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 چکیده

رسد. نقد بر آن است تا ذوق عامـه را   اندیشه نقد و نقد اندیشه به یونان باستان و بوطیقای ارسطو می
توانـد بـه تقویـت     های درسـی هـم مـی    ذیب و فکر نویسنده را تربیت کند. در این میان نقد کتابته

کیفی محتوا و هم به زیبایی شکل اثر منجر شود. بر این اساس بـه بررسـی، تحلیـل و نقـد شـکلی و      
براسـاس روش تحلیلـی ـ توفـیفی      الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبـان عربـی  محتوایی کتاب 

خته شد. نتایج بررسی نشـان داد کـه کتـاب رادـر دارای نکـای اـوتی از جملـه پیشـگامی در         پردا
مودوع موردبررسی، ارائۀ نظریای مختلـ  و جدیـد در ریطـۀ نقـد و تحلیـل ترجمـه، اسـتفاده از        

پژوهی و کثری منابع تخصصـی در رـوزن نقـد ترجمـه اسـت. بموـد آموزشـی         نظرای جدید ترجمه
بـه مویارهـای آموزشـی و بوـد پژوهشـی آن نیـز مطلـوب اسـت و تـوان           کتاب اوی و میزان توجـه 

استنادی مقبولی دارد. اما در عین رال  دارای نکای دویفی ازجملـه: طـرج جلـد نامناسـب و عـد       
آرایی دوی  و درجۀ خوانایی پایین، عد  وردی رویـه   رعایت مویارهای طراری در جلد، ففحه

مولوماتی و دانش پیشـینی مخاطبـان، تناسـب انـدو عنـوان بـا       در ارائۀ مطالب، عد  توجه به سابقۀ 
های ناکافی و رضور کم مؤل  در متن و مقولۀ محتوا و نگاه آموزشـی نقـد ترجمـه     محتوا، تحلیل

 با الگوهای نقد ذکرشده در کتاب است. 
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Abstract 

The idea of critique and critique of thought dates back to ancient Greece and 

Aristotle's Poetics, critique is intended to refine public taste and train the writer's 

mind. Hence textbook critique can both strengthen the quality of the content and the 

beauty of the work. The form and content of the book "Translation Evaluation 

Models, Based on Arabic Language" were reviewed, analyzed and critiqued based 

on the analytical-descriptive method. The results of the study showed that the 

present book has strengths such as pioneering in the subject under study, presenting 

different and new theories in the field of translation criticism and analysis, using 

new ideas of translation research and the multiplicity of specialized resources in the 

field of translation criticism. The educational dimension of the book is strong and 

the level of attention to its educational and research criteria is also desirable and it 

has an acceptable citation power. Not having unity of procedure in presenting the 

content, not paying attention to the information background and prior knowledge of 

the audience, low relevance of the title to the content, insufficient analysis and low 

presence of the author in the text and content and educational view of translation 

criticism with the criticism models mentioned in the book. 

Keywords: criticism, translation, ; Shahriar Niazi, translation evaluation 
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 مقدمه
های دوسویه دارند. چنانچه عمـل و عمـل را    های دانش بشر رابطه علم و عمل در تما  روزه

ها بپردازیم و تالش کنـیم هـر دو    در روزن ترجمه توری  کنیم و به بیان هستی و چیستی آن
ویژه در نیم ارن اخیـر تحـت عنـاوینی     رسیم که به ای می م به پدیدهرا در یک راستا ارار دهی

هـای   شناسی و علم ترجمه از زوایای گونـاگون و بـا نگـرش    ازابیل مطالوای ترجمه، ترجمه
های گوناگون ارار گرفته اسـت. بـا بررسـی ترجمـه و      متفاوی موردبررسی متخصصان رشته
هـای اابـل اسـتفاده و     آوری داده مند و جمع های نظا  ترجمه کردن از طریق تکیه بر پژوهش

پـردازی   شناسی اادریم به تشریح، تحلیـل و اههـارنظر یـا نظریـه     ها در روزن ترجمه بحث آن
درمورد تما  آنچه به نوعی در فرایند ترجمه دخالت دارد، بپردازیم و ابوـاد عملـی و نظـری    

فرایند ترجمه را در جهت کمی تر نوآورانه واکاوی کنیم و  ترجمه را هرچه بیشتر و گسترده
و کیفی، تسریع یا بهبـود ببخشـیم. دسـت یـافتن بـه ایـن مهـم، مسـتلز  آشـنایی بـا نظرهـا و            

هایی است که یا از سوی مترجمان در روزن عمـل یـا از سـوی متخصصـان در رـوزن       نظریه
 ها و اهداف گوناگون عنوان شده است. نظر، با خاستگاه
ضای آمـوزش عـالی و مراکـز دانشـگاهی و ت سـی       های اخیر، با گسترش ف در سال

رشتۀ مترجمی زبان عربی در مقـاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـری، اسـتادان و مدرسـان ایـن        
هـا بسـته و    ها، کمر همت به ت لی  آثاری به فراخور نیاز دانشجویان این رشـته  مراکز و رشته

نطبـق بـا اهـداف و ماهیـت     اند. از سویی دیگر، لزو  نگـارش آثـاری م   ت لیفاتی عرده داشته
اندرکاران ایـن مراکـز را بـرآن داشـته      های آکادمیک، فارب نظران و دست مراکز و رشته

گـوی   سـاز تولیـد و پاسـ     که آثاری ت لی  شوند که متناسب بـا نیازهـای مخاطبـان و زمینـه    
ری سؤاالی و نیازهای مطرج در این زمینه باشند. بنابراین گفتار رادر با مالرظۀ این دـرو 

و اهداف مذکور برآن شده یکی از آثار مهم و به نوعی پیشگا  در روزن بررسـی و تحلیـل   
شناسی تـ لی  کتـب دانشـگاهی بـه بررسـی و نقـد بنشـیند.         ترجمه را از منظر افول و روش

ترین محاسن و موایـب شـکلی و    ( مهم1همچنین بر آن است تا به این سؤاالی پاس  گوید: 
( تا چه انـدازه  2کدا  است؟  ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربیالگوهای محتوایی کتاب 
تواند انتظارای دانشجویان مقطع ارشـد و دکتـری مترجمـی زبـان عربـی را       کتاب رادر می
 برآورده کند؟

اثـر شـهریار    الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربـی کتاب پیش رو با عنوان 
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ففحه از انتشارای دانشگاه تهران است که در سـال   236شامل  1نیازی و زینب ااسمی افل
عـالوه   درس بـه  15بار به زیور طبع آراسته شد. این کتـاب دارای مقدمـه و    برای اولین 1397
نامـه اسـت. در درس اول و دو  رونـد پیـدایش و توسـوۀ       بنـدی و اسـمت منـابع و وا ه    جمع

ر گرفتـه اسـت و از درس سـو  تـا     مطالوای ترجمه و مسائلی دربارن ترجمه موردبررسی ارا
های ترجمۀ آنتوان برمن، پل گرای ، مایکـل هالیـدی و رایـه رسـن،      درس پانزدهم، نظریه

 ان رنه الدمیرال، پیتر نیومارو، جولیان هاوس، کارمن گارس ، باسل رـاتم وان میسـون،   
ااـع شـده   یوجین نایدا،  ان پل وینی وداربلنه، گیدئون توری وکاترینـا رایـ  موردمدااـه و   

بنـدی مبارـث پیشـین پرداختـه شـده اسـت. بنـا بـه اذعـان           است. در درس آخر هم به جمـع 
نویسندگان کتاب رادر، دانشجویان مقاطع کارشناسـی ارشـد و دکتـری مطالوـای ترجمـه      

ای تنظـیم شـده    عربی، گروه هدف این کتاب هستند، به همین دلیل نوشتار رادـر بـه گونـه   
و همچنــین در مقــا  یــک کتــاب پایــه، مــورد اســتفادن   اســت تــا بــه عنــوان کتــاب درســی 

 (1397ای ارار گیرد )نک، مقدمه،  پژوهشگران، استادان و مترجمان ررفه
 

 پیشینۀ تحقیق
رغم اینکه مبحث ترجمه ادمتی طوالنی در زنـدگی بشـر داشـته و پیشـینۀ آن بـه اولـین        علی

عنـوان یـک علـم     ا ایـن پدیـده بـه   گردد، امـ  ها با دو زبان متفاوی برمی برخوردها میان انسان
هـا و تبـادل آرا و افکـار در ایـن      ای نه چندان طوالنی دارد ولی بـاز بـاوجوداین بحـث    سابقه

های بسـیاری   عرفه بسیار زیاد است و نویسندن گفتار رادر موتقد است هنوز جای پژوهش
تـاب  در این عرفه خـالی بـوده و در رابطـه بـا مودـوع مقالـۀ رادـر کـه بررسـی و نقـد ک          

 است تاکنون پژوهشی فوری نگرفته است. الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربی

                                                                                                                                        
عربی و از اعضای هی ی علمی دانشگاه تهران اسـت.   شهریار نیازی دارای مدرو دکتری زبان و ادبیای  1.

مطالوۀ تاریخی مونایی دربارن االسماء الحسنی انتشـارای دانشـگاه   توان به  های وی می ترین کتاب از مهم
شـناختی متـون    تحلیل زبانانتشارای پژوهشگاه علو  انسانی و مطالوای فرهنگی و ترا دی ابلی  ، تهران

شناسـی زایشـی ـ     زبـان تـوان   ای وی مـی  از کتب ترجمه جۀ سوری اشاره کرد.عربی و نگاهی جامع به له
 را نـا  بـرد )نـک:   های سـبک شـناختی    زدایی از منظر پژوهش آشنایی و گشتاری در دستور زبان عربی

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shniazi/#activity-18) زینب ااسمی افل نیز فارغ التحصیل دکتری زبان و .
شـناختی   تحلیـل زبـان  بر کتاب رادر، در نگـارش کتـاب    ادببیای عربی از دانشگاه تهران است و عالوه

ــی  ــون عربـ ــته      متـ ــاری داشـ ــازی همکـ ــهریار نیـ ــا شـ ــی بـ ــه علمـ ــدین مقالـ ــارش چنـ ــت.   و نگـ اسـ
.(https://www.magiran.com/author/profile/441784). 

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shniazi/#activity-18
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 های پژوهش یافته
 ارزیابی ساختاری کتاب الگوهای ارزیابی ترجمه، با تکیه بر زبان عربی

توانـد   های درسی دانشگاهی بـا توجـه بـه اهـداف آموزشـی و نـوع درس مـی        ساختار کتاب
ساختار مناسب، ت ثیر زیادی در جذابیت کتاب بـرای خواننـده و نقـش    متفاوی باشد. داشتن 

(. بنــابراین هــاهر بیرونــی کتــاب، ســاختار 27، ص 1388مهمــی در یــادگیری دارد )ردــی، 
ــم آن    ــب و رج ــت مطال ــوان، فهرس ــه، عن ــب و فکوران ــب،    مناس ــان مناس ــبک و زب ــا، س ه

ت محتوای اثـر تـ ثیر فراوانـی    نویسی، در یادگیری و کاربس ها و خاتمه آرایی، پاورای ففحه
 (.100، ص 1400دارد )زارع برمی، 

 
 طرح جلد

کنند و بـه نـوعی    با توجه به اینکه عدن زیادی از افراد کتاب را براساس جلد آن اضاوی می
اولین راه ارتباطی نویسنده با خواننده است دارای اهمیـت فراوانـی اسـت. تصـاویر و فونـت      

تـرین زمـان ممکـن بـا      ین کیفیـت را داشـته باشـد و در سـریع    شده در جلد باید بهتـر  انتخاب
ای انتخاب شـود کـه    بندی طرج روی جلد نیز باید به گونه مخاطب ارتباط برارار کند. رنگ

تـوان از روش اسـرارآمیز    عنوان در آن بیشتر به چشم آید. در طراری روی جلد کتـاب مـی  
ا مشغول و مشـتاق بـه خوانـدن کتـاب     بودن استفاده کرد. بدین مونی که ذهن بیننده کتاب ر

خالی  الگوهای ارزیابی ترجمه(. طرج جلد کتاب 38، ص 1399کند )غالمولی پورزرندی، 
از عالئم و تصاویر بوده و از ترکیب دو رنگ زرد آمیخته به سبز روشن در اسمت بـاالیی و  

انـد. نـوع    سیاه در اسمت پایینی تشکیل شده که به وسیلۀ خط ارمزرنگـی از هـم جـدا شـده    
کار رفته در طرج جلد بایستی با محتوای اثر مرتبط باشد؛ مثالً اگر کتابی با مودـوع   رنگ به

بورس و ااتصاد باشد نبایستی از رنگ ارمز در آن استفاده کـرد یـا اگـر کتـابی بـا مودـوع       
رو  (. ازایـن 39ادبیای مقاومت است موموالً از رنگ ارمز در آن اسـتفاده شـود )همـان، ص    

دلیل داشتن مفهـو  اعتبـار و دانـش و دوسـتانه و گـر  بـودن، بـا         رسد رنگ زرد به ظر مین به
محتوای اثر ارتباط برارار نکرده و بهتر بود در طرج جلد کتاب از رنگ آبی کـه بـه مفهـو     
اعتماد و آرامش و تفکر است و در فرهنگ اسالمی، رنگ مقدسی بوده و از ارترا  خافی 

(. برای مثال رنگ سـبز کـه بـه    63، ص 1375اکبرزاده،  شد )علی میبرخوردار است استفاده 
توانسـت باشـد.    مفهو  زندگی و ریای است جایگزین خوبی برای رنگ جلد این کتاب می
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ناگفته نماند رنگ سیاه که اغلب فضای طرج جلد ایـن کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده،      
ود زیادی با مفهو  و محتـوای کتـاب   سبب دارا بودن مفهو  کنترل و ادری توانسته تا رد به

ارتباط ایجاد کند، اما اسمت باالیی کتاب که به رنـگ زرد و سـبز درآمـده خـالی و بـدون      
توانست با جای دادن نوشته و عبارتی مربوط به نقد و ارزیابی، مثالً  ای باای مانده و می نوشته

دیگر، تصویر بهتری بـه   ای های فحیح و نادرست مربوط به جمله نوشتن دو جمله از ترجمه
 هاهر کتاب بدهد.
کار رفته در عباری عنوان هم کالیبری است و کاربرد آن در عناوین  نوع الم به

های  ها در طرج جلد از الم کتب دانشگاهی مرسو  نیست، چراکه موموالً در عنوان کتاب
 شود. لوتوس استفاده می نازنین و بی زر، بی بی

 

 عنوان کتاب
، 1378ای منضبط از محتوای آن است )ررّی،  ای از هویت آن و فشرده جلوه عنوان هر اثر

شود، اما این کلمای در  (. هر چند عنوان یک پژوهش از کلماتی محدود تشکیل می10ص 
نظران  جلب نظر و توجه و رتی در میزان یادگیری و فروش اثر ت ثیرگذار است. فارب

که شامل جزئی بودن، گویایی، اختصار، داّت و  اند افولی را برای انتخاب عنوان برشمرده
، ...«بررسی »های  (. در عنوان بایستی از آوردن وا ه10، ص 1391جذابیت است )خاکی، 

و... تا رد امکان خودداری کرد، زیرا پژوهشی که انجا  « مطالوه...»، ...«تحقیق دربارن »
(. با نگاه به 163، ص 1378شود خود بررسی و مطالوۀ علمی مودوع است )فتوری،  می

پیداست که نویسنده تالش کرده تا جذابیت و  الگوهای ارزیابی ترجمه...عنوان کتاب 
« الگو»رسد استفاده از وا ن  طرج نو مودوع موردبررسی خود را نشان دهد. لیکن به نظر می

ها  آن اند، فاربان هایی که موردبررسی ارار گرفته در عنوان کتاب، بجا نیست، زیرا نظریه
اند و باید توجه  عنوان فرمولی برای ارزیابی ترجمه ارائه نداده های خود را مشخصاً به نظریه

عنوان یکی از  ها به شان است که استفاده از آن شناختی داشت نظرای آنان تحقیقای زبان
به جای  «ها نظریه»رسد کاربرد  نظر می تواند مفید باشد. بنابراین به های ارزیابی ترجمه می راه
تر باشد. کوتاه کردن عنوان ازجمله نکای مثبت در طرج جلد است که  مناسب« الگو»

به خوبی به این مهم واا  « با تکیه بر زبان عربی»تر در  مؤلفان کتاب با انتخاب الم کوچک
 اند. بوده
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 آرایی و زبان نگارش صفحه
ی و سالسـت نثـری اسـت    ای از موفقیت هر اثر مدیون شفافیت، سادگ تردید بخش عمده بی

که برای انتقال مفاهیم آن انتخـاب شـده اسـت. نثـر یـک کتـاب کارآمـد و اثـربخش بایـد          
تـرین وا گـان ممکـن بیشـترین آگـاهی را بـه او        خواننده را به مطالوه ترغیب کنـد و بـا کـم   

ای باشد که خواننده بـدون   برساند. شیون نگارش یک کتاب دانشگاهی کارآمد باید به گونه
رین ابها  بـه افـل مطلـب دسـت یابـد و از اطنـاب ممـل و ایجـاز مخـل بـه دور باشـد            ت کم

(. زبان نوشتاری کتـاب رادـر فـریح و گویـا، سـاده و روان و      12، ص 1392)منصوریان، 
جمالی آن دارای درجۀ فهم و خوانایی باالیی است. محتوای مطالب آن بـا آنکـه برگرفتـه    

نشــانی از ترجمــه نــدارد و ایــن رــاکی از تســلط شــده و غیرفارســی اســت  از منــابع ترجمــه
آرایـی   ترین دو  کتاب در این مورد فـفحه  نویسندگان به محتوا و مودوع اثر است. مهم

های نابجا و بدون روند منطقی به شـکل هـاهری کتـاب     بندی آن است. برای مثال پاراگراف
لحاظ شکلی بـا   خلل جدی وارد ساخته است و عد  تناسب در توداد سطور بین ففحای به

و  122، 107، 106، 71، 70،  69، 68، 67، 66، 45، 44، 13، 12، 3،  2مقایســـۀ فـــفحای  
توان مشاهده کرد. عد  رعایت وردی رویه در ذکر نا  مترجمـان آیـای اـرآن     را می 123

بـدون ذکـر متـرجم، امـا در      45و  44در ففحای مختل ؛ بـرای مثـال آیـای در فـفحای     
 جم بوده است.با ذکر متر 52ففحۀ 

« واسـازی »های نظریای ترجمه نظیر:  استفاده از کلمای مبهم در تودیح برخی مؤلفه
رفـت )نـک، نیـازی و ااسـمی افـل،       به کار مـی « ترو یا عد  رعایت»که بهتر بود عباری 

 (.44، ص 1397
ــاری ــب         عب ــم و در اال ــدا از ه ــر ج ــن اث ــم در ای ــه ه ــوط ب ــوعای مرب ــا و مود ه

پاراگراف دو  و سو  یک مودوع  3آمده است. برای مثال در ففحۀ هایی مجزا  پاراگراف
پـاراگراف   5شوند و جـدا کـردن ایـن دو از هـم فـحیح نیسـت. در فـفحۀ         وارد تلقی می

 9انـد. در فـفحۀ    چهار  و سو  نیـز بـدون رعایـت افـل هـم مودـوعی از هـم جـدا آمـده         
ی از این نقص در سراسر کتاب پاراگراف سو  و دو  نیز همین رالت را دارند. موارد فراوان

 اابل ذکر است که در این مجال کوتاه گنجایش ندارد.
رسـد   نظـر مـی   ها به دو زبان فارسی و عربـی اسـت. بـه    نمونۀ دیگر ذکر برخی جدول

ها به دو زبان فارسی و عربی جز افزودن بر رجم کتاب ت ثیر دیگـری نـدارد.    آوردن جدول
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اشـاره کـرد. عـد  ورـدی رویـه در       7و  6فـفحای  تـوان بـه جـداول     برای این مـورد مـی  
آرایی کتـاب اسـت. نویسـندن کتـاب برخـی       گذاری متون عربی هم از نوااص ففحه اعراب
گـذاری برخـی    گذاری دایق ذکر کرده رـال آنکـه از اعـراب    های عربی را با اعراب عباری

، 161،160، 151، 140، 139تـوان بـه فـفحای     دیگر غافل مانده است برای ایـن مـورد مـی   
 اشاره کرد.  199و  198، 197، 181

یکسانی اندازه و الم متون عربی و فارسی هـم ازجملـه مـوارد بدشـکلی در آرایـش      
هـا توجـه کنـد، امـا بـاوجوداین       شـود نویسـنده بـدان    ففحای کتاب است کـه پیشـنهاد مـی   

سـت.  خـوبی اعمـال شـده ا    های دو  به بود در هر فـفحه بـه   های ابتدای پاراگراف تورفتگی
هـا   ها و عنوان زیرمجموعـه  ها نا  فصل متر است. در سرففحه سانتی 15/1فافلۀ بین خطوط 

 24های هر ففحه با الم ریزتر نوشـته شـده اسـت. هـر فـفحه از       درج شده است. زیرنوی 
ای کـه پیشـنهاد    های با اطع وزیری مناسب است. تنها نکتـه  سطر تشکیل شده که برای کتاب

شـد نمـای کتـاب زیبـاتر      یای شریفه داخل پرانتـز گلـدار اـرار داده مـی    شود اینکه اگر آ می
 نمود. می

 

 الگوهای ارزیابی ترجمه...ارزیابی محتوایی کتاب 
نامـه   درس، منابع و وا ه 13ای شامل یک مقدمه،  ففحه 236کتاب رادر در یک مجموعۀ 
مسائلی »درس دو : ، «روند پیدایش و توسوۀ مطالوای ترجمه»تدوین یافته است. درس اول: 

، درس پــنجم: «پــل گــرای »، درس چهــار : «آنتــوان بــرمن»، درس ســو : «دربــارن ترجمــه
مایکـل هالیـدی و رایـه    »، درس ششـم:  «مایکل هالیدی و رایه رسـن، تحلیـل انسـجا  مـتن    »

، درس هشـتم:  « ان رنـه الدمیـرال  »، درس هفـتم:  «رسن، تحلیل ساخت گذرایی در ترجمـه 
، درس یـازدهم:  «کارمن گارس »، درس دهم: «جولیان هاوس»س نهم: ، در«پیتر نیومارو»
 ان پـل وینـی   »، درس سـیزدهم:  «یوجین نایـدا »، درس دوازدهم: «باسل راتم وایان میسون»

، و درس «کاترینــا رایــ »، درس پــانزدهم: «گیــدیون تــوری»، درس چهــاردهم: «وداربلنــه
 بندی مبارث کتاب است. شانزدهم شامل جمع

 

 و روزآمدی کتابجامعیت 
منظور از جامویت یک اثر آن است که مبارث آن بیشترین پوشش ممکن را در پرداختن به 
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مبارث و منابع مرتبط با محور بحث خود داشته باشـد. هـر چنـد در عمـل از هـیی اثـری بـه        
توان انتظار جامویت نسـبی را از   توان انتظار جامویّت داشت، اما رداال می مونای کامل، نمی

داشت. به این مونا که بیشتر مخاطبان اثر، به اغلب مبارث موردنظر دست یابنـد )ردـی،    آن
( با توجه به نوپا بودن رشتۀ مطالوای ترجمۀ عربـی در کشـور و لـزو  تـ لی      22، ص 1388

های ترجمه در االب یک کتاب گردآوری شده باشد، طرج و تـالش   ثری که در آن نظریها
 شود. د تلقی مینویسندگان در نوع خود جدی

محققان روزن ترجمۀ زبان عربی عمدتاً برای آشنایی با نظریـای ترجمـه بـه منـابع و     
هـا در   کردند. از طریق مراجوه به منابع و مقاالی التین که این نظریه مراجع التین مراجوه می

 گونه که گفتـه شـد التـین بـودن     شدند و همان اند با این نظریای آشنا می آن شرج داده شده
رو ت لی  یـک اثـر بـه زبـان فارسـی در       این منابع کار را برای ایشان دشوار ساخته بود. ازاین

آید. نویسـندگان در ایـن اثـر     رساب می گشای این موضل به نوع خود طرری نو بوده و گره
ها را در اثر خود گردآوری کنند. نگاه به فهرسـت مطالـب    ترین نظریه اند تا مهم تالش کرده

دسـت   از آن است که نویسنده تا ردود زیـادی توانسـته جامویّـت نسـبی را بـه     کتاب راکی 
آورد، اما پـرداختن بـه توـدادی از الگوهـا از جامویـت اثـر کاسـته اسـت و الگوهـایی نظیـر           
کتفورد و ... موردبررسی ارار نگرفته است. اینکه چرا فرفاً بـه ایـن الگوهـا بسـنده کـرده و      

نـوتی، رومـن یاکوبسـن و آلفـرد شـوتر و پیرینـی در ایـن         الگوهایی نظیر کتفورد، الرن  و
کتاب ذکر نشده است؟ یا رداال الز  بود نویسـندگان در مقدمـه بـه علـل ایـن عـد  ذکـر        

ازپـیش   رو به شرط ذکر الگوهـای یادشـده درجـۀ جامویـت آن بـیش      کردند. ازاین اشاره می
 شد. می

مندی مولّ  از  ناسایی و بهرههای مهم در ارزیابی جامویت یک اثر، ش از دیگر مؤلفه
منبـع فارسـی، عربـی،     122مجلّای و مولّفـان هسـتۀ رشـتۀ خـود اسـت. در کتـاب رادـر از        

مجلۀ فارسی علمی دانشـگاهی در رـوزن    33اینترنتی و انگلیسی استفاده شده که از این میان 
نظـر   منبـع افـیل انگلیسـی بـوده اسـت. بـه       15کتاب هستۀ عربـی و   1شناسی،  ترجمه و زبان

دهـد، چراکـه    رسد اثر رادر را در یک رد متوسـط از لحـاظ جامویـت منـابع اـرار مـی       می
طلبد که از منابع التین بسیار بیشتر استفاده شود، امـا همـین    محتوای علمی وارداتی کتاب می

 نماید. مطالب هم در آشنایی و رفع نیاز محققان در روزن ترجمه تا ردود زیادی کافی می
ر تبیین و ارزیابی جامویت یک اثر فراتـر رفـتن آن در مقایسـه بـا آثـار      مؤلفۀ دیگر د
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توان گفت کـه بـا    (. به جرئت می10، ص 1392مشابه در زمینۀ مودوعی است )منصوریان، 
هـا   تـرین کتـاب در رـوزن ارزیـابی ترجمـه      مالرظۀ این مؤلفه کتـاب رادـر اولـین و جـامع    

توانسـتند مطالـب دیگـری هـم      ویسندگان میهای ترجمه است و هر چند که ن برمبنای نظریه
تر کنند، اما در این رد فولی هم اثری در رد و اندازن آن فوالً در  بدان بیفزایند و آن را غنی

 کشورمان ت لی  نشده است.
 

 توان استنادی کتاب
منظور از توان اسنتادی یک اثر، این است کـه مطالـب آن چگونـه و بـا چـه نـوع کیفّیـت و        

طـور کـه    قایسه با منابع پیشین با مودوع مشـابه، نوشـته شـده اسـت. البتّـه همـان      کمیّتی در م
تواند در فضایی خالی، ناگهان تولید شود و نویسـنده نیـز    ای نمی دانیم هیی کتاب یا مقاله می
تواند تمامیّت آن را یکسره متولق به خود بدانـد و تمـا  مطالـب را از پـیش خـود تولیـد        نمی

طلب و محتوایی تازه به مطالب آثـار پیشـین انتظـاری اسـت کـه از آثـار       کند، ولی افزودن م
طـور کـه اـباًل اشـاره شـد محتـوا و رویکـرد         ت لیفی و تحقیقی همیشه مطرج اسـت. و همـان  

های موجود از نویسندگان کتاب رادر راکی از وسوت اطالعاتی و تسـلط ایشـان    پژوهش
و ترجمه است و همـین وسـوت اطالعـاتی    به منابع و مدارو موجود در زمینۀ مبارث زبانی 

منبـع در کتـاب    220را در منابع مورداستفادن کتاب خود نشان داده است. اسـتناد بـه رـدود    
شود و تـوان   ها مشاهده می الی آن ای در رد مطلوبی است که آثار موتبر در البه ففحه 236

 و ارزش استنادی کتاب را باال برده است.
داری  ر توان استنادی کتاب رادر ت ثیر مثبت داشته، امانـت هایی که د از دیگر مؤلفه

در استفاده از منابع مختل  آن است. نویسنده ارجاعای و استنادای خود را با نهایت دات و 
وسواس انجا  داده و اثر خود را در ایـن خافـیت برجسـته کـرده اسـت. امـا یـک نمونـه از         

مـدپوری در پـاورای چنـین آورده اسـت:     به نقـل از ار  156داتی از ارجاعای در ففحۀ  بی
؛ که چنـین ارجـاعی فـحیح نیسـت چـرا کـه       11، ص10-12(.....فص1383پوری، ارمد )

« 11ص»به مفهو  برداشت توأ  با تلخیص اسـت و در ادامـه ذکـر    « فص»ارجاع به فوری 
دهی فحیح نیست. ارجاع شمارن دو  در همـین فـفحه نیـز بـه همـین       از لحاظ روش ارجاع

(. 156، ص 1397ست که الز  اسـت افـالج شـود )نـک، نیـازی و ااسـمی افـل،        منوال ا
 طور. نیز همین 151و  150در ففحای  2و  3ارجاعای شمارن 
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 های تازه های جدید و افق طرح سؤال
ای بـرای نقـل و انتقـال دانـش بـه خواننـدگان        های درسی دانشگاهی نباید فقط وسـیله  کتاب

هـای   های جدیدی در ذهـن دانشـجویان ایجـاد کنـد و افـق      باشد، بلکه باید مطالب آن سؤال
ــازه ــرانگیختن رــ  کنجکــاوی و     ت ــق ب ــن هــدف از طری ــان بگشــاید. ای ــیش روی آن ای پ

 ،1388یابـد )ردـی،    کاوشگری در دانشجویان و آموزش تفکر انتقادی به آنـان تحقـق مـی   
 (.23ص 

امل ترجمـه،  ای مطالوـای ترجمـه، شـ    رشـته  با توجه به مودوع کتـاب، ماهیـت میـان   
ادبیــای، زبــان شناســی، علــو  اجتمــاعی، مطالوــای فرهنگــی و... فرفــت مناســبی را بــرای  

های سنتی روزن ارزیابی ترجمـۀ عربـی فـراهم آورده اسـت. بـا مطالوـۀ        تجدیدنظر در روش
کتاب رادر مخاطبان یقیناً به این سؤال خواهند رسید که ترجمه و ارزیـابی و نقـد آن اطوـاً    

 آنچه اباًل در این روزه رایج بـوده فراتـر اسـت و الز  اسـت بـا زبـان اسـتداللی       تواند از  می
 شناختی به مودوع ترجمه نگریسـت و فـحت و سـقم و کیفیـت آن را مـورد      و علمی زبان

توانـد در   شـده در کتـاب رادـر مـی     های ارزیـابی ارائـه   سنجش ارار داد. هر کدا  از نظریه
هـای فراوانـی اـرار     رداری ارار گیرد و مودوع پـژوهش ب های فراوانی موردبهره ارزیابی متن

طـور. کتـاب رادـر توانسـته بـه       هـا هـم همـین    های ایـن نظریـه   گیرد و رتی تک تک مؤلفه
مطالـب بـه کـاوش و تفکـر     رفظ و ازبر کردن مخاطبان این نکته را برساند که باید به جای 

کار گیرنـد.   ها به ها در ترجمه روی بیاورند و خلّاایت خود را در پاس  به نقاط مبهم و چالش
هایی برای هر کدا  باعث شده تـا   ها و ذکر شاهد مثال های نظریه رو پ  از شرج مؤلفه این از

انـد عنـوان و    هایی کـه از خوانـدن مبارـث ابلـی مطـرج شـده       خواننده با اهداف و دروری
 مودوعای پژوهشی دریافت کند. 

 

 توان آموزشی کتاب
بایست به این نکتـه وااـ  بـود کـه اولـین       شود می کتب درسی می زمانی که فحبت از نقد
ویژه کتب درسی دانشگاهی انتقال پیا  آموزشی اسـت. بنـابراین اگـر     هدف کتب درسی، به

در نقد کتب درسی دانشگاهی این مودوع نادیده گرفته شود، نقد اثر موردنظر ابتر مانـده و  
گـر در نقـد کتـب درسـی دانشـگاهی      به هدف مطلوب دست نخواهد یافـت. بـه عبـاری دی   

(. در 221، ص 1396، نیلی ارمدآبادیتوان و نباید بمود آموزشی آن را نادیده گرفت. ) نمی
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( 220انـد )همـان، ص    رعایت افول ابواد آموزشی کُتُب، فارب نظران نکاتی مطرج کرده
 رار دهد.ها را در کتاب رادر موردمدااّه ا که گفتار رادر تالش خواهد کرد کاربست آن

 

 های مخاطبان توجه به ویژگی
ها یا دانش موجود یادگیرنـدگان )مخاطبـان و    های مخاطبان، ازپیش دانسته منظور از ویژگی

هـا نگاشـته شـده( در رابطـه بـا مودـوع اسـت. سـبک یـادگیری           کسانی که کتاب برای آن
 گیرد. ها در این بخش جای می مخاطبان، هوش، سطح شناخت و رشد آن

دانشـجویان مقـاطع کارشناسـی ارشـد و     »ۀ ایـن کتـاب چنـین آمـده اسـت:      در مقدم
دکتری مطالوای ترجمۀ عربی، گروه هدف این کتاب هستند، به همین دلیل نوشـتار رادـر   

عنوان کتاب درسـی و همچنـین در مقـا  یـک کتـاب پایـه،        ای تنظیم شده است تا به به گونه
، مقدمـه(. از  1397)نـک،  « ای ارار گیرد فهمورد استفاده پژوهشگران، اساتید و مترجمان رر

عنـوان   های آموزشی، داشتن تمرین است. اگر بخـواهیم کتـاب را بـه    های مهم کتاب ویژگی
یـک منبــع آموزشـی بــرای دروس دانشـگاهی رشــتۀ مترجمـی زبــان عربـی درنظــر بگیــریم      
 گنجاندن بخش تمرین در آن دروری است، چراکه نبایـد فرامـوش کنـیم یکـی از اهـداف     

های ترجمه به دانشجو، کمک به وی برای نزدیـک شـدن بـه مـتن و توانـایی       آموزش نظریه
تحلیل آن در بافت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جاموۀ مقصـد اسـت، درنتیجـه در مـواردی     

پیچـی پیـدا کـرده اسـت کـه نتوانسـته        کنیم که مطالب کتاب رادر رالت نسخه مشاهده می
رو اگر مخاطب این کتاب را دانشـجویان   این ارار دهد. از مویارهای یادگیرنده را موردلحاظ

دلیل دانش تقریباً اندو ایـن دانشـجویان بـا     ارشد و دکتری عربی بدانیم شاید بتوان گفت به
شناسـی و مطالوـای فرهنگـی فهـم و هضـم برخـی از مبارـث و         شناسی، جاموـه  مبارث زبان

شناسی اـوی   هالیدی و رسن با رویکرد زبانها بر ایشان دشوار باشد. برای نمونه نظریۀ  نظریه
کنـد کـه دـروری اسـت      اش چنین به ذهن متبادر مـی  یا نظریۀ نیومارو با رویکرد فرهنگی

نویسندگان با یک مقدمۀ شناختی وارد تبیین و تودیح این نوع مطالب شوند و کار را بـرای  
ا محتـوای کتـاب بـا    تر کننـد. بـه بیـان دیگـر اگـر از خـود بپرسـیم آیـ         این دانشجویان آسان

هــای آنــان در مقــاطع تحصــیلی ابلــی ارتبــاطی دارد؟ آیــا   آموختــه اطالعــای ابلــی و پــیش
نظـر   کند؟ کـه بـا تودـیحاتی کـه داده شـد بـه       ها و مطالوای ابلی آنان را تکمیل می آموخته

 های مخاطبان را رعایت نکرده است. رسد که کتاب رادر ویژگی می
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 جلب و حفظ توجه مخاطبان
هـای   های هر نوع یادگیری است و در اغلب فهرست شرط گیختن توجه مخاطبان از پیشبران

تـوان بـه    های نوشتاری می شود. برای جلب توجه در پیا  یادگیری جزو اولین موارد ذکر می
هـا شـکل و رنـگ رـروف، روش طرارـی وتضـاد یـا         هـا، طـول   مواردی ازابیل طول جملـه 

شناسـی از ایـن پدیـده بـا      رـوزن آمـوزش و روان   نظـران  کنتراست رنگ اشاره کرد. فارب
اند. آنان اابلیت خوانایی  اند و نظریۀ خوانایی متن را ارائه داده عنوان مؤلفۀ خوانایی یاد کرده

اند اگـر متنـی فااـد چنـین اـابلیّتی باشـد،        را از نکای مهم در فرایند آموزش دانسته و آورده
ــد    ــدون درو، فقــط رفــظ خواه ــب را ب ــر مطل ــه   فراگی ــوایی ب ــین محت ــابراین چن کــرد. بن

(. 61، ص 1380شـود )ملکـی،    سرخوردگی فراگیر و عد  اعتماد به نف  در وی منجـر مـی  
بایستی گفته شود که نویسـنده   الگوهای ارزیابی ترجمه...دربارن رعایت این مؤلفه در کتاب 

زیـابی ترجمـه در   دلیل پیشگا  بودن در ارائۀ الگوهـای ار  دانسته که این کتاب به خوبی می به
گیـری از   هـا و بهـره   های الگوها با استفاده از شاهد مثـال  کشور، نیاز به تودیح و تفهیم مؤلفه

پوشـانی و نزدیـک بـودن برخـی      سبب هـم  زبان فریح و شفاف است، اما در برخی موارد به
هـم  های این الگوها از رعایت این مهم غافل شده و خوانندگان را با دشواری و عـد  ف  مؤلفه

سـازی و   هـای افـزوده   اند. برای مثال در درس هفتم ) ان رنه الدمیـرال(، مؤلفـه   مواجه ساخته
پوشانی دارند. بنابراین بدون تودیح و بسط این مورد برای مخاطـب   تفسیر رداالی با هم هم

« چیسـتی ترجمـانی  »درو تفاوی این دو بسیار دشوار خواهد بود. درادامه این بحث مؤلفـۀ  
ا با جمالتی مبهم و ناوادح ارائه داده است. مضاف بر آنکه هیی مثالی هـم بـرای   الدمیرال ر

پیش دشوارتر ساخته است. یا در ادامۀ همین الگو، مؤلفۀ  از آن ذکر نکرده و این کار را بیش
هـای تفسـیر    ای اسـت کـه بـا مؤلفـه     را آورده و تودیحای ایـن اسـمت بـه گونـه    « خوانایی»

رسد. دمن اینکـه عـد  ذکـر مثـال بـرای آن هـم بـر         نظر می ی بهسازی یک رداالی و افزوده
(. نکتـۀ دیگـر اینکـه    97ــ  96، ص 1397مشکل کار افزوده اسـت )نـک: نیـازی و ااسـمی،     

ای دارد و بـه   رشـته  مطالوای ترجمه که مـاهیتی میـان   ترین مطلبی را دربارن رشته نویسنده کم
عنـوان   مطالوـای ترجمـه بـه    ، زیرا رشـته مررلۀ تکوین و بلوغ و پختگی رسیده، نیاورده است

 های کشور در مررلۀ رشد وگسترش است. ای پویا و فوال در دانشگاه رشته
رغـم آنکـه مخاطبـانش دانشـجویان دکتـری       استفاده از جمالی کوتاه و ساده، علـی 

اند و هر جا خواسـته نقـل اـولی بیـاورد      فهم و درو ها غالباً کوتاه و اابل اند، پاراگراف بوده
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تر از متن افلی ففحای ذکـر کـرده اسـت و ایـن باعـث       ها را با سطرهایی کوتاه دوباره آن
شده متن افلی و متن منقول به خوبی ازهم تفکیک شود. هنر مولّمـی نویسـنده آنجـا بیشـتر     

کند که برای تودیح بیشتر برخی مفاهیم و افطالرای، با ارجاع بـه پـاورای،    خودنمایی می
ه درسـت شـده و پیشـاپیش خواننـده را از خسـتگی رهانیـده اسـت.        جمالی و بندهای کوتا

بر آن وا گان خاصّ ازابیل اسامی خاص و اشخاص را با الم ایتالیک مشـخص کـرده    عالوه
نکتۀ مهم در پایان این بخش اینکـه   نواز و زیبا ساخته است. و هاهر متن کتاب را بسیار چشم

ت و دائم در رال دگردیسی است، بنـابراین  دانش ترجمه و علو  مربوط بدان، دانشی پویاس
کتاب رادر با محتوای ترجمه و علو  مربوط به آن، این وهیفۀ مهم را بر عهدن نویسـندگان  
نهاده تا با رفد تغییرای دانش مربوطه، آن را در مقاطع زمانی مختل  از لحاظ سـاختاری و  

آنـان را پاسـ  دهنـد. در غیـر      محتوایی بازنویسی کنند و بتوانند با رفظ مخاطبـان، نیازهـای  
 فوری کتاب رادر از طراوی و خافیت نوبودگی سااط خواهد شد. این

 

 ایجاد فرصت تأمل و درک مطلب برای خوانندگان
تر گفته شد کتاب دانشگاهی ماهیّتی آموزشی دارد و اـرار اسـت دانـش،     طور که پیش همان

ا به پیگیری مودـوع تشـویق کنـد.    تخصص یا مهاری مشخصی را به خواننده بیاموزد یا او ر
هـای یـادگیری و    بنابراین لحن و شیون بیان نویسنده باید تا آنجا کـه ممکـن اسـت بـا نظریـه     

های پرتکرار  ها همخوانی داشته باشد. مثالً آیا نویسنده به پرسش های علمی این نظریه توفیه
تواند مطالـب   کمک میخوانندگان اندیشیده است؟ تا چه میزان مخاطب افلی بدون نیاز به 

های عملی و مسائلی برای تفکّر در کتاب موجـود اسـت؟ و    کتاب را درو کند؟ آیا تمرین
انـد؟   آیا برای آشـنایی مخاطبـان بـا مفـاهیم در پایـان اثـر وا گـان تخصصـی توریـ  شـده          

(. به عبارتی بهتر بایستی دید آیا نویسنده به فکـر ایجـاد فرفـت    14، ص 1392)منصوریان، 
و درو مطلب برای مخاطب بوده است؟... مولّ  باید ایـن کـار را بـا طـرج نکـای و       ت مّل

برانگیز برای مخاطبان و ایجاد شـرایط ت مّـل نقادانـه و شـرج و بسـط بیشـتر،        سؤاالی چالش
 زمینه را برای یادگیری مخاطبان فراهم کند.

و  نویسندن مقالۀ رادر موتقد است در فورتی کـه مولّـ  یـک اثـر، خـود مـدرس      
سبب تجربه و  مولّم در زمینۀ مودوعی خاص باشد و بخواهد دست به ت لی  بزند، اثر وی به

ابول از لحـاظ بموـد    آشنایی با کلیّای مودوع و نیازهای مخاطبان، به ارتمال زیاد، اثری اابل
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آموزشی خواهد بود. اگـر نگـاهی بـه سـابقۀ تحصـیلی و آموزشـی نگارنـدن کتـاب رادـر          
م دید که وی هم سابقۀ تحصیالتی و هم سابقۀ تـ لی  و پـژوهش در زمینـۀ    بیندازیم، خواهی

الی شناسـی را دارد و تسـلط وی بـه ایـن رـوزه کـاماًل مشـهود اسـت. در البـه          مبارث زبان
طـور کامـل آشـنا بـوده و در      بینیم که مؤل  بـا نیـاز مخاطبـان بـه     مبارث و فصول کتاب می

ها بـرای دانشـجویان    کند و این مثال یی را ذکر میها های نظریای ترجمه، مثال تودیح مؤلفه
کـار گیرنـد،    ها را درمورد متون دیگر هم بـه  توانند این مؤلفه شوند و می به الگویی تبدیل می

طـور کلـی    اما نبایستی از این مهم نیز غافل شد که با مالرظـۀ رویکـرد آموزشـی کتـاب بـه     
رنـگ اسـت. غالبـاً     ردود زیادی کـم توان ادعا کرد رضور خود نویسندگان در کتاب تا می

هـا   تر به نقد این نظریـای و دیـدگاه   آنان به نقل سخنان و نظریای دیگران بسنده کرده و کم
شـود کـه    رفت این روش، روش غالب در کتاب باشد. البته پیشنهاد می اند؛ انتظار می پرداخته

عنـوان تکلیـ     ، بهچنانچه مؤل  مودوع و تحلیل برخی نظریای ترجمه را دربارن یک متن
کرد ارزش اطالعـاتی و تحلیلـی کتـاب نیـز      در پایان هر مبحث برای دانشجویالن مطرج می

 شد. شد و بار تحلیلی و مولوماتی آن تقویت می پیش می از بیش
 

 انسجام محتوایی مطالب
ها، انتخاب و سازماندهی مطالـب   ارزشها،  منظور از محتوا، مجموعه مفاهیم، افول، مهاری

(. بدین سبب دروری است با اهداف، تناسب داشته باشـد.  54، ص 1384است )ملکی،  آن
کتاب بتواند سیر طبیوی و پیوستۀ کال  نویسنده شود مخاطب با خواندن یک  آنچه باعث می

را در آن ببیند و مودوع را دنبال کند همان انسجا  و پیوستگی مطالب با هم است. ازجملـه  
سجا  و تسلسل منطقی و سیر مطالب را به خطر انـدازد شـاو و بـر     تواند ان  عواملی که می

دادن به یک مودوع و بازماندن از تودیح مودوعای دیگر به شکل کامل است )ررمـانی  
ــادی،  ــۀ    176، ص 1400و هفرآب ــتن، گون ــوع م ــل ن ــواردی ازابی ــد م ــه بای ــد ترجم (. در نق

با فرایند ترجمه درنظـر گرفـت.   کاربردی، راهبردهای ترجمه، خواننده و نقش وی را مطابق 
کنـد تـا بخشـی از مـتن را انتخـاب و مطـابق بـا         دررقیقت نظریۀ ترجمه به منتقد کمک مـی 

(. بنـابراین  120، ص 1398عنافر موردنظر در ترجمه بررسی کند )سلیمی بنی و همکـاران،  
و  دستی از اهمیتی ویژه برخـوردار اسـت   در نگارش یک متن علمی دو مؤلفۀ انسجا  و یک

نحوی که خواننده بتواند  باید پیوند منطقی میان اجزای خرد و کالن یک متن برارار باشد. به
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سیر طبیوی و پیوستۀ کال  نویسنده را در آن ببیند و مودـوع را دنبـال کنـد. بـه ایـن ترتیـب       
هـای یـک فصـل یـا میـان       های یک پاراگراف، میـان پـاراگراف   تواند میان جمله انسجا  می

 (.17، ص 1392اب باشد )منصوریان، فصول یک کت
. انسـجا   1تـوان از دو منظـر ارزیـابی کـرد:      رعایت انسـجا  محتـوایی کتـاب را مـی    

 فصلی.   . انسجا  بین2فصلی.  درون
هـای   خوبی موردتوجه نویسندگان بوده و مؤلفـه  انسجا  درون فصلی در این کتاب به

دار تودیحاتی کـه ذیـل هـر کـدا  از     خوبی رعایت شده و مق ای به هر کدا  از نظریۀ ترجمه
هـا،   های الگوها آمده است کافی و بسنده است. هر چند برای تفهیم بهتر برخـی مؤلفـه   مؤلفه

کند، برای مثـال: مؤلفـۀ آنتروپـی     شاهد مثال ذکر نشده و این خواننده را با مشکل مواجه می
ل فرهنگـی در  ، تـرادف و موـاد  97، چیسـتی ترجمـانی و خوانـایی در فـفحۀ     93در ففحۀ 
، دیگرنوشـت و کـاهش و بسـط در    104سـازی در فـفحۀ    ، دگرگـون 103و  102ففحای 
 نیاز به آوردن شاهد مثال دارند. 133، جبران در ففحۀ 106ففحۀ 

توان گفت هر فصل ایـن   این کتاب باید بپرسیم آیا می های درمورد انسجا  بین فصل
 هـای  سـنده توانسـته ارتبـاط بـین فصـل     کتاب، استمرار منطقی فصول ابلـی اسـت؟ و آیـا نوی   

رسـد   مختل  کتاب را به خوانندگان نشان دهد؟ جواب این سؤال منفی اسـت. بـه نظـر مـی    
دلیل آشـنایی ابلـی، ایـن     نویسنده در انتخاب الگوهای ترجمه، روش خافی نداشته و تنها به

عـا کـرد اگـر    تـوان اد  طـوری کـه مـی    الگوها را انتخاب و در این اثر خود گنجانده است. به
شـود؛   آن را رذف کنیم خللی بـه سـاختار و محتـوای کتـاب وارد نمـی      های فصلی از فصل

اند و مؤلـ  در ابتـدای هـر فصـل بـدون       چراکه هر کدا  از فصول، متکی بر خود و مستقل
مقدمه مستقیماً وارد بحث دربارن خود الگوهـای ارزیـابی شـده اسـت و از ارتبـاط، تفـاوی،       

ها بحثـی بـه میـان نیـاورده اسـت.یا بـرای مثـال انتظـار          اهداف و نتایج آن تشابه، کارکردها،
رفت که نویسندگان محتر  با توری  ترجمه، مترجم و امانتداری به رابطۀ علو  دیگـر بـا    می

نظریای ترجمه بپردازند، سپ  انواع ترجمه، بررسی تاریخچۀ نظریـای ترجمـه و برخـی از    
کردند و درادامه نظریای ترجمه در مقاله اجـرا و   ی میترین نظریای ترجمه را بررس موروف

های مختل  عمل ترجمه و شرایط متـرجم بیـان شـود. بنـابراین بـه       کاربرد، بررسی و سختی
های پیدایش و رویکردهای نظری الگوهـای   رسد گنجاندن بخشی تحت عنوان زمینه نظر می

 یار اثرگذار باشد.یادشده در کتاب بتواند در تقویت انسجا  محتوایی کتاب بس
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 میزان مطابقت محتوای علمی کتاب با مبانی و اصول اسالمی
فحــوای کتــب درســی دانشــگاهی در جمهــوری اســالمی ایــران، اهمیــت فراوانــی در         

اندرکاران امور آموزشـی، پژوهشـی    سازی اهداف دست ها و عملیاتی سازی دانشگاه اسالمی
نظریای ارزیابی ترجمه است. ایـن کتـاب   و فرهنگی دارد. محتوای کتاب رادر نیز بررسی 

های ارآن و متون اسالمی از منظر علمـی   تواند کمک شایانی به بررسی و سنجش ترجمه می
مندان علو  اسالمی مفید باشـد.   کند و از این طریق در تقویت اطالعای دینی و ارآنی عالاه

ا در میــان پیشـگامی کتــاب در رــوزن مودــوعی خــود در کشـورمان توانســته جــای خــود ر  
شـده بـر آن،    پژوهان و مدرسان ترجمه پیدا کند، اما بهتر بود به تناسب عنوان انتخاب ترجمه
توانست اطالعای خوانندگان را در  شد و این روش می های ترجمۀ بیشتری بررسی می نظریه

 روزن ترجمه، بیش از پیش نمایان سازد.
 

 ای نقد کتاب از منظر مطالعات ترجمه
های ارزیابی ترجمه، تالش کرده تـا بـه عنـوان یـک      گردآوری برخی نظریه کتاب رادر با

هـا،   منبع درسی، دانشجویان مطالوای ترجمۀ زبان عربی را در زمینۀ ارزیابی کیفیـت ترجمـه  
شـناختی و   رادر موتقد است کتاب رادـر از منظـر مبارـث زبـان      یاری کند. نویسندن مقالۀ

ی است. اما به فراخور رعایت هدف مقالۀ رادر نقـد  مطالوای ترجمه نیز اابل بحث و بررس
کند و تنها از لحاظ مطالوـای  ای دیگر محوّل می شناختی را به مقاله آن از لحاظ مبارث زبان

 ترجمه، سطوری را رام خواهد زد.  
دهد اینکه نویسـندگان   دست میآنچه با مطالوۀ این کتاب از منظر مطالوای ترجمه به

انـد.   های ترجمه ابل از ارائۀ الگوهای نقد، توجه کافی مبذول نداشته کتاب به آموزش روش
عباری دیگر، به این مهم که هر الگویی در این کتاب برای ارزیابی ترجمه چه نـوع متنـی    به

گشاتر است. مثالً روش ترجمـۀ فـوری و پویـا را یـوجین نایـدا در نظریـۀ        تر و راه کاربردی
همـان   انجیل آن را تودیح داده است. در روش پویا، ترجمه خود ارائه داده و دربارن ترجمۀ 
گـذارد؛ از اسـتفادن وا گـان فرهنگـی نامـ نوس خـودداری        ت ثیر متن افلی را برخواننده می

کنـد و ایـن روش بهتـرین     کند و در روش فوری، متن افلی را به زبان مقصد منتقل می می
نیسـت شـیون بیـان نویسـنده را تغییـر      روش برای ترجمۀ متون دینی و متونی که مترجم مایل 

هایی کـه بـرای    رود. به عبارتی دیگر نویسندگان کتاب، در ذکر شاهد مثال دهد به شمار می



 1400، پاییز و زمستان 49وپنجم، شمارة  پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره بیست      210

فوری تصادفی عمـل   ها، وردی رویه نداشته و به های الگوهای ارزیابی ترجمه تبیین مؤلفه
بـا آن، شـاهد مثـال از     اند. رال آنکه الز  بود مبتنی با هر الگو و روش ترجمۀ متناسب کرده

 شد. متن متناسب با آن الگو ذکر می
طـور کـه    روّیۀ یادشده در پاراگراف ابلی، در الگوهای دیگر هم ادامـه دارد؛ همـان  

هـای ترجمـه اسـت کـه توسـط پیتـر        دانیم روش ارتباطی و مونـایی از دیگـر انـواع روش    می
متـرجم بـا خواننـده اسـت.     کار رفته است. در ایـن روش هـدف افـلی، ارتبـاط     نیومارو به

شود و بـرای   فوری متن افلی با درنظر گرفتن اواعد نحوی و مونایی زبان مقصد رفظ می
های ادبـی بـا الگـوی نیومـارو      رود؛ لذا ارزیابی کیفیت ترجمه کار میترجمۀ متون ادبی به

فصل نهـم  دست خواهد داد. یا برای مثال در  تر خواهد بود و نتیجۀ بهتری به بهتر و کاربردی
ای به روش ترجمۀ آشکار و  که الگوی جولیان هاوس را تودیح داده، نویسندن کتاب اشاره

ای  دانـیم در روش پنهـان، ترجمـه    طور کـه مـی   پنهان که وی به کاربرده، نکرده است. همان
هـای تجـاری و متـون     مدنظر است که افیل جلوه کند. جولیان هاوس موتقد بود که آگهـی 

شـود و در روش آشـکار، زبـان افـلی از اهمیـت و       روش بهتر ترجمـه مـی   مطبوعاتی با این
ــه     ــۀ خطب ــرای ترجم ــن روش را ب ــت. او ای ــوردار اس ــاالیی برخ ــاه ب ــذهبی و   جایگ ــای م ه

دانسـت. بنـابراین بـا مالرظـۀ ایـن       های سیاسی و برخی متون ادبی بسیار مناسب می سخنرانی
هـایی از   ن الگـوی هـاوس شـاهدمثال   رفت که نویسـندگان کتـاب در تبیـی    رویکرد انتظار می

آوردنـد. مـورد آخـر اینکـه در فصـل الگـوی کاترینـا         های مذهبی مـی  متون سیاسی و خطبه
رای ، سخنی از روش محض و انتقال که موردت یید وی بوده به میان نیامده است. در روش 

شود و مـتن بـدون تودـیح یـا پـانوی  و       محض، مخاطب یا نقش متن در مقصد عوض نمی
شـود. در روش انتقـال، متـرجم از     فهـم برخـوردار نمـی    نواع تغییر بیان از زبانی ساده و اابـل ا

ای ارائـه کنـد کـه در     رود تا بتواند ترجمه های زبانی و فرهنگی فراتر می مرزها و محدودیت
 فرهنگ مقصد، نقشی مشابه نقش متن افلی در فرهنگ مبدأ داشته باشد. 

 

 های مصوب وزارت علوم و کاربرد اثـر در   سرفصلبررسی میزان مطابقت اثر با 
 برنامۀ آموزشی    

پـذیرد. برنامـۀ درسـی اسـاس      افوالً تدوین کتاب درسی برمبنای برنامۀ درسی فـوری مـی  
تدوین کتاب درسی و مویار کارآمدی و اثربخشی آن اسـت. بهتـرین کتـاب درسـی کتـابی      
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رسی را محقق سازد. بنـابراین نویسـنده   است که به بهترین وجه ممکن بتواند اهداف برنامۀ د
باید دایقًا مشخص کند که کتـاب درسـی مـوردنظر مربـوط بـه کـدا  برنامـۀ درسـی اسـت          

(. طبق اههار نویسـندگان کتـاب، اثـر رادـر یـک کتـاب درسـی        47، ص 1391)بختیاری، 
های مطالوای ترجمۀ زبـان عربـی بـه ارزش دو وارـد تـ لی        است و برای دانشجویان رشته

گانۀ رشتۀ مترجمی زبان عربی  ، ص مقدمه(. در مقاطع سه1397ه است )نیازی و ااسمی، شد
ریزی شده کـه سرفصـل آن    برای دورن کارشناسی برنامه« های آن فن ترجمه و نظریه»درس 

توریـ  لغـوی و افـطالری     (2پیشـینۀ ترجمـه میـان عربـی و فارسـی؛       (1بدین ارار اسـت:  
ای اسـماء، فـفای، ایـدها،     و ترجمـۀ موادلـه   (4هـای آن؛   انـواع ترجمـه و شـیوه    (3ترجمه؛ 

زبانـه و دوزبانـۀ عربـی و     هـای یـک   نامـه  . آشنایی بـا لغـت  5رروف و افوال فارسی و عربی؛ 
تمرین ترجمۀ متون سادن عربـی و   (7های فارسی و عربی؛  ای جمله ترجمۀ موادله (6فارسی؛ 

 (.18ص ، 1391فارسی )سرفصل دورن کارشناسی مترجمی عربی، 
طرارـی شـده   « ارزیابی ترجمه»برای دورن کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی درس 

عوامل مـؤثر بـر ترجمـه     (3انواع متن؛  (2انواع ترجمه؛  (1که سرفصل آن هم بدین ارار است: 
نظریـۀ   (5فرایند انتقال مونا از متن مبـدأ بـه مـتن مقصـد؛      (4ازابیل بافت، ایدئولو ی، جنسیت؛ 

ای از منظـر مونـا بیکـر، الگـوی تحلیـل انسـجامی        نیازها: بررسی توادل ترجمه پیش اسکوپوس،
مایکل هالیدی و رایه رسن، الگوی پیتر نیومارو، الگوی انتـوان بـرمن، الگـوی باسـل رـاتم      
وایان میسون، الگوی جولیـان هـاوس، الگـوی کـارمن گارسـ ، نـورمن فـرکالف و الگـوی         

 (.42، ص 1395ارشد مترجمی زبان عربی، هربری پل گرای  )سرفصل کارشناسی 
هـای نقـد    نظریـه »همچنین بـرای دورن دکتـری مطالوـای ترجمـۀ زبـان عربـی درس       

هـای مهـم    توری  رـوزه »شود که در سرفصل این درس چنین آمده است:  ارائه می« ترجمه
 هـای  شده از متون ادبی و فلسفی، بررسی دایـق و منتقدانـۀ پیشـرفت    های چاپ نقد در ترجمه

منظـور اسـتخراج مویارهـای نقـد ترجمـه،       اخیر در مطالوای ترجمه از جهـای گونـاگون بـه   
های متفاوی برای نقد ترجمۀ متون ادبی و  پرورش مهاری و تخصص در گسترش استراتژی

های ارزیابی متون در ترجمـه و تبیـین افـول در     یابی ترجمه، افول و روش مفهومی، ارزش
هـای ارزیـابی کیفـی در     مختل  کـه نقـد ترجمـه و مـدل     های های ترجمۀ متون روزه روش

گیـرد )سرفصـل دورن دکتـری مطالوـای ترجمـۀ عربـی،        ترجمۀ متون کـاربردی را دربرمـی  
 (.17، ص 1393
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شود که با توجـه بـه محتـوای کتـاب موردبررسـی،       بنابراین با نگاهی ساده مولو  می
گرفـت و تـا رـدود زیـادی     بتوان آن را منبـع خـوبی بـرای دورن کارشناسـی ارشـد درنظـر       

 دهد. سرفصل درس این دوره را تحت پوشش ارار می
 

 پیشنهادات
عنوان منبع درسـی بـرای دورن کارشناسـی     شود درفوری مورفی کتاب رادر به پیشنهاد می

هــای ترجمــه را در آن  ارشــد مترجمــی زبــان عربــی، نویســندگان توــداد بیشــتری از نظریــه 
ناً رضور مؤل  در متن بیشتر شود و فرفاً به ارجاعـای  موردبررسی وتحلیل ارار دهند. دم

فـوری   و استنادای از منابع اکتفا نکند، زیرا این کار باعث شده توداد زیادی از مبارـث بـه  
رسد رضور کم مؤل  در مـتن عامـل افـلی ایـن      نظر می فهم باای بماند. به مبهم و غیر اابل
 آید.  د این آسیب بیشتر به چشم میان ویژه آنجاکه مثال هم نیاورده مشکل است، به

 

 گیری بحث و نتیجه
ای  دانیم که ارزیابی ترجمه و فرفاً پرداختن به درستی یا نادرستی ترجمـۀ جملـه   همگان می

توانـد بـه رـل مسـمله منجـر شـود.        گونـه کـه بایسـته اسـت نمـی      یا عبـارتی از یـک مـتن آن   
ی گفتمانی است و بایـد بـا اتکـا    نظران روزن ترجمه موتقدند ارزیابی ترجمه مودوع فارب

ای را با رویکرد خافی توجیه کـرد. ایـن    شناختی و نظریای علمی هر ترجمه به مبارث زبان
شـود. کتـابی کـه     مطلب با مودوع هر متن اعم از دینی، شور، متـون تولیمـی و... اثبـای مـی    

رزیـابی و  موردبررسی و تحلیل ارار گرفت با توجه به همین مودوع بـرآن بـوده اسـت در ا   
هـا ارائـه دهـد و     شـناختی را بـه همـراه نمونـه     ها، برخی از نتایج تحقیقای زبان بررسی ترجمه

پژوهی بردارد. اما به هر رال هر اثری که ساختۀ دست انسـان باشـد    گامی در راستای ترجمه
ها پرداخته شد. کتاب  ن تواند دارای نکای اوی و دوفی هم باشد که در این جستار به آ می
بررسـی مجـدد، عـد  پوشـش جـامع       ادر دارای نکای دوفی ازجملـه: طـرج جلـد اابـل    ر

مودوعی، انسجا  دوی  محتوایی، عد  وردی رویه در پرداخت برخی مودوعای و نیـز  
تـوجهی نویسـندگان بـه مبارـث      آرایی دوی  است. از منظر مطالوای ترجمه نیز بـی  ففحه

ای متناسب بـا   عد  اشاره به اینکه هر نظریه نظری ترجمه و ارتباط عوامل ترجمه با همدیگر،
ذکرند. نداشتن تمرین را هم در پایـان هـر مبحـث     چه نقد ترجمه و چه نوع متنی است، اابل
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توان از دیگر نقـاط دـو  کتـاب برشـمرد. در عـین رـال        به لحاظ بمود آموزشی کتاب می
ی و رعایــت دارای نکــای اــوتی بــه شــرج زیــر اســت: جنبــۀ آموزشــی اــوی، تــوان اســتناد

ــوایی و نظــم منطقــی    امانــت ــر، روزآمــدی و انســجا  محت ــابع موتب داری در ارجاعــای و من
 ابول مطالب و توجه به نیازهای آموزشی مخاطبان است. اابل
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