
 

  
  ي مكتوب محتوايي ترجمه بررسي اصول زباني واژگاني و

  ∗حسن مجيديدكتر 
   سبزوار- استاديار دانشگاه حكيم سبزواري

  مدينه قشالقي
   سبزوار- دانشگاه حكيم سبزواري كارشناسي ارشد مترجمي عربي

  چكيده

نولوژي است ضرورت برقراري ارتبـاط      عصر كنوني كه عصر سرعت و علم و تك        
 با جوامع ديگر براي رشد در زمينه هاي علمي،فرهنگي، سياسـي، اجتمـاعي و      

» ترجمـه « هـاي ارتبـاطي   بيش از گذشته احساس مي شود؛ يكي از اين راه      ... 
ـ    ترجمـه . باشددر انواعمختلف مي   عنـوان نـوعي از ترجمـه بـه         ه  ي مكتـوب ب

ورت نوشـتاري، گفتـه مـي        بـه صـ     زبان مقصد  برگردان پيامي از زبان مبدأ به     
ي مكتوب در انتقال آثار كهن و معاصر ديگر ملـل،        پر واضح است ترجمه   . شود

به ادبيات ما نقش بسزايي داشته است، بنابراين آشنايي با اصـول و قواعـد آن                
  .ي نويسنده بسيار مهم مي باشدعنوان ابزاري براي فهم صحيح انديشهه ب

ـ     با توجه به اينكه    ي صـورت پراكنـده بـه اصـول ترجمـه         ه   درمنابع مختلـف ب
كـارگيري آن، عامـل   بـه  مكتوب پرداخته شده و شناخت صحيح اين اصول و         

ي مقبول مي باشد در ايـن مقالـه سـعي شـده اسـت بـه         ي ترجمه اصلي ارائه 
ي مكتـوب از    بررسي و تحليل مجموعه اي از مهمترين اصول و قواعد ترجمـه           

بدأ و مقصد، فهم موضوع ترجمه، مراعات امانت، تـسلط          جمله تسلط بر زبان م    
  . پرداخته و آنها را تبيين نمايد. . . بر اصطالحات خاص و

مكتوب، زبان مبدأ، زبـان مقـصد، اصـول و قواعـد،            ي   ترجمه: واژگان كليدي 
 .بررسي

 

                                                
∗. E- mail: majidi.dr@gmail. com 
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  مقدمه

خوب عبارتست از نزديك ترين معادل در زبان مترجم بـراي مطلـب مـورد               ي    ترجمه
ه با حفظ مشخصات متن اصلي تا آنجا كه ظرفيت زبان اول ايجاب كند و عجيب و                 ترجم

  ).24، 1384صفارزاده، ( دور از ذهن ننمايد
  . خـوب و مقبـول بايـد بـا قواعـد آن آشـنا شـد               ي  يافتن به يـك ترجمـه      براي دست 

  اصول و قواعد ترجمه در واقـع زيـر بناهـاي اساسـي ترجمـه هـستند كـه بايـد همـواره           
  با توجه بـه افـزايش ارتباطـات جهـاني ونيـاز روزافـزون بـه                . مه به آن توجه كرد    در ترج 

   عربــي بــه فارســي نــسبت بــه زبــان هــاي ي ترجمــهيترجمــه و كــم كــاري در حــوزه
ــ  ــر ب ــكارتر     ه ديگ ــق آش ــن تحقي ــرورت اي ــالعكس ض ــي،و ب ــه فارس ــسي ب ــژه انگلي   وي

  .شودمي
اي يـا    كـردن جملـه    يگزيني مكتوب تالشي براي جـا     ترجمه« رك معتقد است  نيو ما 

 كـامبيززاده، ( »اي در زبـان ديگـر      پيامي نوشتاري در يك زبان با پيام نوشتاري يا جملـه          
  و فـن ترجمـه،      در كتب و مقاالت مختلف با عنوان اصول و مبـاني ترجمـه             ).58،  1388

 متـرجم، بـه مـواردي از اصـول و           ياز جمله فن ترجمه يحيي معروف و مقاالت فصلنامه        
  . باشـند ترين منابع اين مقاله نيـز مـي        ي مكتوب پرداخته شده كه جزء مهم      رجمهقواعد ت 

وعـه  م مكتـوب در يـك مج      يآوري و بررسـي اصـول ترجمـه        اما هدف اين مقالـه جمـع      
  در اين راستا به شرح و تبيـين اصـول ترجمـه پرداختـه شـده و بـراي تفهـيم                     . باشد مي

   دسـتور زبـان يـا مبحـث         ي زمينـه   مـشتركي در   يتوانـستند ريـشه   بهتر، اصولي كه مي   
 ،اي در كنار هـم قـرار گرفتنـد         هاي جداگانه  بندي  در دسته  ،واژگان و محتوا داشته باشند    

بـا هـم مـرتبط      آنها ريشه در اصـول ترجمـه دارنـد و       ي  ولي نبايد ناديده گرفت كه همه     
  . هستند

يـاز  عنوان يك مبحـث علمـي مـورد ن         اين پژوهش به شرح و بررسي اصول ترجمه به        
ترجمـه  .1: دهـد  پردازد وبه اين سؤاالت پاسخ مـي       با روش توصيف و تحليلي مي       مترجم،  

  موفق چيست؟  اصول يك ترجمه مكتوب و .2مكتوب چيست؟ 
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  ي پژوهش فرضيه

اي است كه در  انتقال مطلب فقط از ابزار نوشتاري استفاده            ترجمه مكتوب ترجمه  . 1
  .شود
  يي از اصـول اصـلي يـك ترجمـه خـوب و موفـق       اصول واژگـاني، زبـاني و محتـوا      . 2
  . است

ي  ي مكتـوب بـه عنـوان يكـي از اصـول اساسـي ترجمـه          در آغاز اصول زباني ترجمه    
  .مكتوب بررسي مي گردد

  ي مكتوب اصول دستور زباني ترجمه- الف

پردازد كه مرتبط با دستور زبان اسـت و بـه سـاختار          اين اصول بيشتر به مباحثي مي     
  .  شود در ادامه به هريك از آنها پرداخته مي. صد توجه داردزبان مبدأ و مق

  تسلط بر زبان مقصد يا زبان مادري. 1

مترجم بايد ضمن تسلط بر دسـتور زبـان و اصـول بيـان و بالغـت زبـان مقـصد، در                      
 متون مختلف از جمله ادبي و غير ادبي مطالعه داشته باشد و عالوه بر آگاهي از                 ي  زمينه

 مطبوعات آن زبان را از نظـر بگذرانـد تـا ازواژه هـا و اصـطالحات روز                شاهكارهاي ادبي، 
  ).4، 1380شمس آبادي، ( جايگزين شده، آگاهي داشته باشد

   يعنـي سـليس   ، خـوبي باشـد  ي يك مترجم خـوب بايـد پـيش از ترجمـه، نويـسنده           
ــسد و ــارش    و صــحيح و روان بنوي ــا در نگ ــشكلي نداشــته باشــد ت ــان خــويش م   در زب

  اگـر  «: گويـد  مـي ،  متـرجم اديـب   ؛  وديع فلـسطين  ). 2009محدثي،  ( نشوددچار زحمت   
  اي درسـت    مترجم رام نباشد، برايش سخت خواهد بود كـه ترجمـه           زبان مادري در برابر   

پيـام و رسـالتي را       معنا بوده و   اش پريشان و بي     نوشته ،بنابراين. و مورد اعتماد ارائه دهد    
 ،1376حـسن،  ( »داشـت   دربرنخواهـد ،دكه داراي چارچوب مشخص و هدف معيني باش  

57.(  
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هرچه قدر يك مترجم تسلط بيشتري به زبان مبدأ نسبت بـه زبـان خـودش داشـته                  
باشد، امكان معادل سازي كمتر به وجود مي آيد ودر نتيجه قدرت تـصرف در مـتن را از         

  ). م2010، بديعي( دهددست مي
هي مي انگارند غافـل از آنكـه        بسياري از مترجمان تسلط به زبان مادري را امري بدي         

مشكل آنها در يافتن يا معادل ساختن براي مفردات، يا در اداي معاني و مفـاهيم دقيـق                  
وقابل قبول، بيشتر به خاطر آشنا نبـودن بـه زبـان مـادري و نـه نقـص ذاتـي آن اسـت                      

ي آيتـي از كتـاب تـاريخ ادبيـات حنـا            به چنـد مـورد از ترجمـه       ). 65،  1371يوسفي،  (
� BME	��Y	 �8M>�8�q* �   « .ي اشاره مي شود   الفاخور�C�� �K�_�؛ در مورد شمار اين قصائد نيز �#"�1 �	

تاريخ نگاران در مورد شمار ايـن قـصايد   : ترجمه ي پيشنهادي » مورخان را اختالف است   
 دهـاقين، (او را كـشت     : ترجمـه ي پيـشنهادي     »>� ��� :  _��� �B�B�� &	��� «يـا   . اختالف دارند 

��  «يا  ). 166،  1389	� e��C���� {�@A :    اگر : ترجمه ي پيشنهادي  » فقدانش را عوضي نمي بيند
  . او بميرد هيچ كس جاي او را نمي گيرد

  تسلط بر زبان مبدأ. 2

زبـاني كـه از آن ترجمـه        (يك مترجم خوب ابتدا بايد به پايه هاي اوليه زبـان مبـدأ              
، معــاني گونــاگون آنهــا، تــسلط داشــته باشــد يعنــي دســتور زبــان، واژگــان )شــود مــي
هاي زبان، اصطالحات و معاني نهفته اي كه برخي از واژگان و عبارت ها دارنـد        كاري ريزه
همچنين به فرهنگ، اوضاع جغرافيايي، آداب ورسوم، وضـع اجتمـاعي،           . خوبي بداند  را به 

 ويژه ادبيات، تاريخ و روحيات آن ملت آشنا شود تـا از ايـن طريـق   ه  اقتصادي ب  -سياسي
بتواند مفهوم واقعي عبارات و اصطالحات بكار رفتـه در مـتن را بـه خـوبي درك كنـد و                     

 بـادي، آ  شـمس ( بافت كـالم بـه كـار گيـرد         سياق سخن و   معادل دقيق آن را با سبك و      
1380، 41(.  

ي مترجم در كنار تسلط بر زبان مبدأ، با توجـه بـه نـاهمگوني قالـب بنـدي جـوهره                   
به اينكه ممكن است قالب هاي ساختاري به ظـاهر همگـون،       ساختار در زبانها و با توجه       

  در دو زبان مختلف داراي ارزش و نقـش ارتبـاطي متفـاوت باشـدنبايد سـاختارها زبـان                   
  مبدأ را با ساختارهاي متناظرشـان در زبـان مقـصد جـايگزين كنـد بـدون اينكـه ارزش               

  هـا باعـث مـي شـود     و نقش ارتباطي آنها را مد نظر قرار دهد؛ زيـرا چنـين كـاري نـه تن       
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را داشته باشد و غير طبيعي جلوه كند بلكه در » بوي زبان مبدأ«متن ترجمه به اصطالح    
دراز مدت رواج نارواي صورت ها و قالب هاي زبان مبدأ در زبان مقصد موجـب اخـتالل                  

سـبق  « در ضرب المثل     مثالً). 77،  1381لطفي پور ساعدي،    ( در نظام آن زبان مي شود     
ترجمـه  » شمشير بر مالمت پيشي گرفت«اگر بصورت تحت اللفظي،يعني  » السيف العذل 

شود در زبان فارسي نقش ارتباطي را برقرار نكرده؛ زيرا معادل درست آن در زبان فارسي      
استعمال دخانيات «در فارسي » التدخين ممنوع «يا مثال . مي باشد» كار از كار گذشت«

د داراي اشكاالتي است؛ از سـويي واژه هـاي   ترجمه شده كه اين معادل يابي خو » ممنوع
عربي بكار رفته و از سويي دخانيات به دود ناشـي از ماشـين هـا و كارخانـه هـا اطـالق                      

التـدخين  «معنـاي ديگـري كـه بـراي         . شود، بنابراين، اين ترجمه صحيح نمي باشـد        مي
ژه ي  مي باشد كه باز هم وا     » سيگار كشيدن ممنوع است   «در فارسي رايج است     » ممنوع
ـ » سـيگار نكـشيد     «آمده و بهتر است عبارت      » ممنوع«عربي   عنـوان معـادل فارسـي    ه ب

  .درست جايگزين آن شود

  رعايت دستور زبان در ترجمه. 3

درست بودن هر نوشته اي منوط به اين است كه در آن اصول و قواعد ودستور زبـان                  
 قاضـي، (خواهـد بـود     رعايت شده باشد وگرنه آن نوشته غلط و از ديد ادبي فاقـد ارزش               

1372، 33 .(  
معنا كـه   گذارد بدين  گاهي دستور زبان مبدأ به نوعي در ترجمه به زبان مقصد اثر مي            

كنـد، بـارزترين    عبارت زبان مقصد قدري از خصوصيات نحوي زبـان مبـدأ را حفـظ مـي            
  شـود؛ در ايـن نـوع ترجمـه          اللفظـي ديـده مـي       تحت ي  اين نوع تأثير، در ترجمه    ي    نمونه

اي كـه بـه ايـن        گيرد و جملـه    اي از زبان مقصد قرار مي      جاي هر واژه از زبان مبدأ واژه       به
 ،1386معـروف،   ( تاحدودي رنگ و بوي نحو زبان اصلي را دارد           ،شود طريق جايگزين مي  

5 .(  
 مترجم بايد به ساختار زبان مبدأ و مقصد آگاهي كافي داشته باشد تا عالوه               ،بنابراين

ي   در ترجمـه   مثالً. ه ندهد ئ معناي نامفهومي ارا   ، زباني به زبان ديگر    بر واردكردن ساختار  
ي   سـوره  20-19ي   آيـه . اللفظـي ترجمـه شـده اسـت        صورت تحت  هتفسير طبري آيات ب   
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4
(�A�]� �	     «،ذاريات�� ��	N ���8���	��"� r�%	�   �R��$��	>��� ¡   ' �U�/{� r�%	� � ���7��>�4�� -a�	P  �¢«، صورت   به
  :ه شده استترجم زير

را و انـدر زمـين    هاي ايشان حقيست مر خواهنـدگان را و بـي روزيـان           اندر خواست «
  ).1752 ، 1356 طبري،(» گمانان را هاست بي نشانه

  پرهيز از ترجمه به زبان غير فصيح. 4

  شـود اسـتفاده از كلمـات       يكي ديگر از مشكالتي كـه اغلـب گريبـانگير متـرجم مـي             
اسـتفاده از   . ه اي و عاميانه است كه نگارش آن ضرورتي نـدارد           محاور فصيح و تقريباً   غير

، 1386،  معـروف (اين قبيل واژگان تا حدود زيادي از ظرافت و زيبايي ترجمه مي كاهـد               
61 .(  

 داستان و نمايشنامه ناگفته نماند ترجمه ي محاوره اي و عاميانه در جايگاه خود مثالً    
�O �  #"�87 "} !��2  "ترجمه ها اشاره مي كنـيم       به چند مورد از اين      .و فيلم ارزشمند است   

 3! {# ��! %���O�"            احمدي،(  فقط اميدوارم آن را رد نكني و ازش برداشت بد نداشته باشي 
1389، 273.(  
"F#          �V��N �8C! ��< VB:�" %K IK ��)K 0^! a" ���-! { Y"     چطـور نمـي داني؟مگـر

  ).267 :همان("؟ اينجا نبودي؟ آيا او از تو خواسته كه اين را بگويي
"  �1� �* �8Cm  �*»i�=) « F2!�* �%)�#   k_k2< %��� { s�O"         زينب همسايه ها دربـاره ي مـن 

  .رهايشان كن،  پاسخشان را نده: گويند؟ زينب چه مي
"6k�-! { �<�3/ %��	M" 175 ،1388 خادمي،( حسابش را رها كن و مشمار(.  

  هاي گوناگون زبان دانستن نقش. 5

خوبي از يكديگر تميز    ه  طالع از اين نقش ها نداشته باشد يا آن ها را ب           اگر مترجمي ا  
  : خوب و رواني ارائه دهد اين نقش ها عبارتند ازي ندهد، نمي تواند ترجمه

   ابــزار ارتبـاط ميــان  ،ي نخـست  زبـان در وهلــه : نقـش ارتبــاطي و اطـالع رســاني  . 1
كمـك    چيزي كه هـرروز بـه      .م است هاي تفهيم و تف    وسيله ،عبارت ديگر  افراد جامعه يا به   

  و فـروش     موقـع خريـد    مـثالً . توانيم نيازهـاي اجتمـاعي خـود را بـرآورده كنـيم            آن مي 
اي بيش نيست، اصل كار چيـزي         در اينجا زبان واسطه    .»يك كيلو سبزي بده   «گوييم   مي
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 اين نوع كاربرد زبـان . زبان فقط محمل انتقال واقعيت بيروني است     بيرون از زبان است و    
 بـسياري از موضـوعات      .)123 ، 1375 حـسيني، (را كالم وابسته به واقعيت مـي نـاميم          

  ). 55، 1380، آبادي شمس(رساني دارند  ها و مجالت نقش اطالع ها، روزنامه كتاب
نقش ديگر زبان تعبيرهاي مختلف نقش ادبي،شـعري، هنـري يـا تخيلـي ناميـده                . 2
 ايـن   مـثالً . ود يا كالم خود ايستا مي نـاميم       اين نقش زبان را كالم وابسته به خ       . شود مي

گل آدم بـسرشتند و بـه پيمانـه        / دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند        «شعر حافظ را    
 در  .)124حـسيني، (اگر فقط عنوان خبر به آن دهيم نه چيز ديگر،  ارزشي نـدارد             » زدند

 همچنـين   بسياري از گفته هاي شكسپير در هملت      . اين مورد مخاطب هيچ نقشي ندارد     
، شمس آبـادي  (نيايش ها، اشعار غنايي و تمامي مرثيه ها از اين مورد به شمار مي آيند                

1380، 56 .(   
در اين مورد گوينده تنها به زيبايي هاي  كالمي توجه مـي      : نقش زيبايي شناختي  . 3
مقامات يا متون مصنوع در ادبيات عربي از ايـن گونـه هـستند، متـرجم در چنـين                   . كند

بايد از متون مصنوع و فن مقامه نويسي اطالعات كافي داشته باشد، نويسندگان     شرايطي  
  ). 62 :همان(آن را بشناسد و آثارشان را مطالعه كند 

  مثـال  . هدف در ايـن مـورد تنهـا كـالم بـراي كـالم اسـت               : نقش صحبت گشايي  . 4
  ر گيانـد و بـا يكـد       در سفر خود روي صندلي يك رديف اتوبوس كنار هـم نشـسته             دو نفر 

كنـد تـا      وضـع هـوا آغـاز مـي        ي  گاه يكي از آنها سخن را دربـاره         آن .هيچ آشنايي ندارند  
اي براي همنشيني چندساعته باشد و هيچ هدف ديگـري از ايـن سـخنان ندارنـد             مقدمه

  ). 70 :همان(

  حفظ زبان خاص متن. 6

ا در  يكي ديگر از اصول ترجمه اين است كه مترجم زبان متن مورد نظررا بفهمد زيـر               
هر متني لغات و اصطالحات ومعاني حقيقي و مجازي و استعاري وجـود دارد واز قواعـد                 

اگر مترجم به آن زبان تسلط نداشته باشد در ترجمه          . جمله سازي خاص پيروي مي كند     
محـدثي،  (دچار اشكال مي شود؛ چون ساختار كالم در زبان هاي مختلف يكسان نيست              

2009 .(  
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حفظ زبان متن، گروهي معتقدند مترجم، اهل اين زمانه است          ي  از سوي ديگر درباره   
و براي مردم اين زمانه ترجمه مي كند والجرم بايد هر متني، از جمله متـون قـديمي را                   

چون مخاطبان او به اين زبان مي گويند و مي نويـسند و ايـن               . به فارسي امروز برگرداند   
باورند كه زبان ترجمه در متون قديمي       گروه ديگري براين    . زبان را به آساني درمي يابند     

با توجه به زمان و فضا و حال و هوا و ماهيت شخصيت ها و رويدادها بايد زباني متفاوت                   
يابي شود بلكه    سال پيش معادل   1500با زبان امروزي باشد نه به اين معنا كه مثال زبان            

 وارد زبـان معاصـر   المقدور واژه ها وعبارات قابل فهم قديمي براي انعكـاس قـدمت،       حتي
  ). 2010، كوثري(شود 

همچنانكه محمد قاضي، پيشكسوت ترجمه معتقـد اسـت زبـان مـتن در دوره هـاي                 
 نثر مرزبان نامه وكليله و دمنه با نثر معاصر مانند بزرگ علوي             مختلف متفاوت است مثالً   
ترجمـه  حال اگر اينها به يك نثر وزبان ترجمه شوند بدون شك            . يا جمال زاده فرق دارد    

 موفقي نخواهد بود حتي در ميان آثار نويسندگان معاصر نيـز اخـتالف زبـان وجـود دارد            
  ). 32، 1372قاضي، (

  رعايت اطناب و ايجاز در ترجمه. 7

 گاهي نويسنده مطلبي را در يك كلمه يا در يـك جملـه كوتـاه بيـان كـرده اسـت و                  
ـ               ه شـرح و بـسط آن مـي         مترجم عين آن را وافي به أداي مقصود نمي داند در نتيجـه ب

ازطرف ديگـر،   ). 33همان،  (پيداست كه چنين كاري از رعايت امانت به دور است         . پردازد
اگر در گفتار نويسنده اصلي اطناب وجود داشته باشد باز هم مترجم حق نـدارد كـه بـه                   

در واقع حـذف در ترجمـه   ). 54 ،1386معروف، (اختيار خود در آن  دخل و تصرف كند          
د، اما اگر به منظور سهولت ورواني بيشتر صورت گرفته باشد قابل اغمـاض              جايگاهي ندار 

  ). 55 :همان(است 
در صورتي كه مترجم الزم بداند در مورد مطلبي از متن اصلي توضيح دهـد يـا نظـر                   
شخصي خود را بيان كند مي تواند اين توضيحات را به صورت حاشيه در زير صفحه ذكر             

ا با نوشتن عدد يا ستاره در متن اصلي ودر آغاز حاشيه خود كند و رابطه حاشيه با متن ر
 در پايان حاشيه، مبين اين خواهد بود كه توضيح از مترجم است           ] م[روشن كند عالمت    

گاهي شرايط ترجمه و برخي از ضرورت هـاي آن       اين  با وجود   ). 300 ،1381وزين پور،   (
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صـلي حـذف كنـد و يـا آن را           ايجاب مي كند كه مترجم عبارت يا جمله اي را از مـتن ا             
توضيح دهد واين كار خاص يك مترجم و يك زبـان نيـست، بلكـه در همـه زبـان هـا و                   

مانند ترجمه هاي مختلف يك كتاب كه به ندرت با متن اصلي            . مترجمان ديده مي شود   
  ). 71 ،1376حسن، ( برابر است

  زدايي نويسي و عربي پرهيز از سره. 8

جمه آن است كه مترجم به فكر پاالييدن زبان فارسي           مهم ديگر در اصول تر      ي نكته
اين مطلـب از بـاب تعـصب    . از واژه هاي رايج عربي و جايگزيني آن با فارسي سره نباشد    

نسبت به زبان عربي نيست؛ زيرا در ساير زبان ها هم قضيه به همين صـورت مـي باشـد               
  ).59 ،1386معروف، (

  نـه بركنـار مانـده باشـد، پـس صـرف            هـاي بيگا   هيچ زبـاني نيـست كـه از ورود واژه         
 ،بـود   اگـر چنـين مـي      .شـمار رود   تواند خطري به   خودي خود نمي   هاي بيگانه به   ورود واژه 

  هـا هـزار واژه       و أخـذ ده    عربـي اش بـا زبـان       وچندسـاله  ي چندين  زبان فارسي در رابطه   «
ـ             هبايست ب  و اصطالح از آن زبان، تاكنون مي         تنهـا   هكلي نابود شـده باشـد و حـال آنكـه ن

نظيـرش در بيـان      بسا تكامل آن و توانايي كم       بلكه برعكس چه   ،اي رخ نداده   چنين فاجعه 
تـرين   اش بـراي انطبـاق بـا پيچيـده     ترين دقايق فكري و معنوي و امكانات درونـي   ظريف

ي نخست مرهـون همـين أخـذ و اقتبـاس      مسائل فرهنگي و علمي جهان امروز، در وهله    
پيشينيان ما در گرماگرم نفوذ زبان عربي، هرجا احساس         ). 4 ،1361 نجفي،( »بوده است 
كـار در اعـتال و       انـد و بـا ايـن        به ابداع كلمات و تركيبـات جديـد پرداختـه          ،اند نياز كرده 

   ).  16 ،1375حسيني ،(گسترش زبان فارسي سنگ تمام گذاشته اند 
منـزوي بـاقي    كننـد و راكـد و        ها بدون تأثير و تـأثر از هـم رشـد نمـي             بنابراين زبان 

  . زدايي مخالفان و موافقان خاص خود را دارد نويسي و عربي هرچند بحث سره. مانند مي

  ي مكتوب  اصول واژگاني ترجمه-ب

  هـاي صـحيح و رايـج در زبـان          اين اصول به انتخاب واژگان و اصـطالحات و معـادل          
لـب  پردازد؛ زيرا عـدم گـزينش واژه هـاي درسـت باعـث اخـتالل در فهـم مط              مقصد مي 

  .شود مي
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  نامه و پرهيز از اعتماد بر حافظه استفاده از لغت. 1

ــه  ــار ترجم ــم در ك ــاي مه ــت،يكــي از ابزاره ــسامحه در    لغ ــه م ــه اســت، هرگون نام
نكــردن از آن، اعتمــاد بــه حافظــه و اكتفــا بــه معنــاي كلمــاتي كــه در ظــاهر   اســتفاده

ارفتن متـرجم   خطـ   اما معناي صـحيح واژه نيـست، موجـب بـه           ، متن است  ي  كننده كامل
�i �� S   «:اي از تاريخ طبري توجه كنيد      به نمونه . خواهد شد K"�     5Ac P"21E Ö���* �)< =)

   �R1 P�' o�^ 1 0<#o«. اي بـراي   زينب دختر حارث، زن سالم بن مـشكله بزغالـه    «:  ترجمه
ترجمه شده، اگرچه ممكن است     » بزغاله«در اين ترجمه گوسفند بريان      . »وي هديه آورد  

»P�' «امـا معنـاي   ،معناي گاو وحشي، گوسفند، بزغاله آمده باشد    ها به  نامه  برخي لغت  در 
 ،معروف(هم ترجمه نشده است » �R1#o« واژه ،عالوه برآن. است» گوسفند«رايج اين واژه  

49 .(  
فعل هايي است كه معناي مجرد و مزيد آنها بـا  ي  ديگر در اين زمينه ترجمه  ي نكته

نين حالتي مترجم ممكن اسـت بـا تكيـه بـر محفوظـات در               يكديگر متفاوت است در چ    
بهتـر اسـت    ). 51 :همان(»اعتصاب كرد : أضرب«،  »زد: ضرب «:مانند. ترجمه به خطا رود   

ابتدا از فرهنگ يك زبانه و سپس از فرهنگ دو زبانه استفاده شود؛ زيرا فرهنگ دو زبانـه    
م را با روح ترجمه آشـناتر       براي يافتن معادل دقيق، بهتر است و فرهنگ يك زبانه مترج          

براي يافتن معادل واژه هـاي تخصـصي و اصـطالحات بايـد بـه فرهنـگ هـاي                  . مي كند 
  ). 1385،14ناظميان، (فرهنگ اصطالحات مراجعه كرد تخصصي و

  يابي معادل. 2

معادل، براي لغات و اصـطالحات و تعبيـرات از مراحـل دشـوار ترجمـه            يافتن برابر و  
معلوماتش بهتر و ي  لحاظ وسعت دايره  تر باشد، به   تر و پرمطالعه   است؛ مترجم هرچه اديب   

كار رفته است كه بـا مراجعـه         اي به  گاهي در متن كلمه   . يابي كند  تواند معادل تر مي  دقيق
يك را بايد آورد؟ هم بايد ديد كدام  در ترجمه كدام. بينيم به چندين معناست    به لغت مي  

است و هم از ميان معادل هاي نزديك به هم آنچـه   معنا با سياق جمله و مطالب سازگار        
به عالوه يـك واژه در كاربردهـاي   . تر است بايد برگزيد    تر و مصطلح   تر، نزديك  را كه دقيق  

مختلف، شايد معادل هاي مصطلح مختلفي داشته باشد كه بايد سـراغ رايـج تـرين آنهـا          
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�!	|�d«،  »بي تربيت : �#	%~½ *�B	c># �<2	« مثالً). 2009محدثي،  (رفت   	c o>#o�� : سوء تغذيه«  ،» Ww8���c
	c>#~% : ي واژه» رفتار ناپسند »~>%	c «            در اين كلمات و تعابير همه از ريشه واحد است ولـي

معـادل  » بـد «ي  در معادل ها، گاهي كلمات مختلفي بايد گذاشـت كـه هميـشه كلمـه                
هاي آن در »فاوت ت« هر دو زبان و نيز» تشابه هاي «يافتن وتشخيص   . مطلوب آن نيست  

كيفيت جمله بندي و قواعد نگارش و كاربرد اصطالت و لغات، از نيازهاي عمده متـرجم                 
البته گاهي هم براي يك كلمه تركيب، اصطالح يا معادل شناخته شده اي نيست،              . است

ايــن . اگـر متــرجم اديـب و زبــان شــناس باشـد مــي توانـد برابــر و معــادل وضـع كنــد     
اصطالح سازي در موارد نبود     . ق بر قواعد ادبي زبان مقصد باشد      سازي بايد منطب   اصطالح

واژه هاي معادل، اغلب در متون و موضوعات علمي و فني و ابزار و ادوات صـنعتي پـيش         
  ). 5همان، (مي آيد 

  تسلط بر اصطالحات خاص. 3

هميــشه جمــالت بــه صــورت عــادي و معمــولي نيــست گــاهي در مــتن اصــطالح،  
   ،اي دارد  زي و كنايي يا تعبيـر علمـي خاصـي كـه معنـاي ويـژه               المثل، معناي مجا   ضرب

را بدانـد هـم اصـطالحات    » زبان مبـدأ  «مترجم بايد هم اصطالحات خاص      . رود كار مي  به
?�?)�-�* �T�62�R   «، مثالً »زبان مقصد «معادل آن را در     	B�* « ًتبعـيض  « جـاي   بـه  اصـطالحا

ـ . »گزارش روزانـه  «،  »تقرير يومي «است و   » نژادي ستن اصـطالحات، كـار ترجمـه را      ندان
هـا، طنـز،    المثـل  ضـرب . آيـد  برنمـي » كتاب لغت «مشكل مي سازد؛ زيرا اين كار تنها از    

نيز در همين مقوله است و دانستن معادل آنها در زبان دوم بسيار كـار سـاز                ...  كنايات و 
  ). 3 :همان( است

تـا در حـروف     (يدهمچنين در ترجمه، اصطالحات علمي وفني بايد زير آنها خط كـش           
ومعادل خارجي آن در حاشيه صفحه بيايد ودر صورت لـزوم  ) چيني درشت ترچيده شود  

اين روش تنها در مرتبه اول ضرورت دارد، در         . در همان حاشيه آن اصطالح تعريف گردد      
صورت تكرار يك اصطالح در بقيه ي متن تنها به ذكر معادل فارسـي آن اكتفـا خواهـد                   

  ). 301 ،1388وزين پور، (شد 
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  پرهيز از تعدد مترادفات. 4

مترجم بايد تا حد امكان سعي كند در برابر هر واژه از زبـان مبـدأ، تنهـا يـك واژه از          
تعداد مترادفات اگر از حد طبيعـي خـارج شـود؛ موجـب افـزايش               .  دهد رزبان مقصد قرا  

دو » البـر «حجم كتاب مي شود به عبارت ديگر اگر در مقابـل هـر واژه ي عربـي ماننـد                    
قرار داده شود پس از مـدتي ترجمـه چنـد برابـر اصـل               » نيكي و احسان  «ي فارسي    واژه

  ). 54 ،1386معروف، (خواهد شد 

  انتخاب واژه هاي مأنوس در ترجمه. 5

  از اصول اوليه و مهم در ترجمه، دقـت در گـزينش واژگـان مـأنوس در زبـان مقـصد                
  رجم بايـد سـعي كنـد واژه هـايي          متـ . است؛ زيرا ترجمه نبايـد از اصـل دشـوارتر باشـد           

  را برگزيند كه در زبـان مقـصد قابـل فهـم اسـت اسـتفاده از واژگـان ترجمـه نـشده در                        
  همچنـين متـرجم    ). 55:همـان ( موجب سردرگمي خواننده مـي شـود         زبان مقصد، غالباً  

  بايد از يك ذوق ادبي و احساسي دقيق برخوردار باشـد كـه زيبـايي واژه هـاي برگزيـده                    
مه را به او بنماياند، واژه هايي كه ذوق يا عرف عام از آنهـا متنفـر نباشـد و در                     براي ترج 

به عبـارت ديگـر در نـزد عامـه ي مـردم، داراي              . ها جاري شود   كاربرد، به آساني بر زبان    
،  1376حـسن،  (معناي خاص ناشايستي نباشد و در آنها تنافر حروف وجود نداشته باشد       

181  .(  
 مطالب سعي كند كلمات و لغات معادل با اصل و  وافـي بـه                يمترجم بايد درترجمه  

به چند ). 56 :معروف(مقصود را پيدا كرده، سپس فصيح ترين و رساترين آنها را برگزيند    
ــه   ــات در ترجم ــالت و كلم ــصيح جم ــر ف ــه ي غي ــه از ترجم ــاب نمون ــران «ي كت دخت

  :اشاره مي كنيم»رياض
سـيل  ). 34 ،1388عبـداهللا صـانع،     رجـاء   (» هاي معصومانه و وقيحانـه    سيل متلك «

  .متلك هاي با غرض و بي غرض
  بـين سـه دوسـتش پخـش        ). 68 :همـان (» بين دوستان سه گانه اش پخـش كـرد        «
  .كرد
  .مغزت كار نمي كرد). همان،همان ( »آن موقع به مخت پالتين چسبيده بود«
  .كار بيهوده اي است). 66 :همان(» كار مهملي است«
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  لمـيس سـارا را واقعـاً       .)202  :همـان ( » آشفته خود كرده بـود     لميس سارا را واقعاً   «
 . شيفته ي خود كرده بود

 هيچ گاه عشق را آلـوده       .»)139  :همان( هيچ گاه عشق را نجاستي تصور نمي كرد       «
  .تصور نمي كرد

  هاي متن اصلي جاي واژه انتخاب واژگان دقيق و خوش آهنگ به. 6

آهنگ به ذوق و سليقه يا به ويژگـي هـاي           انتخاب واژه هاي درست و دقيق و خوش         
هنر مربوط مي شود، مي دانيم كه واژه ها در زبان خارجي همچون زبان فارسـي معـاني                  
متعدد دارند و نيز براي  يك معني گاه واژه هاي متفاوت وجود دارد به عنـوان مثـال در                    

ي را بـه صـورت كـس      » پهلوان پنبـه  «به لحن خاص خود     » دن كيشوت سروانتس  «رمان  
ي غمـزده و محزونـي دارد در صـورتي كـه محمـد              توصيف كرده است كه هميشه قيافه     

وگمان كرده ) 32 ،1372قاضي، ( قاضي آن را به صورت پهلوان افسرده سيما آورده است 
انتخـاب واژه هـا   . خوش آهنگ تر است» محزون قيافه «يا  » پهلوان غمگين چهره  «آن از   

ه هاي هنري ترجمه است كه بر ارج و قـدر  ي خوش آهنگ ودرست و دقيق يكي از جنب      
  ). 33  :همان(آن به ميزان زيادي مي افزايد

  انتخاب عنوان مناسب. 7

   عنوان كتاب ترجمه شده نبايد مغـاير بـا عنـوان كتـاب در زبـان مبـدأ باشـد،                     اصوالً
هاي مختلف مانند جلب خريدار و غيـره عنـوان كتـاب     شود مترجم با انگيزه   گاه ديده مي  

اين تغيير نـوعي دخـل و تـصرف    ). 53 ،1386معروف، ( دهد را در ترجمه تغيير مي   مبدأ  
  اصلي است؛ زيرا انتخاب و يا تغيير عنوان از وظايف مترجمـان نيـست           ي  در كار نويسنده  

هاي ادبـي    عنوان تاحدودي آزاد عمل كرد و سنتي توان در ترجمه ولي مي ).54همان،  (
  هرحـال بايـد     زيـر نظـر گرفـت، امـا هـر گزينـشي بـه             را  » ميزبـان «اي خواننده    و سليقه 

  با اتكا به متن و ارزيابي آن صورت گيرد؛ عنـوان اثـر در مقـام چكيـده ي آن اگـر غلـط                      
، 1375 حـدادي، ( باشد مي تواند برداشت نادرستي از تمامي متن به مخاطب ارائه دهـد            

90.(  
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 ترين مراحل   ي اسم كتاب از مشكل ترين و حساس       محمد قاضي معتقد است ترجمه    
شود و بايد مترجم با دقت و وسواس خاص اين مقوله را رعايت كنـد        ترجمه محسوب مي  

گونه اي ديگر ترجمـه كـرده       ه  او گاهي اسم كتابها را به داليلي از جمله رسا نبودن نام ب            
مـاجراي يـك   « در ابتـدا تحـت عنـوان   » ماجراي يك پيشواي شـهيد    «است مثال كتاب    
  ).71، 1379 قانعي فرد،(يافته استانتشار » مسيحي فقير 
  تـرين و بهتـرين معـادل در زبـان      تغيير عنوان با هـدف رسـاندن دقيـق          اگر ،بنابراين
عربـي كـه در فارسـي بـا وجـود            »*����c2«  سـريال   قابل اغماض است؛ مثالً    ،مقصد باشد 

 ي اسـتفاده شـده اسـت يـا واژه         »اهللا محمـد رسـول   « رسالت از معـادل      ي بودن واژه  رايج
»P21�|q* « مفهـوم تـر     شـايع تـر و    » ها ماجراجويي«ي   از ترجمه » ها داستان«ي   كه ترجمه

  . است

  درك اصل تأثير برابر واحد ترجمه. 8

آبـادي،   شـمس ( شده بايد تأثير مشابه متن اصلي در خواننده داشته باشد          متن ترجمه 
  . وابـسته اسـت   » واحـد ترجمـه   «اي ديگر بـه نـام        اصل تأثير برابر به مسأله    ). 76،  1380

ـ         در واقع اين واحـد ترجمـه اسـت كـه گونـه               آورد،  وجـود مـي    ههـاي متفـاوتي از آن را ب
  آيـا واژه را يـك      . هر مترجم بايد بداند چـه بخـشي از مـتن را بـراي برابريـابي برگزينـد                 
  شـمار آورد؟ روشـن      واحد بنامد؟ يا عبارت و جمله را براي برابريـابي، واحـد ترجمـه بـه               

  كنـيم و    را سـر ترجمـه مـي       شويم آن  رو مي  هتنهايي روب  به» الرأس «ي واژهاست هرگاه با    
  س، تـشكيل شـده اسـت       . أ. به اين كار نداريم كه اين واژه از عناصر كوچكتري ماننـد ر            

    ي را يـك واحـد بـه شـمار مـي آوريـم و نيـز هرگـاه بـا واژه                    » رأس«در واقع مـا كـل       
  ي ديگـري نيـز وجـود       گونـه . كنـيم  مـي  ترجمـه » دارائـي «روبرو مي شويم آنرا     » المال«

  . دهنـد را تـشكيل مـي  »رأس المـال «آينـد و  دارد كه اين هر دو واژه در كنار يكديگر مي    
عنـوان   نيست، بلكه بـه » المال«و » الرأس«در اينجا واحد ترجمه يعني بخش برابرگزيني   

  كـاري   -ترجمـه كنـيم     » سـر دارايـي   «تـوانيم آنـرا بـه        يك واحد تلقي مي گردد و نمي      
 :همـان (كه در بسياري از ترجمه ها به چشم مي خورد ومعادل درست آن سرمايه است                

77 .(  
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براي فهم بهتر معناي واحد ترجمه به ترجمه اصطالحات و ضرب المثل هـا و تعـابير                 
�e*2! �" 01 2?M 6     «يا ضرب المثل    » �3� ��2q* « اصطالح: مثالً. مي پردازيم ?-q�< }3! «

نـام معيـدي را     «و  » بخـش گذشـتن   «گان شان ترجمه شـود، معنـاي        در صورتي كه واژ   
به دست مي آيد كه براي فارسي زبانان مفهـوم          » بشنوي بهتر از آن است كه او را ببيني        

نيست؛ چون واحد طبيعي ترجمه ناديده گرفته شده اسـت هـر چنـد برخـي مترجمـان                  
معناي اصطالحي ). 79، 1380شمس آبادي، ( واژگاني را رعايت امانت مي داننديترجمه
 »آواز دهـل شـنيدن از دور خـوش اسـت          «و  » اداره راهنمايي و رانندگي   «هاي باال    مثال
  ).80: همان( باشد مي

  ي مكتوباصول محتوايي ترجمه - ج

اين اصل در ترجمه به فهم محتواي متن مـورد ترجمـه توجـه دارد كـه ايـن محتـوا             
  :ي شودسبك، احساس و باور نويسنده م، شامل موضوع لحن

  فهم موضوع ترجمه. 1

مترجم بايد اطالعات زيادي در زمينه موضوع ترجمه داشته باشد، تصور اشتباهي كه             
وجود دارد اين است كه مترجم بايد هر متني را ترجمه كند در صورتي كه اينطور نيست        
  مترجم مي تواند در يك يا چند موضوع به مقدار تالشي كه كرده است به ترجمه بپردازد       

  ). 61 ،1381شمس آبادي، (
صرف دانستن يك زبان، نبايد سبب شود كه در هر موضوعي انسان دست به ترجمـه               

رشته ها و علوم مختلف، گاهي از مباحث، موضوعات و اصطالحات خاصي برخوردار             . بزند
 آيـد   ترجمـه بـر نمـي       ي است كه اگر مترجم با آن موضوع آشنا نباشد به خوبي از عهده            

  ).2005، محدثي(
مترجم بايد در آنچه كه ترجمه مي كنـد توانـا باشـد و    «: جاحظ دراين باره مي گويد    

خود صاحب همان دانشي باشد كه مؤلف دارد؛ بدين معنا كه در زبان مبدأ و مقصد تبحر 
هـر چـه   . داشته باشد به قسمي كه هر دو زبان را به يك اندازه و آن هم به غايـت بدانـد   

ن اندك باشند به همان اندازه كار بر مترجم آن علم مشكل تـر    علمي دشوار ودانايان به آ    
  ).45، 1386معروف، (»مي گردد 
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كسي كه نبوغش   «: نويسد باره مي   در اين  - نظران غربي   يكي از صاحب   - فليكس دوما 
اين عقيده با اينكـه قـدري بـا         . » صاحب اثر نيست، نبايد اثر او را ترجمه كند         ي  به اندازه 

له دارد اما سخني درخور تأمل است؛ زيـرا ترجمـه متـون تخصـصي        واقعيت ملموس فاص  
  ). 45 همان،(مستلزم دانش وآگاهي مخصوص درآن زمينه است

اين آشنايي با موضوع متن اصلي، نقش مهم وبـسزايي در توفيـق متـرجم بـراي                 ربناب
علوم ودانش هاي مختلف سرشار از اصـطالحات و         . ترجمه اي صحيح وروان دارد    ي  ارائه  
ناظميـان،  ( بيري هـستند كـه مـرز ومحـدوده آنهـا را از يكـديگر تفكيـك مـي كنـد                    تعا

1385،23 .(  

  مراعات امانت و پرهيز از هرگونه دخل وتصرف . 2

  يكي از اصول بـسيار مهـم در ترجمـه، مراعـات امانـت و پرهيـز از هرگونـه دخـل و                     
 نماينـده و تصرف است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار مي گيـرد متـرجم بـه عنـوان        

  ايـن امانـت داري بايـد تـا آنجـا         . امين مؤلف بايد از موضـوع وسـبك او محافظـت كنـد            
  پيش رود كه اگر مؤلف خواست كتابش را به زبـان ترجمـه بنويـسد چنـدان تفـاوتي بـا                     

  در ترجمه، غير از يافتن واژه هاي برابر وقـراردادن آنهـا در جمالتـي كـه                  آن نكند اصوالً  
   اسـت، بايـد بـه آهنـگ كلمـات گـوش داد و خـود را بـه جـاي                      از نظر دستوري صحيح   

  بايـد عبـاراتي    . خواننده قرار داد واز زاويه ديد او بـه جمـالت نگريـست و قـضاوت كـرد                 
  را كه ساخته ايم كنار يكـديگر قـرار داده سـپس بـه طنـين عبـارت هـا چنـدبار گـوش           

  ، 1386وف،  معـر ( دهيم تا بهترين كوشش مـا بـراي حفـظ امانـت مراعـات شـده باشـد                 
47 .(  

  عــالوه بــر تخــصص و مهــارت، متــرجم بايــد نــسبت بــه محتــوا يــا مؤلــف مــتن يــا 
دادن  دخالـت . موضوع خاص، نظر شخصي خود را اعمال نكنـد و متعهـد بـه مـتن باشـد         
  اگـر متـرجم   . ديدگاه ها و پيش فرضـهاي شخـصي در ترجمـه از اعتبـار آن مـي كاهـد                

   در پاورقي و الحاقـات بيـان كنـد نـه اينكـه مـتن            ديدگاه مؤلف را قبول ندارد، مي تواند      
  نكتـه اي كـه بايـد افـزود ايـن اسـت كـه        . خود ترجمه كنـد   ي  را طبق دلخواه و سليقه      

  متــون ادبــي و مــذهبي مثــل قــرآن، حــديث و ي خــصوص در ترجمــه ه در ترجمــه بــ
  رعايـت   دعا، رعايت شيوايي وزيبايي ترجمـه، موجـب دور شـدن از امانـت مـي شـود و                   
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  كنـد جمـع ميـان ايـن دو خيلـي           ت در ترجمه نوشته را از زيبايي وشيوايي دور مـي          امان
  دشوار است و هنرمنـدترين مترجمـان آناننـد كـه شـيوايي و امانـت را هـر چـه بيـشتر                    

ــند   ــته باش ــود داش ــه خ ــي و     .در ترجم ــون دين ــه در مت ــار ترجم ــواري ك ــده دش   عم
ـ . گيـرد مذهبي از همين جا سرچشمه مـي         مثـل قـرآن، ژرفـاي      خـصوص درمـواردي     ه  ب

ــازد       ــي س ــر م ــخت ت ــه را س ــاگون، كارترجم ــسيرهاي گون ــاهيم و تف ــدثي( مف   ، مح
2009.(  

 ناشي از پايبندبودن بيش از حد مترجم         غالباً ،ناگفته نماند يكي از داليل افت ترجمه      
باشد چون او اين پايبندي     هاي صوري لغات، عبارات و ساختارهاي زبان مبدأ مي         به جنبه 

  كوشد ظاهر الگوهـاي رعايـت دسـتوري و تركيبـات لغـوي        داند و مي   انت مي را رعايت ام  
   ، آن را از زبان مبدأ به زبـان مقـصد برگردانـد و در نتيجـه     زبان مبدأ را برهم نزند و عيناً      

هژبرنـژاد،  ( گوينـد  اللفظـي مـي     تحت ي   به آن ترجمه   كار چيزي خواهد شد كه اصطالحاً     
��$« 22ي  آيــه ،15ي   در ســورهمــثالً). 149، 1372 ��433 /� �33�v7�  در يكــي » �{ ��33

  كنــان  مــا بادهــا را آبــستن« :ن چنــين ترجمــه شــده اســتآهــاي متــداول قــر از چــاپ
. باشـد  مـي » كن رحم طبيعت را فرستاديم     ما بادهاي آبستن  «ي ديگر     ترجمه .»فرستاديم

  بك را   زيـرا سـ    ،همـه امـين نيـستند      انـد و بـا ايـن       ي لفـظ بـه لفـظ        ترجمه ها تقريباً  اين
   -ي همين عبارت در يـك مـتن متعلـق بـه قـرن پـنجم          اما ترجمه . اند فداي محتوا كرده  

  ) الـدين عمـر نـسفي       ابـوحفض نجـم    يـا احتمـاالً   (ششم هجـري از امـام محمـد غزالـي           
  ايـن ترجمـه امـين      » ها و درختـان فرسـتاديم      و ما بادها را به دامادي گل      « :چنين است 

را از خـود بـه مـتن افـزوده اسـت، زيـرا              » درختان«و  » گلها«و  » دامادي«است هرچند   
دانسته كه در اينجا سبك متن اصلي را چگونه به فارسي برگرداند تا در عـين              مترجم مي 

-130، 1375 حـسيني، ( بيان كرده باشد و هم سبك شاعرانه را حال هم محتوا را كامالً    
131  .(  

  حفظ سبك نويسنده. 3

اژه هـا و سـاخت دسـتوري جملـه در زبـان             رعايت سبك به انتخاب معادل صحيح و      
ي معادل و چند ساخت دستوري مقصد وابسته است به عبارت ساده تر از ميان چند واژه        
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مي بايست گونه اي را انتخاب كرد كه در مجموع بتواند سبك متن زبان مبدأرا در زبـان             
  ).74، 1371صفوي،( مقصد نشان دهد

  متـرجم نيـز بايـد    . ا علمي ومحققانـه اسـت  متن گاه ساده وروان يا ادبي و توصيفي ي      
ـ                   خـصوص اگـر شـعري يـا     ه به متن وفادار بماند و آن سبك را در ترجمه حفـظ  كنـد ب

  متن ادبي زيبايي ترجمه شـود بايـد در حـد امكـان نكـات بـديعي و صـناعات لفظـي و                       
  ظرافت هاي بكـار رفتـه در مـتن نخـستين در ترجمـه اعمـال شـود وايـن كـار بـسيار                        

  رعايـت سـبك مـتن مبـدأ در ترجمـه بـه نـوعي امانـت در ترجمـه هـم                 . ستدشواري ا 
سـبك  . محسوب مي شود، هم بايد ديد مؤلف چه گفته وهم اينكـه چگونـه گفتـه اسـت        
محـدثي،  (ترجمه در موضوعات مختلف و رشته هاي گوناگون كالمي نيز يكـسان نيـست             

2009 .(  
   ايـن مـورد     ،شـود   مـتن اصـلي ناديـده گرفتـه مـي          ي  زبـان نويـسنده    گاهي سبك و  

  شـود كـه     هـا مـشاهده مـي       شـفاهي يـا زيرنـويس بعـضي از فـيلم           ي  وضوح در ترجمه   به
خندنـد و    همـه بـراي مثـال مـي        -  چه شنيداري و چـه ديـداري       - مخاطبان متن اصلي  

تقـي  ( داري گفتـه نـشده اسـت       مانند كه چيز خنده    واج مي  مخاطبان زبان مقصد هاج و    
  ). 2010بيگي، 

 بايـد عـالوه     ،ه بتواند سبك متن اصلي را به زبان ترجمه انتقال دهد          مترجم براي آنك  
 و )هـاي آوايـي، واژگـاني، نحـوي     جنبه(معناي اخص    بر احاطه به آنچه مربوط به زبان به       

 آن مـتن، تجربــه،  ي اعتقـادات نويـسنده   ،)علمـي، ادبـي، مطبوعــاتي  (محتـوا   موضـوع و 
كيـواني،  ( هـا را درك كنـد      الاقـل آن  هاي ذوقي وي را داشته باشـد يـا           ها، گرايش  مالك
1379 ،12 .(  

  حفظ لحن نويسنده. 4

   يعنـي حالـت نويـسنده و شـاعر نـسبت بـه موضـوع يـا                  ،در آثار ادبي و شعري لحن     
  نويـسندگان همــه مثـل هــم نيــستند و    ).165 ،1375 حــسيني،(خواننـده يــا خـودش   

  قـشان بـا هـم    سبك نگارش و زبان ايشان به تناسب خصوصيات روحـي و فكـري و اخال             
  اگر يكي از آثار مهاتما گاندي را بخوانيـد، مـي بينيـد             ). 31،  1372قاضي،  (كند   فرق مي 

  كه آن بزرگوار اندك لحن شوخي و مسخرگي يا شيرين زبـاني و طنـز گـويي در گفتـار                    
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و قلمش نيست و عين مطلب مورد نظرش را خشك و بي پيرايه روي كاغـذ آورده اسـت        
   آناتول فـرانس را بخوانيـد مـي بينيـد آن مـرد چقـدر طنـز و                   هاي جزيره پنگوئن يا اگر   

  متـرجم ممكـن اسـت مفهـوم مـتن      . تمسخر در گفتار و نوشته هايش به كار برده اسـت   
  مثال در فارسـي بـين بفرمـا و بنـشين           . را فهميده باشد ولي لحن كالم را در نيافته باشد         

  شين و بتمـرك يـا بـالعكس    و بتمرك خيلي فرق است و اگـر متـرجم  بفرمـا را بـه  بنـ              
 :همـان ( ترجمه كند مفهوم متن را رسانده ولي لحن متن اصلي را رعايـت نكـرده اسـت                

32 .(  

  احساس در ترجمه كردن روح و منعكس. 5

  پــس از ترجمــه و معــادل يــابي مفــردات مــتن، چيــنش كلمــات و دقــت در بيــان  
، متـرجم ،  عتيـر عـادل ز  ). 62،  1386معروف،  (احساس مؤلف شرط اساسي ترجمه است       

  يمترجم تنها ترجمه عبارت بيگانه به عربـي نيـست  بلكـه مرحلـه      ي  وظيفه«: گويدمي
تر از اين وجود دارد وآن، اين كه مترجم در روح واحساس نويسنده نفوذ كنـد               بسيار مهم 

احساس  مترجم بايد روح و   ). 55 ،1376حسن،  ( »و شخصيت مؤلف را كامال درك نمايد      
 زماني كه مؤلـف از حماسـه و        ايد تا بتواند متن او را ترجمه كند، مثالً        گوينده را درك نم   

  ).62، معروف( نبرد سخن مي گويد او هم در ترجمه احساس حماسي را حاكم سازد
خواننـده فرصـت نمـي يابـد تـا          «: مي گويد »وديع فلسطين «همچنين مترجم اديب    

 يد، مگـر اينكـه ترجمـه      اي صحيح درباره نويسنده داشـته باشـ       اي درست و انديشه    ايده
دقيق كلمات و مفردات در آثار آن نويسنده مراعات شده باشد بدون آنكه حتي خللي بـه       

  .)55، حسن( »روح متن وارد آيد چه رسد به خلل در الفاظ واژه ها

  مراجعه به ترجمه با فواصل زماني. 6

 پيـشنهاد    با يكديگر متفاوت اسـت لـذا       ترجمه متون در فواصل زماني مختلف، كامالً      
مي شود متن ترجمه شده را پس از اتمام كار، مدتي كنار گذاشـته تـا ذهنيـت قبلـي از                     

اصـالح گـردداين عمـل موجـب پختگـي           حافظه زدوده شود و پس از آن تجديد نظـر و          
  ). 61 ،معروف( ترجمه و كاستن ازخطاهاي احتمالي مي شود
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  فضاي حاكم الفت با نويسنده و انس و. 7

  م با يـك نويـسنده خـاص و آشـنايي بـا آثـار و آراء او اگـر اصـل                      الفت مترج  انس و 
  مترجمـي كـه آثـار نويـسنده مـشهوري          . واجبي نباشد، اصل الزمي محسوب مـي شـود        

  كند بايد بـا تفكـر و انديـشه او دمـساز باشـد تـا بتوانـد عمـق وجـود او را                        را ترجمه مي  
  بـه ترجمـه متنـي      يـك متـرجم پـيش از آنكـه اقـدام            ). 57،  1386معروف،  ( درك كند 

كند بايد به اوضاع منطقه يا كشوري كه ايـن مـتن در آن نوشـته شـده اسـت، آشـنايي                   
  بـه ايـن خـاطر پـسنديده اسـت متـرجم            ). 51،  1386فتحـي دهكـردي،     ( داشته باشـد  

  مدتي را در ميان مردم در كشور زبان مبدأ و مقـصد اقامـت داشـته باشـد تـا بتوانـد در                       
هاي هـر دو زبـان را بـه خـوبي     كاريو ريزه ها ظرافت و هوا ومتن زبان قرار گيرد و حال       

فـروردين در ايـران   13بهمـن، اول فـروردين،   22به عنوان مثال كسي كه نداند       . بشناسد
معـروف،  (تواند ترجمه اي قابـل قبـول ارائـه دهـد؟           يادآور چه رويدادي است، چگونه مي     

1386 ،57 .(  

   نويسندهي دمسازي با روحيه. 8

  اي كـه اثـرش       نويـسنده  يز اصول ترجمه آن است كه مترجم بـا روحيـه          يكي ديگر ا  
  مترجم براي رسيدن بـه چنـين مقـصودي بايـد تاحـدي             . كند دمساز باشد  را ترجمه مي  

 فرهنگي نويسنده بهره مند باشد تا از اين طريـق نـوعي وحـدت و انـسجام                  ياز پيشينه 
ري سنجيد كه بايد نقش خود را       چنين دمسازي را مي توان با دمسازي بازيگ       . ايجاد كند 
سخناني كه بايد بر زبـان برانـد در قالبهـاي زبـان حركـات، سـكنات، لحـن،                   . حس كند 

. كوتاه سخن اينكه وي بايـد در جلـد شخـصيت هـافرو رود             . بريزد. . . هاي چهره و   حالت
ـ   ي  مترجم نيز بايد از قريحه      و جـا آورد ه تقليد برخوردار باشد و بتواند نقش نويسنده را ب

، 1380شـمس ابـادي،   (رفتار و گفتار و اطوار او را با بيشترين شباهت ممكن تكرار كنـد           
70-71 .(  
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  توجه به مخاطب ترجمه. 9

  يكي ديگر از اصول ترجمه آن است كه متـرجم بايـد از ابتـداي كـار مخاطـب خـود                     
ن با توجه بـه اينكـه مخاطبـا   .  هرچند اين مخاطب واقعي يا فرضي باشد .را مشخص كند  

ــش و  ــف داراي دان ــارت و  مختل ــه و مه ــايالت و تجرب ــارات   ذوق و تم ــايي و انتظ   توان
  اي دارنــد و وابــسته بــه قــشر خاصــي از   ســني ويــژهيباشــند و محــدوده خاصــي مــي

  اش را هنگـام ترجمـه پيوسـته درنظـر          جامعه هستند، مترجم بايـد مشخـصات خواننـده        
العمـل   بـه عكـس    مـه نـسبي اسـت و      داشته باشد و نبايد ناديده گرفت كه موفقيت ترج        

هلبلـك،  ( بايد نيازها و انتظارات مخاطـب خـود را بـرآورده كنـد        مخاطب بستگي دارد و   
1370 ،31 .( 

  نتيجه

ــه اي شــناخت راه كارهــا و موفقيــت در هــر زمينــهيالزمــه -   كــارگيري آنهــا در  ب
  خوب و بـدون نقـص هـم از ايـن قاعـده مـستثني               ييك ترجمه . رسيدن به هدف است   

  .نيست
ي مكتوب يكي از انواع اصلي ترجمه است كه قـدمت آن و شـناخت فوايـد                 ترجمه -

 . آن، ضرورت توجه به اصول و روش هاي صحيح ترجمه را بارزتر مي كند

مجازها  تسط به زبان مبدأ و مقصد و شناخت دقيق واژگان،اصطالحات، استعاره ها، -
 .ي ارائه شودي مقبولشود ترجمهدر هر زبان باعث مي ...و 

هرچه يك مترجم تسلط بيشتري به زبان مبدأ نسبت به زبان خودش داشته باشـد              -
 .وجود مي آيده امكان معادل سازي كمتر ب

حفظ سبك،لحن، محتواي مـتن و همچنـين شـناخت پيـشينه ي مولـف و آراء و                   -
ترجم هاي او و آگاهي به موضوع مورد ترجمه و تخصص در آن زمينه از وظايف م               انديشه

  .مي باشد
ي تحت اللفظي نيست بلكـه گـاهي خـود    رعايت امانت در ترجمه به معناي ترجمه       -
دست مي دهـد،بنابراين امانـت     ه  ي واژه به واژه، مفهوم نامناسبي در زبان مقصد ب         ترجمه

  .   در ترجمه يافتن برابرهاي رايج و مقبول در زبان مقصد است
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   ،مـي توانـد هـر متنـي را ترجمـه كنـد            برخالف تصوري كـه وجـود دارد متـرجم ن          -
ــه ــراي ارائ ــه ب ــه ترجمــه   بلك ــه تخــصص دارد ب ــه اي ك ــد در زمين ــوب باي ــار مطل   ي ك

  . بپردازد

  نامه  كتاب

، » رمان ساره و نقد سـاختاري آن       ي  ترجمه« .)ش.هـ1389( ،معظمه احمدي، -
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه حكيم سبزواري

انتـشارات  :چـاپ سـوم، تهـران      ،»ني ترجمه مبا« .)ش.هـ1375( ،محمود حدادي، -
 .جمال الحق

  .  انتشارات نيلوفر:، تهراننظري به ترجمه .)ش.هـ1375( صالح، حسيني، -
ي  بررسي فكاهـه و انـواع آن و ترجمـه         « .)ش.هـ 1388( ،خادمي سكه، زهرا   -

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه حكيم سبزواري ،»الست هديي  نمايشنامه
، » ادبـي  ي  هاي ترجمـه   شناسي روش  آسيب« .)ش.هـ 1389( ،دهاقين، وحيد  -

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه حكيم سبزواري
دخـت    زريـن  ي  ، ترجمـه  دختـران ريـاض   ،  )ش.هــ  1388 (،رجاء عبـداهللا صـانع     -

  .بروجرديان، تهران، علم
 كـاربردي از    ي  تئوري ترجمه و ترجمـه    ،  )ش.هـ 1380(آبادي، حسين،    شمس -

  .، نشر چاپار، تهرانعربي به فارسي
الترجمه بين النظريه و التطبيـق مـن        « .)ش.هــ  1381( ،آبادي، حسين  شمس -

  . انتشارات چاپار:تهران، »العربيه الي الفارسيه
اصول و مباني ترجمه، تجزيه و تحليلي از       « .)ش.هــ  1384( ،صفارزاده، طاهره  -

  .ارس كتاب نشر پ:تهران ، چاپ هشتم، »مترجمان فن ترجمه ضمن نقد علمي آثار
  كتـاب مـاد    :چـاپ اول، تهـران     ،»هفت گفتـار  « .)ش.هــ  1371( .صفوي، كورش  -

 ).وابسته به نشر مركز (

، جمعـي از علمـاء      »ي تفـسير طبـري     ترجمـه «،  )ش.هـ 1356( .طبري، محمد  -
  .  انتشارات توس:ماورالنهر، مصحح حبيب يغمايي، چاپ دوم، تهران
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، ترجمـه   »فن ترجمه در ادبيات عربي    « .)ش.هـ1376 (،عبدالغني حسن، محمد   -
 . مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي:عباس عرب، مشهد

اي محمد   هاي حرفه  ، ديدگاه »رسالت مترجم « .)ش.هـ1379( ،عرفاني، قانعي فرد   -
  . انتشارات نقش و نگار:تهران ي اصول و روش ترجمه، قاضي درباره

رهـاي راهبـردي در فراينـد       راهكا« .)ش.هــ 1381(،  فتحي دهكردي، صـادق    -
 ادبيـات و  ي  علمـي پژوهـشي دانـشكده      ي  ، مجله »هاي عربي به فارسي    واژه ي  ترجمه

 .66-52و زمستان،  پاييز، 3 و 4 ي  دوم، شمارهي دوره: علوم انساني، دانشگاه تهران

 ي     فـصلنامه  » خـوب  ي    هـاي ترجمـه    ويژگـي « .)ش . هـ1372( ،قاضي، محمد  -
 .33-31  بهار،9ي  همترجم، سال سوم، شمار

ي شـفاهي   مقاالتي چند در مورد ترجمه  « .)ش.هـ 1388( ،محمود كامبيززاده، -
 . رهنما: تهران،»و دو زبانگي

در مـتن   بازآفريني سـبك مـتن مبـدأ     « .)ش.هــ  1379( ،كيواني، مجدالدين  -
 .18-9 ص ، پاييز و زمستان،33 ي  مترجم، سال نهم، شمارهي فصلنامه، »مقصد

 ي رشـته ( اصـول و روش ترجمـه   « .)ش.هــ  1385( ،پورساعدي، كـاظم  لطفي   -
  . دانشگاه پيام نور:چاپ دوم، تهران ،»مترجمي زبان انگليسي

 اصول نظري و عملي ترجمـه از  ي فن ترجمه« .)ش.هــ 1381(،  معروف، يحيي  -
 سـازمان مطالعـه و تـدوين        :، چاپ ششم، تهـران    »فارسي به عربي   عربي به فارسي و   

  ).سمت( نساني دانشگاههاكتب علوم ا
ـ         روش« .)ش.هــ  1386 (،ناظميان، رضا  - ، »يهايي در ترجمه از عربي بـه فارس

  ). سمت( ها تدوين كتب علوم انساني دانشگاه  سازمان مطالعه و:اپ دوم، تهرانچ
 نشر دانش،  ،»آيا زبان فارسي در خطر است     « .)ش.هـ 1361( ،نجفي، ابوالحسن  -

  .15-4همن و اسفند، دوم، بي سال سوم، شماره
 انتـشارات  :تهران چاپ يازدهم،، »بر سمند سخن« .)ش.هـ1381 (.وزين پور، نادر  -
  .فروغي
  . انتشارات دونور:، تهران»آيين ترجمه«). ش.هـ 1372( ،هژبرنژاد، حسين -
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 سيدمحمدرضـا   ،»عوامـل و مراحـل ترجمـه       «.)ش.هـ 1370(،  هلبك، بوريس  -
  .34 -29 سوم، ص ي  شماره،اول مترجم، سال ي هاشمي، فصلنامه

 انـس بـا زبـان فارسـي در          ي  فايـده «. )ش.هــ  1371(،  يوسفي، غالمحـسين   -
  .71 -64ص  ، زمستان،4 مترجم، سال دوم، شماره ي فصلنامه، »ترجمه
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