
 

 DOI: 10.30487/rwab.2019.36385 
  7/5/98پذيرش:       31/1/97: دريافت

  183ـ156، ص 1398، بهار و تابستان 44، شمارة پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي

  
  المتداولة المصطلحات كتاب تحليل محتواي

  العربية الصحافةفي 
  

  علي صياداني
  شناس وظيفهحسين 

  
  چكيده

تأليف كتب آموزشي در رشتة مترجمي زبان عربي، كمك شاياني در بهبود وضعيت ترجمه از زبان عربي به 
اي،    هاي تأليف شده در اين زمينه، در موضوعات سياسي، اقتصادي، رسانه فارسي داشته است. بيشترين كتاب

در كنـار محاسـن    أليف چنين آثاري، اين اسـت كـه  اجتماعي و ورزشي است. نكتة قابل توجه در تدوين و ت
فـي   المتداولـة المصـطلحات  در حوزة نگارش، سـاختار و ترجمـه غافـل بـود. كتـاب       ها   ها نبايد از كاستي آن

اي از مطبوعات عربي و ترجمة آن به زبان فارسي است. اثر مذكور به    جزو اين آثار و گزيده العربية الصحافة
اش، نبايد داراي نواقص علمي در اين حوزه باشد. با توجه به شـواهد مـورد نظـر     علمي دليل تدريس و اعتبار

هاي موجود در متن اسـت. مقالـة حاضـر     ـ تحليلي براساس داده در اثر، روش پژوهش حاضر، روش توصيفي
هـاي     هـا در حـوزه   ضمن برشماري محاسن كتاب، به ارزيابي كمبودها و ارائة پيشنهادهايي به منظور رفـع آن 

پردازد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه بـه سـاختار كلـي كتـاب و        ساختار، محتوا، نگارش و ترجمه مي
رعايت الزامات آن از جمله: روزآمدي، ذكر علمي منابع، اشاره به نوع آموزش و تدريس كمتر توجـه شـده   

بوعات عربي به زبان فارسـي، بـه   و عبارات از مط    است. همچنين عملكرد مترجم محترم در برگردان جمالت
اللفظي بوده و از ساخت نحوي زبان مبدأ تبعيت كرده و به اصول ترجمـه توجـه كـافي       صورت ترجمة تحت

  نداشته است.
 

  ها كليد واژه
  پور. رضا عزيزي   كتاب، ساختار، محتوا، ترجمه، محمد    ارزيابي

                                                                                                                                        
     ن (استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه شـهيد مـدني آذربايجـاa.sayadani@azaruniv.ac.ir  نويسـندة) (

  مسئول).
       ــان ــدني آذربايجـــ ــهيد مـــ ــگاه شـــ ــي دانشـــ ــان عربـــ ــي زبـــ ــد مترجمـــ ــي ارشـــ ــجوي كارشناســـ دانشـــ

)vazefeshenas123@gmail.com(.  
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 مقدمه

هـاي درسـي دورة كارشناسـي و       تـرين واحـد   مهـم اي به ويژه مطبوعاتي، از    ترجمة متون رسانه
بيشـترين   كارشناسي ارشد در دو گرايش زبان و ادبيات عربي و مترجمـي زبـان عربـي اسـت.    

زمان است كه تمركز اصـلي آن بـر ترجمـة متـون      شفاهي و هم گذاري در زمينة ترجمة   هدف
و دانشـگاهي بايـد بـا دقـت     اي و مطبوعاتي است. با تكيه بر همين نكته، كتب آموزشـي     رسانه

خوبي اجرايي گردد و به عبـارتي كـم    بيشتري در اين حوزه تدوين شود تا اهداف آموزشي به
البتـه آشـكار شـدن       و    هـا     و كيف كار سنجيده شود. با ارزيابي آثـار ادبـي و غيرادبـي، كاسـتي    

 الصـحافة فـي   المتداولـة ات المصـطلح كتـاب  شود.    ها نمايان مي   ها و شكوفايي استعداد   ويژگي
مه از زبان عربي به زبـان فارسـي در حـوزة مطبوعـات اسـت كـه       اي در زمينة ترج   نمونه العربية

) آن را تأليف كرده است، و به عنوان نمونة موردي در اين 1393پور (   دكتر محمدرضا عزيزي
اي كـه نـه حـق       گونـه  بررسي بايد معرف امين و صديق اثر باشد، بـه «مقاله بررسي خواهد شد. 

). بـا  27    :1389(سميعي گيالنـي،  » را ضايع كند و نه خريداران و مشتريان را مغبون    صاحب اثر   
هاي ضعيف تمييز داد، با شـيوة   هاي موفق را از ترجمه توان ترجمه ارزيابي آثار ترجمه شده مي

هاي ترجمه را در عمل ديـد   كار و ذوق و سليقة مترجمان ورزيده آشنا شد، تفاوت ميان روش
  هاي ارائه شده دربارة فن ترجمه را بهتر درك كرد.  و تعاريف و نظريه

گيـري     منتقد ترجمه نبايد در مقابلة آثار دچار وسواس شود و دائـم بـه دنبـال ايـراد    «
باشد، بلكه بايد بكوشد با تجزيه و تحليل درست و منطقي، معيارها و اصول رعايت شده در 

را مشخص كند و در واقع نقش سخنگوي مترجم را ايفـا كنـد؛ زيـرا متـرجم در      هر ترجمه
بيند دربارة جزئيات و نحوة ترجمه و اصولي كـه از   حين كار ترجمه و پس از آن نيازي نمي

كند سخني بگويـد. پـس ايـن وظيفـة منتقـد و       ها براي برگردان متون مختلف استفاده مي آن
ز و رمز نهفته در ترجمة او را براي ديگران آشكار سازد گر مسائل ترجمه است كه را تحليل

توجـه و غافـل بـوده     اي در خور اهميت برخورد كه متـرجم نسـبت بـه آن بـي     و اگر به نكته
  ).191   : 1393(كمالي،  »است، آن را نيز گوشزد كند

اي را در نظر گرفـت و زبـان مبـدأ و زبـان        براي نقد ترجمه بايد اصول مشخص شده
ها نسـبت بـه محـيط فرهنگـي و اجتمـاعي آن         را بررسي كرد تا جايگاه هر كدام از متنمقصد 

جامعه مشخص گردد. نكتة مهم در بررسي متون ترجمه شده اين است كه نبايد ارزيابي و نقـد  
گونه كه مشخص است، معيـار، دقـت    را در يك طيف معنايي قرار داد، زيرا در ارزيابي، همان

شـود. ايـن      از متن مبدأ است؛ اما در نقد، بعد نظري ترجمه بررسـي مـي   و عدم انحراف مترجم
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هـاي متـرجم را نقـد       هـا و كاسـتي     كند و هم موفقيت   روش هم شيوة كار مترجم را بررسي مي
كند. لذا براي مشخص كردن تمايز ميـان ترجمـة موفـق و ترجمـة ضـعيف، ابعـاد نظـري و         مي

هـا، ميـزان موفقيـت متـرجم و        شود تا ضمن بررسي كاستي يعملي كار ترجمه ارزيابي و نقد م
  نكات برجستة كار وي آشكار گردد تا كمكي براي بهبود وضعيت ترجمه باشد.

ترجمه در حوزة مطبوعات بايد مبتني بر واقعيت باشد و تحريف خبر در آن صورت 
واقعيـت هسـتند؛ لـذا     كنند و همـواره دنبـال     نگرفته باشد، زيرا مخاطبان اخبار را پيگيري مي

توجهي در ارائة آن به مخاطب، ذهـن را از واقعيـت دور خواهـد       ترين اهمال يا كم كوچك
  شود.    كرد و موجب انعكاس كذب و تحريفات مي

  
  هاي پژوهش پرسش

. چهارچوب اثر با معيارهاي كتب آموزشي و دانشگاهي، از حيث ساختار و محتوا 1
  يافته است؟    چگونه سامان

. كاركرد اصلي اثر كه همان ترجمه است، چگونه توانسته نقش اصلي خـود را در  2
  امر ترجمة متون مطبوعاتي ايفا كند؟

گونه مطرح كرد: سـاختار كتـاب از حيـث محتـوايي      پژوهش را اين    مي توان فرضية
كيفيت قابل قبولي دارد، اما به عنوان يك اثر آموزشي نسبت به برخـي از اصـول نگارشـي،    

تر از همة ايـن مـوارد بـه ترجمـه ـ كـه محـور اصـلي آن اسـت ـ            اختاري، محتوايي و مهمس
هايي در تقديم اين اطالعـات بـه دانشـجويان در ايـن زمينـه         توجهي شده است و كاستي   كم

توان ايـن كمبودهـا را در اشـاره نكـردن بـه فنـون ترجمـه، ذكـر نكـردن             وجود دارد كه مي
تخصصي، و در نوع ترجمه كه بيشتر تكيه بر ترجمة نزديـك بـه   ترادفات براي اصطالحات 

  عبارات يا اصطالحات است، برشمرد.
  

  پيشينة پژوهش
گيـرد و تأمـل در مـوارد بـه دسـت آمـده،          هاي قبلي صورت مي   نقد و ارزيابي براساس يافته

وزنامـه و  اي براي تكميل آثار بعدي است. در زمينة نقد و ارزيابي در حوزة ر   كمك شايسته
  هاي مختلفي صورت گرفته است، از جمله: مجالت عربي، پژوهش

 »الصـحف و المجـالت   الترجمـة فـي   منهجيـة  دراسـة نقد و بررسي كتاب «. مقالة 1
. هاي علوم انساني   نامة انتقادي متون و برنامه   پژوهش) در 1395پور (   نوشتة محمدرضا عزيزي
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هاي اثر پرداخته و در پايان بحث راهكارهايي  ضعفنويسنده در اين پژوهش به بيان قوت و 
  براي رفع نواقص ارائه كرده است.

، هـا و مجـالت عربـي دكتـر رضـا ناظميـان         نقد كتـاب روزنامـه  . پژوهشي با عنوان 2
). نويسنده در پژوهش خود به بررسـي محتـواي كتـاب    1390پور (   نوشتة محمدرضا عزيزي

هـاي كتـاب دانسـته اسـت و نيـز       يابي را از قوت   و معادلپرداخته و دقت نويسنده در ترجمه 
داند؛ بخشي از  هاي آن مي پذيري كتاب و مطالب آن را از جمله ضعف   اشاره نكردن به تأثير
  اي نكرده است.    ها اشاره هاي كارشناسي ارشد است كه مؤلف به آن اثر برگرفته از آزمون

عربـي   اي از   ـ رسانه ترجمة يك متن سياسيهاي مترجم (نمونة پژوهي  چالش«. مقالة 3
. مؤلـف در اثـر خـود    فصلنامة جستارهاي زباني) در 1393، نوشتة يداهللا ماليري (»به فارسي)

هاي ترجمه را بررسي كرده است و افراط و تفـريط، آشـنا نبـودن بـا محتـوا، ترجمـة        ضعف
داند و آگاهي كامل داشتن به    اللفظي و نيز تأثيرپذيري از زبان اول را نقص ترجمه مي   تحت

  كند.   متن و ترجمه را توصيه مي
طراحي الگويي براي آموزش مهارت ترجمه از زبان . پژوهش دانشگاهي با عنوان 4

هـاي ايـران (متـون مطبوعـاتي و      عربي به فارسي و بـرعكس در مقطـع كارشناسـي دانشـگاه    
زاده، بـه عنـوان رسـالة       ء نقـي ، بـه گـردآوري سـيدعال   اي) در دانشگاه تربيت مـدرس    رسانه

. پژوهشگر پس از بررسي مشكالت اين حوزه براساس تركيبـي از  1395دكتري در آذرماه 
چند نظريه پيشنهاد داده است كه توان دوزبانگي تقويت شـود و نيـز درك مطلـب و سـطح     

  محور باشد. ها براساس رويكرد كارگاهي و تكليف دانش ارتقا يابد و همچنين سرفصل
، »ترجمة متون مطبوعاتي: بررسي مشكالت دانشـجويان ايرانـي در ترجمـه   «. مقالة 5

. نويسـنده ابتـدا بـه مشـكالت مربـوط بـه       مطالعات ترجمـه ) در 1382تأليف رامين رحيمي (
گيرد كه دانش زمينة مربوط بـه متـون      گونه متون پرداخته است و سپس نتيجه مي ترجمة اين

  گونه متون مؤثر است. تر اينمطبوعاتي داخلي، در ترجمة به
انساني و مطالعات فرهنگي، در نقد  اما در مورد كتاب موردنظر تنها پژوهشگاه علوم

مختصري، به بررسي شكل، محتـوا و خطاهـاي موجـود در كتـاب پرداختـه و در ادامـه نيـز        
پيشنهادهايي براي بهبود نواقص مطرح شده ارائه كرده است. با توجـه بـه نكـات مطـرح در     

ين بخش، پژوهشگران سعي دارند به ارزيابي ساختاري و محتوايي كتاب مذكور بپردازنـد  ا
هاي موجود و راهكارهاي مؤلف را در ارائة نكـات آموزشـي بررسـي     و تمام قوت و ضعف

  كنند و در صورت لزوم راهكارها و نكات تكميلي را مطرح سازند.
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 چهارچوب نظري پژوهش

هاي فرهنگـي در ترجمـه از    است: نقد، سبك، و ويژگيمقالة حاضر شامل سه بخش اصلي 
  زبان عربي به زبان فارسي.

  
  . نقد 1

هـاي روزآمـدي، ارتبـاط بـا ترجمـه و تـراوش          در اين حوزه مجموعه :نقد ساختاري
الخـط   ). در ساختار نحوي، رسـم 24ـ22: 1388شود (رضي،    ذهني براي ايجاد سؤال بيان مي
  ).27ـ26: 1388شود (رضي،  مي زبان و عالئم نگارشي بررسي

در اين نوع نقد، دربارة محتويات جامع كتب دانشگاهي يعني مقدمـه،   :نقد محتوايي
نامـة     بخـش، اسـتفاده از اشـكال، واژه   هـر  گيـري در     بندي، تقسيم موضوعات، نتيجه   فهرست

 ها، ارجاعات و توضيح برخي اصطالحات بحث خواهد شد (يارمحمديان تخصصي، تمرين
  ).41ـ38: 1388و همكاران، 

  
  . سبك2

گيري از دستور زبان مبدأ، مـتن مـوردنظر را      مترجم پس از بهره :ساخت نحوي زباني
). 68: 1379كنـد (فاضـلي و تقيـه،       دهد و ترجمه مـي  براساس موازين زبان مقصد تطبيق مي

  كند.    زنويسي ميمترجم با تقديم و تأخير اجزاء جمله و با شناخت زبان مقصد، متن را با
در زبـان عربـي قواعـد دسـتوري معينـي بـراي همـاهنگي ميـان          تقديم خبر بر مبتـدا: 

واژگان يك جمله وجود دارد: جملة اسميه: مبتدا+ خبر و جملة فعليه: فعل+ فاعـل+ مفعـول   
ا آيـد. مـثالً تقـديم خبـر بـر مبتـدا يـ          و... . اما غالباً در جمله تقديم و تأخيرهايي به وجود مي

مفعول بر فعل و فاعل. اين تقديم و تأخير يا براساس اصول دستور زبان عربي است يـا طبـق   
اصول بالغي. اگر تقديم و تأخير بر حسب دستور زبان باشد، ملزم به پايبندي آن در ترجمه 
نيستيم؛ زيرا در بسياري موارد رعايت اين تقـديم و تأخيرهـا بـه هنگـام ترجمـه سـبب ارادة       

گردد كه بايد از آن پرهيـز كـرد. بـراي مثـال، مـع علـي          اللفظي مي ي كامالً تحتهاي   ترجمه
صديقه: دوست علي با اوست (و نه: با علي است دوستش). ولي در صورت رعايـت اصـول   
بالغي، الزم است وجه بالغـي را بشناسـيم سـپس چگـونگي ارائـة آن را در فارسـي بيـابيم        

  ). 41: 1382نژاد و فرزانه،  (فاتحي
بخشي از مبحث تقديم و تأخير است كه در نحو  تقديم فعل و حذف آن بدون قرينه:

كاربرد دارد و حذف فعل به معناي تناسب نداشتن فعل جملة دوم با جملـة گذشـته اسـت و    
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). ايـن مـورد بـه دليـل خـروج از قواعـد و       74: 1388اين نوع حذف خطاست (نيكوبخـت،  
از زبـان بيگانـه، پيـروي از الگوهـاي بيگانـه در       بـرداري نادرسـت   اصول زبان فارسي، گرتـه 

ساخت زبان مقصد و عوامل ديگر، خروج از قواعد و معيارهـاي زبـان فارسـي معيـار تلقـي      
). ايـن بخـش بـا در نظـر گـرفتن      39: 1388شود كـه در ترجمـه تـأثير دارد (نيكوبخـت،        مي

و همچنـين بـه طـور    بنـدد     معيارهاي نحوي زبان مقصد، سبك دسـتوري آن را بـه كـار مـي    
  شود.    هاي مختلف، در حوزة ترجمه و تأليف اعمال مي مشخص و عملي در متن

هاي مختلف زباني در انتخاب معادل مناسـب بـراي مـتن       بررسي گونه :سبك واژگان
 ).81: 1389و نصيري،   مبدأ است (فقهي

د را از كلمات مختلف از طريق اسـتعمال در كنـار هـم، معنـاي اوليـة خـو       همنشيني:
  ).96: 1389و نصيري،   رسانند (فقهي دهند و مفهوم ديگري را مي   دست مي

روگرفت يا ترجمة قرضي، به معناي تبعيت از الگـوي زبـان بيگانـه در     برداري:      گرته
  ).103: 1388ترجمه يا تأليف در سطوح واژگاني، معنوي و نحوي است (نيكوبخت، 

توانـد سـبك      پي براي يـك واژه اسـت كـه مـي     در استفاده از چند معادل پي ترادف:
  ).82: 1388نگارش را تغيير دهد (نيكوبخت، 

تشابه واژگان در لفظ و تفاوت در معني در زبان مبدأ و زبان مقصد  اشتراكات لفظي:
است، به طوري كه واژه در هر دو زبـان مثـل هـم نوشـته شـود ولـي معنـاي مختلفـي از آن         

  ).80: 1392برداشت گردد (معروف، 
پايبندي بيش از حد مترجم به كلمات متن اصلي بدون توجه بـه   اللفظي:   ترجمة تحت

  ).13: 1392مفهوم آن است (معروف، 
اي است كه مترجم به دلخواه خود عبارات و كلمات متن اصلي    ترجمه ترجمة آزاد:
  ) .19: 1392دهد (معروف،    كند يا كاهش و افزايش مي را پس و پيش مي

ها به صورت  سازي آن برخي از واژگان وجود دارند كه معادل مفرد: بهجمة جمع تر
جمع به مفرد انجام شده است. به بياني ديگر، معـادل واژة جمـع كـه الزم اسـت در ترجمـه      
جمع باشد، به صورت مفرد برگردان شده است كه اين از عيوب ترجمه است و ايـن نقـص   

طلبي مهم براي ارزيابي و نحوة كاربرد آن در اين اثر در ترجمة متون رايج شده است، لذا م
  بيان خواهد شد.

مواردي كه در متن اصلي موجـود هسـتند، ولـي در ترجمـه بـه زبـان مقصـد         حذف:
  ). 98 ـ97: 1389سازي صورت نگرفته است (فقهي و نصيري،  معادل
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  هاي فرهنگي در ترجمه از زبان عربي به زبان فارسي   ويژگي .3
رابريابي اصطالحات و جمـالت زبـان عربـي را در چهـارچوب فرهنگـي آن در      اين بخش ب

  ). 156: 1396؛ ميرزاسوزني، 92: 1389زبان مقصد بررسي خواهد كرد (فقهي و نصيري، 

  
 روش تحقيق

ـ تحليلي خواهد بـود تـا كيفيـت محتـوا، سـاختار و       اساس پژوهش حاضر به روش توصيفي
ارزيابي، «هاي آن ذكر گردد.    خل متن ارزيابي شود و كاستيهاي دا   ترجمه، با تكيه بر نمونه

قضاوت دربارة ارزش و كيفيت يك پديده از طريق سنجش آن به وسـيلة يـك الگـو يـا بـا      
  ).   31:    1391    (فتوحي،» باشد   اي از معيارها مي   مجموعه

  
  معرفي كلي اثر

صـفحه بـا موضـوع     218در  العربية الصحافةفي  المتداولةالمصطلحات كتاب  :كتاب
بـراي اولـين بـار     1382   ترجمة متون مطبوعات عربي، با هـدف آمـوزش تـأليف، و در سـال     

چاپ شد. اين كتاب داراي قطع وزيري، صفحة عنوان، شناسنامه، فهرست و مقدمه، و در نُه 
بخــش جــامع تــدوين شــده اســت؛ هفــت بخــش آن مربــوط بــه مــتن اصــلي كتــاب، شــامل 

اقتصادي، اجتماعي، نظامي، علمي، پزشكي و ورزشي است و دو بخش     ،موضوعات سياسي
پردازد. كتاب مـذكور بـا      هاي عربي، واژگان و ذكر منابع مي   هاي روزنامه   آخر به نمونه متن

هـاي زبـان عربـي برخـوردار اسـت و يكـي از          وجود برخي كمبودها از توجه ويژه در گروه
  شود. ان عربي محسوب ميمنابع اصلي در حوزة ترجمة زب

پور از استادان حاضر رشتة زبان و ادبيـات عربـي اسـت.       محمدرضا عزيزي :نويسنده
صـرف و نحـو   هـاي پژوهشـي وي در ايـن حـوزه از جملـه: كتـاب        كارنامة علمي و فعاليت

    دراسـة نقـد و بررسـي كتـاب    «)، مقـاالتي بـا عنـوان    1390پور و همكاران،    (عزيزي كاربردي
) ـ  1388( ـ اثر منصوري و طهماسبي» ـ الفارسيه الصحف و المجالت: العربيه ترجمةفي  ةمنهجي

) و همچنـين  1379پـور،     (عزيـزي » األدب المهجـري     حـول     دراسـة «) و 1395پـور،     (عزيزي
) اسـت.  1391پـور و همكـاران،      (عزيـزي » وطن در شعر مقاومت فلسـطين «اي با عنوان    مقاله

هـاي خـارجي دانشـگاه كردسـتان، بـا عنـوان          نون در دانشـكدة ادبيـات و زبـان   ايشان هم اك
  كند.   استاديار فعاليت مي
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 نقد ساختاري كتاب

روز بودن يك اثر يا نوشـته بـه معنـاي آن اسـت كـه آن اثـر بتوانـد بـه          به روزآمدي:
، ذكـر شـد ايـن كتـاب     طور كـه قـبالً   شده پيرامون موضوع پاسخ دهد. همان سؤاالت مطرح

هاي عربي، با    اثري نسبتاً موفق در زمينة ترجمة مطبوعات عربي است و مخاطبانِ پيگير رسانه
  مطالعة آن مشكل چنداني در فهم اخبار و متون مطبوعاتي نخواهند داشت.

ايـن كتـاب توجـه     بيشتر كتب حوزة ترجمه به اصول و قواعـد  مرتبط با اصول ترجمه:
 ترجمه متون عربـي : ها و مجالت عربي   روزنامههمچون كتابِ  اين اثر مثل كتب تأليفي، دارند.

  .استاي در ترجمه    نمونهفقط به اصول ترجمه و صرف و نحو نپرداخته و ) 1388ناظميان، (
بحث در مورد ابعاد تازه و اسـتخراج مباحـث    ايجاد سؤاالت جديد در ذهن خواننده:

ن مراجعه به اين كتاب به عنـوان منبـع   جديد اثر، بدون نظرسنجي مشكل بوده و مالك، ميزا
   يادگيري ترجمة متون مطبوعات عربي است.

الخـط   شامل قواعد زباني مربـوط بـه سـاختارهاي دسـتوري، رعايـت رسـم       زبان اثر:
توجهي به اين موارد موجب اشتباه در خـوانش واژه     رسمي، عالئم نگارشي و غيره است. بي

اي از اين مـوارد هسـتند. در      گذاري نمونه   رشي و حركتشود؛ عالئم نگا   و محتواي پيام مي
هـاي آن را در     توان نمونـه  ها نسبت به زبان صورت گرفته است كه مي   اين اثر برخي كاستي
  الخط رسمي و عالئم نگارشي مشاهده كرد. رعايت نكردن رسم

شود. هر زبان داراي خط نوشتاري رسمي است كه بايد رعايت الخط رسمي.  . رسم1
و همواره از خط عربي تبعيت كنـد، البتـه    و لزوماً    خط فارسي نبايد تابع خطوط ديگر باشد«

(فرهنگسـتان زبـان و   » الخط قرآنـي رعايـت شـود    در نقل آيات و عبارات قرآن كريم، رسم
  آمده است: 89). براي نمونه در صفحه 9: 1390ادب فارسي،

ممـا يضـمنُ لهـا إمكـانَ      يلالدومتأخِّراتها للبنك  اليةًم ضائقةً يتُعان يباكستان الَّتسددت 
  .َةِاألخير النَّوويةِفُرِضَت عليها بعد تجارِبِها  اقتصاديةٍعقوبات  ةِلتخفيف وطأَ إضافيةٍاقتراضِ مبالغَ 

رعايـت   [ي]گـذاري در زيـر    الخط عربي در نقطـه  شويم رسم   در اين مثال متوجه مي
  شود:    گونه اصالح مي است كه ايننشده 

مما يضمنُ لهـا إمكـانَ    الدَُّويلِّ متأخِّراتها للبنك  ماليةً ضائقةً تُعاين الَّيتسددت باكستان 
 النَّوويـةِ فُرِضَـت عليهـا بعـد تجارِبِهـا      اقتصاديةٍعقوبـات   ةِلتخفيف وطأَ إضافيةٍاقتراضِ مبالغَ 

  .ةِاألخيرَ
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توجهي به عالئم نگارشي در فهم متن  شايد پرسيده شود كه آيا بي. ئم نگارشيعال. 2
مؤثر است يا نه؟ و اصالً لزوم توجه به اين عالئم چيست؟ طبيعتاً اين عالئم براي سهولت در 

شوند، و سهولت قرائت زمـاني ميسـر      امر خوانش و جدا كردن مطالب از همديگر اعمال مي
هـا در جايگـاه مناسـب خـود رعايـت شـود.          يا ادبي اين عالمـت  شود كه در متون علمي مي

هـا ضـروري اسـت. در اثـر      اي دارند كـه توجـه بـه آن      هاي نگارشي كاركردهاي ويژه   نشانه
از آن اشاره        انگاري صورت گرفته است كه به چند نمونه   مذكور در رعايت اين عالئم سهل

  كنيم:   مي
مقاومـت تـا    ،اهللا   حـزب : )101 (ص رِ اإلحـتاللِ ستَستَمرُّ حتّي دح المقاوِمةُ ،اهللا حزبـ 

  بيرون راندن اشغالگران ادامه خواهد يافت.
كـه بـراي عطـف و جـدا     » ويرگـول «قول است، لذا اسـتفاده از   جملة ايراد شده، نقل

 »دونقطـه «جـاي   كردن بدل، تاريخ و عبارت اعتراضي مناسب است، در چنـين جمالتـي بـه    
  برد ندارد. كار

  مقاومت تا بيرون راندن اشغالگران ادامه خواهد يافت. :اهللا   حزب پيشنهادي:   ترجمة 
علَـي انتهاكـات    ةِاألمينَ العـام لالُمـمِ المتَّحـد    اإليرانيةُ اإلسالميةُ الجمهوريةُإطَّلَعت ـ 
اسالمي ايران دبير كـل سـازمان    جمهوري: )115(ص ٍ لقرارِ وقف إطالقِ النَّارِةجديد عراقيةٍ

  بس آگاه كرد.   ملل متحد را از تجاوزات تازة عراق در مورد پيمان آتش
دبيــر كــل ســازمان ملــل متحــد را از [،]جمهــوري اســالمي ايران ترجمــة پيشــنهادي:

  بس آگاه كرد.   در مورد پيمان آتش[،]تجاوزات تازة عراق
رَ السالمِ األفغاني الَّذي انعقَد مؤَخَّراً فـي طهـران   مؤتم اإلسالميةِ الوحدةِإعتبرَ حزب ـ 

حزب وحدت اسالمي كنفرانس صلح افغانستان را كه : )15 (ص لإقرارِ السالمِ إيجابِيةً خُطوةً
  اخيراً در تهران برگزارشد، گامي مثبت در جهت برقراري صلح دانست.

كه اخيـراً در   صلح افغانستان راكنفرانس [،]حزب وحدت اسالمي ترجمة پيشنهادي:
  تهران برگزارشد، گامي مثبت در جهت برقراري صلح دانست.

هـاي جملـه و    در هر دو مثال مذكور تكية ما بر شتابزدگي در تفكيك نكردن بخـش 
  است.» ويرگول«هاي مختلف آن با استفاده از عالمت فصل  مكث نكردن در قسمت

  
  بررسي محتوايي كتاب

اي باشد كه بتوان آن را اثربخش، جدي و به دور    هاي درسي بايد به گونه طراحي متن كتاب
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از هر گونه نادرسـتي ارزشـيابي كـرد. كتـاب درسـي، كتاب ادبي نيست كه از آغاز شـروع  
رسد؛ بلكه بايد آن را به صورت درس به درس    اي به پايان مي   شود و در صفحه   ميبه مطالعه 
از اين رو، فـرض بـر آن اسـت كه در كتاب درسـي واحـدهاي مـتن    فصل خواند.  به و فصل

: 1388قطعه و مجـزا در كنـار هـم قـرار گيرند (نـوروززاده و رضـايي،    طورمشخص، قطعه به
118.(  

مؤلف در مقدمه به شريح موارد مـتن پرداختـه امـا بـه نـوع آمـوزش مطالـب         مقدمه:
  اي نكرده است.   اشاره

  هاست.   بندي مناسبي دارد و راهنماي مناسبي براي بخش   هرستكتاب، ف بندي:   فهرست
وجوي مطلب  بندي مطالب، زمان بيشتري را در جست   عدم تقسيم تقسيم موضوعات:

بنـدي        طلبد؛ بنابراين تفكيك موضوعات، كيفيت و جذابيت كتاب را درپي دارد. تقسـيم    مي
ها عناوين مشخصي نـدارد؛ ايـن      نمونه خوبي صورت گرفته اما بخش اثر در بخش نخست به

  بندي موضوعي وجود دارد.      اشكال در تقسيم
مؤلف در پايان هر بخش موارد تازه و نكات جديـد مباحـث    گيري پايانِ بخش:   نتيجه

  گيري در اين اثر وجود ندارد.   كند؛ بخشي به عنوان نتيجه   مطرح شده را ارائه مي
كتاب به صورت متن نوشتاري اسـت؛ ايـن امـر باعـث      كل استفاده از شكل و عكس:

شود. لذا استفاده از شكل و تصوير، عالوه بر جذابيت متن، سهم بسزايي در امر    خستگي مي
  گيرد.   شود و بيشتر در ذهن مخاطب جاي مي يادگيري دارد، موجب تنوع در متن مي

ويـژه در موضـوعات    اي بـه    غنـاي واژگـاني رسـانه    نامة اصـطالحات تخصصـي:     واژه
برخـي  ؛ زيـرا  پيشرفت آن حـوزه نيـازي ضـروري اسـت        سياسي، اجتماعي يا اقتصادي براي

مطبوعات عربي با قلمي ساده و بعضي با قلمي نسبتاً دشوار همراه با اصـطالحات عاميانـه يـا    
ارد نامة همـراه نـد     كنند. همچنين مخاطب در حين مطالعه واژه   خاص مطالب خود را بيان مي

نامة تخصصي تكميلي كـه دربردارنـدة سـاير اصـطالحات        تا از آن استفاده كند. فقدان واژه
  شود.   مهم و كاربردي اين حوزه باشد، از نقايص اين اثر محسوب مي

ها، به منظور تفهيم مطالـب سـخت و يـادگيري، بسـيار مـؤثر       بخش تمرين ها: تمرين
  هاي جديد نياز دارد.   به نمونه هاي هر فصل تكراري و محدود و است. تمرين

هـا صـورت    گونـه ارجـاعي بـه آن    منابع استفاده شده مجهول است و هـيچ  ارجاعات:
  نگرفته است.

شرح واژگان ناآشناسـت. در ميـان برخـي از واژگـان، كلمـاتي       توضيح اصطالحات:
ه بـ  75و  77، 57، 75هـاي آن در صـفحات      وجود دارد كه نيازمنـد توضـيح هسـتند؛ نمونـه    
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هسـتند.   3»فراماسـونري «و  2»اگزيستانسياليسـم «، »بـازي نـرد  «،  1»كالسيسيم«هاي  ترتيب واژه
  رسد.   هاي مذكور در اثر، ضروري به نظر مي ها شرح شخصيت عالوه بر اين

  
  سبك

اژگان، نوع مـتن، و لحـن اسـت. هـر يـك از ايـن عناصـر در نـوع            سبك در ترجمه شامل و
است كه بتواند همان تأثير مـتن اصـلي      اي    ترجمة خوب، ترجمه«ترجمه  نقش بسزايي دارد. 

را در خواننده بگذارد. براي انتقال ايـن تـأثير، رعايـت سـبك و اسـلوب نويسـنده، اهميـت        
  ).9   : 1386(ناظميان، » زيادي دارد

  
  سبك نحوي

در اي كـه   يعني مترجم قواعد دستوري زبان مقصد را تا حد ممكن رعايـت كنـد؛ بـه گونـه    
ور نباشد و با رعايت امانت، گرايش مقصدگرايانه داشته باشد؛ طبيعتاً    فضاي زبان مبدأ غوطه

كـه مـتن مـورد     مترجم پس از آن«انتظار مخاطبان نيز جاري شدن متن در زبان هدف است. 
گيـري از دسـتور      ترجمه را به درستي فهميد، يعني از لحاظ واژگان مشكلي نداشت، با بهـره 

). پايبنـد نبـودن بـه    68   : 1379فاضـلي و تقيـه،   »(دأ، به تطبيق در زبان مقصـد بپـردازد  زبان مب
انگاري استقالل نحوي، دريافت نامفهوم پيـام را بـه      سبك دستوري زبان مقصد ضمن ناديده

دنبال دارد. مترجم بايد عالوه بر رعايت سـبك نحـوي بـه سـبك زبـاني، بـه سـبك مـتن و         
  اشد.مخاطب نيز توجه داشته ب

  
 ساخت نحوي

اي از موفقيت هر اثر مديون شفافيت، سادگي و سالست نثري است كه  ترديد بخش عمده بي«
براي انتقال مفاهيم آن انتخاب شده است. نثر يك كتاب كارآمد و اثـربخش بايـد خواننـده را    

ينكـه بـا   به مطالعه ترغيب كند و با كمترين واژگان ممكن بيشترين آگاهي را به او برساند؛ نـه ا 
هــاي غيرضــروري مخاطــب را از خوانــدن پشــيمان ســازد و ذهــنش را در ابهــام و   پيچيــدگي

هر زبان داراي ساخت و بافـت مشخصـي اسـت     .)11: 1392(منصوريان، » سردرگمي فرو برد
ها الزامي است. زبان فارسي و زبان عربي دو زبـان مجـزا،    كه آشنايي با قواعد آن و رعايت آن

                                                                                                                                        
1. classicism 
2. existentialism 
3. freemasonry 
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به هم هستند، البته اين به معني كاربرد يـك زبـان بـه جـاي ديگـري نيسـت،        با ساختار نزديك
شـود. در بررسـي      زيرا در اين صورت ابهام و عدم استقالل ساختاري و قواعـدي احسـاس مـي   

  ها در اين حوزه هستيم.   توجهي اصول ساختاري ـ دستوري اين اثر شاهد برخي كم
هاي مـتن مبـدأ را رعايـت       الي و ترتيب جملهمترجم نبايد تو« :جمله ءجايي اجزا جابه

تـر كنـد. بـه عبـارت ديگـر،         اش را روان   تواند با تقديم و تـأخير، مـتن ترجمـه      كند، بلكه مي
(ناظميـان،  » مترجم بايد با شناختي كه از زبان فارسـي دارد، مـتن ترجمـه را بازنويسـي كنـد     

قديم و تأخير در اجـزاء جملـة فارسـي    ). در كتاب مذكور، عدم رعايت ترتيب، ت51:    1388
تـوجهي در تقـديم مـتمم و فعـل بيشـتر اسـت.          در جمالت ترجمه شده نمايان است؛ اين بي

توجه به حروف اضافه، نشانة مفعولي و... در زبان فارسي الزم است و ترتيـب اجـزاء جملـه    
  آيد.    صورت است كه ابتدا نهاد و سپس گزاره مي بدين

ساختار جمله در زبـان فارسـي بـا زبـان عربـي از لحـاظ چيـنش         :مبتداتقديم خبر بر 
اجزاء آن متفاوت است؛ هر يك از جمالت اسميه و فعليه در عربي با اجـزاء مختلـف خـود    

ها و ترتيب خـاص اسـت، امـا در ترجمـه ضـرورتي نـدارد كـه همـان ترتيـب،           داراي بخش
عني زبان فارسي، شود. براي نمونـه،  مراعات و سياق جمله به همان روش وارد زبان هدف، ي

  به موارد زير توجه شود:
أعرَب  األلمانية» كولونيا« مدينةِالكُبرَي في  الصناعيةِالدولِ  قمةِعلي هامشِ اجتماعِ ـ 

  الفـاتفي تحجيمِ الخ هتغبن رع األميركي الرَّئيس هقائاللَ لخ ياليابان زراءالو ـةِ رئيسالقائم 
در حاشية نشست سران كشورهاي بـزرگ صـنعتي در شـهر    : )27 (ص بينَ واشنطن و بكين.

جمهـور امريكـا، بـراي مهـار اختالفـات       وزير ژاپن در ديدارش با رئيس ، نخستكلن آلمان
  موجود ميان واشنگتن و پكن، ابراز تمايل نمود. 

در حاشـية  جمهور امريكـا،   وزير ژاپن در ديدارش با رئيس نخست پيشنهادي:    ترجمة
، بـراي مهـار اختالفـات موجـود ميـان      نشست كشورهاي بزرگ صنعتي در شهر كلن آلمان

  واشنگتن و پكن، ابراز تمايل نمود.
الـذينَ اليعرفـونَ موعـد إطـالقِ      فـي العـالم  إنَّ أهالي كابل هم السجناء الوحيـدونَ  ـ 
نها زندانياني هستند كه تاريخ آزادي خويش مردم كابل ت در(اين) جهان: )25 (ص سراحهِم
  دانند.   را نمي

هستند، كـه تـاريخ آزادي    در اين جهانمردم كابل، تنها زندانياني  پيشنهادي:   ترجمة 
  دانند.   خويش را نمي
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 (ص اإلنهيـارِ  ةِفـي دائـر   التَّسـوية و  متَقدةٌُ الشَّعبِ الفلسطيني ة، ثَورالمحتلَّةاألراضي ـ 
ور) اسـت و     ، انقالب ملت فلسطين، همچنـان فـروزان (و شـعله   هاي اشغالي در سرزمين: )21

  سازش در دايرة فروپاشي است.
، همچنان فروزان (و هاي اشغالي در سرزمينانقالب ملت فلسطين،  پيشنهادي:   ترجمة 

  ور) و سازش در دايرة فروپاشي است.   شعله
 الصـهيونيةِ دعمـاً للمعتَقلـينَ فـي السـجونِ      الفلسطينيةَاضي تَظاهرات عارِمةٌ تَعم األرـ 

اي    ، تظـاهرات گسـترده  هاي صهيونيستي شدگان در زندان   در پشتيباني از بازداشت: )25 (ص
  گيرد.    هاي فلسطيني را فرا مي سرزمين

هـاي   زندان شدگان در   در پشتيباني از بازداشتاي    تظاهرات گستردهپيشنهادي:    ترجمة 
  گيرد.   هاي فلسطيني را فرا مي ، سرزمينصهيونيستي

اي و    هاي مذكور به دليل همراهي با حروف اضافه، بايد در بخـش گـزاره     همة نمونه
  ها را مطابق بافت زبان عربي آورده است. پس از نهاد جمله قرار گيرند ولي مؤلف آن

در ترجمه از عربي به فارسـي رعايـت سـبك    الگوهاي نامناسب  يكي از تقديم فعل:
شود ساختاري مغاير با ساختار  نحوي زبان مبدأ و انتقال آن به زبان مقصد است كه باعث مي

   زبان مقصد اراده شود و متن ترجمه شده از الگوي معيار خود فاصله بگيرد.
 (ص اإلسالمِمهما كانت التطاول على شبرٍ واحد من أراضي إيرانِ  ةلن نسمح ألي قو

  به يك وجب از خاك ميهن اسالمي تجاوز كند.    اجازه نخواهيم داد كه هيچ قدرتي: )107
  در اين نمونه فعل در جايگاه مناسب خود قرار ندارد.

هيچ قدرتي اجازه نخواهيم داد كه به يـك وجـب از خـاك        ما به ترجمة پيشنهادي:
  ميهن اسالمي تجاوز كند.

اگر دو جمله معطوف به هم بوده و هر كـدام فعـل مجزايـي     حذف فعل بدون قرينه:
داشته باشند كه حذف يكي مخل معني باشد، آن فعل نبايد حذف شود؛ حـذف كلمـه تنهـا    

  در صورت وجود قرينة لفظي يا معنوي قابل قبول است.
ـ » لـهابـ «ونَ مرقَـب  ـيصلحـ » ديسـكوفري «رواد ـ  ـ  ـو يعيدونَ إلـي م ـهارِه70 (ص د( :

  گردانند.   مي    نوردان ديسكاوري تلسكوپ هابل را تعمير و به مدار خود باز   فضا
  زده است و فعل مورد نظر بايد ذكر شود.  حذف فعل جملة اول، به فهم جمله آسيب

و به فضـا   كنند   ميفضانوردان ديسكاوري تلسكوپ هابل را تعمير  پيشنهادي:    ترجمة
  گردانند.   برمي
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بـه  » گرداننـد    برمـي «بدون هيچ قرينة معنوي يـا لفظـي حـذف و فعـل     » نندك   مي«فعل 
  عنوان تنها فعل دو جملة مستقل بيان شده است.

  
  گان   سبك واژ

ها در زبـان مقصـد اسـت.     گان و كاربرد آن   سبك واژگان، شامل رعايت اصول انتخاب واژ
، موقعيـت اسـتفاده از آن و نـوع    به ساخت دستوري زبان مقصد    ه   مترجم بايد در انتخاب واژ

در مـتن   التَّضَـخُّم متن توجه كند. هر متن اصطالحات خاص خود را دارد؛ براي مثال، كلمة 
اسـت. پـس هـر واژه بـا توجـه بـه        تراكمو در متن اجتماعي به معني  تورماقتصادي به معني 

اي در چند موقعيـت     در زبان مبدأ ممكن است كلمه«شود.    همنشيني و سياق متن انتخاب مي
هـا از كلمـة خاصـي       كار رود، ولي در زبان مقصد براي هـر يـك از آن موقعيـت    مختلف به

    شناسـد    مـي                                                                                                              هاي مورد نظر را ، موقعيت   مقصد دارد    استفاده شود. مترجم با تسلطي كه بر زبان
). در كتـاب  74    :1386(ناظميـان،  » كند   استفاده مي    مناسبي    از معادل    ها از آن    هر يك    و براي

نمـوده      تـوجهي  مذكور، مترجم نسبت به همنشيني در ترجمه و انتخاب واژة مـورد نظـر كـم   
بـرداري، تـرادف و اشـتراكات لفظـي        عوامل گرته است. عالوه بر اين، در سبك واژگان به

  ها اشاره خواهد شد. آن    شود، كه در ادامه به توجه مي
  
  همنشيني

 درمـان بايد براي : )93 (ص اإلقتصاديةِالمشاكلِ  معالجةِلْلال بد من التَّالحمِ والصبرِ ـ 
  مشكالت اقتصادي، همبستگي و صبر داشته باشيم.

از واژگان متون پزشكي اسـت، امـا متـرجم آن را بـا واژگـان اقتصـادي        ندرما    واژة
  معمول است. حلها واژة    همنشين كرده؛ در رسانه

  الزمة حل مشكالت اقتصادي، همبستگي و صبر است. ترجمة پيشنهادي:
لهِـم و  األَطفـال بِمـرضِ الكَسـاحِ الـذي يسـبب تَقَـوس عظـامِ أرج        يصـاب ما  كثيراًـ 
شوند كه  مي دچار: بيشتر كودكان به بيماري راشيتيسم (نرم استخواني) )132 (ص صدورِهم

  شود. ها مي هاي پا و سينة آن (اين بيماري) باعث خميدگي استخوان
 (نجفـي، » دچار به معناي مواجهه بر اثر برخورد ناگهاني و توسـعاً، گرفتـار و مبتالسـت   «

است كه در مورد بيماري ايـن   شدن بر اثر رودرويي با چيزي مواجه » دچار«). كلمة 185    :1389
  اند.   نوشته »مبتال«را  »مصاب«نويسان معادل واژة  از طرفي فرهنگ ؛مطلب صادق نيست
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هسـتند، كـه    مبـتال بسياري از كودكان به بيماري نرمـي اسـتخوان    ترجمة پيشنهادي:
  شود.   ا ميه هاي پا و سينة آن (اين بيماري) باعث خميدگي استخوان

 ٌَةقُدرلَديه  يوم اإلثنينِ الماضيِ أنَّ العراقَ لم يعد الذَّريةِ للطَاقَةِ الدوليةُ الوكالةُأعلنت ـ 
 ويالحِ النَّـوالس المللـي انـرژي اتمـي در روز دوشـنبة      آژانـس بـين  : )116 (ص علَي امتالك

  ن سالح اتمي را ندارد.داشت توانگذشته، اعالم كرد كه عراق ديگر 
به معني قدرت و توانـايي اسـت؛ بنـابراين همنشـيني ايـن واژه بـه مفهـوم         توانكلمة 

در اين جمله، با مفهوم اصلي جمله كه بيانگر عدم صـالحيت عـراق در    صالحيت و تناسب
  داشتن سالح اتمي است، سازگاري ندارد.

روز دوشنبة گذشته اعـالم كـرد    المللي انرژي اتمي در آژانس بين پيشنهادي:    ترجمة
  داشتن سالح اتمي را ندارد. صالحيتكه عراق ديگر 

 
  برداري گرته

برداري يا روگرفت، بـه معنـي تبعيـت از الگـوي زبـان بيگانـه در ترجمـه؛ يـا ترجمـة             گرته«
جزء يك تركيب يا عبارت بيگانه به فارسي، يا تعميم دادن يكي  به اللفظي، ترجمة جزء   تحت

معاني بيگانه به ديگر معاني آن در زبان فارسي، يا تبعيت از الگوي زبان بيگانه در ساختار از 
گيـري از زبـان بيگانـه،       برداري يعني وام   گرته ).103: 1388(نيكوبخت، » جملة فارسي است

بـرداري در   اي كه از لحاظ دستوري مطابق آن زبـان عمـل كنـيم. ايـن نـوع از گرتـه       گونه به
  هاي مركب از عربي به فارسي نمود بيشتري دارد. لترجمة فع
نَمضَـغَه   دونَ أنْ بِسـرعةِ إذا تَناولنـا طَعامـاً    كبعسرِ الهضـمِ كـذل   نُصابويمكن أن ـ 

  .شويمهاضمه  سوء دچارممكن است : )127 (ص جيداً
مـه  در اين جمله، مترجم ميان اجزاء فعل مركب مانند متن مبدأ فاصله انداخته و ترج

  كرده است.
  .مبتال شويمهاضمه  ممكن است به سوءترجمة پيشنهادي: 

زيــارت   مشـتاق مـا  : )35 (ص اـالـرئيس خـاتمي إلـي ألمانيـ     ةون لزيارـنُ متلهفـنحـ 
  .هستيمجمهور خاتمي از آلمان  رئيس

  اللفظي است.   برداري، تحت ترجمة اين جمله عالوه برگرته
  . مشتاق هستيمجمهور خاتمي از آلمان  رئيسديدار براي ما  ترجمة پيشنهادي:

تهمـيش تعـاليم اإلسـالمِ و إضـعاف      يـؤدي إلـي   المستوردةِ التربويةِإنتشار المناهجِ ـ 
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هتليبه كنار گذاشتن تعاليم اسـالم   منجرهاي آموزشي وارداتي،  گسترش شيوه: )64 (ص فاع
  .شود   يمو ضعيف شدن تأثير اسالم بر خردهاي نوجوانان 

  به صورت جدا از هم ترجمه شده است. يؤَدي اليفعل تركيبي 
هـاي آموزشـي وارداتـي بـه كنـار گذاشـتن تعـاليم         گسترش شيوه دي:   ترجمة پيشنها

  شود.   منجر مياسالم و ضعيف شدن تأثير اسالم برخردهاي نوجوانان 
  
  ترادف

نويسنده و مترجم در نوشـتن و ترجمـه    اي از واژگان مترادف دارد كه به   هر زباني، مجموعه
دهد. اين واژگان چه از نوع مطلق (يعني به معني همان واژه) و چه از نوع  امكان انتخاب مي

گيرنـد. گـاه      معني بودن نسبي) به عنوان مترادف در كنار هم قرار مـي  اي (به سبب هم   گزاره
شـود. در ايـن اثـر،       آورده مـي سـازي و توضـيح بيشـتر مـتن و ...      ترادف براي تنوع، يكسـان 

ترادفات معادل يك واژة زبـان مبـدأ اسـت،گويي متـرجم در آوردن ايـن ترادفـات اصـرار        
هـايش از     نويس است كه در نوشته زبان و فارسي داشته است اما اين عادت هر مؤلِّف فارسي

  كند.   مترادفات استفاده مي
: همـة  )81 (ص فَشَلِباءت بِالْ اإليرانيةِ ةِالتِّجارمنَ  لحدل األميركيةِإنَّ جميع الضُغوط  ـ

  بازرگاني ايران به شكست انجاميد. جلوگيري و محدود ساختنفشارهاي امريكا براي 
  ها كافي است. اين كلمات از لحاظ معنايي مترادف هستند، لذا بيان يكي از آن

و تسـديد   الميزانيـة العجـز ِفـي    الجةِمعل المستقبلية الخمسية الخطَةحالياً  الحكومةُ تُعد ـ
بررسـي و برطـرف سـاختن    اكنون برنامة پنج سالة آينده را براي  دولت هم: )83 (ص يونِالد

  ها در دست تهيه دارد.   كسر بودجة بازپرداخت بدهي
در اين مـورد كلمـات از لحـاظ معنـايي بـا هـم هـيچ سـنخيتي ندارنـد و معنـي واژة           

  است.» بررسي«متن واژة  ، براساس سياق»معالجه«
و  العسـكريةِ النظـامِ   لقـوات  واسـعةً  سجلَت تَحرُّكات اإلسالميةِ المقاومةِ إنَّ مراصدـ 

باني مقاومت اسالمي تحركـات گسـتردة نيروهـاي       : ديده)103 و    102 (ص األوغاد مرتزِقَتهل
  د.ها را ثبت كر آن ابله و فرومايةنظامي رژيم و مزدوران 

ها در ترجمـه   اين دو واژه در طيف معنايي يكساني قرار دارند و اشاره به يكي از آن
  كافي است.
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  اشتراكات لفظي
اشتراك لفظي، به معناي تشـابه واژگـاني و اخـتالف معـاني در زبـان مبـدأ و مقصـد اسـت.         

رد، ها اشتراك لفظي وجود دارد، اهميت بسياري در ترجمـه دا  توجه به واژگاني كه در آن«
زيرا انتخاب معناي صحيح واژه از ميان معاني متعدد و جايگزين كردن آن در مـتن، كـاري   

ديـدن واژه بـه ترجمـة آن     ضبسيار دقيق و نيازمند توجه فراوان است. بنابراين نبايد بـه محـ  
اقدام كرد. در چنين حالتي مترجم بايد نهايت دقت خـود را بـه ايـن امـر مبـذول دارد تـا در       

 ). در ترجمـة چنـين واژگـاني بايـد    80،    77:    1392(معـروف،  » ا دچـار مشـكل نشـود   معنانتقال 
يابي شود. براي    گستردگي معنايي لحاظ و هر واژه متناسب با معناي مورد نظر در متن معادل

بنـا انقـالب    انقـال ، نبايد بـه ايـن صـورت ترجمـه شـود:      انقالب ما اسالمي استمثال، جملة: 
لمة انقالب در زبان عربي و فارسي معناي متفاوت دارد، بنابراين ترجمة اين ، زيرا كإسالمي

در زبان فارسي در مـتن   انقالبچرا كه  ؛إسالميةٌ ةٌرثوثَورتُنا شكل صحيح است:  جمله بدين
  است. كودتاو در زبان عربي به معناي  دگرگونيسياسي به معناي 

صباحاً و يسـتغرقُ   الثَّامنةِ الساعةِدأُ منَ الدوام يبتَعميماً فحواه أنَّ  الحكومةُأصدرت ـ 
اي صـادر كـرد كـه محتـواي آن ايـن         بخشنامه حكومت: )55 (ص مساء الرَّابعةِ الساعةِحتَّي 

  كشد.   بعد از ظهر طول مي 4شود و تا ساعت    صبح شروع مي 8است: ساعات كاري از 
عني حكومت مركزي و در ترجمه به زبان فارسـي،  واژة الحكومه در زبان عربي به م

  شود.   دولت معنا مي
اي صادر كرد كه محتواي آن ايـن اسـت: سـاعات       بخشنامه دولت پيشنهادي:    ترجمة

  كشد.   بعد از ظهر طول مي 4شود و تا ساعت    صبح شروع مي 8كاري از 
طهرانَ  جامعةِفي  الطَّلبةِو  ةاألساتذ اجتماعِ قالَ رئيس مجلسِ الشوري اإلسالمي فيـ 

رئـيس  : )81 (ص اإلسـتثمارِ التَّحتـي   خانـةِ بأنَّ اإلستثمار في حقلِ التعليم العالي، يندرِج فـي  
ــالمي در   ــوراي اس ــس ش ــاعمجل ــه     اجتم ــت ك ــران گف ــگاه ته ــجويان دانش ــاتيد و دانش اس

  گيرد.   ي قرار ميگذاري زيربناي   گذاري در زمينة آموزش عالي، در ستون سرمايه   سرمايه
و در ترجمه از عربي به فارسي بـه معنـي    جامعهدر زبان فارسي به معني  اجتماعواژة 

  است. نشست يا جلسه
اسـتادان و دانشـجويان    نشسـت رئيس مجلس شوراي اسـالمي در   ترجمة پيشنهادي:

ري گـذا    گذاري در زمينة آموزش عـالي، در سـتون سـرمايه      دانشگاه تهران گفت كه سرمايه
  گيرد.   زيربنايي قرار مي
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تَنْعـي شُـهداء    اإلسـالميةِ  الجمهوريـةِ التَّوجيه العقائدي و السياسي فـي جـيشِ    دائرةُـ 
ر   حادالطَّائ ير َةِثعقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي از شهداي  دايرة: )101 (ص ةِاألخ

  دهد.   حادثة هواپيمايي اخير خبر مي
، و در زبـان فارسـي: نـام يكـي از     ادارة و نهـاد دولتـي  ، در زبان عربـي:  »رةدائ«كلمة 
  است. اَشكال هندسي
عقيـدتي سياسـي ارتـش جمهـوري اسـالمي از       اداره يـا سـازمان   پيشـنهادي:     ترجمة

  دهد.   شهداي حادثة هواپيمايي اخير خبر مي
  

  ارزيابي ترجمه
تـوان ترجمـه را از ابعـاد مختلـف        زد. مـي پـردا    بخش مهم مقالة حاضر به ارزيابي ترجمه مـي 

بررسي كرد؛ نظرات مختلفي دربارة ترجمه و انواع آن وجود دارد و از دو ديدگاه واژگاني 
هـاي مثبـت و    تواند به بررسي ويژگي   و دستوري قابل نقد است. طبيعي است كه مترجم نمي
لحــاظ كيفيــت داراي  شــود. ترجمــه از منفــي ترجمــة خــود بپــردازد، بنــابراين ارزيــابي مــي

قابـل فهـم بـودن    «ها توجه كرد.  هايي است كه در طول ترجمه و حتي نقد بايد به آن   مالك
براي خواننده، سـليس و روانـي و شـفافيت آوايـي، اسـتفادة بـه جـا از اصـطالحات، انتقـال          
حداقلي نكات ادبي زبان مبدأ، بازسـازي مضـامين فرهنگـي و تـاريخي زبـان مبـدأ، تميـز و        

 سـازي، انتقـال مفهـوم و      اللفظي، شفاف   دل ميان زبان مجازي (كاربردي و باطني) و تحتتعا
 ). ترجمه را14ـ13      :    1396وزني، ـس (ميرزا» هاي ترجمة خوب است   پويايي ترجمه از مالك

 كـه از عوامـل   ـ  بايد بر حسب نوع متن، هدف مترجم، تطبيق متن ترجمه شـده بـا اصـل آن   
هـاي آن را بيـان كـرد.     عدالتي، قوت و ضـعف    است ـ نقد و به دور از هرگونه بي تأثيرگذار 

هـا را   پردازان يكي از ايـن انـواع     ترجمه انواع مختلفي دارد كه هر كدام از مترجمان و نظريه
ارزيــابي انــواع مختلفــي دارد، برخــي «انــد.    بــه عنــوان الگــو پــيش روي مخاطبــان گذاشــته 

ها ميزان  بندي      اند كه اساس اين تقسيم   بي هشت نوع مختلف برشمردهپژوهشگران براي ارزيا
هايي  دخالت ارزياب در متن ترجمه و كيفيت ترجمه است. تدقيق، تحرير و كالسيك گونه

از اين نوع ارزيابي هستند. ارزياب در ارزيابي كالسيك به مقابلة گام به گام متن ترجمـه بـا   
  ).35ـ34   :    1390(نصيري، » پردازد اصل مي

ارزيابي صورت گرفتـه در مـورد ايـن كتـاب از نـوع ارزيـابي كالسـيك يـا مقابلـة          
  اصطالحات، فرهنگ، موضوع، زبـان      گام متن ترجمه شده با متن اصلي است. سبك، به گام

  



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      174

 

هاي گـزينش در نقـد و ارزيـابي ترجمـه در متـون ادبـي يـا علمـي          و ديگر عوامل از مالك
هـاي   گيـري    كنـد از خـرده     و استخراج اصول براي ارزيابي به ما كمك مي شناسايي«هستند. 

    باشيم و ابتدا به ديـد كارشناسـي            هاي ديگران برحذر   غيراصولي و غيرعلمي نسبت به ترجمه
  ).31   :    1390(نصيري، » هاي مترجمان قضاوت كنيم   مسلح شده، آنگاه دربارة ترجمه

 
  سبك ترجمه

ترين تعريف اين باشد كه مخاطب، مطلب مورد نظـر     ه تعاريف زيادي دارد. شايد تازهترجم
دانـد، تـا      رساندن ايـن امـر امـين مـي       كند و او را در    را از مترجم انتظار دارد، به او اعتماد مي

بنـدد. براسـاس      فحواي مطلب را ارائه نمايد. حال بايد ديد مترجم چه اسلوبي را به كـار مـي  
هاي مترجم اثر مذكور، سبك وي، تطبيق نزديك ترجمه با متن مبدأ است كه اين امـر     گفته

كند، زيرا مخاطب در عين خواندن ترجمه، از اصول نحوي زبـان     كارِ مخاطب را مشكل مي
هـايي همـين      شود و اين امر سبب خواهد شد كه در برخورد با چنين ترجمـه    مقصد غافل مي
مدار به دليل اطالعـات بيشـتري كـه از سـوي      هاي مترجم برگردان «ته باشد. انتظارات را داش

سـازد و در     تـر مـي     شود، درك موضوع و آراء نويسنده را مشـكل    مترجم در متن تحميل مي
برخي از شرايط ممكن است به نامفهومي ترجمه بينجامد. اين مسئله به ويژه در متون علمـي  

). در بيشتر ترجمة اثـر مـذكور شـاهد    71:    1371(صفوي، » درس   و تخصصي به اوج خود مي
اي آشـكار از پايبنـدي متـرجم بـه سـبك مـتن مبـدأ           اللفظي هستيم و اين نمونه   ترجمة تحت

كـار     ترجمة لفظ به لفظ جمالت فارسي يا عربـي يكـي از مشـكالت مترجمـان تـازه     «است. 
). 12: 1392(معـروف،  » كند   وارد مياست،كه اين كار صدمة بزرگي بر ساختار متن مقصد 

كاهد، اما نواقص جزئي در برهم زدن اَشكال مـتن و حتـي      البته اين امر از ارزش مترجم نمي
است ترجمـة واژه بـه واژة مـتن بـا توجـه بـه مـتن اصـلي در            تأثير نيست. محتمل   پيام آن بي

  ترجمه نياز باشد. 
  

  اللفظي   ترجمة تحت
ـ  گيرد و سبك ترتيبي ها زير واژگـان متن اصلي قرار مي   للفظي، همـة واژها   در ترجـمة تحت

شود. متون مطبوعاتي در برخي مواقع نيازمنـد ترجمـه بـه       دستوري آن در ترجمه رعايت مي
آنچه در حيطة كار ترجمه اهميت دارد، اين است كه بايد كـار  «هاي متفاوتي هستند.  سبك
اين مرحله از ). «24: 1390(نصيري،» از افراط و تفريط باشدها حساب شده و به دور  تصرف
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رود كـه معـادل      هاي مركبي به كـار مـي     جمالت و واژه ترجمه براي برگردان بسياري از شبه
)، امـا آنچـه مشـخص    14:    1371(صـفوي،  » ها در زبان مقصد موجود نيسـت  دقيقي براي آن

تن عربـي در زبـان مقصـد داراي معـادل     است، اين است كه تركيبات، عبارات و جمالت مـ 
هـاي تشـخيص اصـطالح از عناصـر زبـاني معمـول،          يكي از معيـار «آشنا و كاربردي هستند. 

  ).64ـ63: 1388(سعيدان، » ها با بقية متن است ناهماهنگ بودن آن
إلـي   إدعت سلُطات اديس ابابا بأنَّ السودان تَقرَع طبولَ الحربِ و تـدعو المـواطنينَ  ـ 

هـاي جنـگ را بـه     طبلمسئوالن آديس آبابا ادعا كردند،كه سودان : )108 (ص العامةِ التَّعبِئَةِ
  خواند.   و شهروندان (خود را) به بسيج عمومي فرا مي آورد   صدا در مي

اين روش «به همان سبك زبان مبدأ ترجمه شده است. » رَع طُبولَ الحربتَقْ«عبارت 
شـود، مخصوصـاً در      ر مواردي كه واحد ترجمه كلمـه در نظـر گرفتـه مـي    از ترجمه بيشتر د
هايي كه قرابت ساختاري يا فرهنگـي بسـياري بـا يكـديگر دارنـد، مشـاهده        ترجمة بين زبان

شود. اما به طور كلي استفاده از اين روش به عنوان روشي غالب در ترجمه ممكن اسـت     مي
:    1396(ميرزا سوزني، » نايي كلمات و متن از بين برودهاي مع   باعث شود كه بسياري از جنبه

). بنابراين دليل رد ترجمة اين عبارت در كنـار ترجمـة واژه بـه واژه، عاميانـه بـودن آن         117
  است.

كنـد و     زايي مـي    مسئوالن آديس آبابا ادعا كردند،كه سودان تنش ترجمة پيشنهادي:
  خواند.   ا ميشهروندان (خود را) به بسيج عمومي فر

اگر براي اصطالح يا واژه در زبان مقصد، معادل وجود دارد لزومي بر آوردن معادل 
پايبندي بيش از حد مترجم به واژگان متن اصلي بدون توجه به مفهـوم  «اللفظي نيست.    تحت

  ).13:    1392(معروف، » كند   آن، ترجمه را نامفهوم و غيرقابل فهم مي
 بِفيـروسِ اإليـدزِ   اإلنتفاضةِلها الجبين، الكيانُ الصهيوني يحقنُ أطفـالَ  يندي  جريمةُـ 

، رژيـم صهيونيسـتي   شـود    بـه خـاطر آن عـرق از پيشـاني سـرازير مـي      جنايتي كـه  : )37 (ص
  كند.  ويروس ايدز را به كودكان انتفاضه تزريق مي

  دهد.   مي اللفظي ذهن را بيشتر در قيد و بند عبارت متن مبدأ قرار   ترجمة تحت
، تزريق ويروس ايدز به وسيلة رژيم صهيونستي به آور شرمجنايت  ترجمة پيشنهادي:
  كودكان فلسطيني است.

سـربازان  : )114 (ص و العـارِ  الهزيمةِجنود اإلسالمِ يمرِّغونَ أُنوف العدي في وحلِ ـ 
  مالند.   بيني دشمنان را به خاك شكست و رسوايي مياسالم 



  پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي      176

 

  دهند.   دشمنان را شكست ميسربازان اسالم  پيشنهادي:    ترجمة
آقـاي اسـتاندار   : )66 (ص اآلدابِ كليـةِ وضَع السيد المحافظُ حجـرَ األسـاسِ لبِنـاء    ـ 

  .بر زمين گذاشتدانشكدة ادبيات را  سنگ زيربناي ساخت
شـود،   ، سبب درك ناقص مخاطـب مـي  »حجر األساس«اللفظي تركيب  ترجمة تحت

كند، از جملـه: اسـتاندار خـودش كـار را شـروع         مخاطب معاني متفاوتي را دريافت مي زيرا
سنگي را در مكان مورد نظر قرار داده است و چند معني ديگر كـه در زبـان    كند يا واقعاً   مي

  شود.   فارسي كژتابي يا ابهام خوانده مي
  به زمين زد.ا دانشكدة ادبيات ر كلنگ ساختآقاي استاندار  ترجمة پيشنهادي:
  ها معمول است، اين عبارت است نه ترجمة مترجم.   آنچه در رسانه

: )56 (ص نتيجـةٍ  أيـةِ و طـالَ انتظـارِي دونَ    أن تُقلع السماءجلَست القُرفُصاء أنتظرُ ـ 
  نتيجه.   شدم، انتظاري طوالني و بي بندآمدن آسمانچمباتمه زدم و منتظر 

تقلـع  اي معجمـي از     ك زبان مبدأ است؛ در ضـمن ترجمـه  ترجمه كامالً براساس سب
عرضه كرده است كه با اين متن خبـري و آموزشـي سـازگاري نـدارد و نزديـك بـه        السماء

رسـد   زبان محاوره است. البته به اجتماعي بودن متن هـم بايـد توجـه كـرد، امـا بـه نظـر مـي        
  آموزشي بودن آن اولويت دارد.

بودم، اما انتظـار مـن طـوالني و     قطع شدن بارانمنتظر  من نشسته و ترجمة پيشنهادي:
  نتيجه بود.   بي

 كالقرنِ الثَّامن عشَرَ ولكن ما يزالُ هنا و هنـا  بِدايةِتَتَالشَي تقريباً مع  ةُكادت البزْدرـ 
 مارِسونَ هذهرِحوا يما ب قوشبازي تقريباً با شـروع قـرن هجـدهم از   : )136 (ص الرياضةاُناس 

  دهند.   هنوز مردماني هستند كه اين ورزش را انجام مي اينجا و آنجابين رفت، اما در 
برخـي  قوشبازي تقريباً با شروع قرن هجدهم از بين رفـت، امـا در    پيشنهادي:   ترجمة 

  دهند.   هنوز مردماني هستند كه اين ورزش را انجام مي جاها
: )23 (ص يحذِّر منَ اإلصطياد بالماء العكـرِ » نيكاشا«ِ الجمعةِ بطهرانَ: ةصال خُطْبةِفي ـ 

  .دارد   مي برحذر آلود گل آب از ماهيگيري از تهران: جمعة نماز خطبة در كاشاني اهللا] [آيت
  كند. منتقل را اصلي مفهوم تواند نمي چندان تركيب اين واژة به واژه ترجمة

 كـردن  متشنج دربارة تهران: جمعة نماز خطبة در كاشاني اهللا] [آيت ترجمة پيشنهادي:
 نخست، شود، توجه مهم بسيار نكتة دو به بايد اصطالحات ترجمة در« دهد.   مي هشدار اوضاع
 بايـد  اصـطالحي  هـر  دوم، و شـود  محسـوب  زبـان  عادي عناصر جزء نبايد اصطالحي تركيب
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 ترجمه در سمير اصطالح اگر شود. ترجمه آن زباني و فرهنگي ـ اجتماعي كاربرد با متناسب
 67 :   1388 (سعيدان، »شود   مي كاسته ترجمه كار ارزش از درآيد، عاميانه يا محاوره صورت به
  ).   69 و

  
  ترجمة آزاد 

هايي در داخل پرانتز بـراي توضـيح بيشـتر       اللفظي، ترجمه   در اثر مذكور عالوه بر ترجمة تحت
هـاي تفسـيري، آزاد يـا هـر نـام         جـزو ترجمـه   هـا    رسد اين نوع از ترجمه آمده است. به نظر مي

تـوان گفـت كـه از آن در متـون        ديگري (توضيحي،...) با توجه به سبك مترجم است؛ اما نمي
ترجمة آزاد در واقع بـه نـوعي خـروج از سـياق گوينـدة      «شود.    خبري و مطبوعاتي استفاده مي

مكن است با اقتبـاس از نوشـتة مؤلـف،    رود كه م   زبان مبدأ است، و دامنة آن تا بدانجا پيش مي
). براي ترجمة برخي از متون مـبهم  19:    1392(معروف، » مطالب وي چندين برابر افزايش يابد

  توان از اين نوع ترجمه استفاده كرد، ولي متون مطبوعاتي جزو اين متون نيستند.     و ديرفهم مي
باع فـي كردسـتان بنحـو ألفَـينِ و خَمسـمئه      تُ تركيةٍ القطةٍصحونٍ  رؤيةُو منَ السهلِ ـ 

عراق اي در كردستان (   هاي بشقابي تركيه توان ديد كه آنتن و به راحتي مي: )53 (ص دوالر
  شود. دالر فروخته مي 2500) حدود با قيمتي

  
  ترجمة جمع به مفرد 

جم اثـر  در بررسي ترجمة برخي از واژگان، شاهد ترجمة مفرد از كلمـة جمـع هسـتيم؛ متـر    
  مذكور نيز در مواردي واژة جمع را به صورت مفرد در زبان فارسي ترجمه كرده است.

حيـثُ يصـنَع منهـا زجـاج      مختلفـةٍ اللدائنُ هي اسم يطلقُ علـي مـواد تُصـنَع بِطُـرُقٍ     ـ 
پالستيك اسمي است كـه بـر مـوادي    : )75 (ص بسهولةٍالساعات و العدسات التي ال تنكسرُ 

و  سـاعت شـوند؛ از جملـه شيشـة       هـاي مختلفـي سـاخته مـي       شـود، كـه بـه شـيوه       ق مـي اطال
  شوند.   هايي كه به آساني شكسته نمي عدسي

  به صورت مفرد ترجمه شده است.» الساعات«در اين مثال، 
شـود، كـه بـه       پالستيك اسـمي اسـت كـه بـر مـوادي اطـالق مـي        ترجمة پيشنهادي:

هـايي كـه بـه آسـاني      و عدسـي  هـا    ساعتشوند؛ از جمله شيشة    ميهاي مختلفي ساخته    شيوه
  شوند.   شكسته نمي

المركزَ الرابع بعد الهنـد و الصـينِ و اليابـانِ بـينَ      اإليرانيةِ الجويةِاألنواء  منظمةُتَحتَلُّ ـ 
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ناسـي  سـازمان هواش : )76 (ص التخصصـةُ من حيثُ اإلمكانيـات و الكـوادر    آسيويةً دولَةً 37
متخصـص، بعـد از هنـد، چـين و      كـادر كشور آسيايي از نظـر امكانـات و    37ايران در ميان 

  ژاپن، رتبة چهارم را دارد.
  به صورت مفرد ترجمه شده است.» الكوادر«در اين جمله نيز واژة 

كشــور آســيايي از نظــر  37ســازمان هواشناســي ايــران در ميــان  ترجمــة پيشــنهادي:
  ص، بعد از هند، چين و ژاپن، رتبة چهارم را دارد.متخصكادرهاي امكانات و 

  
  حذف

شـود.   حذف برخي از واژگان يا اصطالحات سبب نقص در انتقال پيام و محتـواي مـتن مـي   
اسـت، بـه همـين سـبب      حذف نابجا از جمله مواردي است كه ثمرة آن جفا به مـتن اصـلي   «

اگـر مـتن اصـلي داراي كلمـات      )؛ زيرا50    :1392(معروف، » شود   امري ناپسند محسوب مي
توجـه باشـد، مخاطـب در درك مطلـب        هـا بـي   كليدي در فهم آن بوده و مترجم نيـز بـه آن  

  شود.   سردرگم مي
باألحرُف األولي دليلٌ هام علـي تحسـينِ العالقـات     التِّجارِيةِ اإلتفاقيةِإنَّ توقيع هذه ـ 

اد بازرگاني، دليل مهمي بر بهبود روابـط ميـان   امضا كردن اين قرارد: )85 (ص بين الجانبينِ
  طرفين است.

  ترجمه نشده است.» باألحرف األولي«تركيب 
امضا كردن اين قرارداد بازرگاني، در درجة اول، دليـل مهمـي بـر    پيشنهادي:    ترجمة 

  بهبود روابط ميان طرفين است.
 (ص الرِّياحِ بطاقةالَّتي تعملُ  لكَهرَبائيِّةِاالمزيد منَ المحطَّات  إلقامةِيستمرُّ التَّخطيطُ ـ 

كنند، ادامـه     هايي كه با قدرت باد حركت مي ريزي براي افزايش ساخت نيروگاه برنامه: )82
  دارد.

  ترجمه نشده است. الكَهرَبائيةِواژة 
باد كه با قدرت  برقهاي  گاه   ريزي براي افزايش ساخت نيرو   برنامه پيشنهادي:    ترجمة
  كنند، ادامه دارد.   حركت مي
حذف نابجا از جمله مـواردي اسـت كـه ثمـرة آن جفـا بـه مـتن        «كه گفته شد،  چنان

شـود. اگـر در گفتـار اصـلي نويسـنده         اصلي است؛ به همين سبب امري ناپسند محسوب مي
  و  اطناب وجود داشته باشد، باز هم مترجم اين حق را ندارد كه به اختيار خود در متن دخـل 
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» تصرف كند. اين امر زماني قابل توجيه است كه حذف با هماهنگي مؤلـف صـورت گيـرد   
  ).50: 1392(معروف، 

  
  تمايزات فرهنگي

هاي مبدأ و مقصد تأثير شگرفي در كاربرد مناسب كلمـات     شناخت مترجم از فرهنگ زبان«
يـا نزديـك بـه توانـايي     هاي مبدأ و مقصد بايـد در حـد      و مفاهيم دارد. تبحر مترجم در زبان

صورت تصريحي و     طوري كه توانايي انتقال آنچه را به   ها باشد، به گويشوران بومي آن زبان
). يكــي از 156:    1396(ميــرزا ســوزني، » تلــويحي در مــتن مبــدأ آمــده اســت، داشــته باشــد 

جـه كنـد،   ترين مواردي كه مترجم بايد در ترجمه از زبـان اول بـه زبـان دوم، بـه آن تو     مهم
بهترين راه ترجمة اين عناصر آن است كه در صـورت تعـارض بـا    «تمايزات فرهنگي است. 

فرهنگ مقصد، با عناصري از فرهنگ مقصد با همان وزن و خاصيت جايگزين شود، اما در 
:    1390(نصـيري،  » نوشـت توضـيح داده شـود    صورت فهم و هضم آن در متن ذكر و در پي

هـاي ديگـر اسـت.       هاي سياسي، اجتماعي و ديني بيش از حـوزه    ت در متن). اين تمايزا   105   
هـاي فرهنگـي بـه اقتضـاي قـوانين هـر جامعـه از ارزش و احتـرام افـراد           ها و تفـاوت  ويژگي

ها هويت ما هستند؛ اگر اين تمايزات را در مورد متون مطبوعاتي    برخوردارند و اين فرهنگ
هاي خارجي هوشمندانه عمل كنيم و در انتقال آن بـه     ا نوشتهكنيم بايد در برخورد ب    بررسي

  زبان مقصد دقت كافي را به كار بنديم. 
ــايي بررســي كــرد. از      تمــايزات فرهنگــي را مــي  ــاني و جغرافي ــوان در دو بخــش زب ت

قول از بزرگـان   هاي تفاوت زباني، تفاوت در بيان افعال و ضماير به صورت جمع در نقل   نمونه
شود. اما اصحاب رسانه بـراي احتـرام در نقـل بيانـات        ه طبق دستور زبان مفرد بيان مياست، ك

كننـد.     اين بزرگان، به ويژه رهبري، به جاي ضمير و فعل مفرد از ضمير و فعل جمع استفاده مي
اي از فرهنگ خاص در رسانه است كه عالوه بر اهل رسـانه، متـرجم و نويسـنده نيـز        اين نمونه

  ه آن التزام داشته باشند؛ البته اين مورد در اثر مذكور رعايت نشده است.بايد ب
 اإلسـتكباريةِ في جانبٍ آخرَ من حديثه إلي عجزِ القُـوي   اإلسالميةِ ةِأشار قائد الثَّورـ 

رهبـر انقـالب   : )36 في المساسِ بِصـرحِ النِّظـامِ اإلسـالمي الشَّـامخِ و القـوِي فـي إيـران (ص       
به ناتواني نيروهاي استكبار در آسيب رساندن بـه   خوداسالمي در قسمت ديگري از سخنان 

  .اشاره كردكاخ بلند و قوي نظام اسالمي در ايران 
 به صورت مفرد آمـده » أشار«و فعل  حديثهدر » ه«در اين جمله ترجمة ضمير متصل 

  است.
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بـه نـاتواني    شـان ري از سخنانرهبر انقالب اسالمي در قسمت ديگ پيشنهادي:   ترجمة 
  .اشاره كردندنيروهاي استكبار در آسيب رساندن به كاخ بلند و قوي نظام اسالمي در ايران 

 كرامةِدفاعاً عن  ةًجنود اإلسالمِ البواسل الَّذينَ سطَّروا مالحم خالد ةِأعطي قائد الثَّورـ 
انقالب به سربازان شجاع اسالم كـه در راه  رهبر : )115 (ص الشَّجاعةِالشَّعبِ أعطاهم أنواط 

  اعطا كرد.هاي شجاعت  هاي جاويداني نگاشتند، مدال      عزت مردم حماسه
هاي ما در نقل بيانـات رهبـري معمـول اسـت، ذكـر افعـال و          آنچه در فرهنگ رسانه

  ضماير به شكل جمع است.
راه عـزت مـردم   رهبر انقـالب بـه سـربازان شـجاع اسـالم كـه در        ترجمة پيشنهادي:

  اعطا كردند.هاي شجاعت  هاي جاويداني نگاشتند، مدال      حماسه
شود، بلكه شامل باورهـاي     هاي ويژه منحصر نمي   هاي فرهنگي به زبان و آيين   تفاوت

گـذاري منـاطق و      فكري، اجتماعي، سياسي، عقيدتي و ... اسـت. نمونـة آن، تفـاوت در نـام    
جامعة هدف است. براي مثال بيگانگـان منـاطق مختلـف آسـيا را بـا      ها در    كاربرد آن معادل

برنـد كـه بـه ترتيـب بـراي       عناويني چون: خـاور دور، خـاور نزديـك و خاورميانـه نـام مـي      
آسيا وضع شده است، ولـي ايـن عنـاوين در       آسيا و جنوب غرب   آسيا، غرب   هاي شرق منطقه
ي ما جايي ندارد هرچند در گذشته با همين هاي جمهوري اسالمي و فرهنگ جغرافياي   رسانه

توجهي شده و    اسامي در رسانة ما مطرح بودند. در كتاب مذكور به مسائلي از اين دست كم
  گزيني شده است.   به سبك بيگانگان معادل

يقوم بها إلي الشَّـرق األوسـط للتَّوسـط    » دوشاريت«الَّتي كان  المكوكيةَإنَّ الزيارات ـ 
ديــدارهاي : )18 (ص» كرســتوفر«عــرب و إســرائيلَ قـد زادت مــن شــرخِ خالفاتـه مــع   ال بـين 
بــراي ميــانجيگري ميــان اعــراب و اســرائيل بــه عمــل  خاورميانــهاي كــه دوشــاريت از    دوره
  آورد، شكاف اختالف او و (وارن) كريستوفر را افزايش داده است.   مي

ها معمول نيست و مسـئوالن نيـز از      سانهاست. اين واژه در ر خاورميانهشاهد ما كلمة 
رژيـم  ها بـا نـام         در رسانه اسرائيلكنند. همچنين كلمة    استفاده مي جنوب غرب آسياتركيب 

  شود.   و ديگر القاب تعريف مي كش   جعلي صهيونيستي يا رژيم كودك
بـراي   جنـوب غـرب آسـيا   اي كـه دوشـاريت از      ديـدارهاي دوره  ترجمة پيشنهادي:

آورد، شـكاف اخـتالف او و      ميانجيگري ميان اعراب و رژيم جعلي صهيونيستي به عمل مي
  (وارن) كريستوفر را افزايش داده است.

السـالم أو قبـول تجـدد الحـربِ      ةِمسـير  إنتكاسةِإنَّ العالم ليس علي استعداد لقُبول ـ 
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پـذيرش شكسـت رونـد صـلح يـا       جهـان آمـادة  : )39 الشَّرقِ األوسط (ص منطقَةِالصراع في 
  نيست. خاورميانهگيري جنگ و درگيري در منطقة    پذيرش ازسر

در اين مورد نيز الزم است مترجم به جـاي واژة خاورميانـه، عبـارت جنـوب غـرب      
  آسيا را به كار برد.

گيـري     جهان آمادة پذيرش شكست روند صلح يـا پـذيرش ازسـر    ترجمة پيشنهادي:
  نيست. جنوب غرب آسياقة جنگ و درگيري در منط

دانند، بنابراين توجـه     مخاطبان ترجمه، مترجم را در انتقال مفاهيم و اخبار شريك مي
اگر ترجمه در شناخت ديگـران  «به تمايزات فرهنگي بايد در دستور كار مترجم قرار گيرد. 

ا كمـك كنـد،   تواند در فهم آن از دو طريق به م   از طريق انتقال افكار به ما كمك بكند، مي
آورد تـا آن را بشناسـيم و معرفتـي از       : ترجمه پرتو ديگري را تحت سيطرة خود در مـي اوًال

: ذات خود را از طريق شناخت اصل ديگري مي شناسيم و ترجمه    خود به دست آوريم، ثانياً
  ).14ـ13   : 1393(القاسمي، » دهد   تصورات ديگري را از ما براي ما انتقال مي

  
  گيري نتيجهبحث و 
از بهترين كتـب آموزشـي در حـوزة ترجمـة      العربية الصحافةفي  المتداولةالمصطلحات  كتاب

شـود.     زبان عربي است و در دو گرايش زبان و ادبيات عربي و مترجمي زبان عربي تدريس مي
ـ مطبوعاتي كشورهاي عربـي برگزيـده اسـت.     اي   مؤلف، محتواي آن را از اصطالحات رسانه

ــة آن،    جــداي  ــوايي و ترجم ــي، محت ــاختاري، نگارش ــابي نكــات س ــر، در ارزي از محاســن اث
  شود:   ها پيشنهاداتي مطرح مي يي وجود دارد كه ضمن اشاره به آن   كمبودها
الخـط زبـان عربـي در تـأليف، كـه احتمـاالً          توجهي به عالئم نگارشي و رسـم  . كم1

 اشتباه تايپي رخ داده و الزم است اصالح شود.

  توجهي به كتبِ اصول ترجمه.  توجه صرف به ترجمه و در عين حال بي .2
ها تكراري است و بهتر است از ديگر مطبوعات عربي استفاده شود تـا بـراي      . مثال3

  مخاطبان تازه و جذاب باشد.
واژگـان را در      است. همچنـين متـرجم برخـي      . سبك مترجم نزديك به متن اصلي 4

ده كـه نـوعي ترجمـة آزاد يـا توضـيحي اسـت و الزم اسـت در نـوع         ترجمة خود اضافه كر
  ترجمه تجديدنظر شود. 
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