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Abstract 

Today, translation is one of the most valuable topics in various fields of science, and in 
the meantime, works that teach translation are of great importance. Fortunately, in our 
country, several prolific works in the field of translation from Arabic to Persian and vice 
versa have been compiled and made available to those who are interested. The book 
"Textbook of Translation and Interpretation" written by Yasra Shadman and Reza Amani 
is also a new book in this field that has been published this fall. this book has several 
strengths that can make it one of the most instructive works in academic circles, provided 
it corrects its shortcomings. A review of this book, concluded that the book, in addition to 
the many strengths mentioned above, also suffers from many structural and content 
problems. The most important strengths of the book lie in the many exercises, the 
appropriate chapters, mentioning the abstract after each chapter, the use of sufficient 
resources and references. But typographical errors, typographical errors, inadequate 
structure of phrases, poor translation of texts, failure to interpret some phrases, etc. are 
some of the main disadvantages of the book, which the authors deserve to correct in future 
editions. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 86- 04، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 نامۀ ترجمه و تعریبدرسرویکرد انتقادی به کتاب 

  *جمال طالبی

 **علی سعیداوی

 ** عسگر بابازاده اقدام

 چکیده
های مختلف علمی است و در این بین آثاری امروزه، ترجمه یکی از مباحث ارزشمند در حوزه

ورزند، اهمیت فراوانی دارند. خوشبختانه، در کشورمان چندین که به آموزش ترجمه مبادرت می
مندان اثر پربار در حوزۀ ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس تدوین شده، و در دسترس عالقه

نوشتۀ یسرا شادمان و رضا امانی نیز کتاب  نامۀ ترجمه و تعریبدرسفته است. کتاب قرار گر
منتشر شده است. این کتاب با وجود داشتن  6931جدیدی در این حوزه است که در سال 

تواند آن را به شرط اصالح معایبش به شمار، موارد قوّت متعددی نیز دارد که میمعایب بی
در محافل دانشگاهی تبدیل کند. با نقد و بررسی این کتاب این نتیجه  یکی از آثار قابل تدریس

ها اشاره کردیم، حاصل شد که این اثر در کنار نقاط قوّت متعددی که به چندین مورد از آن
های زیاد، ترین موارد قوّت کتاب در تمریناشکاالت متعدد ساختاری و محتوایی دارد. مهم

عد از اتمام هر فصل، استفاد از منابع و مراجع کافی نهفته بندی مناسب، ذکر چکیده بفصل
ها، ضعف در ترجمۀ های تایپی، نارسایی در ساختار عبارتاست. اما اشکاالت نگارشی، غلط

ها، و ... از معایب اساسی کتاب است که شایسته است متون، نارسایی در تعریب برخی عبارت
 دازند.های بعدی به اصالح آن بپرمؤلفان در چاپ

  .: ترجمه و تعریب، نقد ترجمه، نقد محتوا، نقد ساختارهاکلید واژه
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 . مقدمه0
 رود که یادگیری آن برایشمار میترجمه یکی از علوم زبانی ارزشمند در عصر کنونی به

انتقال مفاهیم از زبانی به زبان دیگر ضرورت دارد. پیوند عمیق دو زبان فارسی و عربی 
های بعدی سبب اشتراکات دینی، فرهنگی و تمدنی و لزوم انتقال میراث پیشینیان به نسلبه

کند. در دو دهۀ گذشته، در زمینۀ ترجمه از زبان فارسی دوچندان میضرورت ترجمه را 
های های متعددی تألیف شده است که هرکدام به فراخور دیدگاهبه عربی و بالعکس کتاب

ه اند. واقعیت این است کنویسندگان به بخشی از مباحث نظری و عملی ترجمه پرداخته
باوجود تعدد آن خالی از ایراد و اشکال  های ترجمه از فارسی به عربی و بالعکسکتاب

ها کمک بسیاری به صاحبان آثار برای نیست، و نقد و بررسی ساختاری و محتوایی آن
های این حوزه پس از نقد کند. از این منظر، بسیاری از کتابرفع معایب مدّنظر ناقدان می

 هایاپو بررسی توسط صاحبنظران ویرایش و تجدیدنظر شده است که مقایسۀ چ
 دهد.   مختلف درستی آن را نشان می

اثر مشترک یسرا شادمان،  نامۀ ترجمه و تعریبدرسکتابی با عنوان  6931در پاییز 
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و رضا امانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف 

صورتی از  نسخه، و قطع وزیری با رنگ جلد 6111صفحه، با شمارگان  012قرآنی در 
سوی انتشارات دارالعلم منتشر شد. گفتنی است که کتاب حاضر نخستین اثر در حوزۀ 

ن فترجمه از فارسی به عربی و بالعکس نیست، و پیش از آن، آثار متعددی ازجمله 
حیی تألیف یترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی 

از منصوره زرکوب،  فن ترجمهرضا ناظمیان، و  اثر ارسیفن ترجمه، عربی ـ فمعروف، 
 مندان شده است.ترتیب از سوی انتشارات سمت، پیام نور، و مانی تقدیم عالقهبه

تواند در کنار دیگر منابع مشابه، مندی از امتیازات فراوان، میدلیل بهرهاین اثر که به
های زبان عربی، الهیات و معارف های ترجمه در رشتهمنزلۀ یکی از منابع اصلی درسبه

اسالمی، و نیز علوم قرآن و حدیث معرفی شود، الزم است تا با نگاهی دقیق و موشکافانه 
های بعدی با اشکاالت و ایرادهای اندکی ار گیرد تا حدّ امکان در چاپمورد بررسی قر

مندان این عرصه ارائه شود. البته باید به این امر اذعان کنیم که به دانشجویان و عالقه
وجو مؤلفان کتاب از صاحبنظران حوزۀ ترجمه و نقد ترجمه در کشورمان هستند، و جست
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مقاالت علمی ـ پژوهشی، و تخصصی شاهدی بر این  کنندۀهای اطالعاتی نمایهدر بانک
 ادعاست.
دلیل فراگیر بودن آن در محافل دانشگاهی، اهمیت خاصی دارند. های درسی بهکتاب

تواند ضمن برطرف کردن اشتباهات احتمالی موجود در لذا نقد منصفانۀ چنین آثاری می
های مختلف ران حوزهشده از سوی صاحبنظآن، باعث تحول و غنای آثار علمی عرضه

یرانه و گداوری خرده»شود. بر این اساس، نویسندگان جستار حاضر با علم به اینکه نقد 
(، 09، ص. 6936)اسالمی، « مستدل دربارۀ متنی، و در معرض داوری قرار دادن آن است

 به دنبال بررسی ساختاری و محتوایی کتاب مذکور و پاسخ به سؤاالت ذیل هستند:
 و شمول مطالب این کتاب در زمینه فنّ ترجمه تا چه میزان است؟ ـ جامعیّت

اند و ـ نویسندگان کتاب در حوزۀ ساختاری و محتوایی تا چه میزان موفق بوده
 کارهای تقویت جنبۀ علمی این کتاب چیست؟راه

 . اهداف مقالۀ حاضر2

طالعات اخیرا شورای بررسی متون درسی دانشگاهی در پژوهشگاه علوم انسانی و م
های اصلی خود را نقد و بررسی فرهنگی در یک اقدام خوب و آکادمیک، یکی از رسالت

آثاری قرار داده است که از سوی صاحبنظران برای تدریس در مجامع دانشگاهی تألیف 
شود تا ضمن معرفی این آثار به محافل دانشگاهی، با نقد و بررسی، مؤلف و تدوین می

ری کند تا درنهایت، آثار خود را تا حدّ امکان به دور از اشتباه را در تصحیح کار خود یا
 سبب آشنایی و شناخت کاملو ایراد عرضه کنند. از این رو، نگارندگان گفتار حاضر، به

از شخصیت و جایگاه علمی نویسندگان کتاب مذکور، بر آن شدند تا ضمن معرفی این 
راستای بهبود کیفی و کمّی کتاب اثر، حداقل مساعدتی را برای نویسندگان آن در 

انجام داده باشند. روش نقد در این جستار، مبتنی بر تحلیل  تعریب نامۀ ترجمه ودرس
های تحقیق است که هر محققی به صورتی ترین روشمحتواست. این شیوه، یکی از مهم

 (.69، ص. 6929با آن سروکار دارد )ساروخانی، 
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 . ساختار کتاب3
که هدف اصلی آن آموزش ترجمه از عربی به فارسی  ترجمه و تعریبنامۀ درسکتاب 

بر مقدمۀ آن، در پنج فصل و دو پیوست به رشتۀ تحریر درآمده و بالعکس است، عالوه
های ترجمه و وجود مشکالت در امر ترجمه است. نویسندگان در مقدمه به ضرورت

م و نظریۀ ترجمه، شرایط اند. فصل اول به مباحث نظری ترجمه ازقبیل مفهوپرداخته
های ترجمه اختصاص یافته است. مباحث فصل دوم دربارۀ ترجمه و مترجم، و روش

تعریب انواع فعل است. فصل سوم به بحث دربارۀ ترجمه و تعریب چند ساختار از قبیل 
و ... پرداخته است. فصل چهارم نیز به « داشتن، وجود داشتن، انجام شدن، طولی نکشید»

حث ازجمله ترجمه و تعریب واژگان مترادف، ترجمۀ ضمایر، ترجمۀ حال و ... برخی مبا
اختصاص یافته است. فصل پنجم آن نیز دربارۀ ترجمه و تعریب حروف ازقبیل ترجمۀ 
حروف عطف، حروف جرّ، حروف تأکید و... تدوین شده است. پیوست اول دربارۀ نقد 

 ست.ترجمه و پیوست دوم نیز تمرین ترجمه و تعریب ا

 . مقایسۀ کتاب حاضر با آثار مشابه پیشین0
نامۀ ترجمه درسهای مشابهی با کتاب که در مقدمه اشاره شد، در حال حاضر نمونهچنان

مندان به این حوزه در ادبیات عرب وجود دارد. شاید بتوان در دسترس عالقه و تعریب
فن ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و  ترین اثر، کتابگفت مهم

ازسوی انتشارات سمت  6920تألیف یحیی معروف است که در سال فارسی به عربی 
منزلۀ منبع اصلی درس فن ترجمۀ رشتۀ زبان و ادبیات عربی در چاپ شده است و به

له از مباحث، ازجمشود. اطالۀ کالم در بسیاری های کشورمان تدریس میبیشتر دانشگاه
های غیرکاربردی، طرح برخی مسائل غیرضروری ازجمله علل بحث زمان و ارائۀ زمان

شمار شناختی است، از نقایص آن بهپیدایش اشتراک لفظی که در حوزۀ مطالعات زبان
اثر رضا ناظمیان قرار دارد که در  فن ترجمه: عربی ـ فارسیرود.  پس از آن کتاب می

ی انتشارت پیام نور برای دانشجویان این دانشگاه منتشر شده است. این ازسو 6921سال 
له هایی دارد، ازجمکتاب نیز در عین داشتن موارد قوت بسیار، در برخی مباحث کاستی

ها خودداری شده است. سومین های ساختاری زماندر مبحث فعل، که از ارائه معادل
ازسوی انتشارات مانی به  6922در سال اثر منصوره زرکوب است که  فنّ ترجمهکتاب، 
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یل دلمندان این حوزه عرضه شده است. این کتاب باوجود محاسن زیادی که دارد، بهعالقه
سبب عدم ارائۀ تمرینات کافی، و محدود فقدان مباحث تئوری، کاربردی نبودن آن به

 ان عربی چندانیابی آن در زبعربی و معادل بودن به ارائۀ برخی ساختار خاصّ در زبان
بویه لاثر عبدالعلی آ الترجمۀ والتعریبمورد اقبال دانشجویان قرار نگرفته است. کتاب 

ازسوی انتشارات دانشگاه پیام نور  6921کتابی دیگر در حوزۀ ترجمه است که در سال 
نوشتۀ  عربی به کارگاه روش ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسیمنتشر شده است. کتاب 

زاده نیز از دیگر آثار این بخش است که انتشارات سمت آن را چاپ قهیعبدالهادی ف
کرده است. این کتاب مخصوص دانشجویان الهیات و علوم قرآنی است و مباحث آن 

رآمدی دباوجود مفید بودن بیشتر برای دانشجویان این دو رشته طراحی شده است. کتاب 
نژاد و بابک اهلل فاتحینوشتۀ عنایت بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی

ازسوی انتشارات  6921رود که در سال شمار میفرزانه از آثار ارزشمند حوزۀ ترجمه به
مبحث طراحی شده است. وجود  96آیه به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب در 

 های مهم آن است. تمرینات مناسب در پایان هر مبحث از ویژگی
های زیادی با آثار پیش از جهت ساختاری شباهت ۀ ترجمه و تعریبنامدرسکتاب 

از خود دارد. شاید در نگاه اول بتوان گفت که فصل اول کتاب که به مباحث نظری 
یحیی معروف الگوبرداری شده و  فن ترجمۀهای زیادی از کتاب پرداخته است، از جهت

ر چند هز تقلید محض اجتناب ورزد. ها تالش کرده است ابا اندک تغییراتی در ارائۀ مثال
زده و بدون مقدمه انجام شده طرح برخی مباحث نظری نیز در این کتاب بسیار شتاب

امروزه صاحبنظران علم »اند که نویسندگان بیان کرده 03است. برای مثال در صفحۀ 
های ترجمه را بر حسب نوع و هدف متن مبدأ ... به دو نوع معنایی و ترجمه، روش

، حال آنکه تقسیم ترجمه به دو نوع معنایی و ارتباطی در نظریۀ «کنندتباطی تقسیم میار
 شود. پردازان نمیپیترنیومارک مطرح شده است و شامل همۀ نظریه

ت اند که اکثریهای مترجم صفاتی را عنوان کردهنویسندگان کتاب در بیان ویژگی
و عملی ترجمه از فارسی به عربی اصول نظری قریب به اتفاق اوصاف مذکور از کتاب 

اثر یحیی معروف گرفته شده است. این امر در واژگان عربی واردشده  و عربی به فارسی
ها از اند، نمود چشمگیری دارد، چراکه بیشتر مثالبه فارسی که تغییر و بسط معنایی یافته

 کتاب مذکور گرفته شده است.
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ه اثر منصوره زرکوب به عاری فن ترجمهاب مؤلفان در فصل سوم نیز نقشۀ راه را از کت
هایی ها و اصطالحات زبانی دقیقاً همانای نحوۀ ترجمۀ برخی ترکیبگونهاند. بهگرفته

 هستند که در کتاب مذکور بدان پرداخته شده است. 
های متنوع و همسو با رویکردهای آموزشی یکی از موارد قوّت این کتاب ارائۀ تمرین

های این حوزه از ارائۀ تمرین البته این بدان معنا نیست که سایر کتاب رود.شمار میبه
های معاصر حکایت از نوآوری ویژه از رمانها از کتب ادبی بهاند. انتخاب مثالغافل بوده

 هایتعریب منطبق بر سرفصلنامۀ ترجمه و درسشده در مؤلفان دارد. مباحث مطرح
یقات و فناوری است و در صورت اصالح اشکاالت شده از سوی وزارت علوم، تحقارائه

تواند متناسب با راهبردهای آموزش ترجمه باشد. تلخیص مطالب ساختاری و محتوایی می
رود که دور نمای کلِّ از شمار میهر فصل در پایان آن از دیگر محاسن کتاب حاضر به

 دهد. شده برای خواننده ارائه میمباحث مطرح
متعدد در حوزۀ ترجمه از فارسی به عربی و بالعکس که سالیان  هایبا وجود کتاب

متمادی در محافل دانشگاهی مورد استفادۀ دانشجویان و استادان قرار گرفته است، انتظار 
 ها اثر جامعی را تقدیمهای آنرفت مؤلفان کتاب حاضر با پوشش نقایص و کاستیمی

در بسیاری از مباحث مانع از تحقق این نگری مندان کنند، اما شتابزدگی و سطحیعالقه
 خواسته شده است.   

 بررسی اشکاالت ساختاری کتاب .5
اگرچه در نقد و بررسی کتب درسی دانشگاهی بیشتر باید به محتوا توجه کرد، ولی 

ن دهند آها نشان میپژوهش»ها نیز خالی از لطف نیست. پرداختن به ساختار شکلی آن
های درسی که سازماندهی بهتری دارند و یا سازماندهی خود را برای دسته از کتاب

کار بستن خاطر سپردن و بهر میزان فهمیدن، بهسازند، بخواننده روشن و آشکار می
نامۀ ترجمه و درس(. کتاب 69، ص. 6920)ملکی، « افزایدشده میاطالعات آموخته

ها ترین آنعلیرغم محاسنی که دارد  اشکاالت ساختاری فراوانی دارد که به مهمتعریب 
 کنیم:اشاره می
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 آرایی . ضعف در نگارش حروف و صفحه0ـ5

منزلۀ منبع درسی در اهمیت و اهداف کتاب حاضر، و شاید قرار گرفتن آن به با توجه
گذاری، موضوع قابل نویسی و نشانهها و مؤسسات آموزش عالی، دقت در درستدانشگاه

آرایی و نگارش جذاب توان از کنار آن به سادگی گذشت. صفحهتوجهی است که نمی
های خاص مانند کادر، ستفاده از روشبا ا»حروف نقش مهمی در جذب مخاطب دارد و 

توان حس بصری را تحریک تغییر رنگ، حروف، اندازۀ حروف، تغییر نوع حروف می
(. 00، ص. 6922)جمالی زواره و همکاران، « کرد و یادگیری از متون درسی را ارتقا داد

 تآرایی دارد. شباههای زیادی در نگارش حروف و صفحهمتأسفانه این کتاب نارسایی
کار رفته در نگارش واژگان عربی و فارسی از زیبایی ظاهر اثر کاسته بیش از حد فونت به

است. انتخاب فونت یکسان برای واژگان و جمالت فارسی و عربی، چه کار ناشر باشد، 
چه کار مؤلفان، بهتر است مورد بازنگری قرار گیرد. ضعف در نگارش حروف، از صفحۀ 

نوازد. اشکاالت نگارشی کتاب موردنقد در جدول گان را میآغازین مقدمه چشم خوانند
 آمده است: 6

 : اشکاالت نگارشی0جدول 
 صفحه واژۀ درست واژه نادرست  صفحه واژۀ درست واژه نادرست

المنجد فی 
 األعالم

المنجد في اللغة 
 واألعالم

 32 خلیل الجرّ جلیل الجرّ  31

 611 الجرّخلیل  جلیل الجر  مقدمه باشد باشدمی

فاصله اصالً رعایت نشده است، و ما در جای در نگارش حروف، متأسفانه دستور نیم
ست. ها فاصله افتاده ابینیم که بین آنجای کتاب، واژگان دارای پیشوند و پسوند را می

و  کند که چنین واژگانی در انتهای سطر قرار گرفتهاین مسئله زمانی زشت جلوه می
 است.  پسوندشان در سطر بعدی آمده
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 اشکاالت نگارشی واژگان دارای پیشوند و پسوند: 2جدول 
 صفحه واژه  صفحه واژه

 مقدمۀ کتاب هایزمان  مقدمه کتاب باشدمی

 99 کنندمنتقل می  61 دهدارائه می

 63 گرددبازمی  61 دارندبرمی

 99 کنندمی  06 تریناصلی

 91 شودمی  99 دارندبرمی

 01 شودمی  03 تریننزدیک

 01 هایگزاره  01 تراختصاصی

 19 شودتوصیه می  19 نگریممی

 11 نمایددشوار می  11 هایترجمه

 36 پردازیممی  21 تواندمی

 661 نشیندمی  613 هایزمان

    091 کندتأکید می

های ساختاری کتاب فقدان رویۀ واحد در فاصلۀ بین سطرها، یکی دیگر از ضعف
خورد، و نویسندگان با حاضر است. این ضعف در بیشتر صفحات کتاب به چشم می

اند، و این مراعات نکردن آن عمالً هر پاراگرافی را از پاراگراف بعد از خود جدا کرده
، 611، 600، 609، 601، 609ست.  صفحات تصویر ناخوشایندی از کتاب ترسیم کرده ا

 ، شاهدی بر این ضعف است. 000، 006، 621، 610، 619
آرایی کتاب باعث بروز دو مشکل اساسی شده است؛ نخست اینکه ضعف در صفحه

های درستی صورت نگرفته است، و ما گاهی فاصلهرسم جدول در داخل کتاب به
کتاب،  62بینیم. برای مثال در صفحۀ آن میناخوشایندی بین جدول و عنوان مربوط به 

له رها متر فاصاند که چندین سانتیمدلی در قالب جدول برای فرایند ترجمه ترسیم کرده
نمونۀ دیگری از این ضعف است. دوم اینکه ضعف در  20شده است. جدول صفحۀ 

ا هآرایی سبب شده گاهی بیش از نیمی از برخی صفحات کتاب، سفید و خالی رصفحه
ای دیگر شروع شود که این موضوع شکل ظاهری صفحات شوند و عنوان بعدی از صفحه

نویس کالسی تنزل داده و الزم است در چاپ بعدی اثر حتماً کتاب را در حدّ جزوۀ دست
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، 01، 01، 96، 03، 09، 01موردبازبینی قرار گیرد. از این رو، اگر تنها نگاهی به صفحات 
فصل اول بیندازیم وجود این نقیصه به چشم خواهد  30، 30، 20، 29، 11، 11، 00، 02

های دیگر کتاب نیز همین ماجرا ادامه دارد و صرفاً جهت خورد. ناگفته نماند در فصل
 ایم.اجتناب از اطالۀ کالم به ذکر مواردی از فصل اول بسنده کرده

کر فارسی را ذهایی از شعر کالسیک عربی و نویسندگان در بحث ترجمۀ شعر، نمونه
آرایی آشفتگی ناخوشایندی به کتاب داده است. اگر دلیل ضعف در صفحهاند، ولی بهکرده

طوری که همگی از یک نقطه شروع و در نقطۀ شدند بهابیات در داخل جدول نگاشته می
 19تا  13شد. اشعار صفحات رسیدند، بر زیبایی آن افزوده میواحدی هم به اتمام می

 ز این ضعف است.ای انمونه

 گذاری. فقدان وحدت رویه در اعراب2ـ5
توان به عدم رویۀ ثابت و یکنواخت نویسندگان در از دیگر اشکاالت ساختاری کتاب، می

 های عربی استفادهتعامل با متون عربی اشاره کرد. آنگاه که در هر اثر، از متن و عبارت
کدام را؛ حال آنکه ری کرد یا هیچگذادقت اعرابشود یا بایستی همۀ متون را بهمی

ن اند و در بعضی دیگر ایگذاری کردهنویسندگان کتاب در بعضی صفحات متن را اعراب
، 601، 663، 662، 660، 660، 12، 06، 90اند. متون موجود در صفحات کار را نکرده

 از این مقوله هستند.  016تا  001، 092، 001، 063، 016، 631، 630، 690، 601

 . ارجاعات غیرمعمول3ـ5
نبود رویۀ مناسب در ارائۀ اسناد و ارجاعات از دیگر اشکاالت کتاب موردبحث است. 

جز در چند مورد که از عدد انگشتان دو دست متأسفانه مؤلفان از ابتدا تا انتهای کتاب، به
اند؛ به این معنا که نام خانوادگی، دهی را رعایت نکردهرود شیوۀ صحیح ارجاعفراتر نمی

. اندمحل نشر، نام ناشر، سال چاپ و شمارۀ جلد و صفحه را ذکر نکرده نام، اسم کتاب،
مربوط است، « ترجمه»که به مفهوم لغوی  60صفحۀ  6برای مثال در ارجاع پاورقی شمارۀ 

العرب؛ الجوهری، الصحاح؛ الراغب األصفهانی، ابن منظور، لسان»چنین نوشته شده است: 
ها صفحۀ بعد همینطور ادامه داشته مشکل تا ده و متأسفانه این« رجم ۀالمفردات، ماد

 است.
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آیات قرآنی در اثر  601اشکال ساختاری دیگر این است که نویسندگان، به بیش از 
دار اند بدون آنکه حتّی یک مورد از آیات مذکور را در داخل پرانتز گلخود استشهاد کرده

ها نیز باید در پاورقی ذکر شود، هرسد ارجاع آیات و سورنظر میقرار دهند. ضمن اینکه به
اند. حتی در بعضی مواقع مشاهده حال آنکه آیات قرآنی در داخل متن ارجاع داده شده

شود که آیات قرآنی اصالً به هیچ سوره و عددی ارجاع داده نشده است، مثل آیات می
 کتاب. 02صفحۀ 

، اشاره به شمارۀ بالغهالنهجاز دیدگاه نویسندگان مقاله، رویۀ معمول در ارجاع به 
 ،نامۀ ترجمه و تعریبدرسهای آن است، ولی نویسندگان کتاب خطبه، نامه، و حکمت

رود. برای مثال در شمار میاند که اشکال ساختاری بهارجاع داده البالغهنهجبه صفحات 
 انجام شده است.  البالغهنهجکتاب، ارجاع به شماره صفحۀ  09صفحۀ 

ست، ا )ص(شده از پیامبرهای نقلگر، نوع تایپ و ویرایش روایتاشکال ساختاری دی
ای تایپ شده گونهدر انتهای روایت به )ص(کتاب، نام پیامبر 601طوری که در صفحۀ به

صورت گرفته است. این مشکل  )ص(است که گویی ارجاع حدیث به نام مبارک رسول اهلل
رای شود بست نیز پیداست. پیشنهاد میآمده ا )ع(که احادیثی از ائمه 690و 691در صفحۀ 

 تفاهم، نام مبارک ائمه از آخر روایات به ابتدای آن منتقل شود.رفع این سوء
 رود این است که برایطور معمول از نویسندگان و مؤلفان هر کتاب میانتظاری که به

 هایتاستناددهی و تقویت مدعای خود تا حدّ امکان ابتدا از مصادر، سپس مراجع و درن
منابع دست پایین استفاده کنند. به هر حال، نکتۀ مهم دیگری که مورد تأکید است، این 

شود باید سند آن را نیز قید کنند. برای نمونه، در است که از هر منبعی که استفاده می
کلّ مطلب از سایت ویکی پدیا نقل شده است بدون  9کتاب در قسمت شمارۀ  31صفحۀ 

 جاع داده شود.آنکه به آن سایت ار

 ها. نارسایی و فقدان سالست در برخی عبارت0ـ5
تقیم با تعبیرهای مس»های تألیف است؛ به این معنی که رسایی و روانی اثر، یکی از الزمه

و دارای ساخت منطقی و نظم و آراستگی، که الفاظ در آن معانی حقیقی دارند و ما را 
« شودت درنگ کنیم، به مدلول رهنمون میمستقیم و بدون آنکه بر سر کلمات و ترکیبا
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تواند ذیل این عنوان (. آنچه از نظر نویسندگان این مقاله می00، ص. 6912)سمیعی، 
 است:  9گنجانده شود به شرح جدول 

 های پیشنهادی: جمالت معیوب و جایگزین3جدول 

 صفحه عبارت پیشنهادی عبارت معیوب
سلط تترین شرط یک مترجم نخستین و اساسی

خواهد از آن ترجمه کند، بر زبانی است که می
 و به اصطالح زبان مبدأ.

ترین شرط هر مترجم، تسلط بر اساسی
 زبان مبدأ است

06 

برانگیز در نظرها و یکی از مسائل مناقشه
های ترجمه، بحث امانت در ترجمه نظریه

است. حتماً شما نیز بارها این عبارات را 
 .. .اید .خوانده یا شنیده

از منظر تئوری، امانت در ترجمه یکی 
 برانگیز است.از مسائل مناقشه

91 

قمری و در بغداد وفات  906ابن درید در سال 
 یافت.

قمری در بغداد  906ابن درید سال 
 درگذشت.

30 

فعلی را که بر احتمال انجام دادن کاری یا وقوع 
حالتی در گذشته داللت داشته باشد را ماضی 

 گویند.التزامی 

فعلی را که بر احتمال انجام دادن کاری 
یا وقوع حالتی در گذشته داللت داشته 

 باشد، ماضی التزامی گویند.

609 

اگر زمان جمله گذشته یا آینده باشد فعل ... در 
کالم ذکر شده، و گر زمان جمله حال باشد ... 

. 

اگر زمان جمله گذشته یا آینده باشد 
، و اگر زمان فعل ... در کالم ذکر شده

 جمله حال باشد ... .

609 

های مستقلی محققان الزم به ذکر است کتاب
در بیان تفاوت معنایی و کاربردی این قبیل 

 اند.واژگان تألیف کرده

 هایشایان ذکر است که محققان کتاب
مستقلی در بیان تفاوت معنایی و 
کاربردی این قبیل واژگان تألیف 

 اند.کرده

616 

 623 قرآن را به زیبایی تالوت کرد. قرآن تالوت نمودزیبا 
 توانهای مهم این نوع متون میاز دیگر ویژگی

 به ... .
های مهم دیگر این نوع متون از ویژگی

 توان به ... .می
01 

مصداق دیگر سبک نویسنده در ترجمه را 
 ها دید. ها و رمانتوان در داستانمی
 

 91 ـ
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شود استفادۀ نویسندگان از الفاظ و اصطالحات عامه و روزمره، سبک و مالحظه می
سیاق علمی کتاب را معیوب ساخته است. هر اثر علمی تا حدّ امکان از این نوع 

 اصطالحات عاری است. 

 . فقدان مقدمۀ وافی، و عدم اشاره به پیشینه 5ـ5
مه بخشد قرار دادن مقدعتبار علمی میهای هر اثر تألیفی یا پژوهشی که بدان ااز ویژگی

 رسد ضروری است که نویسندگان با یادآورینظر میو ذکر پیشینۀ تحقیق در آن است. به
شود ها اشاره کنند. این کار باعث میهای مشابه قبلی به وجه تمایز اثر خود با آنپژوهش

اتالف وقت خود مخاطبان با انگیزۀ بیشتری به کتاب حاضر روی آورند، و حداقل از 
روز بودن دانش او خواهد پرهیز کنند. ضمن آنکه این کار نشان از اطالع مؤلف و میزان به

ای است، ولی (. اگرچه کتاب حاضر مشتمل بر مقدمه21، ص. 6920بود )زرکوب، 
پیش  ای به آثار مهماند، و هیچ اشارههای اثر خود پرداختهنویسندگان تنها به معرفی فصل

 اند. نکردهاز خود 

 های محتوایی کتاب. ضعف و قوت8
های کتاب موردنقد، باید اذعان کرد که مؤلفان جزو قبل از پرداختن به ضعف و قوت 

استادان جوان و پرکار حوزۀ ترجمه هستند، و باوجود تمام مشکالتی که در تألیف کتاب 
رای اند. اما بمتحمل شدهفرسایی را در کتابت این اثر اند، زحمات طاقتبا آن مواجه بوده

این اینکه کتاب مذکور به اثری ماندگار تبدیل شود و مورد استفادۀ محافل دانشگاهی قرار 
های بعدی برطرف شود. لذا در این مجال، بگیرد، اشکاالت موجود در آن باید در چاپ

یز به ن سعی ما بر این است که ابتدا به بیان نقاط ضعف کتاب حاضر بپردازیم، و در پایان
 ای کنیم:نقاط قوت آن اشاره

 . ابهام در عنوان کتاب0ـ8
نامۀ ترجمه شود مربوط به عنوان است )درساولین ایرادی که در این کتاب مشاهده می

شده احتماالً منظور های ارائهو تعریب(. با توجه به مطالب کتاب و همچنین تمرین
نویسندگان از ترجمه، ترجمه از عربی به فارسی است و مقصود از تعریب، ترجمه از 
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که کامالً  دروکار میفارسی به عربی است. در صورتی که اصطالح تعریب برای متونی به
 راتالعببر کتاب  صبغۀ عربی دارند و آثار ترجمه در آن مشاهده نشود. طه وادی در مقدمه

اثر مصطفی لطفی المنفلوطی بیان کرده که ترجمۀ منفلوطی از برخی آثار فرانسوی را 
داند، زیرا این شمار آورد. وی چنین آثاری را در زمرۀ تعریب میتوان ترجمه بهنمی

ها را ترجمه دانست. همچنین محمد توان آنکامالً صبغۀ عربی دارند و نمی هاترجمه
المصطلح »های کتاب عنوان برای یکی از فصل فصول في الترجمة والتعريبالبطل در کتاب 

(. حال سؤال این 90، ص. 0111انتخاب کرده است )البطل، را « بين الترجمة والتعريب

ها به زبان عربی است پس تعریب ز دیگر زباناست اگر مقصود از ترجمه برگردان ا
های دیگر و دادن صبغۀ عربی به متن یا اصطالح چیست؟ منظور از تعریب ترجمه از زبان

ه نامۀ ترجمه از عربی بدرس»رسد بهتر بود نویسندگان عنوان نظر میاست. درنتیجه به
وان به انگلیسی کردند. ترجمۀ عنرا برای کتاب خود انتخاب می« فارسی و بالعکس

«Textbook Translation and Tarib » نیز به نظر خالی از اشکال نیست، زیرا اصطالح تعریب
های زبان انگلیسی وارد نشده تا نویسندگان آن را به همان صورت به زبان در فرهنگ

 انگلیسی برگردانند.

 شدههای ارائه. نارسایی در ترجمه2ـ8
ای هارائۀ ترجمه نامۀ ترجمه و تعریبدرسترین اشکاالت محتوایی کتاب یکی از مهم

گاه نادرست از متونی است که برای نمونه آورده شده است؛ این امر در شتابزده و گه
تعارض با مسئلۀ امانتداری در ترجمه است که مؤلفان تأکید زیادی بر مراعات آن توسط 

مجال، ترجمۀ مقطعی از کتاب جبران خلیل جبران به قلم  اند. در اینمترجمان داشته
گیرد. ابتدا الزم است به این نکته اشاره کنیم که چندین مؤلفان مورد نقد و بررسی قرار می

« ما أظرفک متشحة بالظلِّ و ما أملحَ وجهک مقنعا بالدّجي»جمله از متن موردنظر ازجمله 

ها نیز مورد غفلت ها برخی ترکیبجملهترجمه نشده است، و در بعضی ( 02ـ01)صص. 
در سطر هشتم متن. آنجا که متن جبران  «تکتمک فی الکهوف»واقع شده است، ازجمله 

ما أجملک أيّتها »آغاز شده است: « زمین»خلیل جبران با مخاطب و منادی قرار دادن 
، مؤلفان با نادیده گرفتن و حذف نابجای معادل حرف ندا، ترجمۀ «األرض و ما أبهاک

این در حالی است که «. چه زیبایی زمین، و چه باشکوهی»اند: نارسایی از آن ارائه کرده
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شد، بر شد، و دو جمله، با یک عبارت ترجمه میاگر منادی در ابتدای کالم آورده می
ر پنجم در سط«. ن! چقدر زیبا و باشکوه هستی!ای زمی»شد: زیبایی و رسایی آن افزوده می

لقد سرتُ في سهولک، وصعدت علي جبالک، وهبطت إلي أوديتک، و »متن زبان مبدأ یعنی 
رجمۀ ت «هبطت»سبب شتابزدگی و حذف ترجمۀ به« تسلّقت صخورک، و دخلت کهوفک

م! باال رفت هایتهایت قدم زدم، و از کوهدر دشت»نارسایی به این شکل ارائه شده است: 
در صحراهایت فرود »که باید عبارت ...« هایت را زیر پا گذاشتم و در صحراهایت، صخره

فأنت أنت المنبسطة بقوتها »بدان اضافه شود. در سطر بعدی متن اصلی عبارت « آمدم
دلیل خطای نحوی به اشتباه ترجمه شده است. مؤلفان ضمیر به...« المتعالية بتواضعها و

را که ضمیر فصل است خبر درنظر گرفته و از متعدی به حرف بودن اسم  دوّم «أنت»
ه بر تو، تویی گسترد»اند: اند و آن را بدین شکل ترجمه کردهغافل شده «المنبسطة»فاعل 

که نیازمند بازنگری اساسی است. ترجمۀ ...« ات و قدرت خویش و بلند با فروتنی
خویشتن  ای، و با بزرگیواضع سر به بلندی نهادهای، و با تپیشنهادی: تو با قدرت گسترده

 ای، و در عین صالبت مهربان هستی، و با اسرار پیدا و پنهانت نمایانی.را کوچک شمرده
رد. خوشده برای مفعول مطلق نیز گاه اشتباهی به چشم میهای ارائهدر ترجمۀ مثال
( که مؤلفان 623، ص. 6931نی، )شادمان و اما «تال القرآن تالوة جميلة»ازجمله در عبارت: 

ترجمۀ پیشنهادی: قرآن را به «. زیبا قرآن تالوت نمود»اند: آن را بدین شکل ترجمه کرده
  زیبایی تالوت کرد. 

البصر هو قدرة الدماغ والعين على کشف الموجة »ترجمۀ مؤلفان برای عبارت 
ینایی درواقع بت است که: بدین صور «الكهرومغناطيسية للضوء لتفسير صورة األفق المنظور

توانایی ذهن و چشم در کشف موج الکترومغناطیسی نور برای خوانش تصویر مرئی 
است. ترجمۀ پیشنهادی: بینایی درواقع توانایی مغز و چشم در دریافت امواج 

 منظور پردازش تصاویر مرئی است.الکترومغناطیسی نور به

 . نارسایی در تعریب برخی جمالت3ـ8
کشد، تقریباً از تعریب خالی است و کتاب حاضر که عنوان ترجمه و تعریب را یدک می

ذا جای یابد. لجز تعریب نارسای چند بیت فارسی، خواننده هیچ متنی در این حوزه نمیبه
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شود. از سوی دیگر، مؤلفان در شدت احساس میشده در کتاب بهخالی متون تعریب
بر مراعات نکردن قواعد نحوی، ساختارهای زبان عربی تعریب اندک عبارات نیز عالوه

 کنیم:اند. برای مثال تعریب دو بیت خیام را نقد و بررسی میرا مراعات نکرده
ــید درو جام گرفت  ــر کـه جمشـ  آن قصـ

 
 آهو بچــه کرد و روبــه آرام گرفــت 

 گرفتی همــه روزبـهـرام کــه گـور مـی     
 

 بنگر کـه چگونـه گور بهرام گرفــت   
 (10)همان، ص.                                                              

انظر! کيف إنّ القصر الذي کان جمشيد فيه يمسک الكأس هو اليوم مولد الظباء و مأوي »
عریب این در ت «.الثعالب و کيف إنّ بهرام الذي کان يتصيد الحمر الوحشية قد صاده أخيراً قبرٌ

و فصل ظرف بین فعل و فاعل، ازجمله  «کیف»بعد از  «انّ»دو بیت، مکسور شدن 
 در« جمشید درو جام گرفت»بر آن عبارت اشتباهات نحوی نویسندگان است. افزون

اللفظی آمده است که بر نارسایی متن افزوده است. تعریب تعریب به شکل تحت
. شيد يحتسي فيه الخمر مكاناً للوحوش کالظباء والثعالبأصبح القصر الذي کان جمپیشنهادی: 

   .وأنّ بهرام الذي کان يصيد الحمار الوحشي قد أصبح القبر مصيره نهاية األمر

 شدهها با برخی ساختارهای ارائه. نابرابری مثال0ـ8
یکی از دیگر از اشکاالت محتوایی کتاب که نیازمند بازنگری اساسی است، نابرابری 

شده با ساختار مورد بحث است. نویسندگان در فصل سوم کتاب با عنوان های ارائهمثال
 «انجام شدن»به برگردان چند مفهوم ازجمله مفهوم « ترجمه و تعریب چند مفهوم خاص»

نظر اند تناسبی با ساختار مربوط ندارد و اشتباه بهارائه کردههایی که ، اما مثالپرداخته
اند، اما اشاره کرده «/ يتمّ + مصدر تمّ»به ساختار « داشتن»رسد؛ برای مثال برای مفهوم می

 رسد مؤلفان در تمییز اسم با مصدرنظر میاند نادرست است. بههر دو مثالی که بیان کرده
 اند:دچار اشتباه شده

 (.600)همان، ص  «تمّت األعمال المنزلیۀ جیّداً»خوبی انجام شد: های خانه بهـ کار
تتمّ »شود: های علمی انجام میهای مستمری در زمینهـ امروزه در کشور ما تالش

 «.جهود مستمرة في مجاالت علمية في بلدنا اليوم
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آن دو را مصدر اسم هستند، و مؤلفان  «األعمال و جهود»های های باال، واژهدر مثال
 سلیس و روانی ارائه نکنند.  اند، و این امر باعث شده است که ترجمۀتلقی کرده

 . اشکاالت محتوایی در نقد ترجمه5ـ8
کتاب که به نقد ترجمه اختصاص دارد، یک متن قدیمی و  6مؤلفان در پیوست شمارۀ 

ها باهدف ترجمۀ آنرا همراه با  البالغهنهجکالسیک، یک سورۀ قرآنی، و یک خطبه از 
اند. ترجمۀ سورۀ قرآنی، و نیز ترجمۀ خطبۀ نقد ازسوی دانشجویان و خوانندگان آورده

با دو ترجمۀ متفاوت از مرحوم شهیدی و مرحوم دشتی آمده است، ولی مؤلفان  البالغهنهج
اند که ترجمۀ متن کالسیک، مالِ خود آنان است، یا اینکه ترجمۀ دیگران مشخص نکرده

اند. حال ترجمۀ این متن چه از آن خودشان باشد و چه از آنِ دیگران، ذکر کردهرا 
طلبد. برای ای در آن وجود دارد که بازنگری فوری آن را میاشکاالت محتوایی عدیده

چنین ترجمه را « فقالت: أما الشّطر فال أجود به وأما الكلّ فخذوه»مثال، مؤلفان عبارت 

مه پیداست که این ترج«. بخشم، اما همۀ آن را برگیریدپس گفت: اما نیمی، نمی»اند: کرده
ز آن پیرزن گفت: نیمی ا»زند و بهتر است به این شکل ترجمه شود که: چنگی به دل نمی

در ادامۀ همین متن، عبارت دیگری نیز «. توانید همۀ آن را برداریدبخشم، ولی میرا نمی
ود دارد که اشتباه محتوایی فاحشی در آن صورت گرفته است. مؤلفان در ترجمۀ وج

چنین « قالت: وأبيكم، هذا هو الشّرف العالي وذروته الرفيعة، وماذا يريد منّي؟»عبارت: 

گفت: و پدرتان این همان شرف و فخر بزرگ و اوج بزرگی است. از من چه »اند: گفته
نادرست ترجمه شده  «وأبیکم»ۀ مؤلفان، ساختار قسم شددر ترجمۀ ارائه«. خواهد؟می

پیرزن گفت: قسم به جان پدرتان! این »گونه ترجمه شود که شود ایناست، و پیشنهاد می
 «.خواهد؟کار من اوج عزت و شرف است. او از من چه می

 خورد. مؤلفان عبارتچشم میاشکاالت محتوایی دیگر در جای جای این متن کوتاه به
نه ترجمه را این گو« عبداهلل لبعض غلمانه: انطلق إلي خبائها، فإذا أقبل بنوها فجيء بهم فقال»

عبداهلل به بعضی از غالمانش گفت: به چادرش برو. پس زمانی که پسرانش »اند: کرده
در این چند جمله چندین اشکال محتوایی وجود دارد: اول اینکه، «. بازآمدند با آنان بیا

مناسب سیاق نیست و این لفظ معنای مفرد دارد که از « بعضی»عنای به م« بعض»کلمۀ 
ت که متعدی به حرف جرّ اس «جيء بهم»قابل استنباط است. دوم اینکه، فعل « انطلق»فعل 
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ز عبداهلل به یکی ا»نادرست ترجمه شده است، لذا بهتر است بدین شکل ترجمه شود: 
م سو«. ش آمدند، آنان را نزد من بیاورغالمانش گفت: به خیمۀ او برو، و هر وقت پسران

سبب قدیمی بودن متن، ترجمۀ مؤلفان نیز باید زمان تاریخی متن را منعکس اینکه، به
 کرد، که متأسفانه این کار اتفاق نیفتاده است.می

 . تکراری بودن مطالب و الگوبرداری از منابع مشابه8ـ8
دن وارد است، تکراری بو و تعریب نامۀ ترجمهدرساشکال محتوایی دیگری که به کتاب 

عنوان کتاب، و نیز الگوبرداری از دیگر منابع مشابه در حوزۀ ترجمه است. بسیاری از 
مطالب نظری ترجمه که در فصل اول کتاب آمده است، با اندک تغییر ظاهری، در آثار 

تاب ک رسد تقلیدی ازنظر میبندی کتاب نیز بهخورد. مبنای فصلمشابه آن به چشم می
اثر یحیی معروف است. فصل مربوط به برخی مفاهیم خاص نیز الگوبرداری  فن ترجمه
در فصل چهارم، نویسندگان به ترجمۀ برخی منصوره زرکوب است.  فن ترجمۀاز کتاب 

از ساختارهای نحوی مانند، أفعل تفضیل، ضمیر شأن، مفعول مطلق، حال، تمییز و دیگر 
-شده در این بخش نیز برگرفته از کتابراهکارهای ارائهند. ساختارهای نحوی پرداخته

هایی است که قبالً در زمینۀ ترجمه به رشتۀ تحریر درآمده است. مفعول مطلق تأکیدی 
معموالً به کمک قیدهای تأکیدی مانند: واقعاً، حتماً، به شدت و ... به زبان فارسی 

ود. شلباً در ترجمه حذف میشود. در صورتی که مفعول مطلق تأکیدی غابرگردانده می
 نظرها بهأثر حسین خدیو جم مراجعه کرد. گذشته از همۀ این األیامتوان به ترجمۀ می

ها استشهاد شده است کامالً طبیعی و قابل قبول رسد جمالتی که نویسندگان بداننمی
لى إ يحضر في الجلسة حضورا. أتحدث إليهم تحدثا. قد درس سعيد دراسة. استمعت»باشد: 

 .«کالمه استماعا

ی هاها، از کتابشده برای ترجمۀ عناصر نحوی به همراه مثالبیشتر راهکارهای ارائه
 یند.آکار نمیاست و درنهایت در حوزۀ عمل چندان به برداری شدهپیشین فن ترجمه کپی

ه مؤلفان های آن باشد کشاید تنها امتیاز کتاب حاضر نسبت به کتب دیگر، تنوع مثال
های های کتاب را جبران کنند. بیشتر مثالاند با این کار بعضی از نقصخوبی توانستهبه

مورد استفادۀ مؤلفان کتاب در عین حال با سطح دانش دانشجویان متناسب است، از 
ها و آثار ادبی نویسندگان برجستۀ جهان عرب همچون نجیب محفوظ، طه حسین، رمان
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یل جبران، سعود السنعوسی انتخاب شده است و این مصطفی لطفی منفلوطی، جبران خل
ها مورد رغبت ای و موضوعات جالب آنهای کلیشهسبب دور شدن از مثالامر به

های دیگر های مورداستفاده در درسخوانندگان قرار خواهد گرفت. همچنین، مثال
 ند.ربخش باشتوانند برای دانشجویان ثمازجمله انشا، مکالمه و آزمایشگاه زبان نیز می

 . نارسایی و ابهام در مبحث حال4ـ8
دلیل وسعت و گستردگی مباحث آن، مطالبی که در این مبحث در بخش ترجمۀ حال، به

گونه که با مشاهدۀ این مبحث هویداست که آمده بسیار خالصه و ناکافی است. آن
سنده تنها به مثالی بنویسندگان تنها حال را به دو بخش مفرد و جمله تقسیم و از هر کدام 

کنند. به عبارتی اند. نویسندگان هر نوع فعلی را در میان کالم حالیه قلمداد میکرده
تر، منظور این است که مؤلفان کتاب باید با اشاره به تشابه جملۀ حالیه و وصفیه، واضح

ه فاین مبحث را بیشتر توضیح دهند که جملۀ بعد از نکره، صفت است و جملۀ بعد از معر
 (.630عموماً حال است )همان، ص. 

 . ضعف در تبیین ترجمۀ مفعول مطلق6ـ8
خوبی ادا در بخش ترجمۀ مفعول مطلق نیز حق مطلب دربارۀ ترجمۀ مفعول مطلق به

نشده است. یعنی مؤلفان بدون اشاره به ماهیت مفعول مطلق، بالفاصله به سراغ اصل 
عول اند. دربارۀ مفل مطلق تنها گذاشتهمطلب رفته و مخاطب را در تفهیم چیستی مفعو

رسد اگر توضیح دهند که مفعول مطلق به صورت تشبیهی ترجمه نظر میمطلق نوعی به
ترجمه  بهشود کارگشاتر خواهد بود؛ یعنی عامل را مشبه و مفعول مطلق نوعی را مشبهمی
امل آن حذف کنیم. در نکتۀ اول این مبحث آمده است که اگر مفعول مطلقی را که عمی

توان به دو روش ترجمه کرد: الف( مفرد: شکراً: تشکر. ب( جمله: شکراً: شده باشد می
« فعل امر»نیز برای تکمیل این مبحث ذکر شود:  9شود مورد کنم. پیشنهاد میتشکر می

توان به صورت امری هم ترجمه کرد: یعنی مفعول مطلق را که عامل آن حذف شود می
 : برخیز و ننشین.قياماً ال قعوداً
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ل های مفعومنزلۀ نایببه «کلّ و بعض»های این مبحث نیز فقط به واژه 0دربارۀ نکتۀ 
های دیگر همانند عدد و افعل تفضیل سخنی به میان نیامده مطلق اشاره شده و از نایب

 شود این مفاهیم نیز در این نکته گنجانده شود.است که پیشنهاد می

 ب تعجب و ساختارهای آن. عدم اشاره به با9ـ8
های تعجب به میان نیامده است، حال آنکه در بخش ترجمۀ فعل، سخنی از ترجمۀ فعل

افعال تعجب در زبان عربی کاربرد فراوانی دارد، و قبل از پرداختن به شیوۀ ترجمۀ این 
ای دربارل ساختار اوزان افعال تعجب و شیوۀ ساخت فعل ها الزم است ابتدا مقدمهفعل

های مزید نیز ذکر شود. همچنین، اشاره به ساختارهای سماعی این افعال جب از فعلتع
 .رسدو مواردی از این قبیل ضروری به ذهن می «هلل درّه فارسا»و  «يا لها من حسرة»نظیر 

 . حذف مبحث اعداد01ـ8
میان آمده است جای بحث در فصل چهارم نیز که در آن سخن از ترجمه و تعریب اسم به

های جدی و مشکالت ز ترجمۀ اعداد اصلی و ترتیبی خالی است، و این مورد از آسیبا
ای کافی به این دو نوع از مطرح در میان دانشجویان است که الزم است مؤلف با اشاره

 اعداد، شیوۀ ترجمۀ آن دو را ارائه دهد.

 های لغت عربی. فرهنگ00ـ8
های لغت کاربردی را در ترجمه م فرهنگفصل اول مبحثی به نا 60مؤلفان کتاب در بخش 

نویسی نزد دانشمندان لغت نامههای مختلف لغتاند که در آن به معرفی گونهگنجانده
نه گورسد آوردن ایننظر میاند. بهها را بیان کردهعرب پرداخته و به ترتیب اهمیت آن

ه این فراوانی کهای روش تحقیق مرسوم باشد و باوجود فایدۀ مباحث بیشتر در کتاب
 مبحث دارد، به نظر جای آن در ضمایم کتاب باشد. 

 نامههای زیاد و فقدان پاسخ. تمرین02ـ8
های خوب و اختصاصی برای هر کدام از مباحث یکی از موارد قوت کتاب حاضر، تمرین

ها افزوده است، ولی متأسفانه است. استفاده از شواهد و آیات قرآنی بر غنای این تمرین
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ن شود دانشجویاها در پایان کتاب نیامده است و این مشکل باعث میپاسخ این تمرین
شوند دچار سردرگمی ها مواجه میها با آنسبب سؤاالت احتمالی که در حل تمرینبه

که مربوط به نقد ترجمه است،  6شود که پیوست شمارۀ شوند. از این رو، پیشنهاد می
ای متن کتاب گنجانده شود. چرا که با مالحظۀ هدف هحذف و به جای آن پاسخ تمرین

رسد هدف کتاب این نیست که ما از دانشجو منتقد ترجمه بسازیم، بلکه نظر میکتاب، به
 خواهیم به آنان ترجمه را یاد بدهیم.هنوز در ابتدای راه هستیم و می

 های فرعیبندی و عنوان. فصل03ـ8
ندی بموارد قوت متعددی نیز دارد، ازجمله فصلدر کنار اشکاالتی که مطرح شد، کتاب 

آن به تناسب اقسام کلمه در زبان عربی که به زیبایی مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب 
 ترینهای داخلی در هر اثر علمی و دانشگاهی یکی از مهممباحث فرعی و تنظیم عنوان

 ناصر و افکار اساسی موضوعجانبۀ نویسنده بر عمعیارها در ارزیابی تسلط و اشراف همه
 (. 016، ص. 6910خود است )نادری و همکاران، 

 بندی و ذکر چکیده در پایان هر فصل. جمع00ـ8
منزلۀ یکی از موارد قوّت کتاب تواند بهبندی و ذکر چکیدۀ هر فصل در پایان آن میجمع
 از لحاظ ساختاری باشد. ترجمه و تعریب نامۀدرس

 منابع و مراجع فراوان. استفاده از 05ـ8
های دانشگاهی اهمیّت زیادی دارد. لذا یکی استفاده از مراجع و منابع در آثار و پژوهش

دهند، هایی که نویسندگان آثار علمی پس از انتخاب موضوع انجام میترین فعالیتاز مهم
 آوری اطالعات و معلومات الزم دربارۀوجو در منابع و مراجع مختلف جهت جمعجست

 (.92ـ91، صص. 6920موضوع است )دالور، 
مرجع و منبع بر غنای اثر حاضر افزوده است و در این بین،  31گیری از حدود بهره

رزش اند، در زمرۀ آثار باابسیاری از این منابع که مؤلفان در بخش تئوری از آن بهره جسته
 روند. شمار میحوزۀ ترجمه به
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 . نتیجه4
ه اثر یسرا شادمان و رضا امانی، این نتیج نامۀ ترجمه و تعریبرسدبا نقد و بررسی کتاب 

ه ها اشارحاصل شد که کتاب مذکور در کنار موارد قوت متعددی که به چندین مورد از آن
 کردیم، ایراداتی نیز دارد:

ـ عنوان کتاب با محتوای داخل آن هماهنگی ندارد، و بخش تعریب وجه مغفول آن 
 است.

های موجود در این حوزه گرفته شده، و با اندک کتاب بیشتر از کتابـ مباحث تئوری 
 ها و شواهد ارائه شده است.تغییرات در مثال

آرایی، رعایت آیین نگارش و عالئم سجاوندی در ای در صفحهـ اشکاالت عدیده
گذاری متون عربی از دیگر مشکالت خورد. عدم حرکتکتاب مورد نقد به چشم می

 د است.کتاب مورد نق
هایی وجود دارد که های عربی و بالعکس نارساییـ در برخی موارد در ترجمۀ جمله

 های دستوری است.ناشی از اغفال برخی نکته
 شود:های بعدی ارائه میو درنهایت پیشنهاداتی برای غنی شدن کتاب در چاپ

اشاره  دآرایی کتاب مورد بازبینی قرار گیرد و دیگر اشکاالت نگارشی مورـ صفحه
 اصالح شود.

مندان شده در پایان کتاب گنجانده شود تا بیشتر برای عالقههای ارائهـ پاسخ تمرین
 قابل استفاده باشد.

ها در داخل جدول کار آموزش و یادگیری را ـ گنجاندن برخی مطالب ازجمله زمان
 کند.تسهیل می

 منابع
 .00ـ09، 020ـ 021، جهان کتابهای عملی نقد کتاب.  (. از مبانی نظری تا گام6936اسالمی، م. )

 .الشرکة العالمية للطباعة والنشر :لونجمان .فصول في الترجمة والتعريب .(0111) م.البطل، 

شناختی ( بررسی معیارهای روان6922) نصر، ا.، نیلی، م.ر.، و آرمند، م.جمالی زواره، ب.، 
 .90ـ 63، صص 09، عیارهای درسی دانشگاهی. تألیف و تدوین کتاب
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. تهران: انتشارات دانشگاه شناسی و علوم تربیتیهای تحقیق در روانروش(. 6920دالور، ع. )
 نور.پیام

 . اصفهان: مانی.فن ترجمه(. 6922زرکوب، م. )
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی 6. جهای تحقیق در علوم اجتماعیروش(. 6929ساروخانی، ب. )

 و مطالعات فرهنگی.
 . تهران: سمت.نگارش و ویرایش(. 6912سمیعی، ا. )

 . قم: انتشارات دارالعلم. نامۀ ترجمه و تعریبدرس(. 6931شادمان، ی.، و امانی، ر. )
. به فارسی و از فارسی به عربیاصول نظری و عملی ترجمه از عربی (. 6932معروف، ی. )

 تهران: سمت.
 .01ـ 3، 61، سخن سمت(. مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی. 6920ملکی، ح. )

 . تهران: بدر.های تحقیق در علوم انسانیروش(. 6910نادری، ع.، و سیف نرافی، م. )
 ت دانشگاه پیام نور.تهران: انتشارافن ترجمه )عربی به فارسی(. (. 6921ناظمیان، ر. )

 
 


