
--Translation Researches in the Arabic Language and Literature------ 
Fall & Winter 2023, 12(27), 201- 222 
rctall.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/RCTALL.2022.68352.1628 

 

O
ri

gi
n

al
 R

es
e

ar
ch

 
 

R
ec

e
iv

ed
: 0

6
/J

u
n

/2
0

2
2

 
A

cc
e

p
te

d
: 0

2
/J

u
l/

2
0

2
2

 
IS

SN
: 2

9
8

0
-7

7
3

5
 

eI
SS

N
: 2

5
3

8
-2

6
0

8
  

 

Ethics, Prerequisites, and Limitations of the 

Translator (Culture, Art, and Texture based on the 

Book of Essays and Rules of Translation Industry by 

Hesamuddin Mostafa) 

Fatemeh Dini  
Ph.D. Student in Arabic Translation Studies, 

University of Tehran, Tehran, Iran 

  

Javad Asghari  
Associate Professor, Department of Arabic Language 

and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 
Each profession has its own rules, limits, and restrictions, and for each profession, its 

boundaries and rules must be defined. Adherence to the standards, values, and 

limitations of each discipline can be defined as the professional ethics of that 

discipline. Due to the special position of the translator in the translation process, the 

present article has tried to express the ethics of the translator's profession and the 

prerequisites of the translation profession while using the descriptive-analytical 

method. Understanding the prerequisites and challenges and slips of the translation 

profession, as well as work experience in specific fields, makes the translator 

specialize in a field of translation techniques, and the process of finding expertise 

provides an important part of professional ethics in the field. Hussam al-Din Mustafa 

in his book "Basics and rules of the translation industry" has referred to the subject of 

professional ethics of translation and to various issues in this field, which is the basis 

of this article. The authors have come to the conclusion that: Familiarity with the 

culture of the source language, specialization in translation, familiarity with the 

technique of translation, context in translation, and translation process, are the most 

important prerequisites that a translator should consider, to be able to provide a more 

acceptable translation. 
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 و فرهنگ) مترجم هایمحدودیت و نیازهاپیش ای،حرفه اخالق
 از الترجمه صنعه قواعد و اسس کتاب اساس بر بافت و فن

 مصطفی الدینحسام

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یمطالعات ترجمه عرب یدکتر یدانشجو  فاطمه دینی
 

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش   جواد اصغري

 چکيده
و باید براي هر حرفه، مرزها و قوانين هاي خاص خود را دارد ها و محدودیتاي قوانين و محدودههر حرفه

توان تحت عنوان هاي هر رشته را میها و محدودیتآن را مشخص كرد. رعایت استانداردها و ارزش

ي اي كه متروم در وریان ترومه دارد، مقالهبه دلي،، وایگاه ویژهاي آن رشته تعری، كرد. اخالق حرفه

-پيشو  اي مترومتحليلى به بيان اخالق حرفه -توصيفىگيري از روش ضمن بهره است حاضر كوشيده

ي سابقه هاي حرفه ترومه، بعالوهها و لغزشگاهنيازها و نالششناخت پيش. زدبپردا نيازهاي حرفه ترومه

اي از فنون ترومه، تخصص پيدا كند كه همين شود متروم در زمينهاي خاص باعث میكار در حوزه

كند. حسام الدین مين میأاي این حوزه را تخش مهمی از اخالق حرفهفرآیند پيدا كردنِ تخصص، ب

اي ترومه و به مسائ، مختلفی در به موضوع اخالق حرفه« أسس و قواعد صنعة الترجمة»مصقفی در كتاب  

اند كه: این زمينه اشاره كرده كه مبناي مباحث این مقاله قرار گرفته است. نگارندگان به این نتيجه رسيده

ایی با فرهنگ زبان مبدأ، تخصص یافتن در ترومه،آشنایی با فن ترومه، بافت در ترومه، فرآیند آشن

ترومهنيازها و مقدماتی است كه یک متروم باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتواند ترین پيشترومه، از مهم

 .د كنتر ارائه اي مقبول

  .مصطفی الدین حسام بافت، تخصص، مترجم، ایحرفه اخالقها: واژهکليد

                                                            
 مقالعات ترومه دانشگاه تهران است.  مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري رشته  -
  :نویسنده مسئولAsgari.j@gmail.com 
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 مقدمه
 » صقالحاتی همچوناست. امعناي اخالق كار و اخالق مشاغ، به اي اخالق حرفه

Work Ethics»  یا «Professional Ethics» اخالق كاري یا اخالق حرفه اي» معادل »
اخالق  ةترین وظيفنخستين و مهم (.1 :6863 ،صبحی قراملبی) در زبان فارسی است

: 6866، حسينيان) قوانينی متنی بر اخالق در شغ، مورد نظر است ةو توسعاي، رشد حرفه
-هایی در زمينه اخالق حرفهنالشاي خود همواره با مترومان، طی فعاليتهاي حرفه .(14

است با  د و همانند اعضاي هر مجموعه تخصصی دیگري، ممبناي روبرو هستن
ي به احرفه اخالق .ود مواوه شوندخالقی در مراح، انجام كار خا اي از مسائ،مجموعه

ویژه امروزه كه انتظارات افراد از خدمات ارائه شده در حرفه ترومه افزایش یافته، 
. ميزان اعتمادي كه مشتریان نسبت به مترومان دارند و پيدا كرده است اياهميت ویژه

را كه  اخالقی یبسان هاي، ضرورت ووود استاندارددر این زمينه مسئوليت سنگين آنان
ترومه شود، و همچنين حمایت متخصصان این حرفه در فرآیند مترومان منجر به هدایت 

  سازد.حتمی می

ی سامان و الگوی شيوه ،الدین مصقفیحسام از« أسس و قواعد صنعه الترومه» كتاب    
 ترومه ادر حوزوي حاص، بيست سال فعاليت علمی و عملی دهد كه یافته را ارائه می

مختل، ترومه فنون بررسی  هاي نظري واي از تجارب علمی و نتایج پژوهشخالصهو
ها از روش . این كتاب براي تبيين و تفهيم موضوعات مختل،استهاي گوناگون به زبان

در . نویسنده كندتا خواننده بهتر بتواند از مقالب استفاده  ي استفاده كرده او تعابير ساده
به مسائ، كار بگشاید تا بتواند ی را براي متروم تازهراه روشن دهكرتالش این كتاب 

 آگاهی یابد.  در حوزا نظري ترومه و اصول آن اساسی
. هر دانستبه مناطق مختل، ي سفرتوان را می ترومه، الدین مصقفیحسامبه اعتقاد 

متروم باید  ها و وغرافياي خاص خود است.اي ودید، داراي ویژگیمتنی مانند منققه
و مشخص داشته  واضح اي كامالًنقشه شود،كه به وي واگذار می رومة متونیبراي ت

هاي زبانی آن منققه است تا امنيت راهی را كه برآمده از شناخت فرهنگ و ویژگی باشد
  .خواهد در آن گام بگذارد تامين كندكه می
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 بيان مسئله
هركاري حرفه ، اما تكار اس ايزیرا هر حرفه ،دنتفاوت دار با یبدیگر حرفه و كار 

مستلزم داشتن شناخت دقيق است. گاهی انسان كاري را  ،حرفه بر خالف كار .نيست
كند و در فرصت بعدي سعی می آیدعهده آن خوب برنمی گيرد كه ازپيش می

شود كه شخص پس از آموزش حرفه به كاري گفته می اشتباهاتش را تصحيح كند، اما
ها و ها بدان دست می یابد تا بتواند مهارترس یا دانشگاهعملی و فبري در مراكز یا مدا

رود اي را آموخته انتظار میاز كسی كه حرفه معارف نظري و قواعد را به خوبی بياموزد.
هایی كه به دست آورده است، حرفه خود را به براساس دانشی كه اندوخته و مهارت

هميت این موضوع و حساسيت آن اي را رعایت كند. اخوبی انجام بدهد و اخالق حرفه
كه براي آن  و نهادي مؤسسهبا تووه به نوع كار و  نيز مترومانبر كسی پوشيده نيست. 

اي داشته اي و منشور اخالقی تووه ویژهكنند باید در انجام كار به اخالق حرفهفعاليت می
نيازهاي شاي و تووه به آن در حرفة ترومه، بيشتر به پي. رعایت اخالق حرفهباشند

هاي كلی گردد. به عبارت دیگر، متروم باید عالوه بر ویژگیترومة یک متن بازمی
هاي ترومه از آن یاد متروم؛ یعنی آشنایی به زبان مبدأ و تسلط به زبان مقصد كه كتاب

أسس و قواعد »اند به موارد دیگري نيز تووه كند كه در این مقاله  براساس كتاب كرده
 پردازیم.ها میبه آن حسام الدین مصقفی از« صنعته الترومه

 این مقاله در پی پاسخ گفتن به این دو سؤال است: 

أسس و قواعد ترومه براساس كتاب نيازهاي حرفة اي، پيشبراي رعایت اخالق حرفه -

 نيست؟   فن الترجمه

را هایی است و نه شرایقی موضوعات مختل، داراي نه ویژگی فن ترومه در زمينة -
 كند؟اقتضا می

هاي به صورت زیر در نظر گرفته به منظور پاسخگویی به سؤاالت این پژوهش، فرضيه
 شده است:

نيازهاي حرفهة ترومه در آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ و پيدا كردن رعایت پيش -
شود كه تخصص دقيق در ترومه و آشنایی كام، با فن ترومة متون مورد نظر، محقق می

 اي را تامين كند. بخش مهمی از اخالق حرفه تواندمی
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محور بودن متن زبان مبدأ، مبناي فن ترومة آن متن قرار محور بودن یا خوانندهمتن -
 گيرد كه ملزوماتی دارد.می

 پيشينة پژوهش
هاي ترومة ادبی: بررسی تحليلی نوع متن، واكاوي نالش»مقالة ( در 6867گنجيان )

رو است، ها روبههایی كه متروم متون ادبی با آنبه نالش« دهاوزاي متن و نالش خوانن
پرداخته و نالش نوع متن، نالش خواننده و نالش اوزاي متن را بررسی كرده است. هر 

ها به تفصي، توضيح داده شده، اما  اصول ترومة متون ادبی را كه كدام از این نالش
 پردازد، توضيح نداده است.مقالة حاضر به آن می

كوشيده است به بيان  «نگاهى به عملبرد متروم شفاهى»ة مقال( در 6839محمودزاده )    
این نبته بپردازد كه نرا عملبرد برخى از مترومان ضعي، است. همچنين تالش شده 

كار تبيين شود تا این دو گروه نباتى براي دانشجویان ترومه و احتماالً مترومان تازه
. این مقاله در واقع، نقد عملبرد بر مشبالت خود فائق آیندبتوانند با كمک این نبات 

اي در ترومه كه مقالة حاضر به آن پرداخته نيازهاي اخالق حرفهمترومان است، نه پيش
 است.

مقالعة توصيفی فرآیند ترومة مترومان انگليسی » ( در مقالة6866ساري و همبار )   
فرآیندهاي  ةفى ترومه به توصي، و مقایسارنوب مقالعات توصيهدر ن « كار ایرانیتازه

كه این مقاله نيز به حوزا  انداي پرداختهكار و حرفهتوسط مترومين تازه شده كار گرفتهبه
  ارزیابی ترومه مرتبط است و با موضوع مقالة حاضر فاصله دارد.

با محوریت متروم بر  شده هاي انجامشود بيشتر پژوهشگونه كه مالحظه میهمان
شده توسط آنان  كار گرفتهعملبرد مترومان و راهبارها و فرآیندهاي به ة نقدیپا

 نيازهايشرح و تبيين پيشصورت گرفته است. تاكنون هيچ پژوهشى به صورت مجزا به 
 است نپرداختهتبيين فن ترومة انواع متون و موضوع بافت در ترومه اي و متروم حرفه

 .كندنندان می كه این امر ضرورت پژوهش حاضر را دو
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 هایافته
 نيازهاي ترجمه. پيش2

نيازهاي ترومه، همان مقدمات نظري و تمهيداتی است كه متروم پيش از ترومه هر پيش
هاي خود را در قالب این مقدمات نظري، ها آگاهی داشته باشد و تواناییمتنی باید  از آن

ست به ترومه بزند. این مقدمات هاي این مسير را بشناسد، سپس دارزیابی كند  و نالش
، «آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ»الدین مصقفی عبارتند از: نظري براساس كتاب حسام

 «. فرآیند ترومه»و « بافت در ترومه»، «آشنایی با فن ترومه»، «تخصص در ترومه»

 . آشنایي با فرهنگ زبان مبدأ2-2
قاب، قبول با فرهنگ متن مبدأ را الدین مصقفی در فرآیند ترومه، ابتدا آشنایی حسام

داند و معتقد است متروم باید منابع فرهنگی زبان مقصد را به خوبی مقالعه ضروري می
هاي فرهنگی را كه نویسنده خواسته یا ناخواسته در متن خود بازتاب كند تا بتواند ویژگی

رسيدن به داده است در متن ترومه بازنمایی كند. وي خواندن را نخستين گام براي 
داند كه طبعاً موضوع خواندن در اینجا به مقالعه هاي فرهنگ و معرفت میسرنشمه

هاي گروهی اعم از حقيقی و  مجازي را كتاب اختصاص ندارد و اطالع از سایر رسانه
متروم باید سه ویژگی اساسی در زمينة خواندن را دارا »شود. وي معتقد است شام، می

هاي فرهنگی اه، زبان مبدأ را گيري و نقد. متروم واقعی سرنشمهباشد: آگاهی یافتن، پي
هاي كند. تغييرات و تحوالتی كه در زمينههاي آن را مقالعه میشناسد و زیرشاخهمی

كند. ننين افتد را رصد میزبان و فرهنگ كشور و سرزمين مورد نظرش اتفاق می
تمایز قای، شود و در موقع لزوم،  مترومی قادر خواهد بود بين فرهنگ زبان مبدأ و مقصد

هاي فرهنگی متن اصلی را به طور مستقيم به متن ترومه منتق، كند یا نمادها و پدیده
برابرهاي فرهنگی مناسبی براي آن بيابد تا ارتباط مخاطب با متن ترومه را در حد 

 (. 881: 6666)ر. ك: مصقفی، « مقلوبی قرار دهد

 . تخصص در ترجمه2-1
بر ضرورت تخصص در موضوع متن اصلی  أسس و قواعد صنعة الترجمةب صاحب كتا

او »داند. هاي زبانی متن مبدأ را بسيار مهم میاي دارد و تسلط متروم بر نالشتأكيد ویژه
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متروم عام یا همة فن حری،؛  -6كند: متروم را براساس تخصص به سه نوع تقسيم می
كند و ة هر نوع متنی را در خود احساس میهاي الزم براي ترومننين مترومی توانایی

زند ]كه[ دست به ترومة متون مختل، از متون علمی و حقوقی گرفته تا متون ادبی می
متروم متخصص؛ این نوع از مترومان به علم  -1تواند كارایی الزم را داشته باشد. نمی

ترومه در زنند و از دهند و در آن حيقه دست به ترومه میخاصی تووه نشان می
پرهيزند. به عنوان مثال، متروم متخصص در متون حقوقی به ظرای، هاي دیگر میحيقه

كار در این نوع متون آگاه است و سعی دارد با تداوم كار در این زمينه، مهارت و 
آگاهی خود را همواره باالتر ببرد و به ترومة این نوع متون شناخته شود. ننين مترومی 

 -8بيند. رود؛ زیرا تخصص الزم را در خود نمیون ادبی یا صنعتی نمیبه سراغ ترومة مت
مترومِ داراي تخصص دقيق؛منظور از مترومان داري تخصص دقيق كسانی هستند كه به 

-كنند و فقط در همان زمينه قلم مییک رشتة محدود از علمی خاص گرایش پيدا می

كند یا المل، ترومه میقوق بينزنند؛ مانند كسی كه در متون حقوقی فقط در زمينة ح
كند و دیگر هاي مدرن را ترومه میكسی كه در ميان متون ادبی فقط رمان، آن هم رمان

پردازد و رود یا كسی كه فقط به ترومة اشعار كالسک میبه سراغ ترومة شعر نمی
)مصقفی، « كندترومه سایر متون ادبی را به مترومان متخصص آن حيقه واگذار می

6666 :888.) 
والب تووه است كه در ایران، ترومه به تدریج به سوي بروسته شدن مترومان 

هاي عربی بينيم كه برخی مترومان رمان، فقط رمانرود؛ زیرا میدارايِ تخصص دقيق می
كنند یا مترومانی كه در برندا وایزه بوكر عربی یا نامزد دریافت این وایزه را ترومه می

توانيم بگویيم اند؛ از این رو، میاشعار یک شاعر را ترومه كرده طول زندگی خود فقط
 او مثالً متروم اشعار ادونيس است یا فقط متروم اشعارغاداالسمان است. 

ها حوزا ترومه مترومان كامالً تفبيک شده است؛ مثالً یک در برخی دارالترومه
رود و رومة قرارداد میكند و دیگري فقط به سراغ تنامه ترومه میمتروم فقط وكالت

به همين ترتيب. این نوع نگاه به ترومه و پرورش دادن مترومان داراي تخصص دقيق، 
اي متروم معنا اي كند و طبعاً در پی آن اخالق حرفهتواند ترومه را در ایران حرفهمی

 كند.پيدا می
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توان میزاویه دیگر از  أسس وقواعد صنعة الترجمةهاي مؤل، كتاب بنابر اندیشه

 (:141: 6666مترومان را به سه دسته تقسيم كرد )ر. ك: مصقفی، 
كه در اداره یا شركتی مشغول به كار ترومه هستند و متون مترومان كارِ گِ،: كسانی -6

ها هيچ دخالتی ندارند. این افراد كنند كه در انتخاب متن اصلی آنخاصی را ترومه می
ها ارتباط برقرار را دوست نداشته باشند و با آن كنندممبن است متونی كه ترومه می

كند به طور مداوم مشغول ترومة این متون نبنند. در واقع، ماهيت كارآنان اقتضا می
شود. ننين مترومانی متخصص نيستند و باشند؛ زیرا درآمد آنان از این راه تأمين می

شيدن به كار ترومه را هاي ارتقا بخمقالب و موضوعات مربوط به فنون ترومه و شيوه
كنند، اما در فرآیند كار و در طول زمان در آن نوع متن یا موضوع، تخصص دنبال نمی

اي نيستند و ترومه، حرفة آنان شده است. رساندن به موقع كنند. متروم حرفهپيدا می
ترومه به كارفرما یا سرعت كار ترومه در این دسته از مترومان باعث پایين آمدن 

كند و هر روز باید شود. مثالً، مترومی كه در یک خبرگزاري كار میترومه میكيفيت 
 شود.هاي سياسی را ترومه كند از این دسته محسوب میحجم خاصی از اخبار یا تحلي،

مترومان كارِ گِ، و دل: این دسته از مترومان، این شانس را دارند برخی از متون را  -1 
اي است كه دست آنان را براي . سفارش ترومه به گونهبا انتخاب خودشان ترومه كنند

گذارد، اما در عين حال، محدودا انتخاب، محدود است. به عنوان انتخاب نوع متن باز می
اي خاص از تاریخ دهد متون تاریخی دورهمثال، یک ناشر به ننين مترومی سفارش می

 قدیم را انتخاب و ترومه كند. 
-وم از مترومان آنانند كه ترومه را به عنوان منبع درآمد نمیمترومان كاردل: نوع س -8

برند. این افراد فلسفة كنند و از این كار لذت میبينند و براي دلِ خودشان ترومه می
شود براي درك دقيق مفهوم و پيام متن خاصی براي ترومه دارند و همين باعث می

ي متقب، شوند. اینان در فرآیند اصلی و باال بردن سقح زبانی متن ترومه، زحمت زیاد
زنند و دقيقاً همين افراد هستند هاي زبانی و هنري میترومه، دست به ابتبار و آفرینش

كه سقح ترومة كشور را مثالً در زمينة ترومة رمان از عربی به فارسی یا در زمينة ترومة 
ادبيات كشور، مقرح بخشند. نام این افراد در تاریخ شعر نو از فارسی به عربی ارتقا می

شود. مترومانی همانند احمد آرام و نج، دریابندري از این دست شده و ماندگار می
 هستند.
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 . فن ترجمة متون مختلف2-5
متروم براي آن كه به تخصص در ترومه برسد ابتدا باید از فنون ترومة متون مختل، 

ابد و در آن زمينه تجربه آگاهی و اطالع یابد تا اوال عالقه خود به متونی خاص را دری
توان به شش كسب كند و ثانيا تمهيدات ترومه آن نوع متون را بشناسد.انواع متون را می

 شاخه اصلی تقسيم كرد:

 . فن ترجمة متون مطبوعاتي2-5-2
روند كه فقط در پی انتقال اطالعات متون مقبوعاتی از ومله متون اطالعاتی به شمار می

بينانه طرفانه و واقعزبان متون مقبوعاتی باید واضح و روشن و بی»و ارائه مقلب هستند. 
توان (. می673: 6666)مصقفی، « باشد و از تعابير مجازي و اشارات كنایی پرهيز كند

گفت ترومة متون مقبوعاتی، یک تخصص است و كسی كه دست به ترومة ننين 
 كنيم:ها اشاره میترین آننيازهاي آن را بشناسد كه به مهمزند باید پيشمتونی می

تفاوت زبان مقبوعات با زبان عربی رسمی: زبان عربی رسمی به زبان مباتبات اداري و  -
شود. زبان مقبوعات ها و زبان نویسندگان بزرگ گفته میهاي رسمی و بيانيهیاداشت
و هاي واژگانی و اصقالحی اي با زبان رسمی دارد. در واقع، ساختهاي بروستهتفاوت

هاي خاروی هاي ودیدي كه معموالً از رهگذر ترومه از زبانهاي نحوي و اسلوببافت
اند. بنابراین، زبان شوند به این زبان، ویژگی خاصی دادهوارد زبان مقبوعات می

مقبوعات، زبانی بين زبان قاموسی و زبان مردم كونه و بازار است و متروم باید از طریق 
هاي خبري وهان عرب با این زبان ربی و آشنایی با سایتمقالعه مقبوعات مختل، ع

مند است، درك دار و ضابقههاي آن را با زبان معيار كه نهارنوبآشنا شود و تفاوت
هاي وارداتی هاي كهن عربی با اسلوبمحور است و اسلوبكند. این زبان اغلب، اسلوب

 . رودشوند و زبان به سمت سادگی و تسهي، میوایگزین می
آشنایی با اوضاع معاصر كشورهاي عربی: متروم متون مقبوعاتی باید با تاریخ معاصر  -

هاي مردمی و اخبار سياسی اقتصادي وهان، نهضت -سياسی كشورهاي عربی، تحوالت
 روزمره وهان آشنا باشد و تحوالت را به طور مداوم رصد كند.

قالحات هستند و هر روز اصقالح آشنایی با اصقالحات: متون مقبوعاتی سرشار از اص -
كند. متروم باید شود و در مقبوعات بروز پيدا میاي در دل محاف، سياسی متولد میتازه
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ها پيدا كند. نالش دیگري این اصقالحات و تعابير را بشناسد و معادل فارسی براي آن
گان و هاي دو زبان فارسی و عربی در سقح واژكه در این زمينه ووود دارد اشتراك

گيري واژگان هاي این دو زبان و برخی اشتراكاتی كه در وامویژگی»اصقالحات است. 
هاي فرهنگی دو زبان، دو زبان از یبدیگر ووود دارد و همچنين اشتراكات و تفاوت

 (.181: 6864زاده، )نقی« كندمشبالتی را براي مترومان فارس زبان ایجاد می
توان عاتی: متون مقبوعاتی انواعی دارد كه از ومله میشناخت تفاوت انواع متون مقبو -

متون خبري و سياسی، متون نظامی، متون اقتصادي، متون ورزشی، متون علمی، متون »به 
بهداشتی، متون فرهنگی، متون هنري، متون فناوري اشاره كرد. متون خبري و  -پزشبی

عمليات روانی در رسانه  سياسی نيز به خبر و اركان آن، گزارش خبري، مصاحبه خبري،
(. ماهيت خبر و تفسير سياسی و گزارش با هم متفاوت است 146)همان: « شودتقسيم می

هاي خبرنویسی در زبان مقصد و ساخت ومالت تفسيرهاي سياسی و متروم باید از شيوه
و متون گزارشی آگاهی داشته باشد. عالوه بر این، متروم متون مقبوعاتی باید با 

 هاي خبري عربی آشنایی داشته باشد.ها و سایتخبرگزاري

 . فن ترجمة متون دیني2-5-1
هاي ترومة این نوع حساسيت ترومة متون دینی بر كسی پوشيده نيست و طبعاً نالش

تر است؛ زیرا با اعتقادات مرتبط است. در ترومة متون دینی باید تر و حساسمتون، مهم
ها و فاوت قائ، شد؛ زیرا ترومة قرآن، ویژگیبين ترومة قرآن و سایر متون دینی ت

هاي خاص خودش را دارد. متون دینی غيرقرآنی نيز به متون حدیثی كه وحيانی حساسيت
اند و متون غيروحيانی شام، شرح و توضيح هستند و از معصوم عليهم السالم صادر شده
ة متون مثالً شود.  تفاوت اصلی بين تروماحادیث و متون فقهی و كالمی تقسيم می

در متون مقبوعاتی، خواننده موردنظر است و در »مقبوعاتی با متون دینی این است كه 
متون دینی، گویندا كالم و همين تفاوت اساسی است كه بر فرآیند ترومه و رسالت 

 (.66: 6834)انوشيروانی، « گذاردمتروم تأثير می
شود ز و ترومة تفسيري اشاره میدر زمينه ترومة متون دینی به ترومة صوري یا همترا

 گذارد.كه این موضوع نيز بر حساسيت ترومة این متون صحه می
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 . فن ترجمة متون حقوقي 2-5-5
ننان كه از نام آن پيداست به حقوق اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط است متون حقوقی 

اي ت ویژهو ترومة صحيح و دقيق آن از اهميت باالیی برخوردار است و به تسلط و مهار
گذار را در یک متن حقوقی، این زبان است كه اطالعات مووود در ذهن قانون. نياز دارد

ترومة ضعي، »طلبد. دهد و فهم این زبان، ممارست و مهارت زیادي را میانتقال می
شود. مفهوم متن حقوقی در نتيجه هاي متفاوت و نندگانه میمتون حقوقی باعث برداشت

آید و خواننده است كه متن را در ذهن خود تحلي، كرده و معنی ست میخواندن آن به د
 (.96: 6839)محمدزاده یاغچی، « فهمدآن را می

شود: یبی نالش هاي خالصه می نوع در دو هاي مهم ترومة متون حقوقی نالش
فن ترومة متون حقوقی. در مواردي،  زبانی و نحوي و دیگري، نالش درآگاهی از 

ها و مشبالت حقوقی ماهيت آن اعي، متون حقوقی به اختالف نظر دربارهاي ضترومه
سبک نگارش، الفاظ و اصقالحات در متون حقوقی و قانونی حائز » شوند.منجر می

نگارش  اگذار حبيم و دانا در نحواهميت بسيارند و فرض این است كه نویسنده یا قانون
دهد و به خرج می يون قانونی، دقت زیادویژه در مت ها بهمتون و استخدام كلمات در آن

برخوردار باشد. این دقت  یبرد تا متن از كليت مناسبیكار م هاي خاص را بههتعمداً شيو
عمد  و تووه باید هنگام ترومه نيز مدنظر متروم قرار گيرد. حال اگر این رویبرد به

متروم باید این تووه ها استفاده شود، توسط نویسندگان و طرفين معاهدات یا كنوانسيون
واضح كردن و  يبه هيچ نحو برا يرا داشته باشد كه هنگام ترومة ننين سند يو هوشيار

 یشرح مفاهيم آن تالش نبند و اوازه دهد كه متن با همان ميزان ابهام یا كليت باق
 .«بماند

 فن ترجمة شعر و متون ادبي. 2-5-0
العات ترومه برخوردار است؛ زیرا این اي در مقترومة شعر و متون ادبی ازاهميت ویژه

ها و سليقة خاصی ها با محدودیتنوع متون بسيار صيق، یافته است و كلمات و تركيب
برانگيز گيرند. در این ميان، ترومة شعر بسيار ونجالانتخاب شده و در دل ومله قرار می

تر اینبه نبتة مهم نظران آراي متفاوت و گاه متناقضی در این زمينه دارند.بوده و صاحب
ها و مسائ، خاص شود كه هر كدام دشواريشعر به دو نوع كالسيک و نو تقسيم می
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خودش را دارد. منظور ما از شعر در اینجا همان شعر كالسيک است كه وزن و قافيه 
-داشته و عالوه بر عاطفه و خيال بر پایه موسيقی قرار دارد و متشب، از مجموعه بيت

 هاست.
مندي آن از ابهام و پيچيدگی و ووود زبان شعر با احساس شاعر و بهره آميختگی»

دهد و به عناصري نظير موسيقی، عاطفه و خيال، شعر را در مرتبة باالتري از نثر قرار می
مندي از سایر افزاید. متروم شعر عالوه بر بهرههمان ميزان بر اهميت ترومة آن می

هاي آن از ومله بافتار و زبان شعر معاصر و ویژگیهاي یک متروم ادبی باید با ویژگی
فضاي حاكم بر متن، كار برد زبان نماد، تووه به عنصر تبرار، موسيقی درونی شعر و 

 (. 68: 6861بویه، )آل« كاربردهاي اسم خاص آشنا باشد
در ترومة ادبی، متروم نخست باید داراي احساس و خالقيت  ادبی و ذوق و قریحة 

شد. با این وص،، شاید بتوان گفت فن ترومة شعر و متون ادبی از فنون ترومة شاعرانه با
پردازانی است كه بر نوع تر است. كاترینا رایس از نظریهتر و مهمسایر متون، گسترده

اي دارد. وي متون را به نهار دسته تقسيم ها تأكيد ویژهمتون و فن ترومة متفاوت آن
محور، متون خقابی و متون شنيداري. محتوامحور، متون فرمكند كه عبارتند از: متون می

محور، همان متون ادبی است؛ نراكه مقصود در این تقسيم، مقصود رایس از متون فرم
وي از فرم، شيوا بيان نویسنده از مضمونی مشخص یا كيفيت ارائه محتوا از سوي مؤل، 

 (. 681: 6867است )گنجيان خناري، 
هاي بسيار مهم و اساسی با قواعد شعر و متون ادبی، تفاوت به هر حال، فن ترومة

ها را به خوبی بشناسد و سپس دست به ترومه در سایر متون دارد كه متروم باید آن
 ترومة ننين متونی بزند.

 . فن ترجمة متون تاریخي و جغرافيایي2-5-3
را متون تاریخی اي با متون وغرافيایی دارد؛ زیهاي قاب، مالحظهمتون تاریخی تفاوت

شمارهاي مختل، سروكار دارد، اما متون وغرافيایی بر پایة اغلب با روایت تاریخ و گاه
گيرد. عدم آشنایی با اصول فن ترومة متون نقشه و نمودار و اطالعات آماري شب، می

هاي ریز و وزئی در این متون مغفول بماند و شود نبتهتاریخی و وغرافيایی باعث می
نين متونی را مانند متون مقبوعاتی یا متون داستانی ترومه كند. ووود اسامی متروم، ن
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هاي باستانی و یا حتی تاریخ هاي تاریخی یا تمدنخاص مرتبط با اماكن مختل، در دوره
كند. دربارا اهميت ترومة متون كشورهاي مختل،، ترومة این متون را دشوار می

شناسی یا كشفيات هاي باستانه در خالل فعاليتاسناد و مبتوباتی ك»تاریخی باید گفت 
هاي مصر یا هاي عيالم، باب،،آشور و ایران و پاپيروستاریخی به دست آمده و یا كتيبه

-زاده شانه)حسين« اسناد تورفان و... به مدد ترومه در اختيار متخصصان قرار گرفته است

 (.16: 6837نی، 
اریخی در ترومة آثار به اشتباه بيفتند را شود مترومان متون تعواملی كه باعث می

 توان در پنج عام، خالصه كرد: می
كند و تووهی ناشران. مترومی كه اثري تاریخی را ترومه مینداشتن تخصص و بی -

سپارد در ورود خقاهاي ناشري كه یک اثر تاریخی را به مترومی غيرمتخصص می
 ند. تاریخی به زبان فارسی به یک اندازه سهيم هست

شود متروم غيرمتخصص دنار تشابه نام اشخاص و اماكن مختل،. این تشابه باعث می -
هاي كهن اشتباه شود؛ به ویژه اینبه این اسامی به زبان عربی و یا تركی و یا  سایر زبان

 است. 
انگاري مترومان در زمينة پژوهش در ضبط درست اسامی خاص مانند نام سه، -

انگار و غيرمتخصص هاي وغرافيایی. مترومان سه،ها و نام، فرقهاشخاص، اماكن، قبای،
هاي هاي اصلی و مهم این حوزه آشنایی ندارند و به اینترنت و سایتكه با كتاب

 شوند. كنند دنار این اشتباهات میغيرتخصصی مراوعه می
، فارسی هاي اصلی اسالمی؛ یعنی عربیهاي اروپایی با زبانتفاوت حروف الفباي زبان -

هایی را براي مترومان این حوزه به و تركی. تلفظ و آوانگاري برخی كلمات، دشواري
آورد. در واقع متروم ننين متونی عالوه بر متروم بودن باید محقق و ووود می

 پژوهشگر نيز باشد. 
تقویم قمري و ميالدي ماهيت متفاوتی »هاي قمري و ميالدي و برعبس. تبدی، تاریخ -

هاي خاصی است. تقویم هجري قمري ده روز و تبدی، این دو به یبدیگر تابع شيوهدارند 
تر بوده و برخالف تقویم ميالدي، یک تقویم متغير و غير ثابت از تقویم ميالدي كوتاه

 (.86)همان: « است
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هاي در مجموع باید گفت به دلي، دشواري فهم برخی از متون تاریخی و سایر نالش
رود ه به سراغ ترومة متون تخصصی همچون تاریخی و وغرافيایی میاین حوزه، كسی ك

-ها باشد و یا اینبه متن ترومة خود را براي مقابله به دانشآموخته این رشتهباید دانش

آموختگان آن رشته تخصصی بدهد تا مثالً اسامی اشخاص و اماكن به اشتباه وارد زبان 
 مقصد نشود.

 . فن ترجمة متون علمي 2-5-7
هاي زیادي دارد. شود و زیرشاخههاي مختلفی تقسيم میفن ترومة متون علمی به حوزه

هاي سينماتيک، به عنوان مثال، علم مبانيک بخشی از متون علمی است و به زیرشاخه
شود. مهندسی ها و البتریسيته و... تقسيم میترمودیناميک، دانش مواد، تحلي، سازه

هاي مختلفی نون مهندسی كشاورزي، مهندسی دریا، هاي مختل، نيز به شاخهرشته
تقسيم . هاي ریلی، مهندسی پزشبی و مهندسی نفت و..مهندسی خودرو، مهندسی ماشين

-ها ممبن نيست و كارشناس خاص خود را میشود كه طبعاً آشنایی با همة این رشتهمی

 طلبد. به هر حال، متروم در ترومة متون علمی باید: 
قالحات تخصصی دسترسی داشته باشد، زیرا در متون علمی و صنعتی، به فرهنگ اص -

 زند.اصقالحات تخصصی حرف اول را می
مقالعات خود را پيرامون موضوع متن اصلی آغاز كند یا آن راگسترش دهد و به طور  -

كلی اطالعات عمومی خود را در این زمينه افزایش دهد. به عنوان مثال، مترومی كه 
بروشوري را براي یک شركت صنایع غذایی كه به دنبال صادرات است، برآن است تا 

ترومه كند باید اصقالحات مورد نظر در فارسی و عربی را بشناسد و به حافظه خود در 
 این زمينه تبيه نبند.

روان و سليس بودن متن ترومه باید مدنظر باشد. در ترومة متون علمی به ویژه  -
دهنده ترومه را دربر دارد نباید متن هاي سفارششركتهاي اقتصادي كه منافع متن

آلود باشد؛ به خصوص اگر این ابهام از ناتوانی متروم از فهم متن اصلی ترومه، ابهام
 ناشی شود.
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 بافت در ترجمه .2-0
شود و اخالق هاي متروم محسوب میها و لغزشگاهموضوع مهم دیگري كه از نالش

تووه نبردن به موضوع سياق یا ، سياق یا بافت متن است. كنداي او را تهدید میحرفه
-اي را به اشتباه میبافت ومله موضوعی است كه مترومان نوآموز و گاه مترومان حرفه

هاي مختلفی را كه بافت در اندازد. متروم باید كلمه را در ومله ببيند و بتواند نالش
برخی »ها انجام دهد. عنایت به آن آورد، درك كند و ترومة خود را باومله به ووود می

 هاي بافت از زبان حسام الدین مصقفی ننين است:از تعری،
كنندگان در یک حادثة ها و شرایط حاكم بر متبلم یا مخاطب یا شركتهمة مناسبت -

 زبانی.
اي از كلمات مرتبط با یبدیگر؛ به طوري كه نه تنها بر معنی واژگان، بلبه بر مجموعه -

 اند.مله و پارگراف سایه انداختهمعناي و
 معناي مورد نظر در هر سازه متنی یا زبانی.  -

از بافت،  ان وقتیشناسمعنیتر است. به هر حال، رسد تعری، اول، وامعبه نظر می
الدین مصقفی نيز تأكيد گيرند. حسامرا در نظر می دو بافت مختل، گویندمیسخن 

رد. او همين دو بافت مختل، را بافت داخلی و بافت زیادي بر آگاهی متروم از بافت دا
زبانی و غير افت (. البته به این دو بافت، ب664: 6666)ر. ك: مصقفی، « نامدخاروی می

 شود. زبانی نيز گفته می
-هاست كه متن را تشبي، میهاي زبانی و روابط آناي از دادهبافت داخلی مجموعه

 شود كه متن را دربرهایی اطالق میانی و مناسبتدهند. بافت خاروی به عوام، غيرزب
هایی است كه قب، و بعد از یک واژه واژه ةكلي»ی از یک دیدگاه، داخلافت ب اند.گرفته

  .(641-647 :6874)باطنی، « اندكار رفتهدر متن یا ومله به
ها یا محيقی است كه پيرامون یک ومله قرار دارد. اگر این بافت واژه ،بافت»

زبانی اند، این بافت را درونهایی باشند كه قب، یا بعد از ومله مورد نظر ما آمدهملهو
نامه براي ما نوشته باشد كه  ااي به دست ما رسيده باشد و نویسندناميم. اگر نامهمی

برسيم، « ام شبستشانه» ةتصادف كرده و نند واي بدنش شبسته است، وقتی به ومل
هاي در ننين شرایقی، تعبير یبی از داللت .، او شبسته استیابيم كه كتفوراً درمی
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موي  ةاز طریق بافت درون زبانی ميسر شده است )نون شانه به معنی شان« شانه»نندگانه 
 .دهد(سر هم معنا می

شود. این زبانی یا بافت موقعيتی ناميده میبافت دیگري نيز ووود دارد كه بافت برون
گيرد. به ی را كه پيرامون گوینده و شنونده قرار دارند دربر میبافت تمامی اشيا و اعمال

  :هاي زیر تووه كنيدنمونه

كند. پدر به پسرش پدري در حال تعمير اتومبيلش است و پسرش در كنارش بازي می. 6
 .باش گوید: مراقب آن پيچمی

پدر به  كند.پدري كنار پسرش در اتومبي، نشسته است و پسر با سرعت رانندگی می .1
 .گوید: مراقب آن پيچ باشپسرش می

اما  ،به دلي، داللت نندگانه پيچ دو مفهوم مختل، دارد« مراقب آن پيچ باش»ومله  
زبانی حاكم بر این ومله را در نظر بگيریم، بافت برون 1 و 6هاي اگر با تووه به نمونه

وردار خواهد شد. به فقط از یک مفهوم برخ« مراقب آن پيچ باش»توليد شده یعنی  ةومل
توان به تعبير معنی زبانی میزبانی و برونبينيم كه به كمک بافت دروناین ترتيب می

  .(46-43 :6839)صفوي، « رسيد
اهميت بافت در این است كه اوالً معناي كلمة مورد نظر نویسنده را در ومله تعيين 

كرده و مفهوم دقيق كلمه را  كند و ثانياً معناهاي مشترك لفظی را از یبدیگر تفبيکمی
 كند.مشخص می

بافت یبی از عوام، مهم و مؤثر در ایجاد معنی متن است؛ به طوري كه معناي كلمه      
ما زبان را هميشه در زمان و مبان »نویسد: باطنی می شود.وز در بافت ومله مشخص نمی

یا بافت موقعيتی را  بریم؛ این زمان و مبان روي هم بافت غيرزبانیمعينی به كار می
توانند به تعبير زبان كمک موقعيت، عواملی ووود دارند كه می هر دهند. درتشبي، می

ها را هایی ووود دارند كه نون گوینده اطالع از آنكنند. گاهی در یک موقعيت پدیده
طور ضمنی به برد و بهها نام نمیكند، صریحاً از آنبين خود و شنونده بدیهی فرض می

فقط با مراوعه به « این» ةتعبير كلم« این را بده به من» ةكند. مثالً در وملها اشاره میآن
 پذیر است. امبان، موقعيتی كه این ومله در آن به كار رفته
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موقعيت خارج  ، اماگيردگاهی یک عنصر زبانی حوزه معنایی وسيعی را دربرمی
آتش »مورد تووه بوده است؛ مثالً:  معنایی اكند كه كدام گوشه از این حوزمشخص می

اي كه دست به اسلحه براي اعدام در اشاره به سماور یا اواق یا در اشاره به ووخه« كردن
 كند. فرق می ،محبومی ایستاده است

شود، بافت نيزهایی كه در موقعيت ووود دارد و به كاربرد زبان مربوط می تمامیبه 
 .(646 :4687شود )باطنی، غيرزبانی گفته می

شود كه یک ومله واحد دو معنا یا دو تعبير گاهی نيز تغيير بافت موقعيت باعث می 
از این «. رودهوا رو به گرمی می»این ومله را در نظر بگيرید:  متفاوت پيدا كند. مثالً

شود كه از شدت برف و ومله در زمستان بعد از یک برف و سرماي شدید استنباط می
در حالی  ؛د شد و دروه حرارت به نند دروه باالي صفر خواهد رسيدسرما كاسته خواه

دروه  88كه مفهوم این ومله در اوای، تابستان این است كه دروه حرارت احتماالً از 
« كردكننده مانند پنبه و كولر استفاده تجاوز خواهد كرد و به زودي باید از وسای، خنک

  .(81 -88 :6876)باطنی، 

هاي براي اینبه تغييرات معناي كلمه را در بافتعد صنعة الترجمة اسس و قواكتاب 

هاي مختل، بررسی را ذكر كرده و معانی آن را در بافت« عين»مختل، نشان دهد، كلمه 
 كند: می

: كسی كه عيوب عین بها کل داء: مبان / عین المؤجرة: واسوس / عین: ناه / الماء عین»

: عین من األعیان: تحت كنترل /  عبد عینعمدي / : به صورت عمد عینبسيار دارد / 

: پرنده / عین حرّ: ومعيت اندك / قلیل العین:  نابودي /  بعد عین أثریبی از بزرگان /  

 (661: 6666)مصقفی، « : انتقام..عین بعین

تووهی به آن باعث عدم فهم ننان كه پيداست ناآگاهی از بافت یا سياق متن و بی     
شود و اخالق فهمی آن و یا دست كم به ووود آمدن ابهام در متن ترومه میمعنا یا كج

نيازهاي ترومه، به برد، زیرا بدون برآورده شدن پيشاي متروم را زیر سؤال میحرفه
 سراغ ترومه متن رفته است.
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 . فرآیند ترجمه2-3
ظرات ها و ندیدگاه ،آن ترومه مراح، مواوهه با متن اصلی و پردازش وربارا د

(. این 61: 6866گوناگونی تحت عنوان مراح، ترومه ارائه شده است )ر. ك: ناظميان، 
پردازش »، «پردازش واژگانی»توان در سه نوع پردازش خالصه كرد: مراح، را می

 «. پردازش بالغی»و « مفهومی
عبارت است از مواوهه متروم برا زبران متن در  و واژگان پردازش در سقح زبان

و یرا تحلي،  واژگران ناآشرنا يمرشخص كرردن معنرا، مثال و زبانی. به عنوان یقروند خ
و فرهنگ اصقالحات  لغتاز فرهنرگ گيري با بهرهمتن مبدأ  یو واژگان ينحوصرفی و 
 مناسب. 

. در واقع متروم دراین مرحله اصلیدرك معنا و مفهوم مرتن  یعنی ی؛پردازش مفهوم
آورد. به عنوان مثال، درك میترومره بره دسرت  ياوررا متن مبدأ را قب، از يمعنا

بين اورزاء مرتن و ارائه همان موضوع و  یك ارتباط منققرمتن مبدأ و د یموضوع اصل
  در متن مقصد. یربط منققایجاد 

 یمتن كه شام، تحلي، متن یپردازش در سقح بالغی عبرارت است از تحلي، بالغ
د شود. تحلي، يمبردأ و مرتن مقصد بوده كه قرار است تول متن یبالغ یو تحلي، بافت یبالغ

به دست  ،اورزاء متن است. به عنوان مثال یركرد بالغركاتحلي،  يبه معنا یبالغ یمتن
 یبالغ یو آغراز كرردن ترومه و تحلي، بافتاي مينهآوردن استدالل متن، اطالعات پيش ز

عنروان مثرال نویسنده، خواننده و  متن، بره یرامونيتشخيص بافت و شرایط پ يبه معنا
كره مرتن مقصد قرار  یجراد شرده و شررایط اوتمراعیكه متن در آن ا یشرایط اوتماع

 (.49: 6866)ر. ك: ساري و همباران، است در آن ایجاد شود

 گيريبحث و نتيجه
 آید:از این مقاله نتایج زیر به دست می

ترومه  ةات افراد از خدمات ارائه شده در حرفمسائ، اخالقی به ویژه امروزه كه انتظار -
اي دارد. ميزان اعتمادي كه مشتریان نسبت به مترومان دارند و افزایش یافته، اهميت ویژه

 .بخشدمی تووود استاندارد اخالقی یبسان را ضرور لزوممسئوليت بسيار سنگين آنان، 
 .ویژه اي داشته باشند اي و منشور اخالقی تووهباید در انجام كار به اخالق حرفه
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 ل، كتابؤعنوان م به «حسام الدین مصقفی»و آراء  مجموع نظرات مقالهدر این  -

اي از تجارب خالصه . ويتووه قرارگرفته است مورد« سس و قواعد صنعة الترجمهأ»

حاص، بررسی انواع مختل، فنون ترومه به  هاي نظري دو دهه وعلمی و نتایج پژوهش
 .را به رشته تحریر درآورده استن هاي گوناگوزبان

اي خاص و وزئی در آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ و پيدا كردن تخصص در حوزه -
رود. شناخت تفاوت زبان عربی رسمی با نيازهاي مهم ترومه به شمار میترومه از پيش

 زبان مقبوعاتی و نيز آشنایی با اوضاع معاصر كشورهاي عربی و نيز تفاوت انواع متون
 مقبوعاتی براي متروم متون مقبوعاتی یک ضرورت است.

 شب، و نوع كلماتسبک نگارش،  محور هستند ومتون دینی و متون حقوقی، اصقالح -
محور است و شيوا محور یا فرممتن ادبی، نویسندهبسيار حائز اهميت است. و اصقالحات 

 شود.ر نظر گرفته نمیها دبيان نویسنده در دروة اول اهميت است و خواننده در آن
سه، تووهی ناشران، تشابه نام اشخاص و اماكن مختل،، عدم تخصص مترومان و بی -

هاي اروپایی با انگاري در زمينة ضبط درست اسامی خاص، تفاوت حروف الفباي زبان
ها و از نالش هاي قمري و ميالدي و برعبسهاي اصلی اسالمی، تبدی، تاریخزبان

 متون تاریخی و وغرافيایی است.هاي ترومة آسيب
هاي متروم باید بافت داخلی؛ یعنی روابط بين كلمات وبافت خاروی؛ یعنی مناسبت -

شود یک ومله واحد دو معنا یا دو تغيير بافت باعث می حاكم بر متن را دریابد، زیرا
د و شود معنا به درستی درك نشوعدم آگاهی از بافت باعث می .تعبير متفاوت پيدا كند

 اي است.این از مصادیق زیر پا نهادن اخالق حرفه
هاي واژگانی، مفهومی و بالغی را انجام دهد تا به متروم در روند ترومه باید پردازش -

 اي درعمليات ترومه را رعایت كرده است.این اطمينان برسد كه اخالق حرفه

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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