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مقدمه
تر مه به معناي برگردان متن مبد به متن مقصد ،همواره به دنبال معنا بوده و «انتظاري كره
از متررر م مرریرود ،ایررن اسررت كرره بررا كمترررین آسرريب ،معررادل مناسررب را انتخرراب كنررد»
(طهماسبی .)1393 ،هر متر می بنا بر شمی كه دارد به طور ناخودآگاه و تجربی دست بره
اقداماتی در هت رفع این نقصها وآسيبها میزند ،اما امروزه با تو ره بره هرتگيرري
هان به سوي علمی كردن تمام حرفهها و عرضة ابزارهایی برراي رویرارویی برا مشراالت
آن ،تر مه نيز از این امر مسترنا نبوده و نياز به ابزارهایی دارد .این ابزارها و یا بهتر بگرویيم
نظریهها ،راهی است براي آشنایی بيشتر با مشاالت تر مه ،طبقهبندي آنها و نيرز عرضرة
راهح هایی براي تصميمگيري در هت ح مشاالت پيشرو (مهديپور.)1389 ،
تاكنون نظریات مختلفی از سوي صراحب نظرران تر مره در زمينرة كيفيرتسرنجی و
ارزیابی تر مهها ارائه شده است« .یاری از مهرم تررین مسرائ مررتبط برا نظریره و عمر
تر مه ،تعریف نظریة تر مه و تبيين نسبت آن با عم تر مه اسرت .برخری از نظریرات
تر مه ،متن مبد را در اولویت قرار داده و به اصطالح نویسنده محورند و برخری دیگرر
به متن مقصد تو ه داشته و مخاطب محور محسوب می شوند ،اما در هر صورت میتوان
آن ها را معياري براي نقد و ارزیابی تر مههاي انجرام شرده ،درنظرر گرفرت» (افضرلی و
اسداللهی.)1398 ،
نظریة گارسس ،یای از مهم ترین نظریات مقصدگرا اسرت كره در هرار سرطح ارائره
شده و به دلي امع بودن آن ،میتواند الگویی كارآمد هت ارزیابی سطح كيفی تر مه
ها و ميزان مقبوليت و كفایت آنها باشد.
از مله كتابهاي ارزشمندي كه ارزیابی آن مغفول مانرده ،تر مرة كتراب «خردمات
متقاب اسالم و ایران» ،اثر استاد شهيد مرتضی مطهري است .این كتاب توسط استاد محمد
یوسف هادي غروي با عنوان «ارسالم و إیران» به زبران عربری تر مره شرده اسرت .ارزش
هانی كتاب ،ضرورت ارزیابی تر مه آن را تو يه میكند .در پرژوهش حاضرر ،تر مرة
لد دوم كتاب موردنظر (به صورت كام ) براساس نظریرة گارسرس و برا تايره برر روش
توصيفی -تحليلی و استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بررسی قررار گرفتره و برا بيران نارات
مربت و منفی تر مه ،ميزان كفایت و مقبوليت آن سنجيده شده است.
پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
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 -1تر مة كتاب «ارسالم و إیران» ،برا كردامیرک از سرطوح هارگانره نظریرة گارسرس،
مطابقت بيشتري دارد؟
 -2تر مة كتاب «خدمات متقاب اسالم و ایران» ،براساس الگوي گارسس از كدامیک از
ویژگیهاي مقبوليت و كفایت برخوردار است؟
با تو ه به سؤالهاي این پژوهش ،دو فرضيه مطرح است:
 -1تر مة كتاب «خردمات متقابر اسرالم و ایرران» ،برا سرطح صررفی -نحروي از سرطوح
هارگانه نظریة گارسس ،مطابقت بيشتري دارد.
 -2تر مة كتاب «خدمات متقاب اسالم و ایران» ،براساس الگوي گارسس ،داراي ویژگی
مقبوليت بوده و كفایت الزم را ندارد.

 .1پيشينۀ پژوهش
پژوهشهاي ارزشمندي برمبناي نظریة گارسس ،مورد بررسی قرار گرفته است كه در این
بخش به برخی از آنها اشاره میشود.
محمد رحيمی خویگانی و همااران ( )1397در مقالة خود با عنوان «نقدي برر انتخراب
هاي واژگانی محمد دشتی در تر مة نهوالبالغه از منظر سطح معنرایی -لغروي گارسرس»
انتخابهاي واژگانی تر مة محمد دشتی از نهروالبالغره امرام علری(ت) را براسراس سرطح
معنایی -لغوي الگوي ارزیابی تر مرة گارسرس مرورد بررسری قررار داده و بره ایرن نتيجره
رسيده است كه دشتی در انتخابهاي واژگانی خود ،بيش از هر يز به بسرط واژگرانی در
قالبهاي مختلف و از همه مهمتر به بسط تفسيري و ایدئولوژیک روي آورده است.
محمدحسن امرایی ( )1397در مقالة «نقد و ارزیرابی كيفيرت تر مرة قررآن آیرتاهلل یرزدي
براساس نظریة گارسس (1994م)؛ مطالعة موردي :سورب بقره» در ارزیابی كيفری تر مرة قررآن
آیتاهلل یزدي به این نتيجه رسيده كه ایرن تر مره ،هرم توضريحی -تفسريري اسرت و دادههراي
بسياري براي زیرگروه تعریف و توضيح و بسط خالقره دارد و هرم ،مروارد بریشرماري از داده
هاي قاب تطبيق با نظریة گارسس و زیرگروههاي متعدد آن را در خود اي داده است.
عيسی متقیزاده و همااران ( )1396در مقالة «ارزیرابی تر مرة مترون ادبری فارسری بره
عربی براساس مدل كرارمن گارسرس (پيرام رهبررانقالب بره مناسربت موسرم حرو »)1395
ضمن بررسی تر مة پيرام رهبرر انقرالب بره زبران عربری ،رالشهرایی را در ایرن تر مره
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شناسایی كرده كه تفاوتهاي فرهنگی مو ود بين دو زبان فارسری و عربری و معرادلیرابی
در سطح واژگانی و دستوري براساس این اختالفات ،یای از الشهراي مهرم در فرآینرد
این تر مه است .همچنين مواردي ون اقتباس و معادلیابی واژگانی بر این اساس ،قربی
و بسط واژگان در زبران مقصرد ،برهكرار برردن واژگران عرام در برابرر خراص و بررعاس،
تأثيرپذیري از زبان عاميانه و ...از مهمترین الشهاي این حوزه بوده است.
محمرردنبی احمرردي و زهرررا قنبررري ( )1399در مقالررة «نقررد تر مررة فارسرری داسررتان
«نهرالذهب» براساس نظریة سطح معنایی -لغوي الگوي گارسس» به این نتيجره رسريدهانرد
كه این تر مه از لحا سطح «معنایی -لغوي» موارد محدودي از دادههاي قابر تطبيرق برا
نظریة گارسس و زیرگروههراي متعردد آن را در خرود راي داده اسرت« .اقتبراس» داراي
بيشترین بسامد و «توضيح» كمترین مورد را دارا بوده است.
زهره گر ی و رقيه رستمپور ملاری ( )1399در مقالرة «نقرد تر مرة فارسری منتخرب آثرار
بران در كتاب «حمام روح» بر پایة مدل نظري گارسس» ،تر مه منتخب آثرار « برران خلير
بران» در كتاب «حمّام روح» سيد حسن حسينی ( )1377را بر پایة نظریة نقد تر مرة گارسرس
در هر هار سطح با شيوه توصيفی -تحليلی مورد مطالعه و تحقيق قرار مریدهرد .دسرتاورد ایرن
ستار نمایانگر آن است كه متر م در زمينة معنرایی -لغروي و نحروي -واژهسراختی ،عملاررد
بهتري داشته و در سطوح سبای و گفتمانی نسبتاً ضعيف ظاهر شده است.
براساس ستو ویی كه نگارندگان مقاله انجام دادهاند ،تراكنون پژوهشری در حروزب
بررسی تر مة یوسفیغروي از كتاب «خدمات متقاب اسالم و ایران» به عم نيامده اسرت
و از این منظر پژوهشی نو بهشمار میرود.

 .2معرفي کتاب
«خدمات متقاب ایران و اسالم» از آثار مشهور استاد مطهري ،روحانی شيعه و اسرتاد فلسرفه
و علوم اسالمی است .استاد مطهري این كتراب را برراي دفرات از اسرالم در برابرر ادعاهراي
عبدالحسين زرینكوب در كتاب مشهور «دو قرن سراوت» نوشرته اسرت .زریرنكروب در
كتاب مشهور «دو قرن ساوت» رفتار اعراب مسلمان در ریان فرتح ایرران را مرورد انتقراد
قرار داد و ورود اسالم به ایران را همراه با «غارت و كشتار» دانست .زرینكوب معتقد برود
كه اعراب ،ایرانيان را با زور شمشير مسلمان كردند ،اما اسرتاد مطهرري اعتقراد داشرت كره
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ایرانيان به خاطر سابقة فرهنگی و فلسفی عالی كه داشتند دین اسالم را هماهنگ با عقر و
فطرت یافتند و آن را پذیرفتند.
استاد مطهري در فص اول این كتاب مفهوم مليت ایرانی را مورد بررسری قررار داده و
بهطور مستند به نحوب ارتباط ایرانيان با اسالم  -ه قبر و ره بعرد از برخرورد نظرامی برين
اعراب و ایرانيان -میپردازد .در فص دوم مینویسد كه گرایش ایرانيان به اسرالم از روي
ا بار نبوده ،بلاه با عشق به آموزههاي اسالمی مر عدالت و همچنرين اسرتعداد ایرانریهرا
براي پذیرش اسالم بوده است .استاد مطهري در این بخش به ادعاهاي بعضری نویسرندگان
مبنی بر تحميلی بودن اسالم بهطور مستند پاسخ داده است .در فص سوم كتراب برا عنروان
«خدمات ایرانيان به اسالم» مینویسد كه ایرانيان بيش از هر قوم دیگري اسرتعداد و ابتارار
خود را صادقانه در اختيار اسالم قرار دادند (ر.ك؛ ویایپدیا).
استاد مطهري در مقدمة كتاب تأكيد دارد كه «كتاب حاضر پاسخ به سه پرسشی اسرت
كه مهمترین پرسشها دربارب ایران و اسالم است :اول پرسش مفهوم ایران و ملت ایرانی و
نسبت آنها با اسالم؛ دوم پرسش سهم ایرانيران در بسرط و گسرترش اسرالم و ظهرور دادن
تمدن اسالمی و باالخره سهم اسالم در شاوفایی ایران».

 .3مدل ارزيابي کارمن والرو گارسس

1

دربارب كيفيتسنجی تر مه ،دیدگاههاي مختلفی از سوي صاحبنظران تر مه ارائه شرده
است .در این ميان مدل گارسس به دلي امع بودن و پرداختن به همة ابعاد متن از اهميت
بسزایی برخوردار است« .گارسس ( )1994مدلی تركيبی در ارزیرابی تر مره ارائره كررده
است كه مركب از مدل پيشرنهادي وینری و داربلنره ،)1958( 2آرا و عقایرد دیگرر صراحب
نظران در امر تر مه ماننرد نایردا ،3نيومرارك ،4دليسر  ،5وازكره ایرورا ،6مرونن ،7نروبرت 8و

1- Garces, KV.
2- Vinay, J-P. and Darblenet, J.
3- Nide, E.
4- Newmark, P.
5- Delisle, J.
6- Ivora, W.
7- Mounin, G.
8- Nobert, A.
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سنتویو یاتوري 1است .در الگوي گارسس ،تر مهها برر پایرة ویژگریهراي مربرت و منفری
بيانگر كيفيت (و زیرگروههاي آن) و در نهایت ،دو معيرار كفایرت و مقبوليرت ،بررسری و
ردهبندي میشوند» (رشيدي و فرزانه.)1392 ،
گارسس براي ارزیابی شباهتهاي متن مبد و مرتن مقصرد ،هرار سرطح پيشرنهاد مری
كند .این هار سطح و زیرگروههاي آن به شرح دول ( )1است.
جدول  .1سطوح و زيرگروههای آنها در نظريۀ گارسس
سطح

سطح

سطح

سطح

معنايي -لغوی

نحوی -واژهساختي

گفتماني -کارکردی

سبکي -عملي

تعریف یا توضیح

ترجمة تحتاللفظی

معاد فرهنگی یا کاربردی

تغییر نحو یا دستورگردانی

اقتباس

تغییر دیدگاه

بسط یا بسط نحوی

جبران

قبض نحوی

توضیح یا بسط معنی

حذف منظور متن اصلی

تلویح ،تقلیل و حذف

حذف حواشی

عام برابر خاص یا
برعکس
ابهام

تغییر نوع جملة ترجمه

تغییر به علت اختالفات
اجتماعی -فرهنگی

بسط خالقه

تغییر لحن

اشتباه مترجم

تغییر ساختار درونی متن

حفظ اعالم با معاد متن

مبدأ

اصلی

تعدیل اصطالحات

حفظ ساختار خاص متن

محاورهای

مبدأ
بیان نامناسب در متن
مقصد
پرگویی در برابر
سادهگویی
تغییر در صناعات

منبع :گارسس ()1994

«همة این تانيکهرا را مری تروان از دیردگاه دیگرر بره سره گرروه عمرده كره هرر نروت
تر مهاي را دربرمی گيرد ،تقسيم كرد :افزایش ،2مانش(حفظ) ،3كاهش.4
در حيطة افزایش ،تانيکهایی كه به بسط اطالعات داده شده در متن مبد میپردازند
كرره عبارتنررد از :تعریررف ،بسررط ،دسررتورگردانی ،دگربينرری ،توضرريح ،تغييرررات ناشرری از
اختالفات ا تماعی -فرهنگی ،تغيير در ساخت درونی متن مبد  ،بسط خالقه و تفصي .
1- Sentoio Yaturi
2- Addition
3- Conservation
4- Suppression

بخشی و همکاران | 311

تانيک هایی كره در حروزه مرانش (حفرظ) اطالعرات مریگنجرد ،عبارتنرد از :معرادل
فرهنگی ،اقتباس ،ابهام ،تر مه قرضی ،تر مرة تحرتاللفظری ،برران ،تغييرر نروت ملره،
نارسایی در معادل ،تغيير لحن ،حفظ اسامی خاص و ساختارهاي خاص متن مبد .
تانيکهایی كه كاهش را دربرمیگيرند ،عبارتند از :كاهش ،حذف ،حرذف برنمایره
متعهدانه ،تعدی اصطالحات محاورهاي ،حذف قسرمتی از مرتن یرا پراراگراف و اشرتباه یرا
سادهانگاري مترج» (مختارياردكانی.)1386 ،
با بررسی هار سطح نظریة گارسس و لحا كردن سه گروه افزایش ،مانش (حفرظ)
و كاهش ،این تانيرک را مری تروان بره سره دسرته مربرت ،منفری و خنرری طبرق ردول ()2
تقسيمبندي كرد.
جدول  .2تکنيکهای کاربردی در نقد ترجمه براساس نظريۀ گارسس
تکنيکهای مثبت

تکنيکهای منفي

تکنيکهای خنثي

ابهام
معاد فرهنگی
اقتباس
بسط
تعین

1

جبران
دستورگردانی
دگر بینی
توضیح
تغییر برحسب اختالفات
اجتماعی -فرهنگی
حفظ صناعات ادبی

ترجمه فرضی
ساده سازی

2

3

ترجمة تحتاللفظی
نارسایی

4

تغییر لحن
تغییر ساختار درونی
حذف

5

تعدیل

تغییر در نوع ظرفیتی جمله
حفظ اسامی خاص متن مبدأ
تعریف

کاهش
حفظ ساختارهای متن مبدأ
بسط خالقه
پرگویی
اشتباه مترجم
حذف وتغییر صناعات ادبی

منبع :مختاریاردکانی ()1386
1- Concretion
2- Calque
3- Simplification
4- Inadequqcy
5- Suppression
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در مقالة حاضر برا اسرتفاده از روششناسری ارزیرابی تر مرة گارسرس ،تر مرة كتراب
موردنظر مورد نقد و تحلي قرار گرفته است« .ایرن روششناسری ،الگروي دیرد و رامع
األطرافی كه به آن  Polysystemicمیگویند براي ارزیابی تر مة ادبی از دیدگاه علمری
و ادبی به دست میدهد تا ناقد تر مه ،گزینرههراي مترر م اعرم از تنگناهرا و آزاديهرا را
بشناسررد و از اظهارنظرهرراي مغرضررانه ،طرفدارانرره ،خررام ،ناپخترره ،نظررري ،غيرملمرروس،
غيرمستدل و غيرمنطقی پرهيز كند» (مختارياردكانی.)1386 ،

 .4کاربست نظريۀ گارسس در ترجمۀ کتاب «خدمات متقابل اسالم و ايران»
 .1-4سطح معنايي -لغوی
 .1-1-4تعريف يا توضيح
«تعریف» بيان معنی واژه است به صورت عبارت اسمی یرا شربه ملرة صرفتی و «توضريح»
افزودن اطالعاتی است كه برحسب اختالفات فرهنگی ،فنی یا زبانی بين مخاطرب اصرلی و
مخاطب تر مه ضرورت پيدا میكند (مختارياردكانی« )1386 ،بره ایرن معنری كره وقتری
متر م در تر مه به واژهاي برمیخورد كه خاص یک فرهنگ است در انتقال آن به زبران
مقصد باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائره دهرد ترا خواننردب مرتن تر مره شرده در
درك معنی دقيق با الش موا ه نشود» (صيادانی و همااران.)1396 ،
«اهورامزدا اراده قدوسی علوي خود را به وسيلة روحی مقدس و نياو نهاد از قروه بره فعر
میآورد كه او را «سپنت مئنيو» (خرد مقدس) ناميده است» (مطهري)1357 ،
تر مه :إن أهورا کان یفعل ما یرید بإرادته العلویة المقدسة بواسیة روح مقدس نافع وخیر
دعههاه« :سههتنت مئنیههوع العقههل المقههدس»(کمهها یقههول قههدماء الفالسههفة بالعقههل األول)»
(یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م براي تفهيم بيشتر مطلب برراي خواننرده ،ملرهاي را بره عنروان
توضيح عق مقدس در داخ پرانتز افزوده است.
«اص تعدد زو ات ،اساس تشاي خانواده به شمار میرفت» (مطهري)1357 ،
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تر مه :إن تعديد الزوجات یعتبر هو األصل فی أساس تشهکیل األسهرة فهی ایهران القهدیم
(لدی األشراف) (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م به منظور رفع ابهام و برداشت نادرست مخاطب ،توضريحاتی در
انتهاي عبارت افزوده است ،زیرا اگر این امر صورت نمیگرفت ،شاید براي خواننرده ایرن
فار پيش میآمد كه موضوت تعدد زو رات ،امرروزه نيرز در امعرة ایرران و همچنرين در
مورد تمامی طبقات امعه به عنوان اص اساسی در تشاي خرانواده ،رایرو اسرت .صرفت
ایران كه مؤنث است ،هم نادرست بهكار رفته است.
«بهدین» (مطهري)1357 ،
تر مه :ب دین :الدین األحسن (یوسفیغروي ،بیتا)
متر م در كنار انتقال این كلمه به زبان مقصد ،آن را توضيح داده است.
«گاتها» (مطهري)1357 ،
تر مه :گاتها :النشيد الدینی الزرادشتی (یوسفیغروي ،بیتا).

 .2-1-4معادل فرهنگي يا کارکردی
«معادل فرهنگی ،پيدا كردن واژهاي از فرهنگ زبان مقصد به عنروان رایگزین واژهاي در
زبان مبد است .نيومارك میگوید :واژگان و اصطالحات فرهنگی باید با معرادل مناسرب
فرهنگ مقصد ،ایگزین شوند» (امرائی ،)1397 ،راكه برخی واژهها به دلير دارا برودن
بار معنایی فرهنگی یا كاركردي در زبان مبرد  ،نانچره برا اسرتفاده از فرهنرگ لغرت و برا
استفاده از معادل اوليه واژه ،تر مه شوند ،تر مهاي پذیرفتنی و قاب فهم براي مخاطب بره
دست نمیدهد .از این رو ،متر م توانمند باید با شناسایی نين واژگانی ،معادل مناسبی را
كه در فرهنگ زبان مقصد ،داراي همان مفهوم و كارایی است ،انتخاب كند.
«روي استعمار سياه با دست پروردگانش» (مطهري)1357 ،
تر مه :شاهت وجوه ربائب المستعمرین العمالء الخونة المجرمین!( ..یوسفیغروي ،بیتا)
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«شاهت و وه» دقيقاً معادل فرهنگی «رویش سياه» است.
«در شش و پنو خير و شر است» (مطهري)1357 ،
تر مه :یحار فی مسألة الخیر والشر (یوسفیغروي ،بیتا)
متر م به اي ایناه به تر مة تحتاللفظی این عبارت بپردازد ،معرادل كراركردي آن
را در زبان مقصد ،ارائه داده است تا براي مخاطبان نامفهوم و نامأنوس نباشد.
«آزادي و قدرت قاب تو هی پيدا كرده بودند» (مطهري)1357 ،
تر مه :وجدوا ألقدام م موضعاً (یوسفیغروي ،بیتا)
«آنگاه ببين تفارت ره از كجاست تا به كجا» (مطهري)1357 ،
تر مه :یم تری أنت بنفسک البون الشاسع بین ما (یوسفیغروي ،بیتا)
سخن مطهري كه ملة معروفی است از اشعار حافظ« :صالح كار كجرا و مرن خرراب
كجا /ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجرا» (حرافظ شريرازي ،غرزل  )2بره صرورت دقيرق
تر مه نشده ،بلاه از معادل كاركردي آن استفاده شده است .از ایرن رو ،تر مره بيرت بره
صرورت «أین صالح العمل منّی السکران /أنظر :مِن أیهن إلهی أیهن اخهتالف الیهریقین؟!»
پيشنهاد میشود.

 .3-1-4اقتباس
اقتباس یا همانندسازي به عنوان «معادل یابی تقریبی ميان مضمونی در زبان مبد و مضمونی
مشابه و یا نزدیک به آن در زبان مقصد كه تأثيري مشرابه در ذهرن خواننرده دارد» تعریرف
شده است (كمالی .)1392 ،اقتباس (معنی نزدیک) در نظریرة گارسرس هرم برهكرار برردن
معادل ا افتاده است .در این شيوه ،پيامی از طریق موقعيت مشرابه انتقرال مرییابرد و برراي
تر مة اصطالحات یا نهادهاي فرهنگی نافع است (مختارياردكرانی .)1386 ،بره صرورت
سادهتر میتوان گفت همان معادل فرهنگی است .بدین معنی كه كلمهاي یا اصرطالحی در
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یک فرهنگ خاص ،یک مفهوم مشخصی دارد ،اما در یک فرهنگ دیگر همان كلمره یرا
اصطالح و ود ندارد و اصطالحی بهكار میرود كه مشابه همان مفهوم است.
«سنن و نظامات كهنه و دست و پاگيرِ آنها را براندازد» (مطهري)1357 ،
تر مه :أن یضع عن م إصرهم واألغالل التی علی م مهن السهنن واألنظمهة البالیهة (یوسرفی
غروي ،بیتا)
در این عبارت ،اصطالح دست و پاگير در فرهنگ فارسی و ود دارد و همة ما مفهروم
آن را درك میكنيم ،اما در زبران عربری همران اصرطالح برا همران مفهروم و رود نردارد.
بنابراین ،متر م ون نتوانسته عبارت مناسبی براي بيان این مفهوم بيابد ،كلمهاي را كره برا
این مفهوم تناسب داشته باشد ،بهكار برده است.

 .4-1-4بسط نحوی
«بسط نحوي عبارت اسرت از افر زودن یرک یرا نرد واژه بره تر مره برحسرب ضررورت»
(مختارياردكانی .)1386 ،در بسط نحوي ،متر م بنرا بره ضررورت سراختار زبران مقصرد،
افزودههایی را به متن اضافه میكند تا عبارت براي خواننده ،مفهومتر شرود؛ یعنری عبرارتی
كه در مرتن مبرد بره تلرویح بيران شرده در تر مره تصرریح مریشرود« .تصرریح بره معنراي
آشاارسازي است و یای از هماهنگیهاي تر مه است .تصریح وقتی صرورت مریگيررد
كه اطالعات متن مبد با صراحت و وضوح بيشتر به تر مره انتقرال مرییابرد» (خزاعریفرر،
.)1391
«كابوس به پایان آمد» (مطهري)1357 ،
تر مه :هکیا ارتفع الکابوس المظل (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :افزودن صفت المظلم
«تنها كسی كه از تخمه شاهی باقی مانده بود ،این دو دختر بودند» (مطهري)1357 ،
تر مه :فلهم یبه مهن بهیرة الملهوک إذ ذاک أحهد سهوی ههاتین البنتهین مهن أخواتهه
(یوسفیغروي ،بیتا)
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«از این تغيير ه رثومههاي دیگر كه به انمان حمله میآورد» (مطهري)1357 ،
تر مه :وما أکثر هیه الجراییم التی صارت تغزونا من آیار هیا الغزو (یوسفیغروي ،بیتا)
«اعتقاد عظيم به خون و نژاد را با مسأله حقوق زن نباید اشتباه كرد» (مطهري)1357 ،
تر مره :فال ینبغی الخلط بین العقیدة السائدة بالدم والعنصر ومسألة حقوق المرأة فی ذلهک
الع د البائد (یوسفیغروي ،بیتا)
در تمامی موارد بيان شده ،متر م پس از آوردن معادل كلمه در متن مقصرد و تر مرة
مله در ساختار زبان مقصد ،هت توضيح بيشتر و شرفافسرازي مفهروم ،عناصرر نحروي
افزوده است.

 .5-1-4قبض نحوی
قبی نحوي كه عاس بسط نحوي است ،عبارت است از بهكار بردن واژههاي انردك در
برابر واژههاي بسيار زبان مبد ؛ در واقع در قبی نحوي ،واژگان تر مه ،كمترر از واژگران
زبان مبد هستند.
«عقائد زروانی مجموعا بسيار پيچيده ،مبهم و درهم و خرافی است» (مطهري)1357 ،
تر مه :والعقائد الزروانیة مجموعة خلییة وخرافیة (یوسفیغروي ،بیتا)
عبارتهاي «بسيار پيچيده ،مبهم و درهم و خرافی» كه هار صرفت اسرت بره صرورت
دو صفت «خلییة وخرافیة» تر مه شده است.
«ذبح و قربانی با مراسم شگفت آوري پاي به عرصه نهاده» (مطهري)1357 ،
تر مه :أضیفت إلی مناسک القربان طقوس عجیبة (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م عالوه بر ایناه از معرادل كراركردي اسرتفاده كررده ،دسرت بره
قبی نحوي نيرز زده اسرت بره طروري كره «پراي بره عرصره نهراده» بره صرورت یرک واژه
« ضيفت» تر مه شده است.
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«تعاليم دوپهلو و كشدار» (مطهري)1357 ،
تر مه :تعالیم میاطة (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح« :دو پهلو وكشدار» در تر مه به یک واژب «میاطة» تقلي یافته است.
«هررر پسررري تررا سررن بلرروغ و هررر دختررري تررا زمرران ازدواج داراي همررين حقرروق بودنررد»
(مطهري)1357 ،
تر مه :کان لکل بنت نفس هیا الح إلی أن تتزو وکیلک للولد (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،ترتيب مله ،ابه ا شده ،متر م به این ابه ایی بسنده كرده اسرت.

همچنين در تر مة ملة اول ،د ار قبی شده است كه در فهم مله اختالل ایجراد مری-
كند .به بيان دیگر ،در متن اصلی براي پسر ،سن بلوغ در نظرر گرفتره شرده و برراي دخترر،
زمان ازدواج ،اما وقتی متر م تر مه كرده« :وکیلک للولد» مخاطب نرين برداشرت مری-
كند كه براي پسر هم ،همان سن ازدواج موردنظر است.
«ساسانيان این نظام را تجدید و تأیيد و تقویت كردند» (مطهري)1357 ،
تر مه :إنما أیده الساسانیون (یوسفیغروي ،بیتا)
متر م در این عبارت سه فع تجدید ،تأیيد و تقویت را در فع « یده» خالصه كررده و از
مؤلفة قبی نحوي استفاده نموده است.

 .6-1-4عام برابر خاص يا برعکس
عام در برابر خاص یا بررعاس ،تر مرة لغرت عرام اسرت بره خراص (ذات) یرا بررعاس»
(مختارياردكانی)1386 ،؛ بدین صورت كه گاهی نویسنده ،اسمی را به صورت عرام بيران
كرده ،اما متر م ،آن را به صورت اسم خاص مرینویسرد .یرا برخری مواقرع ،بررعاس آن
عم میكند؛ یعنی اسم خاص را در تر مه به صورت اسم عام میآورد.
«هيچاس باور میكند كه در این قرن مردي كه مدعی مقام استادي دانشگاه است ،تا ایرن
حد تجاه كند؟» (مطهري)1357 ،
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تر مه :ف ل من أحد یصديق أن یتجاهل هکیا رجل یدعی أنه من أساتیة جامعة ط هران؟!
(یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت« ،دانشگاه» به صورت عام مطرح شده ،اما متر م ،كلمره «طهرران» را بره
آن افزوده و اسم عام را تبدی به اسم خاص كرده است.
«مرالً در صفحة  76كتاب كه را ع به تاریخی یا موهروم برودن زردشرت بحرث مریكننرد،
میگویند» (مطهري)1357 ،
تر مه :یبح

هیا الدکتورالمعین فی صفحة  76من کتابه حهول حقیقهة وجهود زرادشهت

واسیوریته ویقول (یوسفیغروي ،بیتا)
در متن اصلی ،گویندگان مطلب به صورت عام مطرح شرده ،امرا مترر م برا تو ره بره
مطالعة كتاب استاد مطهري و اشرافش بر مطالب ،اسم گوینده را ذكر كرده است.

 .7-1-4ابهام
زبانشناسان معتقدند كه داللتهاي مختلف یک صورت واحد ،منجرر بره ابهرام مریشرود.
نيومارك ابهام را هفت نوت دانسرته اسرت -1 :ابهرام دسرتوري -2 ،ابهرام لغروي -3 ،ابهرام
كاربردي -4 ،ابهام فرهنگری -5 ،ابهرام در گرویش فرردي -6 ،ابهرام ار راعی و  -7ابهرام
استعاري یا مجازي (نيومارك.)1372 ،
تنها یک رسم و یک عبادت از زمان زردشت باقی مانده است (مطهري)1357 ،
تر مه :وإنّما بقی مرسوم عبادة واحد (غروي ،بیتا)
همانطور كه مالحظه می شود ،نانچره بره مرتن فارسری كتراب مرا عره نانريم ،متو رة
مفهوم ملة تر مه شده نخواهيم شد .از این رو ،تر مه به صورت «إنّمها بقهی مرسهوم و
تقلید عبادی واحد» پيشنهاد میشود.
نمودار ( )1كاربرد زیرگروههاي سطح معنرایی -لغروي در «ارسرالم و إیرران» نمرایش
داده شده است.
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نمودار  .1کاربرد زيرگروههای سطح معنايي -لغوی در «اإلسالم و إيران»

 .2-4سطح نحوی -صرفي (واژهساختي)
 .1-2-4ترجمۀ تحتاللفظي
در تر مة تحتاللفظی ،عناصر سازنده مله در زبان مبد با معرادلهراي معنرایی خرود در
زبان مقصد ایگزین میشود (صيادانی و همااران .)1396 ،به عبارت دیگر ،در برابرر هرر
واژه از زبان مبد  ،واژهاي از زبان مقصد و با همان ترتيب نوشته میشود.
«آیررين مررزدا خواسررته ابررروي خرردا را اصررالح كنررد ،شررم خرردا را كررور كرررده اسررت»
(مطهري)1357 ،
تر مه :دین مزدا أراد أن یکحل عین مزدا فأعماها (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م بدون تو ه به مفهوم مله متن اصلی كره در فرهنرگ ایرانيران
رایو است ،اقدام به تر مة تحتاللفظی كرده به طروري كره در ميران عررب زبرانهرا كره
مخاطب این تر مه هستند ،عبارتی گنگ و نامفهوم است.

 .2-2-4تغيير نحو يا ساختار
«در فرآیند تر مه ،سطح نحوي به تحلي مالت و سازههراي آن در زبران مبرد و توليرد
مالت درست در زبان مقصد مربوط میشود .بنابراین ،عالوه بر برگردان عناصرر معنرایی
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و واژگان ،تر مة ساختار نحوي واحد تر مه از زبان مبد به مقصد نيرز بایرد انجرام شرود.
در واقع برگردان قالب و ساختار مله از زبان مبد به مقصد شرط اساسی تر مره اسرت و
این امر ز با تجزیهوتحلي گرامري واحد تر مه ميسر نمیشرود» (طهماسربی و دیگرران،
.)1392
«آتش ،پسر آسمان است» (مطهري)1357 ،
تر مه :النار بنت السماء (یوسفیغروي ،بیتا)
یای از عقاید آیين زرتشتی ،این است كه آتش ،پسر آسمان است و مقدس محسروب
میشود .با تو ه به ایناه در زبان عربی« ،نار» مونث معنوي است ،متر م برراي ایناره ایرن
مله را با قواعد زبان مقصد ،منطبق كند از كلمة «بنت» ،بره معنری «دخترر» اسرتفاده كررده
است.
«ثنویت زردشتی» (مطهري)1357 ،
تر مه :الثنویة والزرادشت (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی مضاف اليه به معطوف
«دینی كه از فاتحين عرب به ایرانيان رسريد ،در اینجرا رنرگ و روي ایرانری گرفتره ،تشريع
خوانده شد و از مذاهب اه سنت امتياز یافت» (مطهري)1357 ،
تر مره :إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس ،تأیر هنا بلون ایرانهی
یُدعی التشیع ،ممتازاً عن میاهب السنة (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی فع به اسم
«هر پسري تا سن بلوغ و هر دختري تا زمان ازدواج داراي همين حقوق بودنرد» (مطهرري،
)1357
تر مه :کان لکل بنت نفس هیا الح إلی أن تتزو وکیلک للولد» (یوسفیغروي ،بیتا)
در ملة فارسی ،حقوق دختر و پسر در مالت داگانره گفتره شرده ،امرا در تر مرة
عربی ،متر م با ابه ایی ا زاي مله؛ یعنی دختر و تقدیم آن باعث ایجراد تأكيرد روي
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دختر شده است و حق پسر هم به صورت مختصر و اشاري بيان شده است .این امرر باعرث
تغيير در ساختار شده و منجر به تغيير اسلوب شده است.
«ایرانشاه با صردها خردام خرود یادآورآتشرادههراي شريز و ري و اسرتخر برا فرر و شراوه
ساسانيان است» (مطهري)135 ،
تر مره :إن ایرانشاه تیکرنا بخدام ا الیین یبلغون المئات ببیوت نار شیزه وری وإستخر بما
کان ل ا من جالل الساسانیین (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی عبارت اسمی به عبارت فعلی
«غالباً طریقه و مشی خود را با آیات ناسخ و منسوی قرآن مدل میكردند» (مطهري)1357 ،
تر مه :کانوا یستدلّون علی طرق م هیه فی المعارضة بآیات من القرآن ناسخة أو منسهوخة
(یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی صفت به حال
«انحطاط قطعی وناگزیر بود» (مطهري)1357 ،
تر مه :کان ال بد لنا من االنحیا (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی سوم شخص به اول شخص.

 .3-2-4تغيير ديدگاه
«به روشی اطالق میشود كه در آن مفهومی در زبان مبد به گونهاي دیگر در زبان مقصد
بيان میشود .مواردي از تغيير دیدگاه عبارتند از :بيان وسيله به اي نتيجه ،بيران معلرول بره
اي علت و برعاس ،بيان از طریق یک حس به اي حس دیگر ،بيان برا ترتيرب دیگرر،
بيان معلوم به اي مجهول ،بيان عبارت منفی به عبارت مربرت و بررعاس ،تبردی رزر بره
ك و برعاس ،حال به مح  ،ظرف به مظروف ،خصوص به عموم و برعاس ،مسربب بره
سبب ،الزم به ملزوم و( »...فرهادي.)1392،
«خرافه بستند» (مطهري)1357 ،
تر مه :تعلقت الخرافات (یوسفیغروي ،بیتا)
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توضيح :تبدی مفرد به مع
«داراي خصوصيات اخالقی و ا تماعی میشوند» (مطهري)1357 ،
تر مه :التعدم بعض الصفات الخلقیة واإلجتماعیة (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی

مله مربت به منفی

«تصور میشدهاند» (مطهري)1357 ،
تر مه :کانوا یتصويرون ا (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی فع مجهول به معلوم
«باقی میماند فقط اقليم و منطقه» (مطهري)1357 ،
تر مه :إذن فالیبقی لنا سوی اإلقلیم والقیر (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی عبارت مربت به منفی و همچنين آوردن اسلوب استرنا
«به نظم و نرر ایجاد كردهاند» (مطهري)1357 ،
تر مه :قلنا ونظمنا (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تغيير زاویة دید از سوم شخص مع به اول شخص مع.

 .4-2-4جبران
نانچه متر م به هر دليلی نتوانرد تر مرة دقيقری از مرتن اصرلی ارائره دهرد برا اسرتفاده از
راهاارهایی ،دست به بران آن میزند.
«شهرنشين شدند» (مطهري)1357 ،
تر مه :بنوا بیوتاً وقری وسکنوها (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م به دلي ایناه نتوانسته ملة «شهرنشين شدند» را بره طرور دقيرق
تر مه كند از راهاار بران استفاده كرده و بره صرورت «بنهوا بیوتها وسهکنوها» تر مره
كرده است.
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 .5-2-4توضيح يا بسط معني
«توضيح یا بسط معنایی قسمتی از متن كه ضرورت دارد در متن مقصد تصریح شرود .ایرن
بسط معنوي مر بسط و قبی نحوي خاص همه زبانها است» (امرائی.)1397 ،
«از همه عجيبتر پيش كشيدن بحث قضا و قدر است» (مطهري)1357 ،
تر مرره :واعجههب مههن ک هلّ ذلههک ،طرحههه لبح ه القضههاء والقههدر علههی طاولههة النقههد!
(یوسفیغروي ،بیتا)
«زمين و خاك عنصر ظلمانی میباشد» (مطهري)1357 ،
تر مه :رأوا أن األرض مظلمة الیستضیئ باطن ا بالفعل وال بالقوة (یوسفیغروي ،بیتا)
«آیا اسالم ،ایران را آزاد كرد؟» (مطهري)1357 ،
تر مه :ف ل أنّ اإلسالم حرّر إیران من براین السهلیة الحاکمهة الغاشهمة الظالمهة آنهیاک؟
(یوسفیغروي ،بیتا)
«یُغْبَقُونَ کَأْسَ الْحِکْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ؛ یعنی همانا شامگاهان بعد از بامردادان ،برادهي حامرت
سر میكشند» (مطهري)1357 ،
تر مه :أی إن م یشربون کأسا من الحکمهة فهی الصهباح وکأسها آخهر من ها فهی المسهاء
(یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،نویسنده ،كلمة «صبوح» را به صورت مبهم برهكرار بررده در حرالی كره
متر م آن را به صورت مبسوط توضيح داده است.

 .6-2-4تلويح ،تقليل و وذف
«در این روش ،عناصري كه در متن اصلی تصریح شدهانرد در تر مره بره تلرویح بيران مری
شوند یا تقلي مییابند یا به طور كلی حذف میشوند» (فرهادي.)1392 ،
«اگر قبالً تدوین شده بود در ه زمانی این تدوین صورت گرفته است؟» (مطهري)1357 ،
تر مه :إن کان ذلک ففی أی مکان و زمان؟ (یوسفیغروي ،بیتا)
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توضيح :حذف فع

مله (هم تقلي و هم تلویح صورت گرفته است).

«زمين و خاك عنصر ظلمانی میباشد» (مطهري)1357 ،
تر مه :رأوا أن األرض مظلمة (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :حذف كلمة «خاك»
«همچنان كه عيسی پسر خدا خوانده شد و قرآن سخت آن را مورد حمله قرار داده اسرت»
(مطهري)1357 ،
تر مه :کما قالت النصاری المسیح بن اهلل! (یوسفیغروي ،بیتا)
«همچنان كه اعراب اهليت ،فرشتگان را دختر خدا میناميدنرد و قررآن سرخت برر آنهرا
تاخته است» (مطهري)1357 ،
تر مه :کما قالت العرب :المالئکة بنات اهلل! (یوسفیغروي ،بیتا)
بارزترین حذف ،حذف یک صفحه یا یک پاراگراف است كه مخ ّ تر مه بوده و از
عيوب آن محسوب میشود .متر م هنگام تر مه ،تر مة ند پاراگراف بلند از ملره در
صفحههاي  253و  257را وانهاده و تر مه نارده است؛ از مله پاراگراف زیر:
«روزي از روزها ،علی عليهالسالم از مردم تقاضا میكرد ترا زنرده اسرت فرصرت را مغترنم
شمرده ،مشراالت خرویش را بپرسرند و ایرن ملره را تاررار مریكررد« :سهلونی قبهل أن
تفقدونی» یای از سوالكنندگان اشعث بن قيس كندي بود .این مرد نظر خوشی نسربت بره
ایرانيان نداشت ...این مرد از علی عليهالسالم پرسيد( »...مطهري)1357 ،
متأسفانه موارد حذف بسيار زیاد بوده و منحصر به یک واژه یا یک مله و پراراگراف نيسرت
و بدتر از همه اینها ،حذف  40صفحه از كتاب با عنوان «كتابسوزي ایران و مصر» است.

 .7-2-4تغيير نوع جملۀ ترجمه
«گاهی به ضرورت یا اشتباه نوت مله عوض میشود .مرالً ملة ساده به مختلط یا مركرب
یا برعاس تر مه میشود» (مختارياردكانی )1386 ،و یا از حالرت خبرري بره انشرائی یرا
برعاس تر مه شود.
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«هيچ يز شر واقعی نيست تا گفته شود .آن يز را خردا نيافریرده .مو رود دیگرر آفریرده
است» (مطهري)1357 ،
تر مه :إن ال واقع لشرور فی العالم کی یقال :من خل الشرور؟ (یوسفیغروي ،بیتا)
توضيح :تبدی

مله خبري به انشایی

«دینی كه از فاتحين عرب به ایران رسيد در اینجا رنگ و روي ایرانی گرفته ،تشيع خوانده
شد و از مذاهب اه سنت (كه به عقيده پورداوود ،اسالم واقعی همان است) امتياز یافرت»
(مطهري)1357 ،
تر مره« :إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس ،تأیر هنا بلون إیرانی
یدعی التشیع ،ممتازا عن میاهب أهل السنة ».ویری پورداوود أنّ إسالم الواقعی هو إسهالم
السنّة ال الشیعة (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،مله معترضهاي كه داخ پرانتز آمده و بخشری از نقر قرول اسرت از
متن اصلی دا شده و خارج از گيومه به صورت مله مستق آورده شده است.
نمودار ( )2كاربرد زیرگروههاي سطح نحوي -صررفی در «ارسرالم و إیرران» نمرایش
داده شده است.
نمودار  .2کاربرد زيرگروههای سطح نحوی -صرفي در «اإلسالم و إيران»
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 .3-4سطح گفتماني -کارکردی
 .1-3-4تغيير به علت اختالفات اجتماعي -فرهنگي
این مورد فاقد نمونه است.

 .2-3-4تغيير لحن
«حفررظ لحررن یارری از اركرران تررأثير ارتبرراطی اسررت و بایررد از طریررق زمرران (،)tense
و رره( ،)moodبنررا ( ،)voiceواژگرران ( )lexisو نحررو ( )grammarآن را حفررظ كرررد»
(فرهادي.)1392 ،
«به در ه شهادت نائ شد» (مطهري)1357 ،
تر مه :قُتِلَ (یوسفیغروي ،بیتا.)61 :
كلمات ،بار معنایی متفاوتی دارند كه باید با تو ه به موقعيت مله انتخاب شروند« .بره
شهادت رسيدن» ،بار معنایی مذهبی و ادبی دارد در حالی كه «قُت » ،واژهاي خنری اسرت و
آن بار معنایی را ندارد.

 .3-3-4تغيير ساختار دروني متن مبدأ
«یعنی تعدی  ،تقلي یا حذف و افزایش تأكيدها ،تغيير عالیم مرتن بره طروري كره در معنرا
تأثيرگذار باشد ،تغيير منظور نهایی متن اصلی» (متقیزاده و نقیزاده.)1396 ،
«آنگاه كه اسالم عزیز به كشور محبوب ما قدم گذاشت ،كشور ما در ه وضع و شررایط
و احوال به سر میبرد» (مطهري)1357 ،
تر مه :کی کان وضع إیران ،حین قدوم اإلسالم إلی ا وکی کان حال ا (یوسفیغروي ،بیتا)
متن فارسی به صيغة اول شخص و با ستایش كشرور ایرران اسرت در حرالی كره در
تر مة عربی ،زاویة دید به سوم شخص تبدی شرده و بره صرورت مرو ز و همرراه برا
تقلي بيان شده است.
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«این حق به پدر اختصاص داشت» (مطهري)1357 ،
تر مه :بل إنما کان هیا الح ألبی ا فقط (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متن مقصد با تأكيد و حصر همراه شده ،اما متن مبد  ،فاقد ادات تأكيرد
و حصر است.
«هدف این كتاب آن نان كه نام كتاب و مقدمة نویسنده كتاب حاایت میكند ،یک امر
ساده علمی است» (مطهري)1357 ،
تر مره :وهدف هیا الکتاب -کمها یحکیهه إسهمه ومقدمهة المؤله  -أمهر علمهی بسهیط
(یوسفیغروي ،بیتا)
متر م با آوردن ملة اصلی متن به عنوان ملة معترضه ،ساختار درونی مرتن مبرد را
تغيير داده است.
«یزدگرد سوم پس از شاست نهاوند ،خود به شخصه آتش مقردس ري را كره مخصوصراً
محترم شمرده میشد ،برگرفته به مرو برد» (مطهري)1357 ،
تر مه :وإن یزدجرد الثال حینما إن زم فی «ن اوند» حمل معه نهار «ری» المقدسهة إلهی
«مرو» بشخصه (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت  ،متر م با حذف یک مله از متن فارسی ،تأكيدي را كه در آن برود،
حذف كرده است.
«حقيقتاً مایة شرمساري ایران و ایرانيان است كه با ایناه هارده قرن اسرت بره عرالیتررین
مفاهيم توحيدي نائ آمدهاند و نغزترین گفتارها را به نظم و نرر در این زمينه انشار كررده-
اند ،خداي مجسم و شای و بالدار برایش باشند و بعد هم اصرار كنند كه این را به عنروان
یک آرم ملی بپذیر» (مطهري)1357 ،
تر مره :إنّه لمن المخجل أن یصوير ربي له جسم وجناح ولحیة لنا نحن اإلیهرانیین بعهد أن
حظینا ببرکة اإلسالم باسمی المفاهیم التوحیدیة وقلنا ونظمنا فهی ذلهک أجمهل المقهاالت
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واألبیات ،یم یصرون علینا أن نقبل هیه الصور کأنّ ها عالمهات وشهارات وطنیهة وقومیهة
(یوسفی غروي ،بیتا)
در این عبارت ،زاویة دید سوم شرخص (ایرران و ایرانيران) بره اول شرخص (لنها نحهن
اإلیرانیین) تبدی شده و اسلوب اختصاص نيز به آن افزوده شده اسرت« .برا ایناره هرارده
قرن است» در عربی و نظم نرر نيز حذف شده است« .برال دار» بره «ریرش» (لحیهة) تر مره
شده است« .به عنوان آرم ملی» به صورت ضرعيف و نادرسرت «کأن ها عالمهات وشهارات
وطنیة وقومیة» تر مه شده است و «ببرکة االسالم» هم بره مرتن افرزوده شرده و ایرن نرين
ساختار درونی متن مبد تغيير یافته است.

 .4-3-4تعديل (کاهش) اصطالوات محاورهای
در این تانيک از ميزان اصطالحات محاورهاي كه در متن اصرلی برهكرار رفتره در تر مره
كاسته میشود.
«یک آدم اسقاطی است نان به نری روز خور ،همه يرز بررایش علریالسرویه اسرت .خرود
باشد و خرش از پ بگذرد( »..مطهري)1357 ،
تر مه :إنّه سقط متاع ،ییلب رزقه من حی ییلبه الناس وکلّ شئ له علی السهویة ،ی يمهه
أن یعبر الجسر یمي ال یبالی أن یبقی الجسر لغیره أوال (یوسفیغروي ،بیتا)
«آدم اسقاطی»« ،نان به نری روز خور» و «خر از پ گذشتن» ،همه اصرطالحات كنرایی
محاورهاي هستند كه متر م در حين تر مه ،دست به تعدی آنها زده است.
«طبقهاي است از خود راضی ،مغرور ،خودپسند ،لوس و ننر ،بياار و بياراره ،ترسرو وكرم
حوصله ،كممقاومت ،نازپروده و عياش» (مطهري)1357 ،
تر مره :طبقة مترفة ،مسرفة مبیرة ،خائفة تغتر وترضی عن نفسه ا ،تسهتأیر وال تعمهل ،ال
تقاوم وال تصبر (یوسفیغروي ،بیتا)
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متر م در تر مة این مالت ،اصرطالحات محراورهاي را كاسرته و دسرت بره تعردی
آنها زده است.

 .5-3-4وذف منظور متن اصلي
«گاهی ممان است در تر مه نان تغييري حاص شود كه مقصود متن اصلی تغيير كنرد»
(مختارياردكانی.)1386 ،
«هيچ يز شر واقعی نيست تا گفته شود .آن يز را خردا نيافریرده .مو رود دیگرر آفریرده
است» (مطهري)1357 ،
تر مه :إن ال واقع لشرور فی العالم کی یقال :من خل الشرور؟ (یوسفیغروي ،بیتا)
ملة فارسی به این شا است« :آن يز را خدا نيافریده ،مو ود دیگرر آفریرده» ،امرا
متر م ،منظور متن اصلی را تغيير داده و دو مله را تبدی به یک مله كررده و خداونرد
را حذف كرده و به این شا تر مه كرده است« :من خلق الشرور؟»
عنوان كتاب «خ دمات متقاب اسالم و ایران» بره صرورت «ارسرالم و إیرران» تر مره
شده است .عنوان كتاب نسبتاً زئی است و به خدمات متقاب اسالم و ایران اشاره دارد،
اما متر م به صورت كلی تر مه كرده و بدین ترتيب ،منظرور اصرلی مرتن مبرد از برين
رفته است.

 .6-3-4وذف وواشي
«حذف حواشی عبارت است از حذف پانوشتها ،پيشگفتارهرا ،ضرميمههرا ،توضريحات،
كتابشناسی ،استدراكات ،فهرست ،اعالم و ...كه در تر مه از زبانهاي دیگر بره فارسری
بسيار رایو است» (مختارياردكانی.)1386 ،
متر م در تر مة این كتراب برا ایناره نهایرت ترالش خرود را برهكرار بررده ترا تمرامی
توضيحات را در تر مه بياورد ،امرا در مرواردي ایرن موضروت را رعایرت ناررده و برخری
موارد را حذف كرده و در تر مه نياورده است .به عنوان مررال ،مقدمرة مؤلرف در ابترداي
كتاب را به كلی حذف كرده و در صفحه 230متن اصلی ،متر م پاورقی شمارب  2را ذكرر
نارده است.
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نمودار ( )3كاربرد زیرگروههاي سطح نحوي -صررفی در «ارسرالم و إیرران» نمرایش
داده شده است.
نمودار  .3کاربرد زيرگروههای سطح گفتماني -کارکردی در «اإلسالم و إيران»

 .4-4سطح سبکي -عملي
 .1-4-4بسط خالقه
«كنار گذاشتن كليشههاي غلط در تر مه ،بسنده ناردن به اندوخترههراي ذهنری در معرانی
واژهها و تو ه به ویژگیهاي زبان مقصد ،تر مة خرالق را پدیرد مریآورد» (طهماسربی و
صررمدي)1395 ،؛ برردین معنرری كرره متررر م ،براسرراس ذوق و سررليقه و برداشررت شخصرری،
عباراتی را به متن اضافه میكند كه در متن اصلی و رود نردارد .ایرنكرار برراي مفهرومترر
شدن تر مه صورت میگيرد.
«به عقيده پورداود اسالم واقعی همان است» (مطهري)1357 ،
تر مه :ویری پورداود أن اإلسالم الواقعی هو إسالم السنة ال الشیعة! (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت ،متر م براساس ذوق و سليقه خود ،كلماتی به تر مه افزوده است كره
در متن اصلی نيست.
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«حقيقت مطلب يست؟» (مطهري)1357 ،
تر مه :فما هی الحقیقة یاتری فی هیه الحضارة؟ (یوسفیغروي ،بیتا).

 .2-4-4اشتباه مترجم
اشتباه متر م ناشی از بدفهمی یا كمدانی متر م در زبان مبد و مقصد یا موضروت تر مره
است .متأسفانه در ایران از این نوت متر مان ،فراوان داریم و كمتر متر مری اسرت كره در
هر سه رشته توانا باشد .همانطور كه ماك گوایر 1خاطر نشران سراخته اسرت « رون زبران
بيانگر فرهنگ است ،متر م باید دو فرهنگه باشد نه دوزبانه» (اردكانی.)1386،
«نان به نری روز میخورد» (مطهري)1357 ،
تر مه :ییلب رزقه من حی ییلبه الناس (یوسفیغروي ،بیتا)
عبارت فارسی ،یک اصطالح اسرت و بره معنراي فرصرتطلبری و بریمسرلای اسرت و
متر م به علت عدم آگاهی از مفهوم عبارت فارسی ،تر مهاي نادرست ارائره داده اسرت.
پيشنهاد میشود از تر مة «انتهازيٌّ» استفاده شود.
«آیا اوستا كه كتاب مقدس مزدیسنا و منسوب به زردشت است ،هيچگراه تردوین نشرده و
هميشه سينه به سينه نق شده است؟» (مطهري)1357 ،
تر مره :ف ل أنّ أوستا هو الکتاب المقدس لمزدینا وهو کتاب زرادشت؟ وهل إنه لم یکتب
بل نقل بالروایة الشفویة عن ظ ر القلب؟ (یوسفیغروي ،بیتا)
ملة اول فارسی كه ملرة موصرولی بروده و نبرة اخبراري داشرته بره دلير برداشرت
نادرست متر م به صورت یک ملة مستق و سؤالی تر مه شده است .بنرابراین ،تر مره
به این صورت «ف ل أنّ أوستا الیی هو الکتاب المقدس لمزدینا ومنسوب إلی زرادشت ،لم
یدوَّن بل نقل شفویاً؟» پيشنهاد میشود.

1- Guire, Mc.
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« نس و فصر روح ایرانری عبارتسرت از آب و خراك و هرواي ایرران و نره يرز دیگرر»
(مطهري)1357 ،
تر مرره :إن الجههنس و الفصههل للههروح اإلیرانیههة عبههارة عههن هههیین العنصههرین ال غیههر!
(یوسفیغروي ،بیتا)
در متن فارسی ،سه عنصر آورده شده ،امرا در تر مرة عربری آن ،مترر م بره اشرتباه دو
عنصر ذكر كرده و البته اسم عناصر را هم نياورده است .بنابراین ،تر مره بره ایرن صرورت
«إن الجنس والفصل للروح اإلیرانیة هو الماء والتراب وال هواء اإلیرانهی وال شهئ» پيشرنهاد
میشود.
«از نابودي دهها و شهرها كه مزداپرستان منزل دارند ،بپرهيز» (مطهري)1357 ،
تر مه :أحاذر إهالک المدن والقری منازل عبياد یزدان (یوسفیغروي ،بیتا)
«منزل دارند» اصطالحی است كه براي ساكن شدن یا اقامت گزیدن اطرالق مریشرود،
اما متر م به صورت تحتاللفظی تر مه كررده اسرت .بنرابراین ،تر مره بره ایرن صرورت
«أحاذر تدمیر القری والمدن التی یسکن ا عباّد مزدا» پيشنهاد میشود.
«نشانه انحطاط فاري است» (مطهري)1357 ،
تر مه :لیس الداللة علی إنحیا الفکر» (یوسفیغروي ،بیتا)
نویسنده ،مله را به صورت مربت آورده و از فعر «اسرت» ،اسرتفاده كررده ،امرا ولری
متر م به اشتباه ،فع را منفی و به صورت «نيست» ،تر مه كرده است .بنابراین ،تر مه بره
صورت «دلیل علی انحیا فکری» پيشنهاد میشود.
«موكول به وقت دیگر است» (مطهري)1357 ،
تر مه« :موکول لوقت آخر» (یوسفیغروي ،بیتا)
تر مه پيشنهادي :مؤجل لوقت آخر.
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«بر ه اساس و مدركی؟» (مطهري)1357 ،
تر مه :علی أیي أساس و مدرک؟ (یوسفیغروي ،بیتا)
تر مه پيشنهادي :علی أیي أساس و أدلّة.
در نمونههاي اخير ،متر م كلمات را عيناً از فارسی به عربی انتقرال داده در حرالی كره
در زبان عربی نين كلماتی كاربرد ندارند.

 .3-4-4وفظ اعالم با معادل متن اصلي
«دربارب حفظ یا تر مة اسامی خاص در زبان مقصد میتوان گفت كره اسرامی خراص بره
طور كلی غيرقاب تر مرهانرد و از طریرق تر مره بره مرتن زبران مقصرد انتقرال نمرییابنرد»
(ناظميان .)1389 ،در «ارسالم و إیران» متر م در موارد زیادي ،اسمهاي علم را بره همران
شا متن مبد به متن مقصد انتقال داده است.
«این وب غالبا از نباتی موسوم به «هدانه اپتا» بود» (مطهري)1357 ،
تر مه :کان هیا العود غالباً من نبات موسوم به «هدانه اپتا» (یوسفیغروي ،بیتا)
«یای از نسکهاي اوستاي ساسانی موسوم است به «سوزگر» (مطهري)1357 ،
تر مه :ومن نسک أوستا الساسانی منسک یسميی«سوزار» (یوسفیغروي ،بیتا).

 .4-4-4وفظ ساختار خاص متن مبدأ
این مورد فاقد نمونه است.

 .5-4-4بيان نامناس

در متن مقصد

مواردي كه در ادامه به آنها اشاره شده ،نمونههایی از بيان نامناسب در متن مقصد است.
«این تشریفات در مورد آتشادهها نيز مجري است :آتشگاه را در محلی قرار میدهند كره
اطراف آن حتما باز باشد» (مطهري)1357 ،
تر مه :أما التشریفات فی مورد معابد النیران :فینبغی أن یکون المعبد فهی فسهحة وسهیعة»
(یوسفیغروي ،بیتا)
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تر مة این مرالت بره طرور نامناسرب صرورت گرفتره اسرت ،راكره ملرة اول
فارسی ،یک ملة كام خبري است كه نشان دهنده این است كه این تشریفات شام
آتشادهها هم می شود و ملة دوم ،ملة دیگرري اسرت كره محترواي خبرر دیگرري
است  ،اما متر م به اشتباه ملة اول را یک مسنداليه در نظر گرفته و ملرة دوم را بره
عنوان مسند براي آن تر مه كرده است .عالوه برر ایرن ،در انتقرال مفهروم مروردنظر،
نویسنده به خطا رفته است .در ملة دوم كه باز بودن اطراف آتشگاه را نشان میدهد،
متر م با تر مة نامناسب ،وسيع بودن اطراف آن تر مه كرده است .بنرابراین تر مره
به صورت « هیه المراسم تنیب علی معابد النیران؛ یجعلهون معابهد النهار فهی فضهاء
وسیعة أطرافه» پيشنهاد می شود.
«كيفيت نگاوري و حریف بودن و هجوم آوري ما به زبونی ،نان بره نرری روز خروري و
نا نسی و تذبذب بدل شد» (مطهري)1357 ،
تر مه :تبدلت کیفیة هجماتنا وحروبنا ومقاوماتنا إلی الضهع

والفشهل وال هوان وإلهی أن

نیلب رزقا من حی ییلبه الناس وإلی أن نکون بال أصالة ومنافقین (یوسفیغروي ،بیتا)
در این عبارت « ،نگاوري« به صورت «حروبنا»« ،حریف بودن» به صرورت «مقاوماتنها» و
«تذبذب» هم به «منافقين» تر مه شده است .بنابراین ،پيشنهاد میشرود عبرارت بره صرورت
« تبديلت محاربتنا و مخاصمتنا وهجماتنا إلی ال وان واالنت ازیة و إلی أن نکون غیرَ م هیّبین
و متیبیبین» اصالح شود.
«از این تغيير ه رثومههاي دیگر كه به انمان حمله میآورد» (مطهري)1357 ،
تر مه :وما أکثر هیه الجراییم التی صارت تغزونا من آیار هیا الغزو (یوسفیغروي ،بیتا)
در تر مة این عبارت« ،تغيير» به «غزو» كه موردنظر نویسنده نبوده به صورت نامناسرب
تر مه شده است.
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 .6-4-4پرگويي در برابر سادهگويي
«پرگویی یا تر مة آزاد «آخرین اره متر م است»« .توري 1بردان شريوه ))paraphrase
میگوید و خاطر نشان میسازد كه ،هميشره مررز ميران ایرن پدیرده كره شرام بسرط قابر
مالحظه متن اصلی میشود و افزایش عام ،مشخص نيست» (مختارياردكانی.)1386 ،
«یک دسته را دیوها میخواندند» (مطهري)1357 ،
تر مه :فقد کان هناک قسم مهن اآلل هة الیبیعیهة تهدعی ل ها ال نهود :دیوهها أی األجنّهة
(یوسفیغروي ،بیتا)
«دیگر قدرت سابق را نداشتند كه بتوانند در برابر ریانها سدي باشند» (مطهري)1357 ،
تر مه :لم یب ل م ما کانوا یتمتّعون به من القدرة فهی الهبالد والدولهة حتهی یسهتییعوا أن
یصديوا ما یحدث بضدهم من حوادث دینیة مضادة (یوسفیغروي ،بیتا)
نمونة دیگر پرگویی ،آوردن مطالبی است كه نویسرندب كتراب ،آن مرتن را در كترابش
نياورده ،اما متر م دست به پرگویی زده و مطالب اضافی آورده است .نمونه آن را زمرانی
میبينيم كه نویسنده ،قسمتی از متن بن اثير را نق كرده ،اما متر م در حين تر مره ،یرک
پاراگراف به این ار ات افزوده است؛ «یمي سار فنزل بکویی ،فأتی برجل من العهرب ،فقهال
له :ما جاء بکم وماذا تیلبون( »...یوسفیغروي ،بیتا)
«و با مالك دیگري دربارب این آیين قضاوت كنی» (مطهري)1357 ،
تر مه :وأن نحکم له أو علیه بمالک آخر غیر مالک المصادر واألسناد التأریخیة الموجودة
لدینا اآلن من نفس الدین (یوسفیغروي ،بیتا).

 .7-4-4تغيير در صناعات باالخص استعاره
مواردي كه در ادامه به آنها اشاره شده است ،نمونرههرایی از تغييرر در صرناعات بره ویرژه
استعاره است.

1- Toury,G.
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«بسياري از وابستگیهاي بيهوده زندگی را از ميان برد» (مطهري)1357 ،
تر مه :فإن ا حیّمت کثیراً من مناسبات الحیاة الجوفاء (یوسفیغروي ،بیتا)
«وابستگیهاي بيهوده» به «مناسبات الحیهاة الجوفهاء» تر مره شرده و در آن برا آوردن
كلمة «الجوفاء» به عنوان صفت براي «مناسبات» ،استعاره پدید آمده است ،راكه الجوفهاء
به شيئی گفته میشود كه تو خالی باشد.
«ظهور وي دیبا ة كتاب سعادت ایران بهشمار میرود» (مطهري)1357 ،
تر مره :ویعدي ظ ور هیا الملک علی عرش السلیة فی إیران مقدمة فی طری سعادة إیران!
(یوسفیغروي ،بیتا)
دیبا ة كتاب سعادت ایران ،یک تركيب استعاري است كه هنگام تر مه ،این استعاره
حذف شده است.
نمودار ( )4كاربرد زیرگروههاي سطح سربای -عملری در «ارسرالم و إیرران» نمرایش
داده شده است.
نمودار  .4کاربرد زيرگروههای سطح سبکي -عملي در «اإلسالم و إيران»
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هر یک از ویژگیهراي مطررح شرده ،داراي زیرگرروههرایی هسرتند كره تعيرينكننردب
نبه هاي مربت یا منفی تر مه هستند .به عنروان مررال ،زیرگرروه معرادل فرهنگری ،عراملی
مربت است ،اما زیرگروه اشتباه متر م ،عاملی منفی به حساب میآید و كيفيرت تر مره را
پایين میآورد .در ادامه نمودار ( )5كه مربوط به ویژگیهاي مربت و منفی آورده شرده ترا
قضاوت درستی دربارب كيفيت تر مة یوسرفیغرروي از كتراب خردمات متقابر اسرالم و
ایران انجام گيرد.
نمودار  .5ويژگيهای مثبت و منفي «اإلسالم و إيران»

مرحله نهایی ارزیابی كيفيت و مقبوليت تر مه ،ارزیابی آن براساس تانيکهاي منفی
ومربت بهكار رفته در آن است .بنابراین ،با تو ه به نمودار ( )5و مجموت نمره منفی  136و
مجموت نمره مربت  ،83تر مه «خدمات متقاب اسالم و ایران» به «ارسالم و إیران» توسرط
یوسفیغروي داراي كفایت بوده و فاقد مقبوليت است.

بحث و نتيجهگيری
در پژوهش حاضر ،تر مة یوسفیغروي از كتاب «خدمات متقاب اسالم و ایران» اثر استاد
مطهري براساس الگوي ارزیابی كيفی كارمن گارسرس ( )1994مرورد بررسری و ارزیرابی
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قرار گرفت و نتایو بررسی نشان داد كه متر م در تر مرة ایرن كتراب ،بيشرتر رویارردي
مقصدگرا و ارتباطی داشته است.
تر مه حاضر داراي ویژگیهاي منفی بيشتري نسبت به تانيرکهراي مربرت اسرت .برا
تو رره برره اینارره تعيررين كيفيررت و مقبوليررت تر مرره از طریررق ارزیررابی آن براسرراس ميررزان
ویژگیهاي مربت و منفی صورت میگيرد؛ بنرابراین ،مقرادیر بره دسرت آمرده ،بيرانگر آن
است كره تر مرة ارائره شرده از كتراب «خردمات متقابر اسرالم و ایرران» تنهرا از كفایرت
برخوردار است ،اما مقبوليت الزم را ندارد.
متر م در دو سطح «معنایی -لغوي» و «نحوي -صرفی» نسبت بره سرطوح دیگرر مردل
گارسس موفقتر عم كرده و در سطح «گفتمانی -كاركردي» و «سبای -عملی» نيازمنرد
بازنگري است.
ایررن تر مرره ،داراي مصررادیق تر مرة توضرريحی برروده و ایررن توضرريحات در دو شرريوب
«توضيح داخ پرانتز» و «توضيحات اشراب شده در داخ متن» دیده میشود.
از عيوب اساسی تر مه ،حذف هراي مخر و نابجرا اسرت كره فراترر از حرذف واژه و
مله بوده و شام حذف پاراگراف و حتی حذف  40صفحه از مطالرب كتراب اسرت .در
كنار پدیدب حذف در این تر مه ،شاهد پدیده بسط یا پرگویی بيش از انردازه هسرتيم كره
گاه منجر به تحریف متن میشود.
متر م در تر مة كتاب «خدمات متقاب اسالم و ایران» زحمات فراوانری كشريده و بره
خوبی از عهدب تر مه این كتاب برآمده است ،اما در نهایت ،كاستیهرایی در تر مره ایرن
كتاب دیده میشود كه پيشرنهاد مریشرود در ویراسرتی دیرد ،ایرن نرواقص و كاسرتیهرا
برطرف شود.
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