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مجری طرح :کاًَى کتاب ٍ کتابخَاًی ،دفتر داًشکذُ ادبیات
عنوان طرح:

زباى ٍ چالشْای ترجوِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى با هترجواًی چَى احوذ پَری
بررسی چالشْای زباًی ٍ تفاٍت ترجوِ از زباًْای هختلف بِ فارسی
خالصه طرح :
اگرچِ زباى فارسی از پشتَاًِ اقتصادی – سیاسی چٌذاًی برخَردار ًیست ٍ از ّوییي رٍ ارتبیا رٍشیي ٍ خا یی در قبیاث بحی ّیای
کساًی کِ بِ شکلی بٌیادی ٍ دگرخَاّاًِ هقَلِ ترجوِ را هَرد بازبیٌی قرار دادُاًذ ٍجَد ًذارد؛ اها هیتَاى بر ایي ًکتِ تأکییذ کیرد کیِ
ترجوِ ًْایتا ً ًَعی اًذیشیذى است ٍ شایذ بِ ًحَی تذاٍم بخش اثر ا لی باشذ .دست کین در سی ن ًییری ،درّیر هتٌیی ّیر ٍاشُ بیِ
تٌْایی ٍ در کٌار دیگر ٍاشگاى هتي ،زًجیرُ تَ در تَیی از تذاعیّا را فراّن هیآٍرد ٍ هضاف بر آى زباى بِ کار رفتِ از لحاظ رفتیاری کیِ
با ٌّجارّای ًحَی هیکٌذ ٍ گَیشّا ٍ عباراتی کِ بِ کار هی برد بِ هثابِ پیَستاری از ًشاًِّا عول هیکٌذ .از ّویي رٍی زباى ٍ هتي
هترجن را با جْاًی از تعیبر ،اًتخاب ٍ چالش هَاجِ هیکٌذ .کاًَى کتاب ٍ کتابخَاًی سازهاى داًشجَیاى جْیاد داًشیگاّی بیا ّوکیاری
دفتر داًشکذُ ادبیات سعی دارد چالشّای پیش رٍی هترجن در عیي ٍفاداری بِ هتي را هَرد بررسیی قیرار دّیذ .از اییي رٍ قصیذ دارد
جلسِ سخٌراًی با عٌَاى «زباى ٍ چالشّای ترجوِ» با حضَر احوذ پَری (ًَیسٌذُ ٍ هترجن) برگسار کٌذ.
احوذ پَری ًَیسٌذُ ٍ هترجن هعا ر است .اٍ هذرک لیساًس خَد را از داًشگاُ عالی اسکاتلٌذ ٍ هیذرک فیَق لیساًسیش را از داًشیگاُ
ًیَکاسل اًگلستاى دریافت کردُ ٍ پس از آى در ساث  ۷۶۳۱بِ ایراى باز گشتِاست .پَری هترجن رٍح ٍاشُّا است .اٍ هترجوی است کیِ
بِ هذد ترجوِ ،اشعار شاعراًی ّوچَى پابلَ ًرٍدا ،آًا آخواتٍَاً ،اظن حکوت ٍ  ...شعرّایشاى را برای خَاًٌذُ فارسی زباى خَاًذًی کرد.
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