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پژوهشی در ضرورت تدریس زبان و ادبیات فارسی
به دانشجویان مترجمی عربی
عبدالرسول فروتن
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(دریافت 98/2/11 :ـ پذیرش)98/7/21 :

چکیده
عالوه بر رشتههایی که در مقاطع مختلـف ،بـهویـژه کارشناسـی ،بـرای آمـوزش زبـانهـا و ادبیـات
خارجی در ایران تأسیس شده ،رشتههایی نیز با عنوان «مترجمی» ایجاد شده اسـت؛ ماننـد مترجمـی
زبان عربی ،مترجمی زبان انگلیسی ،و مترجمی زبان آلمانی .بـه دلیـل اینکـه در ترجمـه ،تسـلط بـر
ال یکـی از دو زبـان مبـدأ یـا مقصـد بـرای
زبان های مبدأ و مقصد ضروری اسـت و در ایـران ،اصـو ً
ترجمه ،زبان فارسی است ،آشنایی با معیارها و ویژگیهـای زبـانی و ادبـی فارسـی بـه عنـوان زبـان
مادری اهمیت دارد .در این مقاله ،پس از طرح مهمترین ویژگیهـا و اطالعـات مربـوط بـه زبـان و
ادبیات فارسی که دانستن آن برای مترجم ضروری است ،بـه طـور خـاص ،دروس و سرفصـلهـای
مصوّب رشتة مترجمی زبان عربی معرفی و بررسی میشود .برنامة درسی سایر رشـتههـای مترجمـی
نیز در این قالب و با توجه بـه نـاهمگونیشـان قابـل بررسـی اسـت .حاصـل ایـن پـژوهش نمایـانگر
ناآشنایی برنامهریزان درسی با ویژگیهای زبان و ادبیات فارسی ،اهمیت شـناخت آن در ترجمـه و
نبود مدیریت و نگرش علمی واحد در طراحی سرفصلهای رشتههای مترجمی است.

کلیدواژهها

زبان و ادبیات فارسی ،زبان مادری ،ترجمه ،برنامة درسی ،مترجمی زبان عربی
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مقدمه
ترجمه عبارت است از برگرداندن نوشته یا گفتهای از زبانی (زبان مبدأ) به زبان دیگر (زبـان
مقصد) .در این میان ،عالوه بر تسلط مترجم بر هر دو زبان ،آشـنایی بـا موضـوع کتـاب هـم
اهمیت زیادی دارد .بهترین نوع این انتقال آن است کـه هـی بخشـی از صـورت و معنـی از
میان نرود ،اما برخی آن را غیر ممکن دانستهانـد (صـلتجـو37 :1389 ،؛ نجفـی.)6 :1389 ،
ترجمه اساساً فعـالیتی متشـکل از دو مهـارت عمـدة «درک» و «بیـان» اسـت« .درک» شـامل
آشنایی با زبان مبدأ در حد استخراج جنبههای مختلف معنا از متن میشود و «بیان» به معنای
بازنویسی معنای انتزاعشده از متن اصلی براسـاس معیارهـای زبـانی و فرهنگـی زبـان مقصـد
است .در مقایسة بین این دو مهارت« ،بیان» اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ترجمه حادبهای اسـت
که در زبان مقصد اتفاق میافتد (ناظمیان .)2 :1395 ،در ترجمـه ،تسـلط بـر زبـان مقصـد از
شناخت کامل زبان مبدأ مهم تر است .بیشترین و نمایانتـرین اشـتباهات مترجمـان ،بـه دلیـل
تسلط نداشتن آنان بر زبان مقصد است .مترجمی که بـه رمـوز و نکـات زبـان مـادری خـود
مسلط باشد و امکانات و تواناییهای آن را بدانـد ،هرگـز در پـی آن نیسـت کـه بـه کمـک
فرهنگ لغت کلمات را ترجمه کند ،بلکه میکوشد برای انتقال مفاهیمی کـه در زبـان مبـدأ
بیان شده است ،قالبهای بیانی رسا و شیوایی را در زبان مقصد بیابد (ناظمینان.)22 :1395 ،
برای ترجمه پیامدهای مثبت و منفـی برشـمردهانـد« :آبـار مثبـت آن ناشـی اسـت از
ضرورت کاربرد واژگان و تعبیـرات متنـوعتـر و وسـیعتـر ،کوشـش در راه یـافتن واژههـا و
ترکیبات و شیوههای بیانی تازه و خالصه ،به کار انداختن قوّة خالقیت زبانی .آبـار منفـی آن
نتیجة گردهبـرداری در سـطوح صـرفی و نحـوی و معنـایی ،وارد کـردن عناصـر قاموسـی و
دستوری و حتی فرهنگی بیگانه است» (سمیعی گیالنی.)233-232 :1395 ،
پس از این نوشتار کوتاه که در آن به تعریـف ترجمـه ،فراینـد و تـأبیرات آن ،و نیـز
اهمیت بیشتر زبان مقصد پـرداختیم ،قصـد داریـم برنامـهریـزی وزارت علـوم -از مهـمتـرین
نهادهای سیاستگذاری کشور در امر ترجمه -را در زمینة آموزش زبان فارسی به مترجمـان
بررسی کنیم .این برنامهریزی عموماً به صـورت سرفصـلهـای دروس رشـتههـای مترجمـی
زبانهای خارجی نمود یافته است .با توجه به اینکه مهم ترین عامل در ساماندهی و بهسـازی
مواد آموزشی ،داشتن چارچوب علمی و سازمان یافته است و به دلیل سابقة اندک رشته های
مترجمی ،کمتر شاهد بررسی علمی ،دقیق و جامع برنامههای درسـی ایـن رشـتههـا بـودهایـم
(پرورش و همکاران ،)21 :1395 ،ضرورت پرداختن به این امـر مشـخص مـیشـود .بـا ایـن
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حال ،گستردگی مباح مربوط به این رشتهها سبب شده است کـه در مقالـة حاضـر ،رشـتة
مترجمی زبان عربی را برای بررسی تفصیلی انتخاب کنیم .البته حاصل این تحقیق مـیتوانـد
برای دیگر رشته های مترجمـی نیـز کارآمـد باشـد و بـاب نقـد و بررسـی سرفصـلهـای آن
رشتهها را در مقالههای جداگانه بگشاید .طبعاً تمـامی مترجمـان ،دانـشآموختـة رشـتههـای
مترجمی نیستند ،اما از دانش آموختگان این رشته ها انتظار می رود به صورت علمی و بایسـته
با ترجمه و مسائل آن آشنا باشند و بتوانند به طرزی صحیت آباری را از زبانهـای دیگـر بـه
فارسی ترجمه کنند.
واضت است که عموماً زبان مقصد و گاهی زبان مبدأ نوشتههایی که ایـن مترجمـان بـه
ترجمة آنها خواهند پرداخت ،فارسی است .براین اساس ،نخسـت ،یـک متـرجم بایـد بـا چـه
مسائلی دربارة زبان فارسی آشنا باشد و در این زمینه چه راهکاری وجـود دارد؟ دوم اینکـه در
برنامههای درسی دانشگاهی (در اینجا :مترجمی زبان عربی) به این موارد تـا چـه انـدازه توجـه
شده است؟ البته باید گفت منظور در اینجا دروسی است که باع آشنایی دانشـجو بـا زبـان و
ادبیات فارسی میشود ،نه دروسی که صرفاً در آنها نـوعی از مـتن از زبـان اصـلی بـه فارسـی
بازگردانده میشود و دانشجویان با مهارتهای مختلف ترجمه آشنا میشوند.
مسلّم اینکه پیش از تدریس دروس پایه ،اصلی ،اختصاصی و یا اختیـاری مربـوط بـه
آشنایی با زبان و ادبیات فارسی ،الزم است «زبان فارسـی» (معـرو بـه «فارسـی عمـومی»)
تدریس شده باشد .در این درس سهواحدی که عالوه بـر دانشـجویان رشـتة زبـان و ادبیـات
فارسی ،دانشجویان سایر رشته ها باید آن را بگذرانند ،غالباً متون مختلف ادب فارسی (از هر
شاعر یک یا چند شعر و نیز بخش های کوتاهی از متون منثور و داستان های معاصر) را برای
آشنایی دانشجویان برمـی گزیننـد تـا ضـمن آن ،نکـاتی هـم دربـارة قواعـد زبـان فارسـی و
درستنویسی بیاموزند .همچنین ،سرفصلهای ویژهای برای این درس در نظـر گرفتـه نشـده
اســت (ر.ک :.وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری )1392/7/2 ،و مدرّســان کتــابهــا،
موضوعات و متون مختلفی را تدریس میکنند .با توجه به همین مسـئله ،پورخـالقی (:1388
 )314معتقد است« :معلم درس فارسی عمومی به دانش عمومی در زمینـة ادبیـات نیـاز دارد.
باید بر انواع ادبی مسلط باشد؛ تاریخ ادبیـات را کاویـده باشـد؛ علـوم بالغـی را بشناسـد؛ بـا
ادبیات قدیم و جدید مأنوس باشد؛ عـروض و قافیـه بدانـد؛ آیـین نگـارش و ویراسـتاری را
عمالً تجربه کرده باشد؛ فرهنگ عامه را از نظر دور نکرده باشد؛ اسـطوره شـناس و رازآشـنا
باشد؛ کتاب شناس باشد و آیین هـای پـژوهش و تحقیـق را بشناسـد و .»...متأسـفانه بـه دلیـل
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ماهیــت درس فارســی عمــومی و توجــه کمتــر بــه آن ،در اغلــب کــالسهــا و درسنامــههــا
نابســامانیهــایی مشــاهده مــیشــود کــه تأبیرگــذاریاش را بــه حــداقل مــیرســاند (ر.ک:.
علیقلیزاده)58 :1396 ،
حال ،پرسشی که در این میان مطرح میشـود اینکـه زبـان مـادری در دانشـگاههـای
معتبر غربی چگونه تدریس می شود؟ مقایسه میان تدریس مترجمی در دانشگاه های ایران بـا
دانشگاههای غربی به دالیل ذیل صحیت نیست:
 .1سرفصل های هر دانشگاه در همان دانشـگاه تعیـین مـیشـود ،نـه از سـوی وزارت
علوم مربوط.
1
 .2رشتة رایج در دانشگاههای غربی ،مطالعات ترجمه است ،نه «مترجمـی زبـان .»...در
مطالعات ترجمه به صورت کلی مسائلی دربارة ترجمه آموزش داده میشود که البتـه بـه زبـان
اصلی /مادری /اول است و سرانجام هر دانشجو خواهد توانست یک یا چند زبان را بـه عنـوان
زبان دوم و سوم برای ترجمه بیاموزد و حتی به کشورهایی که به آن زبان تکلم میکننـد سـفر
کند؛ همچنین دانشجویان آن دانشگاهها از یک ملّیت نیستند و یا زبان واحدی ندارند.
 .3نظام آموزشی پیش از دانشگاه در غرب با آنچـه در ایـران وجـود دارد ،متفـاوت
است .بسیاری از مواردی که ما مسئولیت آموزش آن را به دانشگاه هـا محـول کـرده ایـم در
دبیرستانهای مغربزمین انجام میشود.
 .4ویژگی های زبان های غربی (انگلیسی ،فرانسوی ،ایتالیـایی و جـز آن کـه گـاه بـه
همدیگر بسیار نزدیکاند) -برای مترجمـی کـه یکـی از ایـن زبـانهـا ،زبـان بـومی اوسـت-
اقتضائاتی دارد کـه بـا اقتضـائات زبـان فارسـی یکسـان نیسـت؛ درواقـع ،یـک فارسـیزبـان
میتواند بخش زیادی از میراث منظوم یا منثور گذشتگان خود را -حتـی بـا قـدمتی بـیش از
هزار ساله -دریابد ،و بر همین اساس باید با متون قدیم و ادبیات معاصر (که متـأبر از ادبیـات
قدیم است) بسیار آشنا باشد.
با وجود این تفاوتها کوشیدیم با مراجعه به برنامههای درسی دانشگاه های مختلـف
(با ذکر چند نمونه) بهاجمال به پرسش مذکور پاسخ دهیم؛ البته پیشتـر رحیمـی ( Rahimy,
 )2010در مقالهای 2میان سرفصلهای مترجمی انگلیسی در ایـران و چنـد دانشـگاه خـارجی
مقایسهای انجام داده است که در آن نمیتوان پاسخ این پرسش را دریافت:
1. translation studies

 .2از خانم مریم جابر که این مقاله را در اختیار من قرار دادند صمیمانه سپاسگزارم.
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 .1در رشتة مطالعات ترجمة دانشگاه هاروارد ایاالت متحده امریکا ،عالوه بر دروس
کلی ،مانند «ترجمة ادبیات جهان»« ،دربارة ترجمه» و «ترجمة خالقانه» ،درسهـای «آشـنایی
با انگلیسی قدیمی :قهرمانان ،بهشت و جهنم»« ،انگلیسی قدیم :کـار بـا نسـخههـای خطـی» و
زبانهای التین و یونانی در کنار دروسی برای آشنایی با سوئدی ،اسپانیایی ،و روسـی ارائـه
1
میشود.
 .2در دانشگاه هایدلبرگ آلمان ،تمرکز دورة کارشناسی مطالعـات ترجمـه بـر زبـان
اول (زبان آلمانی) و ترجمة آن به دو زبان  Bو ( Cدوم و سوم) است .دانشجویان باید پـیش
از آغاز دوره با زبانهای انگلیسی و فرانسوی آشنایی کامل داشـته و از زبـانهـای ایتالیـایی،
2
پرتغالی ،روسی و اسپانیایی در سطت «بسیار خوب» مطلع باشند.
 .3در دانشگاه مکگیل کانادا برای رشتة مطالعات ایتالیایی ،دروس به سه گروه -A
3
پایة زبان، -Bتدریس به زبان ایتالیایی و  -Cتدریس به زبان انگلیسی تقسیم میشوند.
 .4در دانشگاه هریوت وات اسکاتلند هم که از دانشگاه های معتبر و باسابقه در زمینـة
مطالعات ترجمه به شمار می رود ،توجه ویژهای به آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبـان اول
4
شده است.
در تحقیقات مختلف منتشرشده به انگلیسی نیز به اهمیـت آمـوزش زبـان مـادری در
مترجمی اشاره و دوره هایی برای بهبود آن پیشنهاد شده است تا مترجمان در استفاده از زبان
خودشان توجه بیشتری داشته باشند ( .)Kussmaul, 1995: 7در این پژوهشها کـه عمومـاً بـه
دهههای قبل مربوطاند ،از اینکه در دانشگاهها در میان مهارتهای ترجمه ،تمرکـز بـر زبـان
مادری نادیده گرفته شده ،ابراز تأسف شده است ( Hervey & Higgins, 1992: 1; Li, 2001:
 .)344به باور مارگارت النگ ( ،)Lang, 1994: 1-5استاد دانشگاه هریوتوات ،دانشـجویان
ترجمة این دانشگاه باید سطت استاندارد باالیی در فهم زبـان مـادری داشـته باشـند .یکـی از
مشکالت مهم دانشـجویان ایـن رشـته ،نداشـتن مهـارت در اسـتفاده از زبـان مـادری اسـت.
بنابراین ،متقاضیان ببت نام در این دانشگاه مدارک زبان تعیین شده را ارائه می دهند و پس از
گزینش ،نکات متنوعی درخصوص زبان مادری میآموزنـد؛ درنهایـت ،بـا گذرانـدن یـک
سال در کشوری که مردمش به زبان دوم مورد نظر تکلم میکنند ،خواهنـد توانسـت بـر آن
https://complit.fas.harvard.edu/transltion-studies-resources-and-event
https://www.uni-heidelberg.de/en/study/all-subjects/translation-studies
https://mcgill.ca/langlitcultures/undergraduate/italian-undergraduate-programs
https://www.hw.ac.uk/study/uk/postgraduate/translation-interpreting.htm.
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زبان هم در سطت قابل قبولی مسلط شوند .النگ بـه ایـن نکتـه اشـاره مـیکنـد کـه صـر
ترجمة کلمه به کلمه کافی نیست؛ دانشجو باید بتواند فرایند ترجمـه را درک کنـد ،از میـان
کلمات پیشنهادی خود یکی را برگزیند و دلیل انتخاب خود را به صـورت عینـی بیـان کنـد.
برای رسیدن به این هد  ،گام ابتـدایی ،مطالعـة متـون انگلیسـی و براسـاس آن ،اسـتفاده از
مهـارتهـای تحلیــل گفتمـان اســت ،کـه از ایـن روش در دانشــگاه هریـوتوات اســکاتلند
استفاده میشود (.)Lang, 1994: 1-5

پیشینة پژوهش
فارغ از بح دربارة مبانی و روشهای ترجمـه ،پـژوهشهـایی در نقـد برنامـههـای درسـی
رشتههای مترجمی ایران در دست است که البته در هی یک به رشـتة مترجمـی زبـان عربـی
پرداخته نشده است .همچنین ،تاکنون به برنامههـای درسـی رشـتههـای مترجمـی ،بـه عنـوان
رشتههایی که هدفی واحد دارند ،از منظری خاص توجه نشـده اسـت .در ادامـه ،بـهاختصـار
مقاالتی معرفی میشوند که به بح لـزوم و چگـونگی تـدریس زبـان و ادبیـات فارسـی بـه
دانشجویان مترجمی اشاراتی به طور پراکنده داشتهاند.
 .1بهرام بیگی ( )1381در بررسی سرفصلهای درسی رشتة زبـان فرانسـه و مترجمـی
فرانسه برآن است که باید درس های مربوط به زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای دانشجویان
مترجمی افزایش یابد؛ زیرا این دانشجویان بدون اطالع از ساختار زبـان فارسـی نمـی تواننـد
ترجمهای شیوا ارائه دهند.
 .2حقانی ( )1383اشاره کرده است که آشنایی کافی با هر یک از فرهنگهای زبان
مبدأ و مقصد از الزامات ترجمه محسوب می شود و داشتن اطالعـات کـافی دربـارة تـاریخ،
جامعه و آدابورسوم هر دو فرهنگ به منظور پیامرسانی بهتر الزامی است.
 .3احمــدیصــفا و امرایــی ( )1391برنامــة درســی دورة کارشناســی مترجمــی زبــان
انگلیسی را از منظر رشد توانش ترجمانی دانشجویان بررسی کردهاند .ایـن پژوهشـگران در
اظهارنظری اجمالی معتقدند که برنامـهریـزان درسـی ایـن رشـته ،توانـایی دانشـجویان زبـان
فارسی را تا حدی بدیهی فرض گرفته و دو درس با محتوایی بسیار فشـرده بـه زبـان فارسـی
اختصاص دادهاند که نیاز به تقویت دارد.
 .4ساالری و خزاعی فرید ( )1394بر مبنای نیازهای بازار پیشـنهاد کـردهانـد کـه بـه
دروسی مانند نگارش فارسی ،واحدهای بیشتری اختصاص یابد تا دانشجویان ضمن تقویـت
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مهارت خود در این زمینه ،بعد از پایان دورة تحصیلی خود بهراحتی وارد بازار کار شوند.
 .5رحیمــی ( )Rahimy, 2010در مقالــهای بــه ارزیــابی کــارایی برنامــة درســی رشــتة
مترجمی انگلیسی در ایـران پرداختـه و آن را بـا برنامـه هـای درسـی دانشـگاه هـای مختلـف
خارجی مقایسه کرده است.
 .6سهرابی و همکاران ( )Sohrabi & et al., 2015برنامة درسی رشتة مترجمی انگلیسـی
ایران را براساس پرسش نامهای از پیشطراحیشده بررسـی و قـوتهـا و ضـعفهـای آن را
منعکس کردهاند .حدود نیمـی از مخاطبـان پرسـشنامـه بـا افـزودن دروس نگـارش و نحـو
فارسی و ادبیات فارسی موافق بودهاند.
 .7تاج بخش و همکاران ( )1396ضمن بررسی نیازهای آموزشـی دانشـجویان رشـتة
مترجمی زبان فرانسه ،مشکالت آنان را برشمرده و توصیه کـردهانـد ترجمـه از طریـق منـابع
واقعی به دانشجویان آموزش داده شود .در این پژوهش پرسش نامهمحور عوامل گونـاگونی
به عنوان آسیبهای این رشته معرفی شده است ،از جمله :پذیرش اندک دانشآموزانی کـه
در رشتة علوم انسانی تحصیل کرده اند و با حوزه های مختلـف علـوم انسـانی مثـل ادبیـات و
تاریخ آشنا هستند؛ سهم اندک آموزش زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان صرفاً بـه عنـوان
درسی عمومی؛ کمبود مطالعة دانشجویان در زمینة آبـار ادبـی فارسـی و نیـز بـیتـوجهی بـه
تمرین نگارش فارسی.
 . 8هاشمی مینابـاد ( )67 :1396هـم تقابـل میـان دانـش و عمـل در ترجمـه را بـه دو
صورت متجلّی می داند )1 :شکا بین پژوهش و سیاست گذاری که نمونـه اش را مـی تـوان
در سرفصل های غیر اصولی دورة کارشناسی ترجمه یافت و  )2شکا بین پژوهش و اجـرا
که مصداقش را میتوان در ناکامی دانشگاهها در پرورش مترجمان بـزرگ و بـیاطالعـی و
بیتوجهی مترجمان به اصول نظری مشاهده کرد.

شناخت زبان فارسی برای مترجمان
آشنایی با آبار منظوم و منثور ادبیات فارسی از دوران کهن تا روزگـار معاصـر و نیـز اطـالع
یافتن از ویژگیها و مسائل علمی زبان و ادبیات فارسی برای مترجم فواید گونـاگونی دارد.
درواقع ،مترجمی که یکی از دو زبان مبدأ یا مقصد ترجمـه اش فارسـی اسـت ،بایـد زبـان و
ادبیات فارسی را از جنبههای گوناگون بشناسـند .ایـن آشـنایی البتـه از جهـات دیگـری نیـز
کاربرد دارد؛ برای مثال ،مترجم میتواند به تحقیقات تطبیقی میان دو ابر یا دو سـبک /دورة
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ادبی در دو زبان بپردازد و یا در انتخاب کتابی که قرار است ترجمه کنـد تـأبیر بگـذارد .در
ادامه ،جنبه هـای گونـاگون ایـن آشـنایی ،کـه متـرجم را در ارتقـای کیفیـت ترجمـه یـاری
میدهد ،بررسی میشود:
 .1انتخاب واژگان مناسب و متنوع برای ادای مقصود .آشنایی با این متـون و مطالعـة
پیوستة آنها بر گستردگی لغات و قدرت بیان مترجم میافزایـد؛ او بـرای کلمـهای در زبـان
مبدأ ،واژههای متعددی برای معادلگزینی در اختیـار دارد و مـیتوانـد بـا توجـه بـه بافـت و
معنای کالم بهترین مورد را برگزیند .طبعاً اینکه چه نوعی از متـون ادب فارسـی بایـد بیشـتر
مطالعه شود ،با توجه به گرایش مترجم به ترجمة گونة خاصی از متون تعیین می شـود .بـرای
مثال ،اگر مترجم بیشتر به شعر عاشـقانة معاصـر مـیپـردازد ،مطالعـة اشـعار عاشـقانة معاصـر
فارسی بیشتر توصیه میشود؛ اما به طور حـتم ،مطالعـة تمـام متـون ادبیـات فارسـی از دوران
گذشته (به ویژه شاهکارها) تا دورة معاصر (حتی روزنامه ها و مجالت) کارآمد خواهـد بـود
(ر.ک :.یوسفی291 :1386 ،؛ صفارزاده19 :1371 ،؛هاشـمی مینابـاد111 :1396 ،؛ ناظمیـان،
 .)2 :1395به بیانی دیگر« :مددگیری از اسـتعداد زبـان فارسـی در گسـترش واژگـان و ادای
معانی و مفاهیم ،کاری ماشینوار و طوطی صفتانه نیست .مترجم آشـنا بـه روح زبـان فارسـی
تعبیرات و ترکیبات پیشینیان سخن ساز را جذب حـوزة واژگـانی خـود مـی سـازد ،بـه وقـت
ضرورت در آنها دخل و تصر میکند یا به قیاس از آنها خود به ساختن واژه و تعبیـر و
ترکیب دست می زند .درواقع ،نشانة قدرت و هنر مترجم در ایـن اسـت کـه بتوانـد تعـابیر و
ترکیبات برگرفته از متون قدیم را خارج از بافت چنان بـه کـار گیـرد کـه جلـوه و تشـخص
تازهای به خود بگیرند» (حسینی.)52 :1369 ،
از آنجا که زبان فارسی به دلیل تحوالت تاریخی ،عـالوه بـر کلمـات فارسـی میانـه،
تحت تأبیر زبانهایی چون عربی ،ترکی ،و مغولی قـرار گرفتـه ،از نظـر کلمـات متـراد و
هم معنا غنی و پربار شده است .هر یک از کلمات در موقعیتهای مختلفی به کار مـیرود و
بخشی از نیاز زبان را تأمین میکند .گاه مترجم حرفـهای و باتجربـه معـادلی بـرای کلمـهای
برمیگزیند که در هی یک از فرهنگها پیشنهاد نشده ،ولی کامالً دقیق و رساست .بنـابراین
مترجم نباید خود را به کلمه محدود کند ،زیرا در این صورت به فرهنگ لغت محدود شـده
است (ناظمیان 44 :1395 ،و  .)91به تعبیر امامی (« :)186 :1372در بسیاری مـوارد ...متـرجم
بــرای انتقــال روح مــتن اصــلی ،بــرای درآوردن رنــگآمیــزی کــالم ،بــرای نشــان دادن
سایه روشن هایی که تنها جزئی اختالفی با هم دارند ،ناچار است معادل های قالبی فرهنگ هـا
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(کـه در زبـان فارسـی حقیقتـاً

را کنار بگذارد و خود در فراخنای واژههای مشابه و متـراد
عرصة فراخی را تشکیل میدهند) به جستوجو بپردازد».
 .2واژهسازی .تأمل در آبار ادبی و بررسی آنان به مترجم در واژهسـازی نیـز کمـک
خواهد کرد« .میتوان دید دستگاه واژهسازی زبان فارسی ،در دست نویسـندگان آنهـا ،بـر
چه منوال در حرکت و پویایی بـوده اسـت و سرمشـق و شـیوة کـار در ایـن زمینـه چیسـت»
(یوسفی.)293 :1386 ،
 .9آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسو کهن و جدید .عالوه بر لزوم تسلط مترجم
بر دو زبان ،آشنایی او با فرهنگ هر دو زبان هم ض روری است تا بتواند آگاهیهـای الزم
را به خواننـده منتقـل کنـد (صـفارزاده 51 :1371 ،و  .) 52همچنـین در هـر زبـانی اشـعار،
گفته ها ،متل ها و قصه هایی وجود دارند که زبانزد همگان اند یا برای بسیاری از مردم آشنا
هستند و ممکن است نویسنده ای به یکـی از ایـن مـوارد استشـهاد کنـد (هاشـمی مینابـاد،
 .) 159 :1396بخش مهمی از این مسائل در ادبیات جلوه گر است .درواقع ،آبـار مکتـوب
هر ملّت آینة فرهنگ و آداب و رسوم آن ملّت محسوب می شود و متـرجم بایـد بـا آبـار
ادبی هر دو زبان آشنا باشد تا بتواند به بهتـرین صـورت متنـی را از زبـانی بـه زبـان دیگـر
ترجمه ک ند .در این میان ممکـن اسـت الزم باشـد مـثالً اشـعار یـا امثـالی از زبـان مقصـد،
جایگزین اشعار یا امثالی از زبان مبدأ شود .نکتـه ای کـه در بـاب زبـان و ادبیـات فارسـی
اهمیت دارد و الزم است مترجم بدان توجه داشته باشد این است که در تاریخ ادبی ایران
برای شعر ارزش و کارایی بی شتری قائل بودنـد (ر.ک :.خطیبـی .)69-62 :1375 ،هرچنـد
جایگاه شعر در دورة معاصر با توجه به رواج ادبیات داسـتانی (بـه ویـژه در طبقـة متوسـط
شهری) رو به افول است ،اما همچنان در میان عامة مردم رواج دارد تـا آنجـا کـه پیشـنهاد
شده است در ترجمة پیام های بازرگانی به فارسی ،عالوه بر مسائل فرهنگی ،اولویت شـعر
نیز در نظر گرفته شود؛ به این دلیل که نقش شعر در آگهیهای فارسی به مراتـب بیشـتر از
نقش آن در آگهی های غربی است (هاشمی میناباد.)54 :1396 ،
 .5لزو توجه به زبان معیار فارسی .تعاریف گوناگونی از زبان معیار ارائه شده است.
در اینجا قصد ورود به این مباح را نداریم .طبق تعریفی که بـه مقصـود مـا نزدیـک اسـت
«زبــان معیــار گونــهای از زبــان اســت کــه بــه وســیلة جامعــه پذیرفتــه شــده و برپایــة زبــان
درسخواندگان استوار باشد و در مراکز سیاسی و فرهنگی بـه کـار رود .چنـین گونـهای بـه
عنوان زبان کمکی و رسمی و نوشتاری بین سـخنگویان لهجـههـای دیگـر نیـز رواج دارد و
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همانگونهای است که به عنوان زبان خارجی به مردم کشـورهای دیگـر آموختـه مـیشـود»
(سارلی.)38 :1387 ،
زبان فارسی معیار امروز که در دوران قاجار «لفظ قلم» نامیده میشد ،حاصل تـالش
نخبگان و اهالی قلم آن روزگار بود که از مناطق گوناگون ایران به تهـران وارد شـدند و بـه
شغل دیوانی پرداختند؛ آنان با تکیه بر اصول و الگوهای نوشتاری ،زبـان گفتـاری مشـترکی
پدید آوردند که به زبان ادبی نزدیک بود .در این بین ،گلستان سعدی که از تصنع در کـالم
و انتخــاب الفــا مهجــور بــه دور بــود ،نقــش مهمــی داشــت .ق ـابوسنامــه ،سیاســتنامــه و
اسرارالتوحید نیز از جمله متون نزدیک به زبان معیار فارسی هستند .سرانجام ،این کوشش ها
سبب شد تکلم مردم تهران به زبان این آبار ادبی نزدیک شـود و زبـان معیـار فارسـی تعیـین
گردد (اقبال آشتیانی544- 542 :1388 ،؛ سارلی 337 ،311 :1387 ،و  .)338بنابراین بررسـی
و مطالعة آبار ادبی فارسی که به زبان معیار نزدیکاند و صرفاً بـه حـوزة نثـر مربـوط نیسـتند
(مانند :شاهنامه ،مثنوی معنوی ،بوستان و حتی دیوان ایرج میرزا) به شـناخت متـرجم از زبـان
فارسی کمک شایانی خواهد کرد.
 .4آشنایی با نحو زبان فارسی .در ترجمه ،نحوة چینش واژگان در جمالت نیز نقشی
اساسی دارد .براساس مطالعات زبان شناسانه ،ساخت زبـان هـا بـا یکـدیگر همگـون نیسـت و
آن ها با یکدیگر تفاوت ساخت صوری و معنایی دارند .بر ایـن اسـاس ،در جریـان ترجمـه،
محتوای یک واژه میتواند از طریق چند واژه و بـرعکس محتـوای چنـد واژه بـا یـک واژه
منتقل شود (صلتجو41 :1389 ،ـ.)42
پــیشتــر در ایــران ارزش ترجمــه را برحســب انطبــاق هرچــه بیشــتر آن بــا مــتن اصــلی
مــیســنجیدند و ایــن را «حفــظ ســبک» مــینامیدنــد؛ بــهطــوری کــه کســی را بهتــرین متــرجم
میدانستند که بتواند در برابر هر لفظ خارجی یک لفظ فارسـی بگـذارد .ایـن نـوع ترجمـه بـه
همراه اشتباهات دیگر مترجمان رفتهرفته به عبارات نامفهومی انجامید (نجفی)4 :1389 ،؛ حـال
آنکه این کار باع ورود عناصـر دسـتوری و الگوهـای سـاختاری و عناصـر قاموسـی بنیـادی
زبانی در زبان دیگر میشود و از صفا و روشنی هویت زبان مقصد میکاهد .این الگوها نهتنهـا
ساختهای زبانی را در سطوح گوناگون از هنجار خـارج مـیکننـد ،بلکـه بـا خـود عناصـری
فرهنگی همراه می آورند که بـا فرهنـگ اهـل زبـان ناسـازگار اسـت .از ایـنرو ،در وامگیـری
الگوهای بیانی بیگانه (گرده/گرتـه بـرداری) بایـد توجـه بیشـتری نشـان داد (سـمیعی گیالنـی،
 234 :1395و 235؛ ر.ک :.نجفی :1376 ،ده؛ صفارزاده14 :1371 ،؛ ناظمیان.)68 :1395 ،
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 .6بازترجمه .اگر مطلبی از فارسی به زبانی دیگر ترجمه شده باشد و مترجم بخواهد
آن را دوباره به فارسی برگرداند ،به این عمل «بازترجمه» گفته می شـود .در چنـین مـواردی
باید به سراغ متن اصلی فارسی رفت و آن مطلب را عیناً نقل کرد .اما گاهی مترجمان بر این
امر واقف نیستند ،و زحمت جستوجو را به خود نمـیدهنـد یـا بـه کتـاب اصـلی دسترسـی
ندارند و در نتیجه متنی را که در اصل فارسی است به فارسی ،و معموالً شکسته بسته ،ترجمه
میکنند (هاشمی میناباد.)95 :1396 ،
 .7توجه به مسائل فنوی خو فارسوی .هرچنـد ممکـن اسـت ایـن نکـات از وظـایف
ویراستار فنی کتاب دانسته شود ،مترجم باید از ویژگیها و امکانـات خـط فارسـی ،بـهویـژه
نشانه گذاری (عالیم سجاوندی) ،به خوبی آگـاه باشـد و ضـمن شـناخت کامـل رسـمالخـط
مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی بتواند اصل یکدستی (به خصوص در شکسته نویسی)
را رعایت کند .در این میان ،نشانهگذاری اهمیت ویژهای دارد .اگرچه این نشـانههـای رایـج
کنونی ریشه ای غربی دارند و در نسخ خطی کهن فارسی (جز نقطه) دیده نمی شوند ،باید از
آنها با توجه به نقـش و کـارکرد واژههـا در بافـت جملـه و متناسـب بـا ویژگـیهـای زبـان
استفاده کرد؛ همان گونه که پس از ورود این عالیم بـه خـط فارسـی ،ایرانیـان در شـکل یـا
جهت برخی از آنها (مانند عالمت سؤال ،ویرگول و نقطـهویرگـول) تغییراتـی دادنـد تـا بـا
خط فارسی هماهنگ شوند.
مترجم پس از درک هد نویسنده از نشانههای نگارشی میتواند آنها را به واژهها
و عبارت های متناسب با بافت و موقعیت متن ترجمه کند و یا به جای برخـی واژه هـا از ایـن
عالیم بهره ببرد .مثالً رینولد نیکلسون 1در ترجمة بیتی از مولـوی «کـه»ی اسـتدراک و رفـع
ابهام را به دونقطه تبدیل کرده است (هاشـمی مینابـاد 72 :1396 ،و  73و  .)166همچنـین بـا
توجه به اینکه هر زبان رسم الخط و ویژگی های صرفی و نحوی خاص خـود را دارد ،لزومـاً
کاربرد برخی از این عالیم (مثـل ویرگـول و نقطـه ویرگـول) در یـک زبـان بـا زبـان دیگـر
مطابقت ندارد و کوشش در حفظ آن به صورت موجود در متن مبدأ به نارسایی در ترجمـه
میانجامد (صفارزاده.)45 :1371 ،
 . 1آشنایی با کتابشناسی و تصحیح های مختلف آثار کهن فارسی .این امر به متـرجم
برای یافتن متنی خاص کمک خواهد کرد .برای مثال اگر در متن به شعری اشاره شده باشد
و مؤلف به تصحیت خاصی از دیوان یا نسخه ای خطی رجـوع کـرده باشـد ،در آن صـورت
1. Reynold Nicholson
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کتابشناسی آبار آن شاعر و آشنایی با بح تصحیت متن یا مراجعه به نسخههای خطـی آن
دیوان راهگشا خواهد بود (هاشمی میناباد.)97 :1396 ،
 .3دریافت سبی و لحن نویسنده و انعکاس آن در ترجمه .ترجمة خـوب بایـد بتوانـد
همان تأبیر متن اصلی را در خواننده بگذارد .برای انتقال این تأبیر ،رعایت سبک ،اسـلوب و
لحن نویسنده اهمیت زیادی دارد؛ درواقع عالوه بر «چه گفـتن»« ،چگونـه گفـتن» هـم مهـم
است .به عقیدة روژه کایوا« 1ترجمة خوب نه ترجمة لفظبهلفظ است و نه ترجمة ادیبانه (امـا
غیر امین) ،بلکه عبارت است از ابـداع متنـی (اعـم از واژگـان و جملـه بنـدی و سـبک) کـه
نویسنده اگر زبان مـادریاش همـان زبـان متـرجم بـود ،آن را مـینوشـت .چنـین ترجمـهای
مستلزم دانش و هوش و تخیل بسیار است و البته باید آن را کمال مطلـوب ترجمـه دانسـت»
(به نقل از نجفی.)14 :1389 ،
مترجم ابتدا سبک ابر مورد ترجمهاش را شناسایی میکند و سپس به دنبـال معـادل آن
در زبان فارسی برمی آید .گاهی سبکی مشـابه و معـادل سـبک مـتن اصـلی در فارسـی وجـود
ندارد و خود مترجم باید سبک جدیدی بسازد .در اینجا مترجم با توجه به سبک متن اصـلی و
سبکهای نزدیک به آن در زبان فارسی ،ابزارهای زبانیای به کار میگیرد تا سـبکی متناسـب
با متن اصلی وضع کند .حتـی اگـر نویسـنده از جمـالت پیچیـده قصـد خاصـی داشـته اسـت،
سادهسازی زبان ،عدول مترجم از سبک و شـیوة نگـارش و قصـد نویسـنده شـمرده مـیشـود.
برخی از ویژگیهای سـبکسـاز عبـارتانـد از :کوتـاه و بلنـدی جملـههـا ،توزیـع و فراوانـی
جملههای کوتاه و بلند در متن ،ساده یا پیچیده بودن جملهها ،تکرار جملـه یـا واژه ،حـذ بـه
قرینه ،بسامد استفاده از صنایع معنوی و لفظی ،ایجاز یا اطنـاب ،کـاربرد واژگـان خـاص ،طـرز
ترکیب واژگان ،طرز تعبیـر ،آوردن یـا نیـاوردن مترادفـات ،شـیوة بـهکـارگیری سـاختهـای
نحوی ،نوع کاربرد حرو اضافه ،استشهاد به شـعر و کلمـات قصـار ،غلبـة لفـظ بـر معنـی یـا
برعکس ،شاعرانه بودن زبان ،و امثال آن (هاشمی میناباد 154 :1396 ،و .)158
در این بین ،افزون بر آشنایی بـا سـبک هـای فارسـی ،آشـنایی بـا بالغـت و صـنایع ادبـی
فارسی نیز کارساز است .بسیاری از مترجمان در عمل بابت کردهاند که بسـیاری از صـنایع لفظـی
ترجمهپذیر اسـت و گریـزی از آن نیسـت .اگـر زبـانهـا دارای ریشـههـای تـاریخی و فرهنگـی
مشترکی باشند ،انتقال بازیهای زبانی آسانتر است .مترجم باید به صنایع لفظـی و معنـوی (مثـل
تشبیه ،استعاره ،کنایه ،مجاز ،تشخیص و جناس) به طور کلـی و ارائـههـایی کـه اختصاصـاً در ابـر
1. Roger Caillois
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مورد نظر به کار رفته است ،اشرا داشته باشد تا بتواند تأبیر کالم نویسنده را بدانگونه که خـود
وی خواسته است ،به زبان فارسی انتقال دهد (هاشمی میناباد 78 :1396 ،و 158ـ.)159
رعایت و شناخت مجموعة این عوامل در کنار تجربه و دقت و البته تسلط کـافی بـر
زبان مبدأ و آشنایی با ساختار آن و همچنین موضوع مورد ترجمه و اصـطالحات تخصصـی
آن حاصل کار مترجم را ارزشمند خواهد ساخت .تیتلر 1گفتـه اسـت« :یـک متـرجم خـوب
باید مثل یک هنرپیشة خوب به کلمات حیات و حرکت بخشد .مترجم حتمـاً بایـد خـودش
نویسنده باشد» (به نقل از :صفارزاده .)19 :1371 ،انس با موازین زبان فارسی و آبـار فصـیت
موجود و تأمل در شیوة تعبیر آن ها به نویسنده و مترجم قدرت آن را میدهد که بـرای ادای
مفاهیم خود بتواند کلمات الزم را بجوید و بیابـد و یـا آنهـا را بیندیشـد و در بیـان مقصـود
درنماند (یوسفی.)316 :1386 ،
بنابراین برای دانشجویان مترجمی زبان های خارجی در ایران ،که اصوالً یکـی از دو
زبانی که در ترجمه با آن سروکار دارند فارسی است ،باید دروسی در نظر گرفت که آنان،
هرچند به اختصار ،با اهمیت و کارکرد زبان و ادبیات فارسی آشنا شـوند و نیـز راهنمـایی و
ترغیب گردند که پس از اتمـام دورة تحصـیلی ،اطالعـات خـود را در آن دروس گسـترش
دهند؛ دروسی که به شناخت نسبی دانشجویان از متـون ادب فارسـی ،کلیـات مسـائل ادبـی
فارسی و آییننگارش و ویرایش منجر شـود .ایـن دروس بـا دروس مربـوط بـه نظریـههـای
ترجمه و تطابق ویژگیهای دو زبان تفاوت دارند.

دروس مرتب با زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی رشتة مترجمی زبان عربی
«زبان و ادبیات عربی» از رشته های قدیمی دانشگاه های ایران است .در ایـن رشـته اغلـب بـه
متون ادب عربی و قواعد زبان عربی پرداخته می شود؛ با این حال سال هاست (از  )1372کـه
وزارت علوم رشتة دیگری را در مقطع کارشناسی با عنوان «مترجمی زبـان عربـی» تصـویب
کرده است .در برنامة درسی مصوّب این رشته ( )1372به هی درسی که بـا زبـان و ادبیـات
فارسی مرتبط باشد اشـاره نشـده ،امـا در برنامـة بـازنگریشـده (وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فناوری )1391 ،چهار درس (آیین نگارش و ویرایش فارسی ،آشنایی بـا متـون ادب فارسـی
قدیم ،آشنایی با متون ادب فارسی معاصر 1و  )2به این رشته افـزوده شـده اسـت؛ کـه نشـان
میدهد برنامهریزان این رشته به اهمیت زبان فارسی در رشـتة مترجمـی عربـی آگـاهانـد .در
1. Tytler
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عین حال در تنظیم سرفصلهای این چهار درس به برخی نکات توجه نشده است که ضـمن
معرفی سرفصلهای مصوّب ،بررسی میشوند .در جداول  3 ،2 ،1و  4ویژگـیهـای خـاص
هر یک از دروس معرفی شده است.
 .1آیین نگارش و ویرایش فارسی
جوودول  1مشخصــات درس آیــیننگــارش و ویــرایش فارســی (وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
22 :1391/12/21ـ)23
نا درس
آیـــین نگـــارش و
ویرایش فارسی

تعداد
واحد
2

نوع درس

هدف

سرفصلها

منابع

پایة الزامی /ایجـــــاد توانمنـــــدی در شناخت انواع نثـر فارسـی ،نکـات
نظـــــــری /دانشجویان برای نگـارش مهـــم و ضـــروری دســـتور زبـــان
پـــیشنیـــاز تحقیقــــات ،مقــــاالت و فارســی کــه در نثــر بایــد رعایــت
پایاننامههای خود بـه نثـر شود ،قواعد مهم امالی واژگـان و
ندارد.
روان و درست فارسی .ترکیبــات ،آیــین درســتنویســی
مفردات و رموز سجاوندی.
آیین نگارش و ویرایش ،احمد سمیعی ،1367 ،مرکز نشر دانشگاهی؛ آیین
نگــارش ،دکتــر حســن انــوری و احمــدی گیــوی ،1352 ،مدرســة عــالی
بازرگانی؛ آیین نگارش فارسی ،دکتـر اسـماعیل حـاکمی ،1367 ،سـمت،
آیین نگارش علمی ،دکتر عباس حرّی ،1385 ،نهاد کتابخانههای عمـومی؛
آیین نگارش و ویرایش ،1389 ،دکتر امیر چناری ،زوّار؛ راهنمای نگـارش
و ویرایش ،دکتر محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصـت ،1377 ،آسـتان
قدس رضوی؛ آیـین نگـارش مکاتبـات اداری ،سـید کـاظم امینـی،1368 ،
مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ شیوة خط فارسی ،فرهنگسـتان زبـان و ادب
فارسی؛ غلط ننویسیم ،ابوالحسن نجفی ،1384 ،مرکز نشر دانشگاهی.

همانگونه که در بخش اول مقاله آمد ،در ترجمه ،انتقال مفهـوم مـدّ نظـر نویسـنده بـه
زبان مقصد در بهترین حالت (از نظر فصاحت و بالغت) اهمیت زیادی دارد .در ایـن میـان ،در
صــورتی کــه دانشــجویان ب ـا اصــول نگــارش فارســی و نیــز شــیوة صــحیت اســتفاده از عالیــم
سجاوندی ،نحوة پاراگرا بندی ،کاربرد صحیت فاصله و نـیمفاصـله ،بـهکـار بـردن صـحیت و
یکدست رسمالخط و دیگر مسائل نگارشی آشنا شوند ،میتوان از آنان انتظـار داشـت کـه در
برگرداندن متن بهخوبی عمل کنند .برخی از تعبیراتی که در منابع معتبر ویرایشی فارسی بـدون
ذکر منشأ ،نامناسب دانسته شده ،احتماالً گردهبرداری از زبان عربی است؛ مثـل «الزم بـه ذکـر
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است» (ر.ک :.نجفی :1376 ،ذیـل «الزم بـه تـذکر اسـت») کـه بایـد از ترجمـة تحـتاللفظـی
عبارت «جدیر بالذکر» وارد زبان فارسی شده باشد .همچنـین کـاربرد یـا عـدم کـاربرد مفعـول
مطلق در زبان فارسی و الگوبرداریهایی که ممکن است مترجم عربـی در ترجمـة جملـههـای
حالیه ،شرطیه و امثال آن انجام دهد و نیز تفاوت حرو اضافه در فارسی و عربی ،باید در این
درس بهتفصیل بررسی شود .در ادامه بخشهایی از این برنامة درسی بررسی میشود:
نوع درس« :پایه و الزامی» بودن درس ،اهمیت آن را نزد برنامه ریزان نشـان مـی دهـد
که کامالً درست است؛ اما اینکه «آیین نگارش و ویـرایش فارسـی» را درسـی صـرفاً نظـری
بدانیم صحیت نیست .در این درس دانشجویان باید تمرینها متعددی انجـام دهنـد و کـالس
حالت کارگاهی داشته باشد .ویرایش متون مختلف (به ویژه متونی که از زبان عربی ترجمـه
شــده اســت) ارزش و اهمیــت بســیاری دارد .دانشــجویان بایــد بیاموزنــد متنــی کــه قصــد
برگرداندن آن را دارند ،به بهترین نحو به فارسی برگردانـده شـود .در بحـ ترجمـه ،آشـنا
بودن با نحـو زبـان مقصـد و نیـز اجتنـاب از الگـوبرداری از زبـان مبـدأ (صـرفی یـا نحـوی)
ضروری است .این موارد به همراه مسائل متعدد دیگـر بایـد در ایـن درس تـدریس شـود و
دانشجویان ملزم باشند مقدار زیادی از کالس و خارج از آن را به تمرین نگـارش بپردازنـد.
همچنــین اینکــه بــرای ایــن درس پــیشنیــازی در نظــر گرفتــه نشــده اســت ،مناســب نیســت.
دانشجویان باید این درس را پس از دروس زبان فارسی (عمـومی) و آشـنایی بـا متـون ادب
فارسی قدیم و آشنایی با متون ادب فارسی معاصر  1و  2بگذرانند تا پس از آشنایی بیشتر بـا
متون ادب فارسی ،قواعد آن را بیشتر بشناسند و درک صـحیتتـری از صـر و نحـو زبـان
فارسی براساس شاهکارهای ادب فارسی داشته باشند.
هدف :برای دانشجوی کارشناسی مترجمی «نگارش تحقیقات ،مقاالت و پایان نامه ها
به نثر روان و درست فارسی» چندان اهمیتی ندارد .قرار نیست این دانشجویان مقاله ،تحقیـق
و پایان نامه بنویسند .هد باید برگرداندن متن اصلی به بهترین و درست ترین معادل فارسی
باشد .این دانشجویان در مقطع کارشناسی عمومـاً بـه تحقیـق نمـیپردازنـد و پایـاننامـه هـم
نمیگذرانند .اغلب تمرینها آنان در درسهای دیگـر ،نحـوة ترجمـة متـون مختلـف عربـی
(نظامی ،حقوقی ،سیاسی و )...و شیوة تکلّم به زبان عربی است .براساس بررسی های میـدانی
انجام شده ،اغلب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مترجمی عربی که نـاگزیر از گذرانـدن
پایان نامه هستند ،ترجمة متنی را از عربی به فارسی به عنوان پایاننامه برمیگزینند که در این
میان ،نظر گروه آموزشی نیز بیتأبیر نیست.
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سرفصلها :انواع نثر فارسی خود بحثی بسیار مفصل اسـت (ر.ک :.رسـتگار فسـایی،
 )1395و نمیتواند به عنـوان مبحثـی بـرای درس «آیـین نگـارش و ویـرایش فارسـی» در نظـر
گرفته شود .بهتر است دراینباره در دروس «آشنایی با متون ادب فارسی قـدیم» و نیـز یکـی از
دروس «آشنایی با متون ادب فارسی معاصر» بح کرد .دربارة سایر سرفصلها هـم اشـتباهاتی
در نامگذاری دیده میشود که به دلیل اهمیت کمتر ،از بررسی آنها صر نظر میکنیم.
منابع :برای درس آییننگارش و ویرایش فارسی ،منابع مهمی معرفی شده اسـت کـه
البته قدیمیاند .مهمترین منبعی که جای خالی آن احسـاس مـیشـود و بایـد بـه دانشـجویان
معرفی شود ،فرهنگ امالیی خط فارسی براساس دستور خط فارسـی ،مصـوّب فرهنگسـتان
زبان و ادب فارسی است (صادقی و زندی مقدم .)1394 ،گفتنی است این درس با توجه بـه
گستردگی و اهمیت نگارش و ویرایش فارسی ،در قالب دو درس دو واحدی ارائه شـود تـا
در یکی از آنها ،مباح فنّی و در دیگری ،مباح زبانی ارائة شود.
 .2آشنایی با متون ادب فارسی قدیم
جدول  2مشخصات درس آشنایی با متون ادب فارسی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)38 :1391/12/21 ،
تعداد

نوع درس

هدف

سرفصلها

منابع

نا درس
واحد
آشــنایی بــا متــون  2تخصصــــــــی شناخت متـون گزیـــدههـــایی از متـــون اشـــعار شـــاعران
الزامی /نظـری /نظــــم و نثــــر کالسیک و نمونـه هـایی از نثـر نویسـندگان
ادب فارسی قدیم
کالسیک از سوی استاد انتخاب و تـدریس
پیشنیاز ندارد .قدیم
مــیشــود؛ از جملــه :گزیــدة شــعر رودکــی،
ناصرخســـرو ،فردوســـی ،ســـنایی غزنـــوی،
نظــامی گنجــوی ،عطــار ،مولــوی ،ســعدی،
حافظ ،جامی ،بیدل ،صائب.
گزیدة نثر سفرنامة ناصرخسرو ،کلیله و دمنة
ابــنمقفــع ،چهارمقالــة نظــامی عروضــی،
گلستان سعدی ،تاریخ بیهقی.
دیـــوان شـــاعران مـــذکور (در سرفصـــلهـــا)؛ تـــاریخ تطـ ـوّر نثـــر فارســـی
(سبک شناسی) ،ملک الشعرای بهار ،1337 ،امیرکبیر؛ سبک خراسـانی ،دکتـر
محجوب ،1351 ،دانشسرای عالی؛ تاریخ ادبیات ایـران ،دکتـر ذبـیتاهلل صـفا،
 ،1379فردوس؛ فارسی عمومی ،دکتر ابراهیم قیصری و دکتر محمد دهقانی،
 ،1385جامی.
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نوووع درس :بــرای ایــن درس پــیشنیــازی تعریــف نشــده اســت .بــدیهی اســت کــه
دانشجویان باید درس زبان فارسـی (عمـومی) را پـیش از ایـن درس گذرانـده باشـند؛ زیـرا
همــانگونــه کــه پــیشتــر اشــاره شــد ،بیشــتر اســتادان در درس زبــان فارســی (عمــومی) بــه
گزیدهخوانی و بیـان مطالـب بـه صـورت بسـیار کلـی و اختصـاری مـیپردازنـد .ایـن درس
عمومی درواقع درآمدی برای شناخت دانشجویان مترجمی از زبان و ادبیات فارسی است.
هدف« :شناخت متون نظم و نثر قدیم» تعبیر درسـتی بـرای هـد ایـن درس نیسـت.
دانشجو ضمن آشنایی با مهمترین متون ادب فارسی باید دایرة واژگان خود را افزایش دهـد
و با سـاختارهای اصـیل و صـحیت نحـو فارسـی در سـروده هـا و نوشـته هـای بزرگـانی مثـل
فردوسی و سعدی و نیز خالقیت آنان در استفاده از کلمات و چینش آن ها آشنا شـود تـا در
ترجمه از عربی به فارسی یا برعکس موفقتر عمل کند.
سرفصلها :با توجه بـه اینکـه مباحـ ایـن درس نبایـد مشـابه مباحـ زبـان فارسـی
(عمومی) باشد ،پیشنهاد میشود در ایـن درس تخصصـی بـه منظـور بررسـی بیشـتر ظرایـف
زبانی و ادبی شاهکارهای ادبیات فارسی ،تنها به اشـعار بـزرگتـرین شـاعران ادبیـات قـدیم
(فردوسی ،مولوی ،سعدی ،حافظ و در صورت امکان نظـامی) و همچنـین مهـم تـرین متـون
منثور (به ویژه گلستان و تاریخ بیهقی) پرداخته شود .با توجه به طبیعت ترجمه ،در این زمینـه
شاهکارهای منثور فارسی بیش از شاهکارهای منظوم ،یاریگر مترجمان خواهند بود.
منابع :براساس مطالب مـذکور واضـت اسـت کـه منـابع معرفـی شـده (دیـوان اغلـب
شاعران بدون توجه به منابع منثور) ،کتاب های سبک شناسی ،تاریخ ادبیات و فارسی عمومی
به اشتباه معرفی شدهاند.
 .9آشنایی با متون ادب فارسی معاصر  1و 2
جدول  9مشخصات درس آشـنایی بـا متـون ادب فارسـی معاصـر ( 1وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
39 :1391/12/21ـ)41
نا درس
آشنایی با
متون ادب
فارسی
معاصر 1

تعداد
واحد
2

نوع درس

هدف

سرفصلها

تخصصـــــــی آشـنایی بـا متـون در این درس دانشجو ضـمن آشـنایی بـا تـاریخ
الزامی /نظری /نظم و نثر فارسـی ترجمــه در ایــران و معــرو تــرین ترجمــههــای
پـــــیشنیـــــاز معاصــر و تــاریخ معاصر ،با ادبا و آبار برجستة دورة معاصـر ادب
ترجمه در ایران فارســی آشــنا مــیشــود؛ از جملــه گزیــدة شــعر
ندارد.
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ادامة جدول 9
تعداد
نا درس
واحد

نوع درس

هدف

سرفصلها

منابع

و آشـــنایی بــــا ادیــبالممالـک فراهــانی ،ملــکالشــعراء بهــار ،نســیم
معـــرو تـــرین شمال ،علی اکبر دهخدا ،میرزادة عشقی ،ایـرجمیـرزا،
ترجمــــههــــای پــروین اعتصــامی ،نیمایوشــیج ،ســهراب ســپهری ،و
آغــــــــاز دورة حسین منزوی.
گزیدة نثر نمونة آبار جمالزاده ،بزرگ علوی ،جالل
قاجار
آلاحمـد ،سـیمین دانشــور ،صـادق چوبـک ،ابــراهیم
گلستان ،محمود دولتآبادی ،احمد محمود و. ...
دیوان شاعران و آبار نویسندگان مذکور (در سرفصلها)؛ صد سال داستاننویسـی در
ایران ،حسن میرعابدینی ،1381 ،چشمه؛ ادوار شعر فارسی ،دکتر محمدرضـا شـفیعی
کدکنی ،1381 ،سخن؛ تاریخ تحلیلی شعر نو ،شمس لنگرودی ،1378 ،مرکز؛ چـون
سبوی تشـنه ،محمـدجعفر یـاحقی ،1378 ،جـامی؛ ادبیـات معاصـر نثـر ،دکتـر هرمـز
رحیمیان ،1382 ،دانشگاه پیام نور.

جدول  5مشخصات درس آشنایی بـا متـون ادب فارسـی معاصـر (( 2وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری،
)41 :1391/12/21
نوع
تعداد
سرفصلها
هدف
نا درس
درس
واحد
تخصصی آشنایی با متون نظـم در این درس دانشجو بـا ادبـا و آبـار برجسـتة
2
آشـــنایی بـــا
الزامـــی /و نثر فارسـی معاصـر دوران معاصــر ادب فارســی پــس از انقــالب
متــــون ادب
آشنا مـیشـود؛ از جملـه :گزیـدة شـعر قیصـر
نظــــری /پس از انقالب
فارســــــــی
امینپور ،حسن حسینی ،سلمان هراتی ،سـهیل
پیش نیـاز
معاصر 2
محمـــودی ،ایـــرج قنبـــری ،ســـاعد بـــاقری،
ندارد.
عبدالجبار کاکایی ،حمید سـبزواری ،نصـراهلل
مردانــی ،علــی موســوی گرمــارودی ،مهــرداد
اوســتا ،محمــدعلی معلــم دامغــانی ،طــاهره
صفارزاده ،و فریدون مشیری.
گزیدة نثر الهینامة آیتاهلل حسـنزادة آملـی،
بیـــنش و نیـــایش دکتـــر مصـــطفی چمـــران،
الهینامة جواد محدبی ،مناجـات سـید مهـدی
شجاعی ،و آبار ابوالقاسم حسینخانی ،احمـد
عزیزی ،احمد دهقان ،محمدرضا سرشار و. ...
منابع

دیوان شاعران و آبار نویسندگان مذکور
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به دلیل پیوستگی این دو درس به یکـدیگر ،در بخشـی واحـد ،برنامـة درسـی آنهـا
بررسی میشود:
نوع درس :همانند درس هایی که پـیشتـر بررسـی کـردیم ،بـرای ایـن درسهـا هـم
پیشنیازی در نظر گرفته نشده است؛ حالآنکه طبعاً باید پس از زبان فارسی (عمومی) و نیـز
آشنایی با متون ادب فارسی قدیم تدریس شوند .پیش از این ،دربارة علت تقدّم درس زبـان
فارسی (عمومی) توضیحاتی داده شده است .دربـارة علّـت مقـدّم دانسـتن درس آشـنایی بـا
متون ادب فارسی قدیم هم باید گفت هرچند باید ترتیـب تـاریخی رعایـت شـود ،شـناخت
متون قدیم هم برای فهم بهتر متون معاصر مفید است و نویسندگان و شاعران معاصر ،خـود،
کموبیش تحت تأبیر بزرگان ادبیات فارسی قدیم بودهاند.
هدف :درس آشنایی با متون ادب فارسی معاصر  1با هد «آشنایی با متون نظم و نثـر
فارسی معاصر و تاریخ ترجمه در ایران و آشنایی با معرو ترین ترجمههای آغاز دورة قاجار»
و درس آشنایی با متون ادب فارسی معاصر  2با هد «آشنایی با متون نظم و نثر فارسی معاصر
پس از انقالب» تصویب شده است .مهمترین نکته اینکه این تقسیمبندی و ارائة درسهای ادبی
با توجه به دورهبندی سیاسی از اساس اشتباه است .حجم مطالب درس اول بسیار بیشتر از حجم
مطالب درس دوم است .دانشـجو بایـد در درس اول ،بـا شـاعران و نویسـندگان دورة انقـالب
مشروطه ( 1285ش) تا انقالب اسالمی ( 1357ش) آشنا شود ( 72سال) و از تاریخ ترجمـه در
ایران که بح درازدامنی است و اخیراً کتابهای مفصلی هـم در ایـن بـاب بـه چـاپ رسـیده
است (ر.ک :.آذرنگ1394 ،؛ فیضی و خسرو بیگی )1397 ،آگاه گردد ،اما در درس دوم بـه
ادبیات پس از انقالب اسالمی (حدود  41سال) بپـردازد .از نظـر تعـداد شـاعران و نویسـندگان
مطرح هم به هی وجه نمیتوان دورة پس از انقالب را با پـیش از آن در یـک کفـه قـرار داد؛
هرچند باید اذعان کرد ادبیات فارسی ،چه در شعر و چه در نثر ،در دهههای اخیر رشد درخور
توجهی داشته است .همچنین بیشتر حیات شعری شاعرانی مانند فریدون مشیری و مهرداد اوستا
که در سرفصلهای درس ادبیات پس از انقالب قرار داده شـدهانـد ،پـیش از انقـالب اسـالمی
بوده است.
برای اجتناب از مشکالت مطرح شده و بـه منظـور رعایـت ترتیـب زمـانی و بررسـی
دقیق تر موضوعی واحد پیشنهاد می شود که در یکی از این دروس ،به متـون منظـوم فارسـی
معاصر و در درس دیگر ،به متون منثور فارسی معاصر پرداخته شود .همچنین همان گونه کـه
دربارة هد درس «آشنایی با متون ادب فارسی قدیم» گفته شد ،مطالعه و بررسی این آبـار
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باید با هد شناخت ویژگیهای گوناگون صرفی و نحوی زبان فارسی و باال بردن مهـارت
دانشجو در برگرداندن متون به فارسی یا برعکس باشد.
سرفصل ها و منابع :با توجـه بـه طـرح مسـئله و پیشـنهاد مـذکور در بخـش «هـد »،
سرفصلها و منابع این دو درس نیازمند بازنگری است.

نظری کلی به برنامة درسی آموزش زبان و ادب فارسی برای رشتة مترجمی عربی
همان گونه که مشاهده شد ،در برنامة مقطـع کارشناسـی رشـتة مترجمـی زبـان عربـی چهـار
درس دو واحدی (سه درس مربوط به متون ادبیات فارسی و یک درس با موضـوع نگـارش
و ویرایش فارسی) تعیین شده است .دانشجویان پس از گذراندن این دروس در کنـار درس
سه واحدی زبان فارسی (عمومی) می توانند به شناختی نسبی از زبان و ادبیات فارسـی دسـت
یابند که مغتنم است؛ هرچند به تناسب تعداد کل واحـدها در ایـن مقطـع و اهمیـت شـناخت
زبان و ادبیـات فارسـی بـرای مترجمـان ،پیشـنهاد مـی شـود واحـدهای بیشـتری بـه ایـن امـر
اختصاص یابد .جالب اینکه وضعیت فعلی ایـن رشـته در ایـن موضـوع بسـیار مطلـوب تـر از
شرایط سایر رشته های مترجمی است ،که در هر حـال احتیـاج بـه بررسـی هـای جداگانـه ای
دارد .طبق آنچه در سـایت وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری ( 1)1392/7/2آمـده ،برنامـة
درسی مقطع کارشناسی مترجمی برای زبانهـای روسـی ،اسـپانیایی و فرانسـه منسـو شـده
است و یا برای این رشتهها برنامـة مصـوبی وجـود نـدارد .در برنامـة درسـی مترجمـی زبـان
آلمانی هی درس مرتبطی با زبان و ادبیـات فارسـی دیـده نمـیشـود .بـرای مترجمـی زبـان
انگلیسی هم -که اخیراً برنامهاش بازنگری شده است -درسهای مرتبطی دیده مـیشـود کـه
البته با درسهای مرتبط مترجمی عربی تفاوت است و تفاوت در سیاستگذاریهـا را نشـان
می دهد .برای مثال درسی به نام «ساخت زبان فارسـی» وجـود دارد کـه در کنـار درس هـای
دیگر به شناخت بهتر زبان فارسی کمک خواهد کرد.

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله به مهم ترین نکاتی که مترجمان زبان های دیگر باید از زبان فارسـی (بـه عنـوان
زبان مبدأ یا مقصد) بدانند ،اشاره شد .آشنایی با متون مهم ادبیات فارسی (قـدیم و معاصـر)،
1. http://hes.msrt.ir/GetFile.php?ClassName=Education&Filelnex= 1804264141 &URL=/TEducation/ 1804264141 -.pdf
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نحو زبان فارسی ،قواعد درست نویسی ،ویرایش و ...برای یک مترجم اهمیـت زیـادی دارد.
در ادامه ،دروس مصوّب مرتبط با زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی رشتة مترجمـی
زبــان عربــی بررســی شــد .در ایــن رشــته ،چهــار درس بــه موضــوع زبـان و ادبیــات فارســی
اختصاص یافته است که سرفصلهای آنهـا اشـکاالتی دارد .همچنـین پیشـنهاد مـیشـود بـا
توجه به گستردگی مباح ایـن حـوزه ،واحـدهای بیشـتری بـرای آن در نظـر گرفتـه شـود.
افزودن درس «ساخت زبان فارسی» همانند آنچـه در رشـتة مترجمـی زبـان انگلیسـی وجـود
دارد ،مفید خواهد بود .اصوالً نمی توان تفاوت چندانی در موضوع آمـوزش زبـان و ادبیـات
فارسی به دانشجویان رشتههای مترجمی متصوّر شد و تفاوت تنها درخصوصیات خـاص هـر
زبان و تاریخ روابط میان زبان هاست؛ درحالی که مدیریت یکسـانی در طراحـی برنامـه هـای
درسی این رشتهها مشاهده نمیشود .در بعضی رشتههای مترجمی اصـوالً مقطـع کارشناسـی
حذ شده است .در رشته های دیگر نیز یا هی توجهی به اهمیت آشنایی مترجم بـا زبـان و
ادبیات فارسی صورت نگرفته و یا برنامه ریزی صورت گرفته بسیار پراکنده و بدون توجه بـه
اهمیــت و جایگــاه آن اســت .بنــابراین پیشــنهاد مــیشــود در برنامــههــای درســی رشــتههــای
مترجمی ،دروس مربوط به آشنایی دانشجویان با زبان و ادبیات فارسی یکسان باشد؛ هرچند
باید به تفاوت زبانهای خارجی نیز توجه شود.
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