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 برنگذرد  انديشه  برتر  كزين  خرد  و  جان  خداوند  نام  به

 دربردارندة حاضر مجموعة ،ترجمه جامع آموزش  و ترجمه ويرايش كارگاه آيين

  بخش  و  شده  پرداخته  ترجمه  آموزش  به  مجموعه  اين  اول  بخش  در  .است  ويرايش و نگارش 

  يافته  اختصاص  ترجمه  ويرايش  به  مربوط  عملي  نكات  آموزش  به  ترجمه  ويرايش  كارگاه

 است و در بخش آيين نگارش و ويرايش، قواعد بسيار مهمي در مبحث ويرايش آورده شده

 تفاوتها بررسي اساس بر مجموعه اين در ترجمه آموزش براي استفاده مورد روش .است

(contrastive مقابلهاي  تحليل   شيوة  همان  يا  فارسي  و  انگليسي  زبانهاي  شباهتهاي  و 

analysis) مجموعة حاضر قابل استفاده براي تمام دانشجويان رشتههاي مختلف .است 

 زبان انگليسي و غير از آن است كه به نوعي با ترجمه سر و كار دارند؛ عالوه براين

  عالقمندان يادگيري فن ترجمه در خارج از محيط دانشگاهي و آموزشي نيز بهخوبي ميتوانند

 در بخش اول اين مجموعه تمام گروههاي زباني در زبانهاي مبدأ .از اين مجموعه بهره ببرند

 در  فعلي  و  قيدي  اضافهاي، حرف  اسمي،  گروههاي( ميگيرند  قرار  بررسي  مورد مقصد  و

 مؤثر،  گامي  مجموعه  اين  تهية  با  است  اميد  ).شدهاند  مقايسه  هم با  يفارس  و انگليسي  زبان

 .هرچند كوچك، در راستاي آموزش و ارتقاء كيفيت ترجمه برداشته شده باشد

 مؤلف  آن  از  احتمالي  اشتباههاي  مسئوليت  تمامي  كه  نيست  موضوع  اين  بيان  به  الزم  البته

  و نظر اظهار تا هرگونه داريم محترم تقاضا و اساتيد عزيز زبانآموزان از تمامي .است

 ارسال زير الكترونيكي آدرس به كند كمك اثر اين بعدي چاپهاي شدن بهتر به كه را نكتهاي

 :دارند
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 اول  فصل

 زبانشناسي  بر   مقدمهاي
 
 
 
 

 چامسكي  نوآم
 

 

 او .شد متولد پنسيلوانيا ايالت فيالدلفياي شهر در 1928 دسامبر 7 در چامسكي نوآم

 لسوفي ف  ،ناسشناب ز و آنارشيست نظريهپرداز آمريكايي پدر بهعنوان او از .است

  در كه است گشتاري  زايشيـ دستور وي معروف نظرية .ميشود ياد مدرن زبانشناسي

 كه  شناختي  استعدادي  بهعنوان  زبان  گرفتن  نظر در  با  او  .شد  مطرح  ميالدي  بيستم  قرن  ميانة

 در انقالبي است،  زيستي خصوصيات بر مبتني و دارد تعلق بشر نوع به منحصرا

 از آن زمان تا كنون اين نظريه تأثير بسزايي بر .زبانشناسي و علوم شناختي ايجاد كرد

 فلسفة زبان به بررسي كاربرد، ماهيت و منشاء زبان .فلسفة زبان و فلسفة ذهن داشته است

 يات ذهن و همچنين آگاهي را موردحال آنكه فلسفة ذهن ماهيت و خصوص .ميپردازد

  تا پيش از نظريات او از ماهيت زبان و چگونگي يادگيري زبان توسط .مطالعه قرار ميدهد

 پژوهشهاي آغازگر چامسكي نوام كتابهاي و مقاالت .نداشت وجود درستي درك انسان

 عرصة در نويني زبان روانشناسي .شد چامسكي جهاني دستور وي، معروف كتاب

Grammar) Universal (Chomskey’s اين دستور بر روي تمام زبانهاي زندة .نام دارد 

 الديني انجام شدهةدر زبان فارسي نيز اين كار توسط دكتر مهدي مشكو .دنيا پياده شده است

 متحده اياالت دولت خارجي سياستهاي نقد در متعددي مقاالت چامسكي همچنين .است

 آمريكا .دارد استاد او دپارتمان بازنشسته فلسفه زبانشناسي و مؤسسة تكنولوژي

 .است آمريكا (MIT) ماساچوست
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 -grammar traditional 1 )سنتي دستور زبان(

 زبان دستور  انواع

  كه  است  زبان   ساختار  مورد  در  تجويزي  قواعد  از  مجموعهاي  دربردارندة  سنتي  زبان  دستور

 قواعد  بر  مبتني  زيادي  حد  تا  انگليسي  زبان سنتي  دستور  .ميشود  تدريس  مدارس  در  معموال  

 .است نبرده بهرهاي چندان زبانشناسي جاري تحقيقات از و بوده التين زبان دستور

 -grammar transformational 2 )گشتاري  زبان   دستور(

 گروهي ،چامسكي   مآون  ون چ    ،ن اسانشناب ز از دستور   به  كه  نهادند بنيان را دستوري

 آنها دستوري روش كه باورند اين بر گشتاري دستور هواداران .شد معروف  گشتاري

 .گيرد  قرار  زبانها  همه  استفادة  مورد  ميتواند  و  است  جهاني

 
 
 

  )هدف از تأليف اين كتاب (روش تدوين شده در اين كتاب جهت آموزش ترجمه 

  مقابلهاي تحليل  روش گرفته، قرار استفاده مورد ترجمه آموزش براي كتاب اين در كه روشي

analysis) (contrastive تحليل مقابلهاي، روشي است كه دستور دو زبان زنده را .نام دارد  

 مقابله يكديگر با روش اين در انگليسي و فارسي زبان ساختارهاي تمام .ميكند مقايسه هم با

 شود،  بيان  m مثل    ساختاري  با  انگليسي  زبان  در  X مفهوم    مثال  اگر  عبارتي  به  .ميشوند

 :يعني  .ميرساند را  مفهوم همان  كه  دارد وجود n فارسي ساختاري مثل  زبان در قطع بهطور
 

 

 
 X مفهوم

 E زبان

 m ساختار

 F زبان

n 

 
mE 

 انگليسي

 
🠚 

 
nF 

 فارسي
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 مقابلهاي  تحليل  از  خوب  مثال  يك

 و  آينده  گذشته،  حال،  زمان  :دارد  وجود  زمان  چهار  انگليسي  زبان  در  ميدانيد  كه  همانطور

  .آينده و گذشته حال، زمان :از عبارتند فارسي زبان در زمانها اما .گذشته در آينده

 اين اما ندارد، وجود فارسي زبان در گذشته در آينده زمان ميشود مالحظه كه همانطور

 زير مثال به .باشد فارسي زبان از كاملتر زمانها، نظر از انگليسي زبان كه نميشود سبب

 :كنيد دقت

I wish we would go to the park tomorrow. 

 وجه از فارسي، به زمان اين ترجمة براي اما است گذشته در آينده همان ،go would شكل  

 :ميكنيم استفاده التزامي

 .برويم  پارك  به  فردا  كاش  اي

 .باشد انگليسي زبان گذشتة در آينده زمان براي معادلي ميتواند التزامي وجه بنابراين
 
 

 
 مترجم  براي  واژگان   اهميت

 ترجمه سريعتر خود را متن كارفرما، طرف از تعيينشده وقت در بتواند اينكه براي مترجم

 معني يافتن براي فقط و باشد برخوردار مناسبي واژگاني دايرة از كه است الزم كند،

  اكيدا   ترجمه فن دانشجويان به  بنابراين، .كند مراجعه لغت فرهنگ به تخصصي واژههاي

 گسترة و كنند مطالعه دقت به را، واژه يادگيري براي معرفيشده مراجع كه ميشود توصيه

 .گسترش دهند را  خود واژگاني

 كه   كتابهايي  مناسبترين ميشوند توصيه واژه براي يادگيري پيوست( انتهاي ،1

 ):كتاب

 انگليسي  زبان  در  ضروري  واژة  4000 فرهنگ  1-

  انگليسي زبان  در ضروري واژة 504 كتاب  2-

  TOEFL) the for Words (Essential تافل واژگان فرهنگ 3-

 formation (word كتاب كامل ترجمة( واژه ساخت كتاب  4-

 Student)  School  High  the  for  (Vocabulary  دبيرستان   دانشآموزان   براي  واژگان   كتاب   5-
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(transformational grammar) دستور گشتاري 

  grammar) (generative-transformational دستور زايشيـ گشتاري يا دستور گشتاري

 گونهاي از دستور زبان است كه شيوة توصيف آن از ساختار زبانها جدا از شيوة دستور

  دستور گشتاري ميكوشد شيوههايي كه آگاهيهاي فطري افراد از .زبانهاي سنتي است

 گشتار لفظ از منظور .بيابد را ميرسد ظهور منصه به   و شده پردازش مغز در زبان دستور

  .است ما  نوشتاري  و  گفتاري  زبان  به  ما  ذهنيات  تبديل  شيوه هم )شدن  تبديل گرديدن،(

  در  كه   را  آنچه  واقعي  و  دقيق  معناي  دستوري،  توصيف  طريق  از  ميكوشد  گشتاري  دستور

 هستند  جمالت  و  كلمات  پشت  در  كه را  انديشههايي  و  دريافته دارند  وجود جمالت  پشت

  .كند  كشف

 نشدهاند جاري زبان به هنوز كه دارند وجود ما ذهن در كه ذهنياتي گشتاري، دستور در

 زيرساخت (deep structure) ميكنيم جاري  زبان  به  كه  جمالتي  مجموعه  و شده  ناميده 

 .دارند  نام  structure) (surface روساخت

 :گشتار از نمونه يك

 كرد  خوشحال  مرا  خبر  اين •

 شدم اين خبر خوشحال من از  •

 شخصي اينكه صورت به است مطرح زيرساخت يك اينجا در گشتاري، دستور مفهوم به بنا

 :است كرده پيدا حالتي دليلي به

 )دليل ( خبر  + )حالت( خوشحال  + )شخص( من  •

  بيان  به  آنها  تبديل  شيوة  تنها  و  هستند  مفهوم  اين  نحوي  تحققهاي  شده  ياد  جمله  دو  و

 دستوري گشتاري معتقد است كه هرچند دو جملة .است كه تفاوت دارد )گشتار آنها(

 و بنيادين مفهوم اما دارند متفاوتي روساخت عبارتي به يا متفاوت دستوري شكل يادشده

  .است  نزديك  هم به يا يكسان  آنها زيرساخت

 مشخصي تعداد كه ميشود فرض گشتاري دستور از استفاده با زبان تحليل  و تجزيه در

 كه است آنها شدن آشكار و دارند وجود دنيا زبانهاي در همگاني و جهانشمول  ويژگيهاي

 .دارد تفاوت



Deep Structure 
 زيرساخت

Surface Structure 

 روساخت
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  امور  انجام  آن   كاركرد  تنها  كه  بروكا  منطقة  نام  به  دارد  وجود  محلي  مغز  چپ  نيمكرة  در

 به گفتة دستورشناسان گشتاري، اين بدان معني است كه هر .مربوط به دستور زبان است

  و همگاني و مادرزادي ساختارهاي از تبديلشدهاي شكل ما زباني بيانهاي از يك

  فراوان  جمالت خلق بر گشتاري  دستور اصل  .دارد  خود  مغز در  انسان  هر كه  است  جهاني

 تعداد  از

 .دارد تأكيد واژه و قانون محدودي

 نحوبنيان و صوري دستور نوعي گشتاري دستور زبانشناسي، دقيقتر تعريف در

  قاعدههاي  و  گروهي  ساخت قاعدههاي  از جمله اشتقاق  براي  آن  در كه  ميشود  توصيف

 و روساخت اهميتي1در اين نوع دستور، دو مفهوم زيرساخت .گشتاري استفاده ميشود

 روساخت .زيرساخت سطح بازنمود بنيادي و انتزاعي ساخت نحوي جمله است .ويژه دارند

 زايشيـ دستور در واجي بخش درونداد كه است جمله نحوي ساخت بازنمود سطح از آخرين

 .است گشتاري

 

 فرايندهايي ازطريق كه  ساختاري سطح دو براساس است دستوري گشتاري دستور

 .ميشوند  يكديگرمرتبط  به  گشتار  به  موسوم
 

 
 
 

 گشتاري  زبان  دستور  بخشهاي

 دستور اكثر مانند( گشتاري نحوي مؤلفه .دارد اصلي مؤلفه سه )ديگر دستورهاي

component)  (syntactic  واجي  مؤلفه  ميپردازد،   نحو  به  كه component)  (phonological 

 ولي  .ميپردازد  معنا  به  كه  component) (semantic معنايي  مؤلفه  و  ميپردازد  آواها  به  كه

 :ميشود تقسيم بخش دو به آن نحوي مؤلفه كه است اين در ديگر دستورهاي با آن تفاوت

 .قواعد گشتاري پايه و

 

 .ميشود  ناميده  هم  ژرفساخت 1
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 .ميشود  ناميده  (component) بخش  گشتاري، دستور تشكيلدهندة  قسمتهاي از  هريك

 :از عبارتند بخشها  اين

 .ميگيرد  شكل  آن  در  جمله  زيرساخت  :پايه  بخش •

 .است  جمله  معنايي  قواعد  شامل :معنايي  بخش  •

 .ميكنند تبديل روساخت رابه زيرساخت كه است قاعدههايي شامل :گشتاري بخش  •

 .است گشتاري بخش و پايه بخش شامل :نحوي بخش  •

 .ميكند عمل جمالت روساخت بر كه است واجي قواعد شامل :واجي بخش  •

 

 

 تغيير  2-

 (transformation) گشتار تعريف

 انتقال 1- :ميرود كار به معنا دو به trans پيشوند

  translate = انتقال از يك زبان به زبان ديگر → ترجمه كردن 

  ارسال transfer = ديگر نقطة به نقطه يك از فرستادن → فرستادن

 transmit = ديگر  نقطة  به  نقطه  يك  از  كردن  ارسال  → كردن 

 لكش به  )اختي س ريز شكل( كلش ك ي زا دادن ريغيت ؛تس ا ل وح ت و ر يي غت  ،ن آ  ومد  اين عم اما

 را  زيرساختي جملة  شكل  كه است  اين گشتارها اصلي ويژگي ).روساختي  شكل( ديگر

 .شود   عوض  جمله  معناي  آنكه  بدون   ميكنند،  دگرگون 

 زيرساخت جملة در كه است اين ميگويند گشتاري دستور، اين به اينكه علت

structure) (deep روساخت شكل به را آن  و ميكند،  ايجاد تغيير structure) (surface 

 .ميكند تبديل
 
 

 

 درج،/افزايش  حذف،

 گشتار انواع 

 مانند واكنشها و كنشها از يك هر به گشتاري دستور در

  گشتار  ميكند،   بدل  آن  روساخت  به  را  جمله  زيرساخت  كه  جابجايي و  جانشيني،/جايگزيني

  حذف مانند ميشوند حذف زيرساخت، جملة عناصر از برخي حذف، گشتار در  .ميشود گفته

  مثل   ميشود  افزوده جمله روساخت  به  عنصري  افزايش،  گشتار در  .امري  جمالت  در  نهاد

 جمله عناصر از عنصر چند يا يك جانشيني، گشتار در .جمله معناي تكميل  براي بدل  افزايش
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 جابجايي گشتار .اسم جاي به ضمير شدن جانشين مانند ميشوند؛ ديگر برخي جانشين

 .ميكند جابهجا جمله روساخت در را عنصري

 
 حذف گشتار  1: مثال 

 .است  خوانده  تازهاي  افشين كتاب گفت  علي

 .است خوانده تازهاي كتاب گفت علي ← .است خوانده تازهاي كتاب علي گفت علي

 
 جابهجايي گشتار 2: مثال 

 .است  خوشحال  ميرسد  نظر  به  علي ← .است  خوشحال  علي ميرسد  نظر  به
 
 

 جانشيني گشتار 3: مثال 

Ali bought a book yesterday. He studied it very carefully. 

 

 افزايش گشتار 4: مثال 

 .ميزيست هفتم قرن در مثنوي، سرايندة مولوي، ← .ميزيست هفتم قرن در مولوي
 
 

 

  گشتاري دستور در چامسكي  مدل 

 و مفهومي (meaning) هنگامي كه ميخواهيم صحبت كنيم يا مطلبي بنويسيم، ابتدا معنا

(concept) براي بيان كردن اين معنا و مفهوم، نياز به واژگاني .در ذهنمان متبلور ميشود  

(lexicon) واژهنامه/براي واژگان بايد به فرهنگ لغت .داريم كه بتوانيم آن را بيان كنيم  

 فرهنگهاي لغت، نهتنها معاني مختلف واژه را شرح دادهاند، بلكه كاربردهاي آن  .رجوع كنيم

 قواعد  اصطالحا   واژه كاربردي  قواعد اين به  .كردهاند ذكر نيز را واژه

 زيرمقولهاي 

 (subcategorical rules) گفته ميشود.

 اجزاي  مثال  .است  واژه  speech) of (parts كالم  نوع  واژه،   زيرمقولهاي  قواعد  از  يكي

 :ميشوند تقسيم نوع هشت به انگليسي در كالم

1- n. (اسم) 

2- pron. (ضمير) 
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3- v. (فعل) 

4- adj. (صفت) 

5- adv. (قيد) 

 -conj. 6  )ربط  حرف(

 -prep. 7 )اضافه  حرف(

8- interj. (حرف ندا) 

 بهعنوان مثال، اگر واژهاي فعل است، در فرهنگ لغت نوع الزم و متعدي بودن آن را ذكر

 را  واژه  آن  كاربردي  قواعد  همراه  به  واژه،  يك  دربارة  نياز  مورد  اطالعات  تمام  بنابراين،  .ميكنند

 نظر  مورد مفهوم و معنا بيان براي واژهها اينكه از بعد .كنيم استخراج لغت فرهنگ از ميتوانيم

 مجموعة ازاينرو .بگيرند قرار هم كنار در نحوي نظر از كه است الزم شدند، انتخاب

  قواعد، مجموعة اين به .ميكنند مشخص را واژهها چيدمان كه دارند وجود زبان در قواعدي

  در  بايد  واژهها  اين  بنابراين،   .ميگويند  rules) structural (phrase ساختي  گروه  قواعد

 روي  گشتارها  .دهيم  شكل  را  زيرساختي  جملة  بتوانيم  تا  شوند  ريخته  مناسب  (PSR) يك

 .اين جملة زيرساختي اثر ميكنند و آن را به جملة روساخت تبديل ميكنند

 سطح در ما متن عمال كنيم، ترجمه را كتابي يا مقاله مثال، براي ميخواهيم وقتي بنابراين،

 .روساخت است يعني روساخت همان متني است كه بايد ترجمه كنيم 

 بهعبارتي  يا  معكوس  گشتار  فرايند  ابتدا  كه  است  اين  حاضر  كتاب  كار  چارچوب  ازاينرو،

retransformationalize آن است، شده حذف جمله از عنصري اگر يعني دهيم، آموزش را 

 شده جابهجا عنصري اگر كنيم، حذف را آن است، شده درج عنصري اگر كنيم، بازسازي را

  .بياوريم را اصلي عنصر همان باشد، شده جايگزين اگر برگردانيم، خود جاي به را آن است،

 كه است سادهاي جملة همان روساخت جملة .ميرسيم روساخت جملة به مرحله، اين از بعد

  .ميتوانيم آن را ترجمه نماييم بهراحتي

 كمك  به  كتاب،  اين در فصلهاي .انگليسي رسيدهايم روساخت جملة به  ما اين مرحله، در

 به و كنيد ترجمه را جمالت چطور كه شد خواهد داده آموزش شما به مقابلهاي، تحليل  روش

 (DSF). برسيد فارسي زيرساخت جملة

(PSR)E 🠚 (PSR)F 



Deep Structure 

Surface Structure 

S.S.F 

D.S.F 
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 بنابراين، .نيست آراسته و زيبا هنوز فارسي زيرساخت جملة ميرسيم كه مرحله اين به

 از استفاده با كه داد خواهيم آموزش را ويرايش از نكاتي ترجمه، ويرايش كارگاه فصل در

 .برسيد  (SSF) به   بتوانيد  قواعد  آن
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

 

 ساختاري ترجمة پايان

 

E 
 

 

 :ترجمه   ويرايش  كارگاه
 

Lexicon & 

Subcategorical rules 

Meaning & Concept P.S.R 

D.S.F 
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 گشتاري  و   سنتي  دستور  عناصر

 :سنتي دستور در جمله فرمول

Subject + verb + object + adverb of manner + adv. of place + adv. of time 

 فاعل + فعل  + مفعول + حالت قيد + مكان قيد + زمان  قيد

  .ميگيرند قرار اصلي فعل و كمكي فعل  بين هم frequency) of (adverbs تكرار قيود

… often, usually, always, →   تكرار   قيود 

 :بگيريد  نظر در را حال، مثال زير

Ali played the piano beautifully at the party last week. 

  Ali → اسم

  played → فعل

 piano  →  اسم

beautifully → in a beautiful way →  اسم 

party → اسم 

week → اسم 

  .هستند اسم جمله، عناصر اكثر   ميشود مالحظه كه همانطور بنابراين،

 فعل  2- اسم  1- :دارد  وجود  عنصر دو گشتاري،  دستور  در

 كمتر عناصرش تعداد است كه اين است، سادهتر از دستور سنتي دستور اينكه اين علت

 و  اسم  اگر  بنابراين،  .هستند  دو  اين  وابستههاي  جمله،  عناصر  بقية  و  فعل،  و  اسم  يعني  است

 بنابراين، .شد خواهد حل ترجمه مشكل درصد هشتاد دهيم، آموزش ابتدا را آن وابستههاي

 .پرداخت  خواهيم اسمي گروه  به بعد فصل  در



 :مثال 

 ظاهر ... و زمان، قيد مكان، قيد مفعول، فاعل، جايگاه   در ميتواند جمله در اسمي گروه

 .ميشوند تشكيل NP از موارد اين همة يعني شود،

 
 

 

 

 2  فصل

 اسمي  گروه
 
 
 

 گروه تعريف 

 .گروه، سازهاي است مركب از يك يا چند واژه كه داراي يك عنصر اصلي به نام هسته است

  اگر  مثال، براي  .ميشناسند آن به  را گروه كه آنچنان است الزامي گروه در هسته وجود

 فعلي گروه آن به باشد، فعل اگر و ميگويند اسمي گروه آن به باشد، اسم گروه يك هستة

 حضور وابستهها در گروه، .به عناصر غير از هسته در يك گروه، وابسته ميگويند .ميگويند

 تشكيل  هسته  عنوان  به  عضو  يك  از فقط  است  ممكن  گروه يك  كه  آنچنان است  اختياري

 .شود
 

 
 انگليسي  زبان   در   اسم  توصيفكنندههاي  و   Phrase) (Noun اسمي  گروه 

 اسمي گروه آن به باشد، اسم گروه، يك هستة اگر شد، اشاره گروه تعريف در چنانكه

 :ميباشد زير شكل به ساختاري داراي انگليسي زبان در اسمي گروه .ميگويند

NP = (pre-modifiers) + N + (post-modifiers) 

 اسمي گروه = )پيشرو وابستههاي( + اسمي هستة + )پيرو وابستههاي(

 .ميگويند  نيز  پيشين  توصيفكنندههاي  را  پيشرو  وابستههاي

  .ميگويند نيز پسين توصيفكنندههاي را پيرو وابستههاي

 پرانتز داخل در بنابراين است، اختياري اسمي گروه در پيرو و پيشرو وابستههاي وجود

 .آمدهاند
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