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Abstract 

In recent years, with the acceleration of the translation of texts from Arabic to Persian, the need 

to critique standard translation is becoming more and more apparent. Therefore The purpose of 
this article is to review the Persian translation of the book " Persian inscriptions on an Arabic 

painting, based on the theory of "Farzaneh Farahzad's Translation Choices"; Therefore, the 
choices of translations of the mentioned book were examined in three levels of text, context and 

symbols, and it was found that the translation changes made at the level of text are often with a 
specific purpose and can be justified; Of course, sometimes these changes are caused by the 

mistakes of translators. Also, at the contextual level, the type of writing of the translators' 
introduction has caused the audience of the book to have no pre-presentation of the contents of 

the text and the method of translation. The design of the cover and the type of line that is 
examined at the sign level are among the strengths of translation. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 00-52، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

های فارسی بر نگارهبا عنوان  نقوش فارسیة علی لوحة عربیةتاب ک ۀبر ترجمنقدی 

 ای فرزانه فرحزادهای ترجمهانتخاب ۀاساس نظریبر نوشته ادب عربیسنگ

  *محمد رحیمی خویگانی

 چكیده
های اخیر با شتاب گرفتن حرکت ترجمه انواع متون از عربی به فارسی، ضرورت نقد ترجمۀ در سال

 ترجمۀ فارسی پژوهش حاضر درنظر داردکند، بر همین اساس، ازپیش خودنمایی میمعیارمند، بیش
 منظر نظریۀ از را نوشته ادب عربیهای فارسی بر سنگنگاره، با عنوان نقوش فارسیة علی لوحة عربیةکتاب 

 ایهای ترجمهانتخابظور، برای این من .مورد نقد و بررسی قرار دهد« ای فرزانه فرحزادهای ترجمهانتخاب»
شود، بررسی بندی میای تقسیمدر سه سطح متن، پیرامتن و نشانه ۀ فرحزادنظری کتاب مذکور که بنابر

در سطح متن، غالباً با هدفی خاص بوده و قابل توجیه ای ایجادشده و مشخص شد که تغییرات ترجمه
 جمان ایجاد شده است. همچنین در سطح پیرامتناست؛ البته گاهی نیز این تغییرات از روی اشتباه متر

انگاشتی از مطالب متن و روش مترجمان باعث شده تا مخاطب کتاب هیچ پیش ۀنوع نگارش مقدم
وت گیرد از نقاط قای موردبررسی قرار میترجمه نداشته باشد. طرح جلد و نوع خط که در سطح نشانه

 ترجمه است.
محمد  ،یادب عرب ةنوشتهای فارسی بر سنگنگاره، فارسیة علی لوحة عربیةنقوش کتاب : هاواژهکلید 
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 . مقدمه0
دون مترجم بتواند بیان مؤلف را ب»ترین هدف ترجمه این باشد که زمان، غاییترین و همشاید ابتدایی

که درک آن برای خوانندگان کم و زیاد و بدون تحریف و تعویض در قالب فارسی مفهوم و روانی 
زبان بتواند با آن ترجمه معنی درست و بدون تحریف را درک فارسی ةآسان باشد، بریزد و خوانند

رغم بدیهی بودن این اصل، اجرایی کردن آن در خالل ترجمه (. علی15 ، ص.5930)قانعی فرد، « کند

 یک کتاب و ۀان قدر که ترجمهمرسد نظر میبرانگیز و قابل نقد بوده است. بههمیشه چالش
 گاهویژه آنمسائل مربوط بدان مهم است، نقد و بررسی ترجمه هم مهم و ضروری است به

ورزی شخصی و اعمال سلیقه که با رویکردی علمی و روشی معیارمند و به دور از غرض
ورد م ادبیات تطبیقی فارسی و عربی نوشته شده و ۀهایی که در حیطانجام شود. یکی از کتاب

ه ک نقوش فارسیة علی لوحة عربیةاست، کتابی است با عنوان  دوستان بودهاهتمام ادب

الدین است. نویسنده در این مقاالت که در مجالت مقاالتی از محمد السعید جمال ةدربرگیرند
مختلف و طی سالیان متوالی به چاپ رسیده تالش کرده است تا به مباحث جدیدی بپردازد 

محمود  مختاری وکه ادبیات فارسی و عربی را به هم پیوند داده است. این کتاب توسط قاسم 
 از سوی 5931 درترجمه شده و  بینوشته ادب عرهای فارسی بر سنگنگارهشهبازی با عنوان 

دوستان قرار گرفته است. البته انتشارات دانشگاه اراک، به چاپ رسیده  و در اختیار ادب
گذرد، هنوز نتوانسته است توجه طوالنی که از این ترجمه می رغم مدت زمانی نسبتاًعلی

 نقد ترجمه را به خود معطوف سازد. ۀپژوهشگران عرص

ای هش حاضر با روشی تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر نظریه انتخابپژوهاز همین روی، 
 ت،اس ویای پیشنهادی وجهی نقد ترجمهای فرزانه فرحزاد، که خود بخشی از مدل سهترجمه

بررسی  ایاین کتاب را در سه سطح متنی، پیرامتنی و نشانه ۀترجم فرایندصدد است تا در
شود و سپس، موارد قابل کاربست این رحزاد معرفی میف ۀبرای این منظور ابتدا، نظری کند.

 دا شود:های زیر پیگیرد، باشد که پاسخی برای پرسشنظریه بر ترجمه، مورد برسی قرار می
های مترجمان در سطح متن )واژگان و دستور( به چه صورت است و چه انتخابـ 

 هایی دارد؟داللت

 اند؟مترجمان در سطح پیرامتن، چگونه عمل کردهـ 

 هایی دارد؟ چرا؟ای متن مبدأ و مقصد چه اشتراکات و تفاوتسطح نشانهـ 
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ترس نبود، در دس پی دی اف طورطور فیزیکی و نه بهآنکه، اصل عربی کتاب نه به گفتنی
ل دو فص منزلۀصورت مقاله چاپ شده و در این کتاب بهلذا دو بخش از کتاب که قبالً به

نمونه،  برایاند، عیناً آمده« محمد إقبال وموقفه من وحدة الوجود»و « األدب العربی والشاهنامة»

ل یک سوم حجم اصلی کتاب را تشکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این دو فصل تقریباً
 دهند.می

 پژوهش ۀپیشین. 5
 منزلۀ پیشینه پژوهش قابل ذکر است:جوی نگارنده، موارد زیر بهوبنابر جست

بر  یدئولوژیا ریثأتنامۀ کارشناسی ارشد با عنوان ( در پایان5910)مهدیه گرشاسبی  -
 نیو آتش اثر جورج آر آر مارت خی ۀکتاب نغم یفارس یهاترجمه یترجمه: بررس

 ،فرحزاد یطبق مدل سه وجه

نقد  نامۀ کارشناسی کارشناسی ارشد با عنوان(، در پایان5911شهرزاد رضایی ) -
براساس مدل  یجوزف نا ۀقدرت نوشت ةندیسه کتاب آ یفارس یهاترجمه
 ، فرحزاد

 ۀنقد ترجمنامۀ کارشناسی ارشد با عنوان (، در پایان5911جواد مهریان آقکند ) -
 یانتقاد لیبورتون براساس مدل تحل چاردیشب توسط رکیهزارو یسیانگل

 ،گفتمان دکتر فرزانه فرحزاد

مالحظات  یبررسنامۀ کارشناسی ارشد با عنوان (، در پایان5911ساناز خراسانچی ) -
داو در ص «یترو»و  «راه» ةشددوبله لمیشده در دو فاعمال یکیدئولوژیو ا یفرهنگ

 ،گفتمان فرحزاد یانتقاد لیبراساس مدل تحل مایس

 یکیدئولوژیا راتییغت نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان(، در پایان5911نیا )زهرا مهدی -
. مشخص است تابان براساس مدل فرحزاد دیدر دو ترجمه از کتاب هزار خورش

قد وجهی ناند تا با تکیه بر مدل سهها تالش کردهکه پژوهشگران در این پژوهش
های مذکور  را که همه نوعی ترجمۀ ادبی هستند، ترجمۀ فرزانه فرحزاد، ترجمه

 نقد کنند.

واضح است که  پژوهش حاضر هم از این حیث که الگوی فرحزاد را برای متنی علمی  
 سازد، دارای بداعت است.ز این حیث که بر متنی مرتبط به زبان عربی پیاده میاو هم 
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 ادبیات نظری پژوهش. 3
 سنجش کیفیت»قع همان واشود درنامیده می« نقد ترجمه»از دیدگاه فرزانه فرحزاد آنچه امروز 

یده سنج« درست»و « غلط»هایی مانند ای است که با عنوانبررسی مقابله ۀپایو بر« ترجمه
ایران رواج  ۀت نقد ترجمسنهاست در کاری که سال. (91 ، ص.5911)فرحزاد،  شودمی

البته درست و غلط بودن خودِ این  ؛داشته و همیشه همراه با اعمال ذوق و سلیقه بوده است
 گنجد.عقیده نیاز به تأمل بیشتری دارد که در این مقاله نمی

ناصر عاز به متن محدود و  و است نگرجزء آنکه سببسنتی، به رویکرددر نظر فرحزاد 
 که نقد ترجمه به چارچوبی نظریچرا ،، برای نقد ترجمه کافی نیستشودافل میفرامتنی غ
، همان) کنددر طول زمان تغییر می« بد»و « خوب»ای نیاز دارد و مفاهیم رسی مقابلهفراتر از بر

أثیر تصورت محدود و بیشود و یا بهدر رویکرد سنتی، عناصر فرامتنی یا دیده نمی (.91 ص.
 شود.دیده می

، تحلیل انتقادی گفتمان است که نقد فرحزادترین چارچوب از نظر مناسب از همین روی،
ن شود. منتقد در ایها تبدیل میو به نقد ایدئولوژی کندمیجدیدی وارد  ۀمه را به مرحلترج

های واژگانی و نحوی مترجم های ضمنی و نهفته در پس انتخابرویکرد به بررسی داللت
رهنگی های فپرداخته و چگونگی انعکاس چارچوب ایدئولوژیکی و به تصویر کشیدن هویت

بینی و های مترجم تابع جهان(. انتخاب91 ، ص.همان) کندمیدر متن ترجمه را بررسی 
زید و نقد اجتماعی است که مترجم در آن زیسته یا می ةهای اوست که خود زاییددیدگاه

 ،ها را برعهده دارد )هماننقد و تحلیل این انتخاب ۀترجمه، خوانشی انتقادی است که وظیف
 (.   99 ص.

 باد به هاوس( الگوی هستند )ازجمله راهکار مقابله برمبتنی که را هاییدیدگاه فرحزاد

 فرحزاد، نظر کند. ازنمی تلقی کافی انتقادی ترجمه سنجش در را هاآن کاربرد و گیردمی انتقاد

 ترجمه نقد رو،اینزمتن است، اما نقد فرامتنی است. اماهیتاً متنی است؛ یعنی محدود به  مقابله

 (. 13ـ  19 ، صص.5911جان، )خان چارچوب نظری نیاز دارد به فرحزاد اعتقاد به
ه است ک« معادل»، مفهوم الگوهای نقد ترجمه بیشتردر  در نظر فرحزاد، اساس سنجش

کند. خود مفهوم ثابتی نیست و تعریف آن از متنی به متن، ژانر به ژانر و دوره به دوره تغییر می
 ابت است.ثمتفاوت و غیر مبحث تعادل در نظر نایدا و نیومارک تا کتفورد و هاوس، کامالً مثالً



 62   ...های فارسینگارهبا عنوان  نقوش فارسیة علی لوحة عربیةکتاب  ۀنقدی بر ترجم

سنجی عبارت است از بررسی کیفیت ترجمه با معیارهایی چون غلط و درست، کیفیت
رچوب امبدأ در چ متن مقصد با متن ۀسنجی رابطخوب و بد و زیبایی و روانی. در کیفیت

خوب سنجی با دو مفهوم کلیدیِ (. کیفیت99 ، ص.5911د، شود )فرحزامعادل تعریف می
در طول زمان تغییر « خوب» ۀکار دارد. البته مفهوم ترجمبودن ترجمه و وفاداری آن سرو

دهد که نقدها نقد ترجمه نشان می ۀ(.  او معتقد است مرور تاریخچ99 همان، ص.کند )می
ه بیشتر به شناختی کیا زباناند ردی بودهف ۀذوق و سلیق ۀپایشناختی و برتاکنون یا زیبایی

شود، یا اجتماعی و تاریخی بوده که موقعیت متن ارزشیابی و گاه ویرایش نزدیک می
 (. 99 ، ص.5911کند )فرحزاد، مقصد بررسی می ۀشده را در ادبیات جامعترجمه

و  ذوقی هایداوریبست از بن شایدبنابرین، نقد به چارچوب نظری نیاز دارد تا 
ظر نتوان برای نقد ترجمه دردفاع رها شود. از نظر فرحزاد چارچوبی نظری که میقابلرغی

ولوژی شکل پرتو ایدئتحلیل انتقادی گفتمان است که براساس آن تمام سطوح زبان در گرفت،
ترین سؤال این است که ترجمه چه (. از نظر فرحزاد در نقد مهم095 ص. گیرد )همان،می

آفریند و چه تأثیری در بافت ها میدهد؟ و چگونه؟ چه تصویری از هویتمیچیزی را نشان 
وجهی که فرحزاد ارائه (. بر این اساس مدل سه090 ، ص.اجتماعی و تاریخی دارد؟ )همان

ای ترجمه هایبینامتنیت، تحلیل گفتمان انتقادی و بررسی انتخاب :سه وجه ۀپایدهد برمی
تواند به کارکرد ترجمه در جامعه مقصد ای میمتنی و نشانهاست که در سه سطح متنی، پیرا

 (. 99ـ  95 ، صص.5911بپردازد )فرحزاد، 
عات شناسی و مطالتأثیر جامعهفرحزاد بر آن است که در رویکردهای جدید به متن که تحت

ارای دشناختی دارند، بلکه تنها معنای زباناند، واحدهای زبانی نهفرهنگی به ترجمه راه یافته
 (.91 ، ص.5911معانی و تلویحات اجتماعی، تاریخی و ایدئولوژیک هستند )فرحزاد، 

، میان متن مبدأ و متن مقصد کرد )فرحزاد« ایمعادله» ۀفرحزاد بینامتنیت را جایگزین رابط
ها و معناهایی را از متن مبدأ به این معنا که متن مقصد مفاهیم، مضامین، فرم ؛(99 ، ص.5911
ارد که هایی دکند، اما در عین حال ویژگیهایی را تکرار میکند و به این ترتیب بخشمینقل 

ی تکراری بعضهای غیرشود. این بخشتکراری نیست و موجب تفاوت آن با متن مبدأ می
های زبانی، گفتمانی، اجتماعی و فرهنگی میان دو زبان و دو جامعه مبدأ و مقصد تابع تفاوت

 (.99 ، ص.کار مترجم )همان ةبع نظر و شیواست، برخی هم تا
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 .ودشتحلیل می ــنظر این پژوهش است که مد ــای های ترجمهدر این مدل ابتدا انتخاب

های مبدأ های اجتماعی، سیاسی و تاریخی مربوط به زمان تولید متنسپس با توجه به مؤلفه

 (. 91 ، ص.شوند )همانو مقصد از لحاظ ایدئولوژیک تبیین می

 در سطح متنی ابتدا باید واژگان را بررسی کرد، و به موارد زیر توجه داشت:

 .کندمی پیروی الگوهایی از و نیست تصادفی مترجم واژگانی هایانتخاب  -

 بر هم و بگذارد اثر سبک و معنا بر هم تواندی میاهای ترجمهانتخاب -

 و آن مردم مبدأ، ۀجامع در متن (گان)تولیدکننده از که تصویری یعنی ها،بازنمایی

  .آوردمی فراهم آنان هویت

های دستوری، باید به دنبال معانی آشکار و ناآشکار و نظایر ها و ساختدر قسمت جمله

 نظر داشت:ها بود و این مسائل را مدآن

 ها،آن با اشیا و افراد روابط رویدادها، ها،کنش -

 رویدادها،و  هاکنش وقوع چگونگی و مکانی زمانی، شرایط -

 را. پذیرهاکنش گاه و را، هاگاه کنشگر کنند،می برجسته را هاکنش گاه ختارهاسا -

 ،«مثبت منفی/»، «جمع مفرد/»، «مجهول معلوم/»در این قسمت باید به مواردی چون 

و مواردی از این « جایی عناصر جملههجاب»، «شدگیاسمی»، «زمان فعل»، «وجه فعل»

 دست، پرداخت )همان(.

جمله یادداشت است، از متن و در گرداگرد متن اصلی ةدر سطح پیرامتنی، آنچه دربار

(. مشخص است 00 ، ص.شوند )همانها تحلیل میمترجم یا ناشر، مقدمه، مؤخره و پانویس

 متن اصلی و متن مقصد، بسیار تأثیرگذار است. ۀکه این موارد در مقایس

 کالمی همچون تصاویر رویهای غیرنشانه ای به بررسیدر سطح سوم یعنی سطح نشانه

شود آمیزی و مواردی از این قبیل پرداخته میآرایی، نوع خط، رنگجلد و داخل کتاب، صفحه

 (.01 ، ص.)همان
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 نقد ترجمه کتاب. 3

 سطح متن .0ـ3

 واژگان .0ـ0ـ3
تنی مکند برای عناصر و مقصد قرار دارد و سعی می أمترجم در حد واسط متن مبد»شک یب

ظر ناین عناصر آنچه بیشتر از همه مد هایی در زبان مقصد پیدا کند، و در میان، معادلأزبان مبد
 (.31 ، ص.5910پور ساعدی، )لطفی« گیرد، عنصر واژگان استقرار می

ند اواژگان متن اصلی و ترجمه، مشخص است که مترجمان تالش کرده ۀبا مقابله و مقایس
نجا ذکر در ایقابل ۀاند، البته یک نکتای را حذف نکردهواژگان را ترجمه کنند و هیچ واژه ۀهم

تعلق خاطر نویسنده  ةرا که نمایند« نا»، ضمیر د و آن این است که مترجمان فارسیوجود دار
 اند:به ادبیات و شاعران ادب عربی است، بارها حذف کرده

واضحاً مذکورا لهذه الملحمة علی أدبنا  أثراً ... ومن ثمّ لم تترک ترجمة البنداری -
 (.01 ، ص.5119)جمال الدین،  العربی

 ذکری از این حماسه بر ادبیاتبنداری،... اثر روشن و قابل ۀترجمه: بنابرین ترجم
 (.51 ، ص.5931الدین، عربی بر جای نگذاشت )جمال

 ء أحمد شوقیویکفی فی هذا المجال أن نذکر من فحول شعرائنا، أمیر الشعرا -

 (.01 ، ص.5119الدین، )جمال

الشعراء، معاصر، امیر ۀترجمه: کافی است در این مورد، از میان شاعران برجست
 (.95 ، ص.احمد شوقی را یاد کنیم )همان

 شاعران»یا « ادبیات عربی ما»بینیم مترجمان از عباراتی مثل طور که میهمان
 خاطر آن است که ادبیات عربی،مسئله شاید بهاند؛ این ، استفاده نکرده«ما ۀبرجست

در این عبارات، نامأنوس « ما»آن است که  سببها نیست و شاید هم بهادبیات آن
 کند.جلوه می

 جای الفرس والعجمایرانیان به .أ
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 متن ترجمه متن اصلی ردیف
 ... ترین شاعران ایرانیانسخن از برجسته و والحدیث عن کبار شعراء الفرس... 5

إن هو استعان علی مسألة یعالجها أو قضیة  9
 یعرضها بشاهد من تاریخ الفرس...

اگر شاعری بخواهد در بررسی و پرداختن 
ای از شواهد تاریخی ایرانیان به مسئله

 ... کمک بگیرد

 با دقت هاآنمترجمان در انتخاب برخی واژگان موجود در متن، شایان توجه است؛  دقت
 را « ایرانیان» ة، واژ«الفرس» ةجا در مقابل واژایدئولوژیک، تقریباً همهو رعایت مسائل 

شود تصادفی دانست و باید از دو وجه مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب را نمی .اندبرگزیده
معنای اینکه با زبان فارسی ـ بهـدانیم  در ایران امروز تمامی مردم، فارس اول آنکه همه می

نظر ت، دقتسهاه در ارتباط با اقوام وقومیتنیستند و باید در انتخاب واژگانی ک ــتکلم کنند 
 چنین معنا شده است لسان العرباست که در « الفرس» ةلغوی واژ ۀجنب ،دوم ؛داشته باشیم

(. 9935 /ص.93.تا، ج)ابن منظور، بی« فارِس: بلد ذوجیل والنسَبُ إلیه فارِسی، والجمع: فرسٌ»
و نسبتی است به سرزمین فارس، لذا با تغییر نام « فارِسی»پس مشخص است که فرس جمع 

، هم «ایرانیان» ةواژ ،ینااست. بنابر« الفرس»معادل « ایرانیان» ةسرزمین از فارس به ایران، واژ
ایدئولوژیک و نگاهداشت حقوق اقوام ایرانی، بسیار درست  ۀاز نظر لغوی و هم از نظر جنب

مین شامل تمامی افراد سرز« الفرس»است. البته این انتخاب یک مشکل دارد و آن این است که 
های بزرگی از آن امروزه جزو ایران نیست، به دیگر شده است که بخشتاریخی فارس می

ق و... اطال« ازبکستان»، «تاجیکستان»، «افغانستان»دیگر بر مردمان « ایرانیان» ةسخن واژ
ور این سط ةحلی به ذهن نگارندت آن است که برای حل این مشکل، هیچ راهشود. حقیقنمی
 ةز واژا استفاده کنیم و در متون امروزی« پارسیان» ةرسد جز آنکه در متون تاریخی از واژنمی

 باقی خواهد ماند. همچنان، البته مشکل «ایرانیان»
 اند:نیان را گذاشتههم، ایرا« العجم»ایدئولوژیک  ةمترجمان همچنین دربرابر واژ

الدین، )جمال وإنی وجدت العجم یفضّلون العرب فی هذه النکتة المشار إلیها -

 (.01 ، ص.5119

 ها برترینظر من ایرانیان در این نکته که بدان اشاره شد، بر عرببه»ترجمه: 
 (.59 ، ص.5931الدین، )جمال« دارند
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العجم: غیر عرب وقد یکون العُجم بالضم، »دهد گونه توضیح می، را زبیدی این«العجم»
(. درست است که عجمی 11 /ص.99.، ج9111)زبیدی، « والعجمی: من جنسُه العَجَم وج: عجَم

عربِ غالب در تاریخ اسالم، ایرانیان ولی از آنجا که غیر ،شده استعرب اطالق میبر غیر
ی تنها مشکلی ندارد که خالنه« جمالع»ای معادل ترجمه منزلۀبه« ایرانیان»هستند، انتخاب لفظ 

 عجم است. ةرنگ تحقیری است که در واژاز پی
هم زبان  «لغة العجم»، باعث شده است تا در برابر «ایرانیان» ةالبته اصرار بر استفاده از واژ

 عاًچون قط ،شداستفاده می« زبان فارسی»بود از همان ، قرار داده شود که بهتر می«ایرانیان»
 ظور، همین است خاصه که در برابر زبان عربی آمده است:اینجا من

وهذا الیوجد فی اللغة العربیة علی اتساعها وتشعّب فنونها وأغراضها وعلی أن لغة العجم »
 (.01 ، ص.119الدین، )جمال« بالنسبة إلیها کقطرة من بحر

ود اف آن وجوجود گستردگی آن و گوناگونی انواع و اهداین فن در زبان عربی با»ترجمه: 
الدین، مال)ج« ای از دریاستبه زبان عربی مانند قطرهندارد، با وجود اینکه زبان ایرانیان نسبت

 (.59 ، ص.5931
 ۀاند، ترجمهای مترجمان که خود نیز در پانویس، بدان اشاره کردهیکی دیگر از انتخاب

(. این انتخاب 599 ، ص.الدین اسدآبادی است )همانالدین االفغانی، به سیدجمالسید جمال
 ۀالدین از آن همایدئولوژیک دارد، هر چند که حقیقتاً سید جمال ۀهم  برای ما ایرانیان، جنب

 بشریت است.

 اصطالحات یابیمعادل. 3-0-5
یابی معادل ةبرخی اصطالحات ادبی وجود داشت که شایسته است نحوبررسی، در متن مورد

این کار تمام اصطالحات بررسی شد که از این میان تنها  ها مورد بررسی قرار گیرد. برایآن
 یابی نشده بود:درستی معادلموارد زیر، به

 قصیدةقصیده به جای . 3-0-5-0

، 5119الدین، )جمال ، قصیدة شکوی«1111»ومن أهم ما أنشد من قصائد فی تلک المرحلة 

 (.599 ص.
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شکایت بود  ة،سرود، قصید5155دی که در آن مرحله در سال یترین قصااز برجسته
 (.551 ، ص.5931الدین، )جمال
کند که بیت اول آن مصرع قصیده در زبان فارسی بر نوعی خاص از شعر داللت می ةواژ

قافیه با بیت اول باشند، این نوع شعر در موضوعاتی مثل های زوج ابیات دیگر همو مصراع
، 5931د و بیش از صد بیت نیست )همایی، شوسروده می ستایش پادشاهان و تبریک عید و...

« دةقصی»چرا که  ،در زبان عربی نیست« قصیدة»(. مشخص است که این واژه معادل 519 ص.

ردی است. به موا« شعر»کند و معادل آن در فارسی همین در این زبان بر کلیت شعر، داللت می
 شود:دیگر نیز اشاره می

 (.11 ، ص.گوید )همانگونه سخن میاش اینو شاعر در قصیده -

یابد که شاعر چگونه به زبانش تأسف میهرکس این قصیده را بخواند در -
 (.10 ، ص.خورد )همانمی

مشخص است که برداشت یک مخاطب فارسی از قصیده با آنچه در ذهن نویسنده 
 بوده است، کامالً متفاوت است.

 جای حكمت خودیگرایی بهخویشتن. 3-0-5-5
 (.599 ، ص.5119الدین، )جمال الذی اشتمل علی نظریته المعروفة بالذاتیةوهو الدیوان 

گرایی و اهمیت ذات خویشتن ةهای معروف شاعر درباردیدگاه ةاین دیوان دربرگیرند
 (.559 ، ص.5931الدین، )جمال استانسانی 

، آنچه دگرایی پیدا نکرای با نام خویشتنجو کرد، نظریهواین سطور هر چه جست ةنگارند
معروف اقبال است، مترجمان بدون اطالع از اصل  ۀاست که نظری« حکمت خودی»هست 

 اند.و معادلی نادرست ارائه داده ترجمه کرده فارسی این اصطالح آن را مجدداً
یر سوسط امیرحسین آریانپور با عنوان دکتری عالمه اقبال ت ۀذکر آنکه رسالشایان ۀنکت

جای مترجمان به از سوی نشر نگاه، چاپ شده و مشهور است. ترجمه و فلسفه در ایران
از  «سیر فلسفه در ایران»و به جای مجدد  ۀانتخاب این عنوان فارسی، عبارت عربی را ترجم

ر اند، حال آنکه بهتر بود از عنوانی که داستفاده کرده« فلسفی در ایران ۀتحول اندیش»عبارت 
 کردند. ه میمحافل علمی ایران مشهور است استفاد
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 عدم انتخاب معادل یكسان. 3-0-3
یابی یک اصطالح به چند شکل است، دیگری که باید در اینجا بدان اشـاره شود، معادل  ۀنکت

 مثالً:
 ةوجود دارد و هم با واژ« واژهوام»صورت ، این واژه در زبان فارسی هم به«رمز» ةواژ

اند ها استفاده کردهجمله از هر دوی این معادلسازی شده است. مترجمان در یک معادل« نماد»
 کردند:بود برای وحدت رویه، تنها یکی را انتخاب میکه بهتر می

والشاعر یحاول أن یفید بهذه الرموز األسطوریة فی تخطی الواقع واالنتقال إلی عالم سحری 

لیة راً فی الشمول والکموهوم غیر واضح المعالم، یغوص فیه بتجربته متجاوزاً الزمان والمکان،مبح

 (.11 ، ص.5119الدین، )جمال ومعانقة الرموز التی بها تتجسّدُ التجربة

سوی جهان ای در گذر از واقعیت بهاسطوره نمادهایکند تا از این شاعر تالش می»

اش و فراتر از زمان و مکان، در هایی مبهم بهره گیرد. او با تجربهجادویی و خیالی با پدیده

جربه که ت رمزهاییشود و با می نهایت شناورهای بیرود و در کرانهنیای جادویی فرو میاین د

 (.91: ص.5931الدین، )جمال« گرددآغوش میکشد، همبه تصویر می

 نامأنوس معادل. 3-0-3-0

امأنوس که نتوان با آن ارتباط گرفت، چرانمیخوریم که میبر در خالل ترجمه گاه، به واژگانی

 ند:اتأثیر زبان عربی انتخاب شدهمایند، این واژگان بدان خاطر نامأنوس هستند که تحثنمی

یتدفق تدفق السیل المنهمر والیتوقف أو ینثنی إال لکی یُدلی بحکمة مأثورة أو یفصح عن عبرة 

 بالغة )همان(.

ه برای آنکمگر  ،شودایستد و منحرف نمیجوشد و از حرکت نمیچون سیل خروشان می

 (.95 ، ص.5931الدین، یا عبرتی شیوا را بیان دارد )جمالحکمتی را روایت کند 

نظر ترجمه شده که نامأنوس است، به« عبرتی شیوا»به « عبرة بالغة»در این جمالت، عبارت 

 ای زیبا و شنیدنی باشد.رسد معادل بهتر این واژه در فارسی نکتهمی
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 دستور و ساختار .5ـ0ـ3

 لفظی ۀترجم. 3-0-5-0
متن عربی بر متن  ۀهیمن اما گاهی ،متن، روان و فارسی شده است ۀرغم اینکه، ترجمعلی

 کند، مثالً:ترجمه خودنمایی می
 فهل یمکن أن یکون السبب عائداً إلی دعوتهم إلی رفض الماضی بکل ما یحویه من تراث؟

 (، 05 ، ص.5119الدین، )جمال
ردد؟ گا تمام میراثی که در بردارد، بازها به ردّ گذشته بت آنآیا ممکن است علت آن به دعو

 (.50 ، ص.5931الدین، )جمال
آیا ممکن »گونه ترجمه کرد: شد اینزده است و میین عبارت، عربیمشخص است که ا

 ؟«ها به کنار گذاشتن تمامی میراث گذشته، علت این مسئله باشداست، تمایل آن
 همچنین:

المحاوالت مظهرا من مظاهر اتصال أدبنا العربی الحدیث باآلداب األوروبیة، بقدرما کانت هذه 
قصص عن باالبتعاد فی المطوالت وال« المثل السائر»کانت بمثابة استجابة لتوجیه ابن األثیر فی 

 (.09 ، ص.5119الدین، )جمال التزام القافیة الواحدة

ات عربی با ادبی ارتباط ادبیات معاصر هایجمله نشانهها، ازهمان اندازه که این کوشش به»
دی به نبمورد عدم پایدر« المثل السائر»ت ابن اثیر در واقع توجهی به نظرااروپایی بود، در

 (.51 ، ص.5931الدین، )جمال« ها بودیکسان در قصاید بلند و داستان ۀقافی
بندی متن لهمتأثیر ج اند ودرستی کنار هم ننشستهبینیم، عبارات ترجمه بهگونه که میهمان

ان اندازه همبه ها این کوشش»گفتند: بود که مترجمان چنین میست، بهتر میمبدأ، در آن هویدا
ابن  رخواستدپاسخی است به  ۀمثابای از ارتباط ادبیات عربی با ادبیات اروپاست، بهکه نشانه
تانی، سرودن اشعار بلند و داسیکسان در  ۀاز قافیاعتقاد داشت باید  که« المثل السائر»اثیر در 

 «.دوری کرد
 و مثالی دیگر:

 اشتهر کسری بالعدل وکان بالنزاع أعدل ما یکون الحاکم المطلق الید فی أحکام بالده

 (.01 ، ص.5119الدین، )جمال
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ش در امور سرزمنی ترین حاکم و پرقدرتشک، عادلانوشیروان به عدالت مشهور بود و بی
 (.91 ، ص.5931الدین، بود )جمال

-بود که میترین پادشاهی شک، عادلخسرو انوشیروان به دادورزی مشهور بود و بدون»

 «.توانست آزادانه در کشورش حکم صادر کند
 ای دیگر:و نمونه

، 5119الدین، )جمال ألن هذا الزعم الیأتی من عربیّ قرأ شیئاً بلغته العربیة عن محمد إقبال

 (.591 ص.
ه کند، به چنین باورهایی محمد اقبال مطالع ةه در متون خودش دربارزیرا هر عربی ک

 (.559 ، ص.5931، الدین)جمال رسدنمی
ه هیچ چرا ک»گونه باشد: توانست اینتأثیر زبان عربی بوده وگرنه میاین ترجمه تحت

 «.رسدمتون زبان مادری، به چنین باوری نمی ۀعربی با مطالع

 ضمیرعدم تعیین مرجع . 3-0-5-5
حمّلت عددا ال بأس به من أدبائنا العرب المعاصرین علی االبتعاد حتی عن استلهام األدب العربی 

ین، الد)جمال القدیم نفسه، وغیره من آداب الشعوب اإلسالمیة التی تأثرت به وترسّمت خطاه

 (.05 ، ص.5119
عربی دور شوند و توجهی از ادیبان معاصر عرب را واداشت تا از ادبیات کهن شمار قابل

ن قرار تأثیر آهای اسالمی که تحتحتی از آن الهام نگیرند، تا چه رسد به ادبیات دیگر ملت
 (.50 ، ص.5931، الدین)جمال« مشی آن پیروی کردندگرفتند و از خط

بود ، در متن فارسی، مبهم است و بهتر می«آن» ةمشخص است که مرجع ضمیر اشار
 .شودشد تا این ابهام مرتفع استفاده می« ربیادبیات ع»جای آن از به

 تقدیم و تأخیر. 3-0-5-3
 .(01 ، ص.5119الدین، جمال) العربیة والفارسیةثم یعود ابن األثیر للمقارنة بین 

، الدینگردد )جمالدر این زمینه باز می فارسی و عربیزبان  ۀابن اثیر سپس به مقایس
 (.51 ، ص.5931
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 «فارسی و عربی»، آمده است، آن را به «العربیة والفارسیة»جا، اگر همه مترجمان تقریباً

، تر استترجمه و بدین شکل، فارسی را که زبان خودشان است و ناخودآگاه برایشان مهم
 اند.مقدم کرده

 هاعدم ارتباط و انسجام درست بین پاراگراف. 3-0-5-0
خورد که از این دست می به چشمگاهی در ترجمه، مواردی از گسست معنایی و عدم انسجام 

 است:
، 5119الدین، جمال) فأصبحت الترجمة هیکالً من األحداث...ویحق لنا هنا أن نتساءل ...

 (.00 ص.
پرسیم ....، جا دارد که ب و ساختاری از رویدادها تبدیل شده است که بنابرین ترجمه به بدنه

 (.53 ، ص.5931الدین، )جمال
ود بند، لذا بهتر میابه هم متصل« واو»امتداد هم هستند و در عربی با این دو عبارت در 

ا شد ت، استفاده می«در اینجا بهتر است»، «در اینجا جا دارد»در فارسی هم از عبارتی مثل 
 .نشودارتباطه دو جمله از هم قطع 

 شود:و مثالی دیگر که البته تنها به متن فارسی اشاره می
ید مخلص و مصمم و اهل توح ۀبه متصوفقبال، احساس احترام نسبتگونه بود که او این

منتشر  5199که به زبان فارسی در سال  جاویدنامه)نه اهل وحدت( داشته است. در دیوان 
 (.595 ، ص.گوید )همانکرد می

-ولی مترجمان هیچ ربطی بین دو قسمت کالم ایجاد نکرده ،عبارت باال ضعف تألیف دارد

 ... شروع شود: او در دیوان« او»توانست با دوم می ۀجملاند، حال آنکه 

 عدم هماهنگی فعل شرط و جواب شرط. 3-0-5-2
اند، از این نمونه افعال شرط و جزا، دچار لغزش شده ۀدر ترجم گاهی دیده شد که مترجمان

 است:
ل میزاته وأفضألن هذا الزعم إن صحّ، فمن شأنه أن یسلب هذا المفکر اإلسالمی الکبیر أهمّ 

 .(591 ، ص.5119الدین، جمال) خصائصه کواحدٍ من دعاة اإلصالح
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مد های محترین ویژگیترین و برجستهاگر درست باشد، آن گاه یکی از مهم این گمان،
 (.550 ، ص.5931، الدینشد )جمالطلبی و بیدارگری از او سلب میاقبال یعنی اصالح

 د.باش« بودمی»گذشته است و فعل شرط باید شرطی در زمان  ۀمشخص است که، جمل

 سطح پیرامتنی .5ـ3
سطح پیرامتنی چنان که پیش از این ذکر شد، شامل موادری است که در پیرامون متن وجود 

 . دارد مثل عنوان، مقدمه و...

 عنوان .0ـ5ـ3
 تغییر ار متن عنوان تواندنظر نیومارک که معتقد اسـت معموالً مترجم می شـاید بتوان با  

عناوین یا توصـیفی هستند یا دارای معنای تلویحی،   ۀهم»گوید موافق بود او می دهد،
ــخص کند و  برای متون غیرادبی عناوین توصــیفی که به ــوع را مش ــفاف موض طور ش

 رخیب مناسب کنایی، و تلویحی هایر است، اما عنوانتهدف آن را بیان نماید مناسـب 
ــ ادبی متون  به یازن ترجمه در است ممکن و که هستند پسندعوام ژورنالیسم و تخیلیـ
ــتـه  تغییر ســـی بر های فارنگاره»(. مترجمان عنوان 911 ، ص.)همان« باشـــند داشـ

اند، دهانتخاب کر« نقوش فارسيیة علی لوحة عربیة »برابر را در« نوشـته ادب عربی سـنگ 

کتاب،  این اســـت کـه متن  ةدهنـد این دو عنوان هر دو، بـاری ادبی دارنـد و نشـــان  
ادبیات فارسـی و عربی است، متن اصلی عنوان دستخوش   ةمعلوماتی دربار ةدربردارند

ی مقاالت ف»هم دارد با این عبارت « زیر عنوان»تغییر نشـده است. اما عنوان عربی یک  
ــتفاده کرده«الفکر اإلسييالمی واألدب المقارن  اند و آن را، که مترجمان از اختیارشــان اس

. چنانچه «ادبیات تطبیقی، تأثیر ادبیات فارســـی بر ادبیات عربی»اند دادهچنین تغییر این
اب، کت ۀمترجمان از ترجم ةای واضح است به انگیزمشـخص اسـت، این تغییر، اشاره  

تأثیر ادبیات فارســـی بر ادبیات عربی،  ةچون دربار ،اندها این کتاب را ترجمه کردهآن
وجود دارد که  «الفکر اإلســالمی»عبارت  ،در این عنوان ،اســت. همچنین ســخن گفته

ه این شاید بیا  رسـد چون کمی بار معنایی دینی و اندیشـگانی داشـته اسـت    نظر میبه
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اند، مخاطب کتابشـان، در برداشت فحوای کتاب دچار  خواسـته دلیل که مترجمان نمی
حذف  ،اشــتباه شــود و گمان برهد که این کتاب در باب مســائل دینی و عقیدتی اســت

 شده است.

 مترجمان ۀمقدم .5ـ5ـ3
مترجمان در شش صفحه نگاشته شده و تالشی است در راستای معرفی مطالب کتاب.  ۀمقدم

که در این مقدمه هیچ ، چرادهدکتاب ارائه نمی ۀنمای واضحی از هم البته به هیچ عنوان،
است  ادبیات عربیای به موضوع اصلی کتاب که تأثیر زبان و ادب فارسی بر زبان و اشاره

شده این موضوع مشخص است و نیازی به توضیح می نشده است، شاید بدان دلیل که گمان
 ذکر است:ندارد. در همین رابطه موارد زیر قابل

ضرورت ادبیات تطبیقی مشخص  با اینکه در این مقدمه تالش شده است تا -
مطالب، همگی از دانش و  ولی در این کار از هیچ منبع و مرجعی استفاده نشده ،شود

 مود.نتر و معتبرتر میبود بسیار مهمذهنی نویسندگان است که اگر مستند می

مقدمه و در توضیح مطالب کتاب، اشارات نادرستی صورت گرفته که این  در -
رسد نظر میبه»مقدمه گفته شده که  1 ۀدر صفح خطای تایپی باشد، مثالً سببشاید به

[، تأثیر شایان ذکری در ادبیات عربی نهاده شاهنامهبنداری از  ۀاین ترجمه ]ترجم
تنها این طور نیست که خالف آن ثابت شود نهکتاب مشخص می ۀ، که با مطالع«است

 شده است!

کتاب، چرایی ۀ ترجم ةعنوان عربی این کتاب، انگیز ةمترجمان اصالً دربار -
و  متن ۀی او، روش ترجمکتاب و جایگاه علم ةانتخاب این کتاب، معرفی نویسند

 ةواژ در کنار« تحقیق» ةتقسیم کار ترجمه، علت اضافه کردن واژ ةاشعار، نحو ۀترجم
هیچ توضیحی حتی در  ... کتاب و ۀهای ترجمدر روی جلد کتاب، سختی« ترجمه»

وده ها افزاند که مطالبی به پانوشتاند. البته یادآور شدهیک سطر ارائه نداده ةانداز
 اند که اصل اشعار فارسیو نیز گفته ـجا بود ـکه در بسیاری موارد به ــ شده است

اقبال  ةنیز با مراجعه به دواوین شاعران در متن ترجمه آمده است که حداقل دربار
 مثال: برایالهوری این مسئله کامالً صادق نیست، 
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توحید أبایزید لالفرد یصبح ربانیا بالتوحید أما األمة فتصبح جبروتا بالتوحید، صنع ا -
 (.539 ، ص.5119الدین، )جمال والشبلی وأباذر، صاغ التوحید لألمة طغرل و سنجر

یزد شود، توحید باشود، اما امت با توحید جبروت میفرد با توحید ربانی می -
، الدینو شبلی و ابوذر را ساخت، توحید برای امت طغرل و سنجر را ساخت )جمال

 (.595 ، ص.5931

بینیم، مترجمان اصل فارسی اشعار را وانهاده و متن عربی را به ه میطور کهمان
 :ضبط است جاویدنامهاند، حال آنکه اصل اشعار بدین شکل در فارسی ترجمه کرده

ــود   ــی شــ ــوت ــد اله ــوحــی ــرد از ت  ف
ــت   بــایـزیــد و شـــبلی و بوذر ازوســ

 

ــود    مــلــت از تــوحــیــد جــبــروتــی شــ
ــت    امـّتــان را طـغرل و ســـنجر ازوســ

 

 (999 ، ص.تا)اقبال الهوری، بی 
 هاپانویس .3ـ5ـ3

تن م بارةدر ۀ فرحزاد است، چراکه حاوی اطالعاتیهای پیرامتنی نظریها جزو مقولهپانویس
حال آنکه  ،آمده است« مترجم»عنوان  که در کتاب با  ـهای مترجمان ـپانویساصلی است، 

جا و مکمّل متن است و بسیاری از موارد بهدر  ـاند ـدو نفر زحمت این ترجمه را کشیده
مخصوصاً که منابع بسیاری از اشعار فارسی را ذکر  ،دهداطالعات خوبی به خواننده می

الً گونه نباشد، مثبود اینکند، اما معموالً بخشی از اطالعات بدون مرجع است که بهتر میمی
داده شده که بدون مرجع و منبع  59 فحۀتاریخ میالد و وفات ابن اثیر اطالعاتی در ص ةدربار

ثیر ک»آید: می« کثّیر عزة»یا مثالً اطالعاتی که درباره «. 199هجری و متوفای  113متولد »است: 

، معروف است عزةخود یعنی  ۀباشد که به نام معشوقاموی می ةسرایان عذری دوراز غزل

 (.15 ، ص.5931، الدین)جمال« مانند مجنون لیلی
که متن اصلی مفصالً درباره آن چرا ،ها هیچ ضرورتی نداردبرخی از پانوشت البته گاهی

ابوالفتح بنداری اصفهانی، در »این جمله آمده است:  55فحۀ توضیح داده است، مثالً در ص
)همان(. این پانویس، « را به عربی ترجمه کرد ]مترجم[ شاهنامههجری، بخشی از  195سال 

و تأثیر آن در ادبیات عربی است،  شاهنامه ۀترجم ةدربار در جایی که موضوع اصلی فصل،
 مورد است.واقعاً بی
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 ایسطح نشانه .3ـ3
 طرح روی جلد .0ـ3ـ3

 اش مشخص است:در تصویر زیر طرح روی جلد کتاب و ترجمه
 

  
 

 ـتصویر روی جلد کتاب اصلی، یک قاب کوچک است که عکس شاعری در آن است ـ
نامشخص است چون اصل کتاب در دسترس نبود و تنها عکس آن موجود اش که البته چهره

هایی در سردر نوشتهماند و سنگو در پس او، یک عمارت تاریخی که به مسجد می ـبود ـ
ت. سرد اس رنگی است که شدیداًشود. این قاب، در بستر طوسی کمو ایوانش دارد، دیده می
همراه است و برعکس جلد اصلی،  رد و نارنجی،های گرم قرمز و زاما طرح فارسی با رنگ

حکیم فردوسی  ۀبر گرفته و از این حیث خوب است، اما عکسی از مجسمتمامی جلد را در
 و یک نخل در بستر زعفرانی ـکه نماد فرهنگ عربی است ـ ـطوسی در کنار یک گله شتر ـ

د منظور کند، شایمی لوهنازیبا ج ـکه بیشتر یادآور تصاویر عاشقانه است ـ ـغروب بیابان ـ
خوبی طراح این بوده که تأثیر فردوسی و کالً ادبیات فارسی را بر ادبیات عربی نشان دهد که به

شتران، تصویر حرکت یک کاروان یا مجلس شعرخوانی  ۀجای گلبود بهمحقق نشده و بهتر می
 شد.یا چیزی شبیه بدان، گذاشته می

 نوع خط و قلم .5ـ3ـ3
ر بود نظر مناسب است، البته بهتخطوط هم به ۀا خط، لوتوس تایپ شده و فاصلمتن فارسی ب

طع ق« أ»و  منقوصة« ی»شد و همچنین در نگارش نوشته می که عبارات عربی با قلمی دیگر
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 باید اشعار کالسیک متمایز از اشعارگرفت، همچنین میو وصل هم دقت بیشتری صورت می
اما این کار نشده است و تفاوتی  ،آمدصورت عمودی میول بهشد، مثالً در جدنو، نگاشته می

ارسی شد تا برای عموم فبین این دو نیست. نیز بهتر بود اشعار عربی کامالً مشکّل آورده می
 آموزان مفید واقع شود. و عربی

ن در پایا»مترجمان، آمده است:  ۀمثالً در همان مقدم ؛اغالط تایپی هم متأسفانه زیاد است
یا خطای پرتکراری وجود ...«.  که ما را در چاپ این کتاب یاری فرمودند بزرگورانیاز تمامی 

نوشته شده است « یتوجه»صورت به« توجه» ةشود: واژدارد که در جای جای کتاب دیده می
 (!93و91)

 ها و قطع کتابحاشیه .3ـ3ـ3
گاشته ن های مناسبی از اطرافمتن با حاشیهرنگ است، غذ سفیدبا کا و کتاب در قطع وزیری

 هایبندیآرایی هم کامالً علمی و دانشگاهی و به دور از کادرها و صفحهبرگشده است، سر
 تر شدن کتاب شده است.خطوط کمی زیاد و منجر به حجیم ۀالبته فاصلغیرضرور است. 

 نتیجه. 0
 ص شد که:اش، مشخبا متن عربی« نوشته ادبی عربینگهای فارسی سنگاره»کتاب  ۀبا مقایس

ی مقاالت ف»اند، البته تغییر زیرعنوان از مترجمان در انتخاب عنوان، موفق عمل کرده .5
آن دارد که  ، نشان از«تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات عربی»به « المقارن الفکر اإلسالمی واألدب

 بوده است. تراین جنبه از موضوعات کتاب برایشان مهم

رجمان خورد، مثالً متچشم میخوبی بهایدئولوژیک به تغییراتیابی واژگانی، در معادل .9
اند. ترجمه کرده« اسدآبادی»را به « الدین األفغانیجمال»را به ایرانیان، « الفرس والعجم»

گاهی یک معادل یکسان برای اصطالح ادبی، انتخاب نشده است همچنان که  ،همچنین
 جای قصیدة عربی.یده بهصمثالً استفاده از ق ،اشتباه نیز وجود داشت یابیمعادل

 مهخورد که بوی ترجچیز عباراتی به چشم می در سطح ساختار و دستور، بیش از هر .9
 این سطور با موارد تبدیل معلوم ةها هویداست، البته نگارنددهند و هیمنه متن عربی بر آنمی

 به مجهول، مثبت به منفی و... مواجه نشد.
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قی ضرورت ادبیات تطبی ةخود کتاب باشد دربار ةبیش از آنکه دربارمترجمان،  ۀمقدم .0
ترجمه  ةترجمه، معرفی کتاب، معرفی نویسنده، ضرورت و انگیز ةشیو ةدربار لذا مطالبی ،است
 اضافه شود.بدان باید 

ولی گاهی ضرورتی برای  ،داخل کتاب استهای مترجمان، مکمل اطالعات پانویس .1
اید آمده که بمنبع  ها، بدون ذکر مرجع وشود، نیز بسیاری از این پانویسها دیده نمیوجود آن

 تصحیح شود.

ه از متن اند و طرح روی جلد ترجمای، مترجمان موفق عمل کردهدر سطح نشانه .1
رجمه، قلم ت ةتوانست طراحی بهتری داشته باشد. اندازکه می چندتر است، هراصلی، مناسب

 کاری است.دور از اضافهآرایی هم مناسب مباحث علمی و بههای صفحات و صفحهحاشیه

 منابع . 2
 : دارالمعارف.القاهرة .العربلسان .تا(ابن منظور )بی

 نا.کلکته: بی .جاویدنامه .تا()بی م.اقبال الهوری، 

، 51، مجلة کلیة اإلنسييانیات والعلوم االجتماعیة .األدب العربی والشيياهنامة .(5119) م.س.الدین، جمال
91-19. 

مجلة کلیة الشييریعة والقانون  .محميد إقبيال وموقفيه من وحدة الوجود    .(5119) م.س.الـدین،  جمـال 
 .510-599، 55، والدراسات اإلسالمیة

ــنگهای نگاره .(5931)  م.س.الدین، جمال ــی س ــتفارس  م. مختاری و ق. ۀترجم .ادبی عربی ۀنوش
 اراک: دانشگاه اراک. .شهبازی
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