقوودم اختبووار الكفووانة املعوود خصيصووا
هلذه الغاية ونتازه بدر ة ال تقل عن يدملن جمل ش ادة وصص يف اللغة العربية و آدا ا ويرذب يف ان
يعموول يف اووال الرتمجووة مبينووا ان الوودروس املقدمووة و اأصووص الدراسووية معوودة ملوون لووك م ووارات يوودة يف
اللغتني العربية والفارسية.
ما يرتتب علوی هوذا االقورتاا أنوه البود أن يعوىن بالت بيقوات العمليوة للرتمجوة املتخصصوة ،اذ ي ودف فورة
الرتمجة إا إكساخل املتدرخل خ ات عملية يف اال الرتمجة من اللغة العربية إا الفارسية وبالعكس ،وايضا
يف اووال الرتمجووة يجوواالت الرتبيووة واألدخل والتجووارة والقووانون والعلوووم ال بيعيووة وذريهووا ،إا انووب اكسووا م
خ ات يف اال الرتمجة الفورية وم ارات اأاسوخل واالدارة الق يتلقاها ال الب املتدرخل.
كمووا يقوورتا أن يشوورف علووى التوودريب ابووة موون االسوواتذة املتخصصووني يف الرتمجووة املتخصصووة ،فم و
مدرس الرتمجة االدبية نب ان يكون متخصصا لتواري األدخل و النصووص األدبيوة يف العصوور املختلفوة أو
يكاد وهكذا.
أما خبصوص املن اي املقرر يلزم أن يكون مستمدا مون مرا وع وكتوب متخصصوة يف الرتمجوة ملو لفني مون
ذوي االختصاص وهي من أفضل املرا ع والكتب انياصة بالرتمجة يف ايران.
من املر أن يتي األستاذ الفرصة لل خل للعمل بشكل فردي وبشكل مجواعي .يف ورشوات العمول
اهما عية يقوم ال الب برتمجة النصوص عن ريق التشارك يف الرتمجة ما يعلم م العمل بروا الفريق الواحد
ويضريهم ملشاريع الرتمجة الكبرية الق تت لب العمل اهماعي ،فوإذن نروام التودريس املو مج الصوارم حبا وة
إا خل ادين يرذبون بالفعل يف ان يصبحوا مرتمجني متفوقني قادرين على التحودي يف سوو العمول .
والن م نة الرتمجة ليسة س لة وتت لب دقوة وتركيوزا وادارة وم وارات فكريوة وذهنيوة ،فوإن ال الوب املتودرخل
ذالبا ما يتعر لضغو كتلك الق يعايش ا املرت م احملرتف.
من مث يقووم األسواتذة باإلشوراف علوى هوذه اهوانوب مون عمليوة الرتمجوة وا وائ وا وينب وون املتودربني إا
مواقووع الضووعف والقوووة يف اسوولوخل و ريقووة توورمجت م للم وواد .وجصوول املتوودرخل يف ايووة الفصوول علووى تقيوويم
يشبه ش ادة اهدارة والبالغ  34ساعة بواقع ساعتني يف االسبوة وبدوام  17لسة يف الفصل .
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فإما دور القسم و اهامعة ال ينت ي بانت ان الدورة التدريبية بكالوريوس كان أم ما سوتري وااوا البود أن
تقوم االدارة بتنسيب انيرنني للعمل يف مكاتب الرتمجة املعتمدة يف البلد ع اتصاهلا السفارات والشركات
و امل سس ووات و وت ووار ع ووددا م وون م إلأ وواق م بك ووادر القس وومد الن اهل وودف ال ورئيس للجامع ووات ه ووو القي ووام
بنشا الرتمجة داخل وخاري البلد.
الوی انوب هوذه الفعاليوات يقورتا أن تقووم أقسوام فورة الرتمجوة العربيوة باسوتق اخل عودد مون امل سسووات
احملليووة و دور النشوور الووق تعموول يف هووذا اشووال و أن ت و م عقووودا مووع هووذه امل سسووات و الشووركات للقيووام
باعمال الرتمجة كما تقوم بتغ ية عدد من امل مترات و الندوات ك ذه يف البلد.
أتووابع حالي و ا تدريسووي اهووامعي يف الرتمجووة بعوودما كنووة ادرس يف االدخل و اللغووةد وأشووعر بسووعادة كووو
است عة القيامب ذا ال نامج الذي سيدفع بقدرايت علوى الرتمجوة إا االموام كموا سيسواعد تكووين ان بواة
عن سو عمل الرتمجة فيايران ،ف ذه فرصة برأيي فريدة من نوع ا وأنا متحمس دا  .باعتقوادي أن هوذا
املن ج أفضل بك ري من الدراسة اهامعية الق تفتقد إا الت بيق العملي.
الب وود ان تص ووب اال و ووان يف الت بي ووق العمل ووي ش ووبه عائلي ووة ،و أن يكونو ووا اص وودقان مقو وربني م وون خو و ل
األقات النقاشية الق تعقد ومون خو ل تبوادل انيو ات.علوى سوبيل امل وال يقووم ال و خل اسوبوعيا يشواهدة
فيلم معني وتعقد لسة نقاش حوله حتوی يسوت يع مون خو ل ذاك أن يصوقل م ارتوه يف الرتمجوة باالتوافة
إا امل ارات اأياتية االخرى كالعمل ية ا وان الضوغط وا ووان الفريوق الواحود كموا ان اهلودف األساسوي
هو اأصول على النوة وليس الكم.
فوورة الرتمجووة هووو لصوواف اشتمووع ف بوود أن يسوت دف إا خلووق كووادر موون املرتمجووني احملرتفووني الووو نيني يف
السو احمللي وال متن الدفاة عن األ روحة اال بعود و وي كول الودروس التعليميوة النرريوة و العمليوة تومن
ال نامج الدراسيكالرتمجة االدبية و الصحفية و الشف ية و النصوص القانونية والتجارية من ا ل أن جرتف
ال الب كافة حقول الرتمجة االكاد ية والعلمية.
لقوود تفشووی لوودی عامووة النوواس االعتقوواد انيووا رت بووإن متخووري الرتمجووة البوود أن يوودخل اووال التوودريس أو
خيتار ونيفة إدارية متجاه أو اه أن هناك ااالت عديدة كنه القيام جبملة أمور .علی سبيل امل ال
إن خريج الرتمجة بإمكا إن يقوم جبملة امل ام الق تلي عملية الرتمجة من توفري مجيع املعدات انياصة برتمجة
امل مترات و بيع ا بدناً من مقصورة املرتمجو السماعات وصوالً إا الفنيوني احملرتفوني املورافقني لز وزة ووال
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موودة الفعاليووة وتوووفري التج يوزات تشوومل قاعووات اال تماعووات الووق يتوودرخل في ووا ال لبووة علووى لاكواة الرتمجووة
التتبعيووة يف امل و مترات الصووحفية أو اللقووانات بووني الوفووود ،إتووافة إا اأج ورات انياصووة بالرتمجووة الفوريووة و
خمت و ات اللغ ووة لتحس ووني امل ووارات اللغوي ووة ،ايض واً ا ي ووز كلي ووات الرتمج ووة باملع وودات ال زم ووة ك ووإ زة ع وور
وتسجيل األشر ة واألقراص ومعدات االرتبا بالفضائيات ،فضو عون الو امج اأاسووبية انياصوة بالرتمجوة
السمعية البصرية للتدرخل على ترمجة ال امج التلفزيونية واألشر ة الو ائقية والسينمائية سووان يف الدبلجوة أو
يف "الرتمجة أسفل الشاشة".
ف ذه هيالفائدة الق تعوود علوى الشوخص العامول أي املورت م يف هوذا اشوال ماديوا .فو تقوف عنود هوذا
اأو وود بو وول الفائ و وودة املر و وووة مو وون وران ذلو ووك هو ووو ا تو ووذاخل املسو ووت لك و املش و وورتي اهديو وود و النتيجو ووة :
الرحبمنخ إلرتانمها.
علی و ه اإلحصان و ال اأصور كون أن نلخوص انيدموة األصولية و املرافقوة الوق يقودم ا املرتمجوون يف
اهامعات وانيرنني ،يف كل ما يتعلق بالرتمجة يختلف أنواع ا ،و نو زها يف النقا التالية
انيدمات اللغوية :الرتمجة التحريرية ،الرتمجة الفورية  ،التدوين  ،التحرير ،التنقي اللغوي.
تقدمي الرتمجة األدبية يا ال يتعار مع ودة الرتمجة باالستعانة مون مرتمجوني ذوي كفوانات عاليوة وخو ات
ممتازة يف اال الكتب وكافة النصوص األدبية األخرى.
تقوودمي خدمووة متميووزة متفوقووة يف اووال مرا ع ووة الرتمجووات و القيووام بالتوودقيق اللغوووي واملرا عووة الن ائي ووة
للرتمجة.
داة للبحووث بوودون وودوى عوون موورت م فوووري للفعاليووات املختلفووة .فكليووات الرتمجووة
الرتمجووة الفوريووة ال ب
ي وواول ال ووی تعل وويم مرتمج ووني ف وووريني متخصص ووني يف ا ووال الرتمج ووة الفوري ووة حاص وولني عل ووى شو و ادات عالي ووة
وأصحاخل خ ة ويلة على مستوى الفعاليات اأكومية و الشركاتد كما ياول الی تقدمي خرنني أكفان
الستقبال الوفود العربية ومرافقت م ،و تقدمي الرتمجة الفورية و ال نائية الشفوية.
الرتمجة الصحفية والرتمجة الدينية
انيدمات املكتبية  :هذه انيدمات هي الق تلي عملية الرتمجة يف املرتبة ال انية.
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• تقدمي انيدمة العمليوة يف ق واة الرتمجوة هميوع اه وات اأكوميوة وانياصوة ،سووانً يف ترمجوة اني ابوات
أو الكتلو ات أو البحول العلمية وما إا ذلك من اللغة العربية إا اللغة الفارسية والعكس.
الرس و وومات و النش وور املكت ووت مم ووا يرتت ووب عل ووی امل وورت م أن ووه ي ووتمكن م وون ترمج ووة ملص ووقات املنتج ووات
واإلع نووات والكتيبووات اإلع نيووة والكتالو ووات ويضوومن أ ووا سووتكون مما لووة يف ودهتووا وإخرا ووا متامووا
لزصل املرتمجة عنه.
إدارة املستندات متعددة اللغات
•يويل املستندات إا صيغ خمتلفة
•خدمات ال باعة امللونة والتصوير الضوئي واملس الضوئي و الفنون التصويرية
• خدمات الضم والتجليد والتغليف واإل ان والدرز بالتخر ات املعدنية.
•إعداد العرو

باستخدام برنامج باور بوينة وذريه.

•بيع القر اسية ت انار املعدات املكتبيةت توفري مجيع املعدات انياصة برتمجة امل مترات و بيع ا مقصورة
املوورت م،و السووماعات ،وتوووفري التج ي وزات تشوومل قاع ووات اال تماعووات و خمت و ات اللغووة ،أ ووزة ع وور
وتسجيل األشر ة واألقراص ومعدات االرتبا بالفضائيات.
ترمجة ألف م الفيديو الو ائقية العلمية ،والبد أن تتم الرتمجة من قبل متخصصني يف اال املادة العلمية
للعر وتر ر الرتمجة كنص مكتوخل ير ر يف اسفل العر كما يف االف م املرتمجة املعروفة.
التنسيق مع دور النشر من أ ل نشر األعمال املرتمجة و باعت ا ومن مث تسويق ا.
من خ ل ترمجة احدل االحبال املفيدة و نشرها مث توزيع وا يف االسووا كون مواكبوة الت وور العلموي
والتقو كمووا كوون سوود العجووز يف سووو املكتبووات ملصووادر املعلومووات الرتمجيووة موون خو ل ترمجووة ا وزان موون
الكتووب اأدي ووة سووعيا لتج يووز مكاتووب اهامعووات ذنيووة باملصووادر ممووا يسو ل ا و ة القوران و ال و خل علووى
أخ وور م ووا توص وولة إلي ووه العل وووم لتس وواعدهم يف خ ووو ا وواالت دي وودة وحدي ووة مث ت وووفري مص وودر مو ووو
للمعلومات العلمية باللغة فارسية و العربية .و أخوريا ،الفائودة الوق تعوود علوى الشوخص العامول أي املورت م
احملرتف يف هذا اشال من سعة اال ة وت وير امل ارات من خ ل البحث والتقصي والتحقق.
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الرتمجووة التجارية تنوودري كافووة احتيا ووات الزبووائن التجاريووة الدوليووة يووة هووذه الفئووة .فبفضوول املرتمجووني
املتمي وزين واملتمرسووني يف اللغووة االنكلرييووة يقوودم إلووی الزبووائن أفضوول انيوودماتد هووذا مووا نإموول أن تتحووق فووی
العربية الی الفارسية و العكس حتی تساعد املرتمجوني علوى خوو أسووا ديودة واحملافروة علوى ع قواهتم
الدولية القائمة بشكل سلس وفعال
•مجيع أنواة الو ائق التجارية
•السج ت التجارية والو ائق اهمركية
•الرتاخيص وش ادات االسترياد والتصدير
•و ائق التجارة انيار ية بالعربية
•الفواتري /الفواتري االبتدائية
•البيانات املالية
•املناقصات /الع انات /دفاتر املواصفات ت االتفاقيات و ال وتوكوالتت املخا بات
•تقارير االست مار والنمو
•و ائق التإمني
•أحبال رأمسال حقو امللكية ،إ
التوظيف الرتمجی وتطوير فرع الرتمجة العربية فی إيران
لقوود أدت ووورة املعلومووات واالتصوواالت ومووا يتبع ووا موون القن ووات الفضووائية املتزايوودة يوميووا الير ووور أشووكال
ديوودة موون الرتمجووة السوومعية البص ورية منووذ تسووعينيات القوورن العش ورين املنصوورمد كمووا أدى ت ووور ال ايووات
اأاسوبية واتساة ن ا شبكة إنورتنوة إا نشوإة أشوكال ديودة مون الرتمجوة يسواعدة اأاسووخل ،وانتشوار
املعينات انياصة بالرتمجة يف ن ا ما يسمى بو"الرتمجاتية."1
 -1ذلك حنة من "الرتمجة" و"املعلوماتية".
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ومن ال بيعي أن يث هذه الت ورات من ي م م تعليم الرتمجوة و إعوداد املرتمجوني علوى التسوانل بشوإن
مووا سووي ول إليووه تعلوويم الرتمجووة و إعووداد املرتمجووني يف نوول ال ووورة املعرفيووة والعلميووة والتكنولو يووة اأاليووة .وملووا
كانووة األسووئلة يف هووذا الصوودد ك وورية ومتشووعبة ،فقوود يكووون موون األيسوور تلخيصو ا علووى النحووو التووا هوول
كن يقيق التقدم يف اال إعداد املرتمجني من دون ت وير املناهج الدراسية يف كلياتالرتمجة املتخصصة كي
ت ئ ووم األوت وواة املس ووتجدةو وه وول ك وون ت وووير املن وواهج الدراس ووية م وون دون ت وووير الدراس ووات والبح ووول
الرتمجيةو وما هي السبل و األساليب الكفيلة بتحقيق التقدم املنشود يف هذا املضمارو
سووإحاول فيمووا يلووي أن أ يووب عوون بعو التسووانالت الرئيسووية املرتب ووة ووذه القضووايا ،وأن أقوودم بعو
االقرتاحات الق قد تفيد يف االستجابة ملت لبات إعداد املرتمجني للعمل يف املرحلة املقبلة.
ممووا ال خيفووی علووی أحوود و الووی انووب كوول املسووتجدات فووی الفنووون و العلوووم فووی العووا  ،فووإن – مووع
االعرتاف حبدا ة فرة الرتمجة فی إيران عون عمور ال ينواهز عقودا واحودا مون الوزمن -مون ج تودريس الرتمجوة و
موادها الدراسية و اه ود التی ترمی الی إعداد لبة الرتمجوة متودربني متمرسوني بقوي بودون تغيوري أو ت ووير
يذكر .ف ي أساسوا التحريريوة (الكتابية)والفوريوة إتوافة إا التتبعيوة و"الرتمجوة الغريمتزامنوة .وجبانوب الودورات
الدراسية يف هذين اأقلني الرئيسيني ،قام فرة الرتمجة جبامعة"حكيم سبزواری" بإتافة دورة تدريوبية خاصوة
باستخدام اأاسوخل وبرااياته الی انب تعليم ماللغة االنكليزية .بيد أن عملية تعليمتتعلم الرتمجة ذاهتا،
يا يف ذلك حوسبة دروس الرتمجة ،ما زالة ذري مكتملة حقيقة.
لقد كان العديد من املرتمجني يف أواخر مثانينيات القرن العشرين جسبون أن اعتمواد األ وزة اأاسووبية
يف عموول املوورت م هووو قمووة الت ووور ،علووى الوورذم موون أن اأواسوويب تكوون بعوود ا ووزة يشووغ ت األق وراص
املداة الق كانة من أسرار املخت ات يف ذلك الوقة .وكانة اأواسويب بالفعول عونوا كبوريا ،أل وا كانوة
تيسوور عموول املوورت م بإعفائووه موون إعووادة باعووة صووفحات كاملووة شوورد ارتكوواخل خ ووإ بسوويط أحيانووا .وحينمووا
ن وورت األق وراص املداووة ،نوون الك ووري أنووه "لوون يكووون باإلمكووان أحسوون ممووا كووان" يف اووال تيسووري أعمووال
الرتمجة ،وأن "ل ة عمل املرت م" احملا بالقواميس املخزنة يف األقوراص أصوبحة واقعوا يصوعب اواوزه .إذ
يكن أحد جلم بإن الوقة آت قريبا بعجائب اإلنرتنة يف شبكة الشبكات .مث ن رت الرتمجة السمعية
البصرية يف شكل ا اأاسوق املعتمد على برامج يف ذاية الدقة .وما زالة االبتكارات والت ورات تتواا ب
انق اة.
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لو جيسوب" نود نفسوه فيوه وزنا مون نسويج كوو  .وسيتسوع
من املإمول أن ينشوإ املورت م يف كنوف "عوا "
ن وا "الرتمجوة عون بعود" إا أن تصوب هوذه ال ريقوة ،ريوا ،هوي اأالوة العاديوة للعمول ،وليسوة االسووت نان.
وقبل أن ين لق هذا املرت م يف ممارسة م نته سيكون متعودا على أن تإتيه املعارف والعلوم بني يديه حي ما
كان ،ألنه موا ن يف عا "مشبوك" أصب فع قرية كونية.
فإذن ،من الضروری اليووم علوی أسوتاذ الرتمجوة فوی اهامعوات موع علموه الكامول حبدا وة الفورة ،أن ي لوع
دوما علی ما تستجد من ورة املعلومات واالتصاالت و ي ور نررته إا تعليم الرتمجة وإعداد املرت م ،وأال
يكون بعجزه العلموی مودعيا وصصوه باللغوة العربيوة و آدا وا هوو العوائق االول أموام تقودم ال و خل بودل أن
يقوم بتنشي م فی الصف نتيجة ما متكن من ت وير من جيات البحث يف قضوايا الرتمجوة ودراسوت ا .ومون
مث أصب ملزما بإن يرصد انعكاس كل هذه الت ورات على كيفية تودريس الرتمجوة .لكون هوذا األسوتاذ لويس
املعو الوحيوود يف هووذا املضوومار .ذلووك أنووه يتحووتم علووى موون تعنووي م مباشوورة شو ون تعلوويم الرتمجووة أن يوودركوا
بيعووة تووإ ري أن وواة التكنولو يووا انياصووة باملعلومووات واالتصوواالت يف املمارسووة امل نيووة للرتمجووة .مث علووي م أن
يعكسووا وعووي م بووذلك يف توودريس الرتمجووة وسووبل إعووداد لبووة الرتمجووة مسووتقب  ،إتووافة إا توورورة االرتقووان
بإساليب دراست ا و البحث يف مشك هتا.
« فاللغة وسيلة تفيد الفرد يف ف م النواحي ال قافية و ا ا مادة ا تماعية متكن الفرد من االتصال بغوريه
و التفاهم معه.إ ا وسيلة ا تماعية للتفاهم بني االفراد و ا ا نب ان تدرس علي أساس أمهيت ا الونيفية
يف اأياة ،و ذلك ليدرك املتعلم انه يتعلم شيئاً جتاي اليه يف حياته»).الركاق( 11 1995،ن حو بوإن
ك رياً من متعلمي هذه اللغة يوا ون قصوراً ناهراً يف السي رة علي وا والتفكوري وا و الرتمجوة من وا أو الي وا
و ك رياًما ينسون اهلدف الرئيس من تعلم هذه اللغة.
لزسف الشديد جند بإن هذه املشكلة شاعة بشكل كبري بني ال خل اهامعيني حق لدي ك ري من
األسوواتذة الووذين يدرسووون هووذه اللغووة باإلسووتعانة موون اللغووة الفارسووية .فموون الضووروري أن نلقووي نروورة شوواملة
علي مجيع متعلمي العربية من املرحلوة املتوسو ة حوق الودكتوراه دألن الت ميوذ عنودما ين وون مرحلوة الدراسوة
ال انوية و قد قضوا سبع سنوات،يكون قد ترسب يف ذهن كل من م أن اللغة العربية ليسة إالّ ارد علمي
التصريف و النحو اللذين بالفعل شديدة الصعوبة يستحيل أن يلم ا التلميذ املاماً كام ً أو يكاد.
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إننا حني ندرس قضية مشكلة تعليم اللغة العربية و آدا ا يف ايوران ن حو إنوه إذا كوان لودي الك وريين
من املدرسني تعفاً يف إلقان املواد الدراسية باللغة العربية ،يو وون اللووم ا ال الوب إموا انوه كسوول و إموا
إنه ال يف م الدرس ف مواً كوام ً إذا ألقوي درسوه باللغوة العربيوة و العوذر األخوري يعوود ا عودم إ ادتوه اللغوة
العربية إ ادة تامة أو يكادد ألنه نفسه أيضاً تعلم العربية علي ريقة التعليم التقليدي.
مون األسووف الشووديد أيضووا ن حو بووإن ذور أك وور ال و خل و بعو األسوواتذة و معيارمهووا ال يتعوودي
يف ك ري من األحيان من ارد إ تياز اإلمتحانات أو زيادة أعداد انيرنني ،مع أ م يغفلون أن در ة األ ر
امللموس لتعليم اللغة العربية تكمن وران استخدام ا استخداماً صحيحاً و ت بيق ا ت بيقاً عملياً ي دف -
كخدمة و نية يف البلد -إا إعداد مرت م لرتف لدخول سو العمل احمللي و يساعده يف ان يقوي قته
بنفسه ونقله من ا وان الدراسة إا مناخ العمل .ف ی نق ة يول لورية يف حياته العملية.
أولی بنوا أن نقلول مون العنايوة بالنرريوات يف املراحول األو و أن نفكور كيوف اتوار موا ندرسوه يف توون
اإلعورتاف حبا ووات الشووباخل املسووتوحاة موون إعرتافوواهتم و توومائرهم و مي ووهلم .إ ووا نيسووارة كو ي أالّ تتوووفر
لودينا حوق اآلن دراسووات منرموة متعمقوة عوون تفكوري الشووباخل .نوب أالّ ننسوي أن ذايتنووا األو مون تعلوويم
الرتمجة ليسة هي عشق فرة الرتمجة باعتبارها الفرة اأديث النشإة فقط أو أرستقرا يت ا!
م م ووا ك ووان ف ووإن يس ووني إع ووداد لب ووة الرتمج ووة ،والس وويما يف اهامع ووات و الف ووروة املتخصص ووة يف و وريج
املرتمجووني امل نيووني ،يت لووب تعووديل ال و امج التعليميووة يف هووذه املعاهوود ،حبيووث تسووت يع مواكبووة ت ووور سووو
الرتمجة واالستجابة ملت لباهتا .و كون تلخويص العناصور األساسوية الوق ت و ر يف عمليوة إعوداد املرتمجوني علوى
النحو التا :
التنريم ت التخ يط ت ال اة
تشمل هذه الع وامول املسو ولني عون التخ ويط وال اوة والتنرويم يف إدارة فوروة الرتمجوة العربيوة فوی إيوران،
باإلتووافة إا أعضووان هيئووة التوودريس .ذلووك أن تغيووري املقووررات واملنوواهج الدراسووية نووري يف هووذا اإل ووار ،أو
يفرت أن يتم فيه .ويشارك فيه األساتذة واملسو ولون يف إدارة فوروة الرتمجوة .وتتم ول امل وام األساسوية علوى
هذا املستوى يف م نمة ال امج واملنواهج الدراسوية ل حتيا وات املسوتجدة بإتوافة موواد دراسوية أو حوذف ا
(املعلوماتيووةد الرتمجاتيووةد الرتمجووة السوومعية البص ورية ،لسووانيات وترمجووة  ،ترمجووة اع ميووة ،ترمجووة أدبيووة ،كفووانة
التحرير يف اللغة األم ،علم الرتمجة والرتمجة  ،علم اللغة والرتمجة ،األسلوبية والتحريور ،علوم الرتمجوة 1تواري
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ونرريات الرتمجة  ،علم الرتمجة 2نرريات معاصرة للرتمجة ،مدخل يف النررية التإويلية يف الرتمجة…) .ذري
أن هذه امل ام ليسة سوى زن من عدد كبوري مون األنشو ة الوق يتعواون يف االتو ة وا األسواتذة موع
اهليئة اإلدارية .وقد يكون أمه ا ما يلي:
 توسيع ن ا التعاون مع امل سسات املنانرة (فروة الرتمجة فی إيرانكاالنكليزية ،الفرنسية ،االملانية واالسبانية) ،وذلك بتبادل املزيد من املعلومات وامل بوعات والزياراتد
 إصدار الةتنشرة متخصصة يف معاهة شىت قضايا الرتمجوةد (الفصويلية املو وودة املعنوون خل شو وههووای ترمجووه در زبووان و ادخل عربووی ليسووة كفيلووة بكوول احتيا ووات املرتمجووني .فنإموول املزيوود بفضوول املسووامهة
اهماهرييةللم نيني من الرتامجة واملرتمجني)
 إصدار الكتب املتخصصة يف "علوم الرتمجة"د املشاركة يف الندوات وامل مترات املتخصصة.التعليم  /التعلم
ت ور االهتمام بالرتمجة نبا إا نب مع ت ور نشا الرتمجة ،و اتسع ن ا دراسة قضاياها اللغوية وذري
اللغوية ،ويليل مشوك ت ممارسوت ا .فبعود أن كوان هوذا االهتموام عبوارة عون آران وأفكوار عرتوية متفرقوة ال
يكوواد ي وربط بين ووا رابووط ،وبعوود أن كووان منحص ورا يف ن ووا الدراسووات األدبيووة والنقوود األدق أساسووا خ و ل
مرحلة ويلة نسبيا ،انتشر و تشعب فبدأ يشمل فقه اللغة إا انب األدخل املقارن.
واستمر ت ور هذا االهتمام إا أن أخوذ علموان اللغوة يعتو ون دراسوة الرتمجوة فرعوا مون فوروة اللسوانيات
اأدي ووة .مث اتسووع ن ووا املسووامهة املباشوورة للم نيووني موون الرتامجووة واملرتمجووني أنفس و م يف معاهووة مشووك ت
الرتمجة ،فانتقلة بع البحول من االهتمام بنتوائج الرتمجوة و إ وران الدراسوات اللغويوة املقارنوة إا الرتكيوز
على عملية الرتمجة يف شكل ا الشوف ي الوذي كوان م مو إا ع ود قريوب .وااوه الوبع حنويليول العوامول
النفس ووية ،واال تماعي ووة ،واهوان ووب ال قافي ووة امل و رة يف عم وول امل وورت م ،فتك ووا رت النرري ووات وتفاعل ووة س وولبا
وإنابا ،واشت ر بع املنررين وعرفة نررياهتم بإمسائ ا املميزة أحيانا الكالعربية.
وكان من نتائج ذلك االقتناة بإن دراسة الرتمجة دراسة شاملة تع  ،فيما تعنيه ،ترورة اهمع بني عدة
فروة علمية يف هذه الدراسة ،ورواي الدعوة إا اعتبار أن نرريات الرتمجة بلغة برتاكم ا وتنوع ا وت ورها
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مرحلة من النضج جق مع ا اأديث عن نشإة "علم الرتمجة" كعلم من العلوم اإلنسوانية ،م ول اللسوانيات،
مع التإكيد على استق ل هذا العلم بذاته ،ومتيزه عن اللسوانيات "التقليديوة" ،بعود أن أصوب امعوا لعودة
وصصووات فيمووا يعوورف ب وو"لسانيات الوونص" عنوود بع و املنر ورين يف هووذا اشووال ،وبتسووميات أخوورى عنوود
باح ني آخرين يرون أن دراسة الرتمجة ال بد أن تكون امعة للتخصصات العلمية.
أمووا موون حيووث التسلسوول الووزم  ،فقوود ت ووورت دراسووات الرتمجووة ونررياهتووا يووازاة التحوووالت الووق ورأت
على أشكال الرتمجة ووسائل ا .وكان الت ق بني الدراسات واملمارسة أحد الدوافع احملركة لكل من ما على
ريووق التجوودد والتقوودم .ذلووك أن علووم الرتمجووة اأووديث النشووإة ان لووق أص و موون لاولووة ف ووم مشووك ت
الرتمجوة ،والبحووث يف عناصوورها اللغويوة وذووري اللغويووة ،ومراحل وا اإل رائيووة ،وآلياهتووا الذهنيوة .وسووتبقى عمليووة
الرتمج ووة يختل ووف أو ووا ومراهره ووا امل ووورد ال ووذي تن وول من ووه نرري ووات الرتمج ووة ،والرتب ووة ال ووق تتغ ووذى من ووا
اكتشووافات علووم الرتمجووة .و يف املقابوول ،سووترل عمليووة الرتمجووة يف حا ووة إا التفسووري والتحليوول ،وسوويحتاي
املوورت م إا مووا يقدمووه علووم الرتمجووة موون شووروا وإرشووادات وقواعوود تنووري لووه ال ريووق يف عملووه ،وتسوواعده علووى
يسني أدائه.
ومن األمور البدي ية الق يفورت أال ت وري أي ودل التوذكري بوإن أسواليب تودريس الرتمجوة تتبواين بتبواين
األزمنووة واألمكنووة والغايووات ،إتووافة إا اخووت ف من جيووات التوودريس ،بصووفة عامووة ،بوواخت ف اهامعووات
والوودورات الدراسووية واألسوواتذة وال لبووة .ذلووك أن من جيووة توودريس الرتمجووة الصووحفية ،علووى سووبيل امل ووال ال
اأصر ،وتلف بع الشين عن املن جيات املعتمدة يف تعليم الرتمجة العامة أو تلقني فنون الرتمجة األدبية.
ب عل ووى إتق ووان عمل ووه امل ووزدوي يف ف ووم ال وونص أو اني وواخل األص وولي ف م ووا
امل ل وووخل ه ووو أن يطوودرخل ال الو و ط
صحيحا ،مث نقله نق أمينا وسليما يف آن واحد .ويف سبيل ذلوك ،يسوتند األسوتاذ يف عملوه إا عودد مون
األسس النررية واإل رانات العملية.
وملا كانة النرريات يف هذا امليدان ك رية ،فبإمكان األستاذ أن خيوتار من ا ما يناسب احتيا ات لبته
واحتيا اته انياصة يف الرروف الق يعمل في ا .كما أن بإمكانه أن نت د فيوبتكر لنفسه من جيته انياصة
يف تدريس الرتمجوة .كول شوين وائز وممكون ومقبوول ،إال "من جيوة" "األسوتاز يف الصوف سول ان"د بعبوارة
س كمووا تشووان ،فإنووة اآلموور النوواهي يف الصووف ،وال تتعووب نفسووك بالبحووث عوون "من جيووة يف
أخوورى جيد ّر "
العموول" وهووذا ي ووري مس ووإلة تإهيوول أسوواتذة الرتمج ووة أنفس و م ،أو يسووني م وواراهتم واديوود معووارف م خ و ل
العمل.
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أمووا اإل ورانات العمليووة ،فتشوومل اعتموواد أسوواليب ومعووايري عديوودة ،موون بين ووا اختيووار أن وواة النصوووص
والتميي ووز بين ووا اس ووتنادا إا مبو وادئ ابت ووة ،مو و  ،حبس ووب موت وووعاهتا ،أو حبس ووب مص ووادرها ،أو مس ووتواها
اللغوي ،أو ذري ذلك…
باإلتافة إا التمييز املن جي يف اختيار النصوص ،ير ی أن يعمل الك وري مون األسواتذة وفقوا للمعوايري
التالية:
 تنويووع اشوواالت واملوتوووعات الووق تتناوهلووا نصوووص التمووارين املدر ووة يف إ ووار م وادة الرتمجووة العامووة،حبيووث تشوومل القضووايا السياسووية ،والسووياحية ،و االقتصووادية واال تماعيووة ،و"شوويئا موون األدخل والش و ون
ال قافية ،ا …
 التدري من األس ل إا األصعبد ومن األقصر إا األ ولد ومن امللموس إا التجريديد واديد النصوص سنة بعد سنةد -ومواكبة أحدال الساعة من خ ل ربط النصوص املتناولة يف متارين الرتمجة بتلك األحدال.

وع و وة علووى هووذه املعووايري ،يعموود األسووتاذ إا تغيووري أسوواليب التوودريب .ففووي حالووة الرتمجووة التحريريووة،
مو  ،يبوودأ التوودرخل برتمجووة النصوووص يف البيووة مث القيووام يف الصووف يناقشووة مووا ترمجووه ال لبووة .وبووذلك تتوواا
ا لفرصوة كوي يتعووود املتودربون علوى هووذا العمول ،ويسووتفيدوا مون فرصوة إجنوواز الرتمجوة وفقوا لوووترية وقودرات كوول
واحوود يف البدايووة .كمووا أن هووذا األسوولوخل يتووي هلووم إمكانيووة التوودرخل علووى اسووتخدام الق وواميس واملعووا م
واالستفادة من شىت املرا ع الق جتا و ا يف عمل م .مث ينتقل األستاذ املدرخل إا أسولوخل الرتمجوة بوالنرر
لتعويد املتدربني على اإلسراة يف األدان وإجناز العمل من دون االتكال على املعا م واملرا ع.
بيوود أن تنميووة البحووول والدراسووات يف اووال من جيووات توودريس الرتمجووة أموور جتوواي يقيقووه إا اديوود
م ارات األساتذة قصد متكين م من االرتقان بإدائ م امل .
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ومن املعروف أنه ال تو د يف إيران أي م سسة امعيوة تطعوىن بتإهيول فئوة لوددة مون األسواتذة ملمارسوة
"م ن ووة إع ووداد املرتمج ووني" م وون العربي ووة ال ووی الفارس ووية .ذل ووك أن أس وواتذة الرتمج ووة ارس ووو ا ممارس ووة م ني ووة،
وش اداهتم اأقيقية هي اني ة العملية الق اكتسبوها بفضل املران والدربة .وال شك أن اني ة العملية شر
الزم ال بد منه كي يست يع األستاذ أن ينقل خ ته ،أو شيئا من هذه اني ة ،إا لبة الرتمجة .ولكون هوذا
الشوور الو زم ذووري كوواف ،إذ يووبقى األسووتاذ يف حا ووة إا تعلووم "فوون نقوول انيو ة" إا اآلخورين ،إتووافة إا
امت ك هذه اني ة.
وما حدل ح اليا فی إيرا و أن إعداد املرتمجني ألقي يف البداية على عاتق بعو أسواتذة اللغوة واألدخل
يف ك ووري موون اأوواالت .و ال يعقوول اليوووم أن يتخووذ هووذا األسووتاذ موقفووا سوولبيا موون نرريووات الرتمجووة ،ونوواهر
بعدم حا توه إا أي "من جيوة" ،فو يتصورف إال حبسوب موا ليوه عليوه ذوقوه أو مزا وه أو اربتوه مون دون
االستناد إا أسس علمية دلة التجربة على صحت ا و وفائ ا بامل لوخل.
وع و وة علووى ذل ووك ،ال بوود أن تشوومل عوام وول التعليمتالووتعلم رصوود احتيا ووات السووو (احمللي ووة أوال)،
واال ة يف الوقة نفسه على حا ات ال لبة وت لعاهتم ،وإشراك م يف عملية الت وير املتوخاة.
التمويل
إذا كووان عصوور الورقووة والقلووم قوود انت ووى يف بعو منووا ق العووا  ،فووإن بعو املنووا ق مووا زالووة يف حا ووة إا
القيام يا يلزم لتحقيق هذا االنتقال ،وذلك بتوفري املعدات واأل زة الضرورية يف هذا املضمار.
وقد كانة التج يزات تشمل إا ع د قريب قاعات اال تماعات الق يتدرخل في ا ال لبة على لاكاة
الرتمجة التتبعية يف امل مترات الصحفية أو اللقانات بني الوفود ،إتافة إا اأجرات انياصة بالرتمجة الفورية.
وأحيانا ،كانة بعو اهامعوات تضويف "خمتو ات اللغوة" لتحسوني امل وارات اللغويوة لودى لبوة الرتمجوة .مث
أتوويفة منووذ بضووع سوونوات قاعووات التوودريب علووى اس وتعمال اأواسوويب .ولكن ووا ال تسووتخدم مباشوورة يف
"التدريبات اأية" على الرتمجة إال فی بع اأاالتالنادرة.
أما اليوم ،فقد ذدا من الضروريات ا يوز كليوات الرتمجوة باملعودات ال زموة للتودرخل علوى ترمجوة الو امج
التلفزيونية واألشر ة الو ائقية والسوينمائية سووان يف الدبلجوة أو يف "الرتمجوة أسوفل الشاشوة ".وتشومل ،فيموا
تش وومله أ ووزة ع وور وتس ووجيل األش وور ة واألق وراص ومع وودات االرتب ووا بالفض ووائيات ،فض و ع وون ال و امج
اأاسوبية انياصة بالرتمجة السمعية البصرية.
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ومن ال بيعي واملعتواد أن تقوع م موة تووفري املعودات واأل وزة اأدي وة علوى عواتق إدارة اهامعوة ،كج وة
ممولووة .بيوود أنووه كوون االسووتعانة ،يف حوواالت معينووة ،ينرمووات وهيئووات ماحنووة ،لتوووفري التج يوزات الضوورورية
لتحسني إعداد املرتمجني .وباست اعة هذه امل سسات أن تقوم على الصعيد احمللوي بعودد مون األنشو ة الوق
متكن ا من اأصول على املوارد املالية ال زمة يف هذا املضمار ،أو على زن كبري من ا.
ولتحقيووق هووذا اهلوودف أيووا كانووة الرووروف ،قوود يكووون السووبيل األم وول هووو أن تتضووافر اه ووود علووى كوول
صووعيد :موون الوووزارة أو اهليئووة املسو ولة ،إا إدارة الكليووة وهيئووة التوودريس ،ف لبووة اليوووم الووذين نووري إعوودادهم
ليصبحوا مرتمجني أكفان فی املستقبل.
النتيجة
الرتمجة عمل يت لب ود املتخصصني يف خمتلف اشاالت لذا من املقرر أن يعمل فرة الرتمجوة العربيوة فوی
إيران على يقيق األهداف التالية
 تعلوويم و إعووداد موورت م ي ووارات عاليووةد خ وووة رائوودة لرصوود احتيا ووات سووو العموول بووإيران بووإبرنامج تدريب خاص باملرت م خ ل مرحلة ما ستري و هو االول من نوعه يف البلد كخدمة و نية هتدف
إا إعداد مرت م لرتف لدخول سو العمل احمللي .كما و يعت ان قة حنو املستقبل ونق ة يول لورية
يف حياة املرت م العملية.
 إعداد مرتمجليدخل اال التدريس أو خيتار ونيفة إدارية أو يقوم جبملة أموور تلوی عمليوة الرتمجوة مونتوووفري مجيووع املعوودات انياصووة برتمجووة امل و مترات و بيع ووا بوودناً موون مقصووورة املرتمجووو السووماعات وصوووالً إا
الفنيني احملرتفني املرافقني لز زة وال مدة الفعالية وتوفري التج يزات تشمل قاعات اال تماعات ،إتافة
إا اأجرات انياصة بالرتمجة الفورية و خمت ات اللغة لتحسني امل ارات اللغوية ،ايضاً ا يز كليات الرتمجوة
باملعودات ال زمووة كوإ زة عوور وتسوجيل األشوور ة واألقوراص ومعودات االرتبووا بالفضوائيات ،فضو عوون
ال امج اأاسوبية انياصة بالرتمجة السمعية البصرية.
ف ذه هی الفائدة الق تعود على الشخص العامل أی املرت م يف هذا اشال ماديا .ف تقف عنود هوذا
اأو وود بو وول الفائ و وودة املر و وووة مو وون وران ذلو ووك هو ووو ا تو ووذاخل املسو ووت لك و املش و وورتی اهديو وود و النتيجو ووة :
الرحبمنخ إلرتانمها.
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 تعو ووديل ال و و امج التعليميو ووة يف الكلي و ووات و املعاهو وود ،حبي و ووث تسو ووت يع مواكب و ووة ت و ووور س و ووو الرتمج و ووةواالسووتجابة ملت لباهتووا و ذلووك بووا ة أسووتاذ الرتمجووة فووی اهامعووات دومووا مووع علمووه الكاموول حبدا ووة الفوورة،
علووی مووا تسووتجد موون ووورة املعلومووات واالتصوواالت و ي ووور نررتووه إا تعلوويم الرتمجووة وإعووداد املوورت م ،وأال
يكون بعجزه العلموی مودعيا وصصوه باللغوة العربيوة و آدا وا هوو العوائق االول أموام تقودم ال و خل بودل أن
يقوم بتنشي م فی الصف نتيجة ما متكن من ت وير من جيات البحث يف قضايا الرتمجة ودراست ا.
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سو عمل الرتمجة واإلستجابة ملت لباهتا يف إيران  ،حسني مس آبادي والزم ن

املصادر و املراجع
الركاق ،ودت ،)1995( ،ر تدريس اللغة العربية  ،دار الفكر .
مس ابادی ،حسني ( ) 1382ساعة علم اللغة العربية ،و مشك ت تعليم اللغة العربية فی إيران ،مهاي
مديران گروه ای عربی سراسر كشور ،دانشگاه الزهرا ،هتران.
مووس ابووادی ،حسووني ( .) 1388أجبووديات الرتمجووة و التنقووي موون العربيووة إلووی الفارسووية و العكووس ،ال بعووة
األولی ،ران ،دار شر هتران ش ر للنشر.
مس ابادی ،حسني ( .)1388آسيب شناسی و روش ای كاربردی كوردن آمووزش زبوان عربوی در إيوران،
چ ارمني مهاي مديران گروه ای عربی سراسر كشور ،كرمانشاه.
مس ابادی ،حسني،األسلوخل انيا رت يف تعليم اللغة العربيوة لغوري النوا قني وا ،مهواي موديران گروه وای
عربی سراسر كشور ،دانشگاه ش يد مچران اهواز.
مووس ابووادی ،حسووني ،األووول اهذريووة حووول مشووك ت اللغووة العربيووة فووی إيوران ،مهوواي مووديران گروه ووای
عربی سراسر كشور ،دانشگاه ش يد مچران اهواز.
مس ابادی ،حسني ،واقع اللغة العربية فی إيران ،مهاي مديران گروه ای عربی سراسر كشور ،اصف ان.
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بازار کار ترجمه و پاسخ به خواسته ها و نيازهای آن در إيران
کاربرد ترجمه ای از ناهنجاری ها و اشكال ها تا راهبردها و اميدها
چكيده
نزديك هفده سال است که اهميت آموزش زبان عربی در إيران در مراحل گوناگون تحصيلی از مقااع
پس از دوران ابتدايی تا دکتری فزونی گرفته است .ما بر اين باوريم که جستجوی بازارهای محلی برای
دو قطبی کردن فارغ التحصيالن به ويژه دانشجويان مترجمی بايد بنيادين ترين هادفی باشاد کاه بارای
رسيدن به سودمندترين راههای يادگيری /آموزش اين زبان ،هميشاه باه دنباال آن هساتيم .ايان شايوه
آموزش زبان عربی همه دانش آموزان مقط راهنمايی و دبيرستان تاا دکتاری را دربار ميگيارد و شايوه
آموزش رشته مترجمی که نوبنياد است ،نياز به بازنگری ريشه ای دارد .به همين روی شايسته است که
که همه با هم وارد گفتگو شويم و همچون اين هماايش ،همايشاهای زباانی و ترجماه ای را در هماه
سطوح برگزار کنيم تا بتوانيم به نتيجه يگانه ای برسيم که شايسته پيگيری باشد.

كلید واژگان :زبان عربی ،ترجمه ،بازار کار ،فارغ التحصيل ،شيوه ،اشكالها ،راهبردها

 حسني مس آبادي والزم ن، سو عمل الرتمجة واإلستجابة ملت لباهتا يف إيران
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Translation and labor market and Respond to the it’s demands and
needs Iran
Translating Application from Disorders and forms of two Strategies
and hopes

Abstract
Nearly seventeen years that the importance of the Arabic language training
in Iran has increased at different stages of school education after primary
school to PhD. We believe that searching of local markets for Polar of
graduates Especially students of English translating should be the most
fundamental goal to reach the road Learning / teaching of the language that
we are always looking for. This way of learning Arabic covers Middle and
high school students to the PhD. And the way of teaching English
translating that is nascent strand is there needs to be radically
revised.Because the competent that we all engage together and as this
congress ,hold Congresses at all levels of language and translation to be
able to get a single result that deserves to be followed.

Key words: Arabic, Translation, the job market, graduates, way,problems,
solutions

