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  اثر «رانيا و اسالم متقابل خدمات» کتاب بيتعر یبررس

  گارسس مدل براساس یمطهر استاد

  رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،عرب اتيادب زبان و گروه، ارياستاد  مريم بخشی 
  

 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،زبان عرب ميارشد مترج يکارشناس   کبری ظفری
  

 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا يمدن ديدانشگاه شه ي،عرب اتيزبان وادب يدکتر يدانشجو سپيده باقری

 
 چکيده
نظریرة  . شرود یآن منجرر مر    ير بره رشرد و تام   از كار تر مه است كه یتر مه، بخش مهم یابینقد و ارز
 ميزان قابليت و كيفيرت مترون تر مره    يارهايدارا بودن مع  يبه دل (6665) ة گارسستر مكيفيت  ارزیابی

 ياستاد مطهر« رانیا خدمات متقاب  اسالم و»كتاب  .كارآمد است اربسي هادر تشخيص سطح كيفی تر مه
زبان  ، به«اإلسالم و إیران»است كه با عنوان  استيفرهنگ و س خ،یتار ةنيبر سته در زم هاياز  مله كتاب

و « گارسس كارمن والرو» يبر الگو هيبا تا كتاب نیدر پژوهش حاضر، تعریب ا .تر مه شده است یعرب
قررار   یمرورد بررسر   ،یلر يتحل -یفيو بره روش توصر   یو سبا یگفتمان ،يدستور ،یدر  هار سطح واژگان

تنهرا   -ترشر يب یمنفر  يهاکيبا تو ه به تان- بیتعر نیآن است كه ا انگريپژوهش، ب يهاافتهیاست.  گرفته
نسربت بره    «یصررف  -ينحرو »و  «يلغو -ییمعنا». متر م در دو سطح تيبرخوردار است نه مقبول تیاز كفا

 «یعملر  -یسربا »و  «يكراركرد  -یگفتمران »در سرطح   و كررده  عمر   ترمدل گارسس موفق گریسطوح د
 ،شرام  حرذف واژه  مخر  و نابجرا اسرت كره      هراي تر مه، حذف یاساس وبياست. از ع يبازنگر ازمندين

از انردازه   شيبر  ییپرگرو  ایر بسرط   بدیر متعدد است. در كنار حذف، شاهد پد پاراگراف و صفحات ، مله

 .شودیمتن م فیكه گاه منجر به تحر ميهست

 و اإلسرالم  ران،یر ا و اسالم متقابل خدمات گارسس، یالگو ترجمه، نقد واژگان کليدی:

 .إیران

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولm.bakhshi8@gmail.com 
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 مقدمه

انتظاري كه »مبد  به متن مقصد، همواره به دنبال معنا بوده و  تر مه به معناي برگردان متن
 «كنرد تررین آسريب، معرادل مناسرب را انتخراب      رود، ایرن اسرت كره برا كم    مترر م مری   از

به طور ناخودآگاه و تجربی دست به  . هر متر می بنا بر شمی كه دارد(6868)طهماسبی، 
گيرري  اما امروزه با تو ه بره  هرت   ،زندها میها وآسيباقداماتی در  هت رفع این نقص

ابزارهایی براي رویرارویی برا مشراالت     ةها و عرض هان به سوي علمی كردن تمام حرفه
و یا بهتر بگرویيم   به ابزارهایی دارد. این ابزارها آن، تر مه نيز از این امر مستثنا نبوده و نياز

 ةها و نيرز عرضر  بندي آنقهها، راهی است براي آشنایی بيشتر با مشاالت تر مه، طبنظریه
 .(6836پور، )مهديرو گيري در  هت ح  مشاالت پيشهایی براي تصميمح راه

سرنجی و  نظرران تر مره در زمينرة كيفيرت    تاكنون نظریات مختلفی از سوي صراحب 
تررین مسرائ  مررتبط برا نظریره و عمر        یای از مهرم »ها ارائه شده است. ارزیابی تر مه

تر مه و تبيين نسبت آن با عم  تر مه است. برخری از نظریرات    تر مه، تعریف نظریة
تر مه، متن مبد  را در اولویت قرار داده و به اصطالح نویسنده محورند و برخی دیگرر  

توان شوند، اما در هر صورت میمحور محسوب میبه متن مقصد تو ه داشته و مخاطب
)افضرلی و  « ام شرده، درنظرر گرفرت   هاي انجها را معياري براي نقد و ارزیابی تر مهآن
 (.6863اللهی، اسد

ترین نظریات مقصدگرا اسرت كره در  هرار سرطح ارائره      گارسس، یای از مهم ةنظری
توانرد الگرویی كارآمرد  هرت ارزیرابی سرطح كيفری        شده و به دلي   امع برودن آن، مری  

 ها باشد. ها و ميزان مقبوليت و كفایت آنتر مه
خردمات  » تر مرة كتراب  ندي كه ارزیابی آن مغفول مانده، هاي ارزشماز  مله كتاب
، اثر استاد شهيد مرتضی مطهري است. این كتاب توسط استاد محمد «متقاب  اسالم و ایران

به زبران عربری تر مره شرده اسرت. ارزش      « ارسالم و إیران»یوسف هادي غروي با عنوان 
ة در پرژوهش حاضرر، تر مر   كند.  هانی كتاب، ضرورت ارزیابی تر مه آن را تو يه می

برا تايره برر روش     و نظریة گارسرس نظر )به صورت كام ( براساس  لد دوم كتاب مورد
مورد بررسی قرار گرفتره و برا بيران نارات      SPSSافزار استفاده از نرم وتحليلی  -توصيفی

 مثبت و منفی تر مه، ميزان كفایت و مقبوليت آن سنجيده شده است. 
 ویی به سؤاالت زیر است:پژوهش حاضر درصدد پاسخگ



 211 |بخشی و همکاران 

 

، نظریرة گارسرس  یرک از سرطوح  هارگانره    ، با كردام «ارسالم و إیران» تر مة كتاب -6
 مطابقت بيشتري دارد؟

یک از از كدام ، براساس الگوي گارسس«م و ایرانخدمات متقاب  اسال» تر مة كتاب -1
 هاي مقبوليت و كفایت برخوردار است؟ویژگی

 ن پژوهش، دو فرضيه مطرح است: هاي ایبا تو ه به سؤال
از سرطوح   نحروي  -سرطح صررفی  ، برا  «و ایرران  خردمات متقابر  اسرالم   » تر مة كتاب -6

 .دارد يشتري، مطابقت بنظریة گارسس هارگانه 
 یژگیوداراي گارسس،  يبراساس الگو ،«رانیخدمات متقاب  اسالم و ا» تر مة كتاب -1

 الزم را ندارد. تیو كفابوده  تيمقبول

 پيشينۀ پژوهش. 0

بررسی قرار گرفته است كه در این  ، موردنظریة گارسسمبناي هاي ارزشمندي برپژوهش
 .شودها اشاره میبه برخی از آن بخش

نقرردي بررر »( در مقالررة خررود بررا عنرروان 6867محمررد رحيمرری خویگررانی و همارراران )
لغروي   -اییالبالغره از منظرر سرطح معنر    نهرو  ةهاي واژگانی محمد دشتی در تر مانتخاب
اساس )ت( را بریالبالغه امام علاز نهو یتر مة محمد دشت یواژگان يهاانتخاب« گارسس
مورد بررسی قرار داده و به این نتيجه تر مة گارسس  یابیارز يالگو يلغو -ییسطح معنا

در  یبه بسط واژگران  زياز هر   شيخود، ب یواژگان يهادر انتخاب یكه دشت رسيده است
 .است آورده يرو کیدئولوژیو ا يريتر به بسط تفستلف و از همه مهممخ يهاقالب

اهلل یرزدي  نقد و ارزیابی كيفيت تر مرة قررآن آیرت   »( در مقالة 6867محمدحسن امرایی )
در ارزیابی كيفی تر مة قررآن  « م(؛ مطالعة موردي: سورب بقره6665براساس نظریة گارسس )

 هراي اسرت و داده  يريتفسر  -یحي، هم توضر تر مه نیااهلل یزدي به این نتيجه رسيده كه آیت
از  شرماري یو بسرط خالقره دارد و هرم، مروارد بر      حيو توضر  فیر تعر رگرروه یز يبرا ياريبس
 .داده است ي ا ودرا در خ متعدد آن هايرگروهیبا نظریة گارسس و ز قيقاب  تطب هايداده

ادبری فارسری بره     مترون  تر مرة ارزیابی » ةمقال( در 6861زاده و همااران )عيسی متقی
(« 6869)پيرام رهبررانقالب بره مناسربت موسرم حرو        عربی براساس مدل كارمن گارسرس 

هرایی را در ایرن تر مره    پيرام رهبرر انقرالب بره زبران عربری،  رالش        ةضمن بررسی تر م
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 یابیر و معرادل  یو عربر  یدو زبان فارس نيمو ود ب یفرهنگ يهاتفاوتشناسایی كرده كه 
 فرآینرد مهرم در   يهرا از  الش یایاختالفات،  نیابراساس  يدستور و یدر سطح واژگان

قبم  ،اساس نیبر ا یواژگان یابی ون اقتباس و معادل يموارد ني. همچناستتر مه  نیا
برردن واژگران عرام در برابرر خراص و بررعاس،        كرار و بسط واژگان در زبان مقصرد، بره  

 است. حوزه بوده نیا يهاش ال نیترو... از مهم انهياز زبان عام يریرپذيتأث
داسررتان  یفارسرر ةنقررد تر مرر»( در مقالررة 6866محمرردنبی احمرردي و زهرررا قنبررري ) 

انرد  به این نتيجره رسريده  « گارسس يالگو يلغو -ییسطح معنا یةبراساس نظر« نهرالذهب»
برا   قير قابر  تطب  يهااز داده يموارد محدود «يلغو -ییمعنا»تر مه از لحاظ سطح  نیاكه 
 يدارا« اقتبراس »داده اسرت.   يآن را در خرود  را   دمتعرد  يهرا رگروهیگارسس و ز یةنظر
 است.مورد را دارا بوده  نیكمتر «حيتوض»و بسامد  نیشتريب

نقرد تر مرة فارسری منتخرب آثرار      »( در مقالة 6866پور ملای )زهره گر ی و رقيه رستم
  ير  بران خل» نتخب آثارتر مه م، «گارسس يمدل نظر یةبر پا «حمام روح» بران در كتاب 

نظریة نقد تر مة گارسس  یة( را بر پا6877) ینيحسن حس ديس «حمّام روح»در كتاب  « بران
 نیر . دستاورد ادهدیقرار م قيمطالعه و تحق ردوم یليتحل -یفيتوص وهيبا ش در هر  هار سطح

عملاررد   ی،سراخت واژه -يو نحرو  يلغو -ییمعنا ةنيآن است كه متر م در زم انگری ستار نما
 .ظاهر شده است فيضع نسبتاً یو گفتمان یداشته و در سطوح سبا يبهتر

اند، تاكنون پژوهشری در حروزب   و ویی كه نگارندگان مقاله انجام دادهبراساس  ست
به عم  نيامده اسرت  « خدمات متقاب  اسالم و ایران»غروي از كتاب بررسی تر مة یوسفی

 رود.می شمارو از این منظر پژوهشی نو به
 

 . معرفي کتاب  3
، روحانی شيعه و اسرتاد فلسرفه   مطهرياز آثار مشهور استاد « خدمات متقاب  ایران و اسالم»

مطهري این كتاب را برراي دفرات از اسرالم در برابرر ادعاهراي       استادو علوم اسالمی است. 
در  كروب نیر زرنوشرته اسرت.   « دو قرن ساوت»اب مشهور در كت كوبعبدالحسين زرین
را مرورد انتقراد    رانیر فتح ا انیرفتار اعراب مسلمان در  ر« دو قرن ساوت»كتاب مشهور 
معتقد بود  كوبنیدانست. زر« غارت و كشتار»را همراه با  رانیرود اسالم به اقرار داد و و
كره   اعتقراد داشرت   يمطهرر اسرتاد  اما  ،مسلمان كردند ريرا با زور شمش انيرانیا ،كه اعراب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88_%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA
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اسالم را هماهنگ با عقر  و   نیكه داشتند د یعال یو فلسف یفرهنگ ةبه خاطر سابق انيرانیا
 .رفتندیو آن را پذ افتندیفطرت 

و  قررار داده  یرا مورد بررسر  یرانیا تيكتاب مفهوم مل نیدر فص  اول ا يمطهراستاد 
 نيبر  ی ه قبر  و  ره بعرد از برخرورد نظرام     -با اسالم  انيرانیارتباط ا بنحو بهطور مستند به

 يبه اسالم از رو انيرانیا شیكه گرا سدینویفص  دوم م در .پردازدیم -انيرانیاعراب و ا
 هرا یرانر یاسرتعداد ا  نيچنر مث  عدالت و هم یاسالم يهابلاه با عشق به آموزه ،نبودها بار 
 سرندگان ینو یبعضر  يبخش به ادعاها نیدر ا يمطهراستاد است.  اسالم بوده رشیپذ يبرا
فص  سوم كتراب برا عنروان     در است. طور مستند پاسخ دادهبودن اسالم به یليبر تحم یمبن
اسرتعداد و ابتارار    يگریاز هر قوم د شيب انيرانیكه ا سدینویم« مبه اسال انيرانیخدمات ا»

 .پدیا(ویای ؛)ر.ك اسالم قرار دادند اريخود را صادقانه در اخت
اسرت   یكتاب حاضر پاسخ به سه پرسش»دارد كه  تأكيد كتاب ةدر مقدم يمطهراستاد 
و  یرانیو ملت ا رانیو اسالم است: اول پرسش مفهوم ا رانیا بها دربارپرسش نیتركه مهم
در بسرط و گسرترش اسرالم و ظهرور دادن      انير رانیها با اسالم؛ دوم پرسش سهم انسبت آن
 . «رانیا ییدر شاوفا سالمو باالخره سهم ا یتمدن اسالم

 1. مدل ارزيابي کارمن والرو گارسس2
ه ارائه شد نظران تر مههاي مختلفی از سوي صاحبسنجی تر مه، دیدگاهكيفيت بدربار

ابعاد متن از اهميت  ةاست. در این ميان مدل گارسس به دلي   امع بودن و پرداختن به هم
 كررده ( مدلی تركيبی در ارزیرابی تر مره ارائره    6665) گارسس»بسزایی برخوردار است. 

و عقایرد دیگرر صراحب    (، آرا6693) 1و داربلنره  ینری است كه مركب از مدل پيشنهادي و
 و 3، نروبرت 7، مرونن 1، وازكره ایرورا  9، دليسر  5، نيومرارك 8نایردا  نظران در امر تر مه ماننرد 

                                                                                                                                         
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. 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 201

 

هراي مثبرت و منفری    ویژگری  ةها برر پایر  است. در الگوي گارسس، تر مه 6سنتویو یاتوري
هاي آن( و در نهایت، دو معيرار كفایرت و مقبوليرت، بررسری و     )و زیرگروه بيانگر كيفيت

  .(6861)رشيدي و فرزانه،  «شوندبندي میرده
هراي مرتن مبرد  و مرتن مقصرد،  هرار سرطح پيشرنهاد         سس براي ارزیرابی شرباهت  گار

 ( است. 6هاي آن به شرح  دول )و زیرگروه كند. این  هار سطحمی

 ها در نظريۀ گارسسهای آن. سطوح و زيرگروه0جدول 
 سطح
 لغوی -معنايي

 سطح
 ساختيواژه -نحوی

 سطح
 کارکردی -گفتماني

 سطح
 عملي -سبکي

 اللفظیترجمة تحت توضیحتعریف یا 
تغییر به علت اختالفات 

 فرهنگی -اجتماعی
 بسط خالقه

 اشتباه مترجم تغییر لحن تغییر نحو یا دستورگردانی معادل فرهنگی یا کاربردی

 تغییر دیدگاه اقتباس
تغییر ساختار درونی متن 

 مبدأ
حفظ اعالم با معادل متن 

 اصلی

 جبران بسط یا بسط نحوی
ات تعدیل اصطالح

 ایمحاوره
حفظ ساختار خاص متن 

 مبدأ

 حذف منظور متن اصلی توضیح یا بسط معنی قبض نحوی
بیان نامناسب در متن 

 مقصد

عام برابر خاص یا 
 برعکس

 حذف حواشی تلویح، تقلیل و حذف
پرگویی در برابر 

 گوییساده
 تغییر نوع جملة ترجمه ابهام

 
 تغییر در صناعات

 (2442) گارسسمنبع: 

تروان از دیردگاه دیگرر بره سره گرروه عمرده كره هرر نروت           هرا را مری  این تانيک ةهم»
 .5، كاهش8، مانش)حفظ(1اي را دربرمی گيرد، تقسيم كرد: افزایشتر مه

 پردازندداده شده در متن مبد  میهایی كه به بسط اطالعات افزایش، تانيک ةدر حيط
توضرريح، تغييرررات ناشرری از  بينرری،، دگرگردانیكرره عبارتنررد از: تعریررف، بسررط، دسررتور 

 فرهنگی، تغيير در ساخت درونی متن مبد ، بسط خالقه و تفصي .  -اختالفات ا تماعی

                                                                                                                                         
1  - Sentoio Yaturi 

2- Addition 

3- Conservation 

4- Suppression 
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عبارتنرد از: معرادل   ، گنجرد )حفرظ( اطالعرات مری    هایی كره در حروزه مرانش   تانيک
،  برران، تغييرر نروت  ملره،     اللفظری تر مرة تحرت  فرهنگی، اقتباس، ابهام، تر مه قرضی، 

 عادل، تغيير لحن، حفظ اسامی خاص و ساختارهاي خاص متن مبد . نارسایی در م
مایره  گيرند، عبارتند از: كاهش، حذف، حرذف برن  هایی كه كاهش را دربرمیتانيک

اشرتباه یرا    ي، حذف قسمتی از مرتن یرا پراراگراف و   امتعهدانه، تعدی  اصطالحات محاوره
 .(6831اردكانی، مختاري) «انگاري مترجساده

افزایش، مانش )حفرظ(  سه گروه لحاظ كردن و  نظریة گارسس  هار سطح  با بررسی
( 1)تروان بره سره دسرته مثبرت، منفری و خنثری طبرق  ردول          ، این تانيک را مری و كاهش
 بندي كرد.تقسيم

 های کاربردی در نقد ترجمه براساس نظريۀ گارسس. تکنيک3جدول 

 های خنثيتکنيک های منفيتکنيک های مثبتتکنيک

 دل فرهنگیمعا
 اقتباس
 بسط
 2تعین

 جبران
 دستورگردانی

 دگر بینی
 توضیح

 تغییر برحسب اختالفات
 فرهنگی -اجتماعی

 حفظ صناعات ادبی
 

 ابهام
 2ترجمه فرضی
 3ساده سازی

 اللفظیترجمة تحت
 2نارسایی

 تغییر لحن
 تغییر ساختار درونی

 5حذف
 تعدیل
 کاهش

 حفظ ساختارهای متن مبدأ
 بسط خالقه

 پرگویی
 تباه مترجماش

 حذف وتغییر صناعات ادبی

 تغییر در نوع ظرفیتی جمله
 حفظ اسامی خاص متن مبدأ

 تعریف
 

 (2376) اردکانیمختاریمنبع: 

                                                                                                                                         
1- Concretion 

2- Calque 

3- Simplification  

4- Inadequqcy 

5- Suppression 
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تر مرة كتراب   تر مرة گارسرس،    یابیر ارز یشناسر با اسرتفاده از روش  ة حاضردر مقال
و  دیرر د يالگررو ،یشناسررروش نیررا»نظر مررورد نقررد و تحليرر  قرررار گرفترره اسررت. مررورد
 دگاهیر از د تر مة ادبی یابیارز يبرا ندیگویم Polysystemicه آن كه ب یطرافاأل امع
 هرا يمتر م اعم از تنگناها و آزاد يهانهیتا ناقد تر مه، گز دهدیبه دست م یو ادب یعلم

ملمرروس، ريغ ،يمغرضررانه، طرفدارانرره، خررام، ناپخترره، نظررر يرا بشناسررد و از اظهارنظرهررا
 .(6831 ،اردكانیمختاري) «كند زيپره یطقمنريمستدل و غريغ

 «خدمات متقابل اسالم و ايران». کاربست نظريۀ گارسس در ترجمۀ کتاب 4
 لغوی -. سطح معنايي4-0
 . تعريف يا توضيح4-0-0
 «حيتوضر »و  یصرفت  ةشربه  ملر   ایر  یواژه است به صورت عبارت اسم یمعن انيب «فیتعر»

و  یمخاطب اصرل  نيب یزبان ای یفن ،یات فرهنگاست كه برحسب اختالف یافزودن اطالعات
ایرن معنری كره وقتری     به » (6831 ،اردكانیمختاريكند )یم دايمخاطب تر مه ضرورت پ

در انتقال آن به زبان  خورد كه خاص یک فرهنگ استاي برمیبه واژه متر م در تر مه
تر مره شرده در   مرتن   بمقصد باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائه دهرد ترا خواننرد   

 .(6861)صيادانی و همااران،  «ق با  الش موا ه نشوددرك معنی دقي

نهاد از قوه بره فعر     روحی مقدس و نياو ةاهورامزدا اراده قدوسی علوي خود را به وسيل»
 (6897)مطهري،  «)خرد مقدس( ناميده است «سپنت مئنيو»آورد كه او را می

رادته العلویة المقدسة بواسبة روح مقدس نافع وخیر إن أهورا کان یفعل ما یرید بإتر مه: 
 «)کمااا یقااول قاادماء الفالساافة بالعقاال األول(«سااتنت مئنیااوع العقاال المقاادس»دعاااه: 
 (تاغروي، بی)یوسفی

اي را بره عنروان   ، متر م براي تفهيم بيشتر مطلب برراي خواننرده،  ملره   این عبارتدر 
 .توضيح عق  مقدس در داخ  پرانتز افزوده است

 (6897)مطهري،  «رفتاص  تعدد زو ات، اساس تشاي  خانواده به شمار می»
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فای ایاران القادیم    إن تعدّد الزوجات یعتبر هو األصل فی أساس تشکیل األسارة  تر مره:  
 (تاغروي، بی)یوسفی )لدی األشراف(

در این عبارت، متر م به منظور رفع ابهام و برداشت نادرست مخاطب، توضيحاتی در 
گرفت، شاید براي خواننرده ایرن   زیرا اگر این امر صورت نمی ،اي عبارت افزوده استانته

ایرران و همچنرين در    ةآمد كه موضوت تعدد زو رات، امرروزه نيرز در  امعر    فار پيش می
مورد تمامی طبقات  امعه به عنوان اص  اساسی در تشاي  خانواده، رایرو اسرت. صرفت    

 رفته است. اركبه نث است، هم نادرستؤكه م ایران

 (6897)مطهري،  «بهدین»
 تا( غروي، بی)یوسفی بادین: الدین األحسنتر مه: 

 است.متر م در كنار انتقال این كلمه به زبان مقصد، آن را توضيح داده 

 (6897)مطهري،  «هاگات»
 .تا(غروي، بی)یوسفی ها: النشيد الدینی الزرادشتیگاتتر مه: 

 کارکردی. معادل فرهنگي يا 4-0-3
اي در اي از فرهنگ زبان مقصد به عنروان  رایگزین واژه  معادل فرهنگی، پيدا كردن واژه»

گوید: واژگان و اصطالحات فرهنگی باید با معرادل مناسرب   زبان مبد  است. نيومارك می
به دلي  دارا برودن   هاكه برخی واژه،  را(6867)امرائی،  «فرهنگ مقصد،  ایگزین شوند

برا   رهنگی یا كاركردي در زبان مبرد ،  نانچره برا اسرتفاده از فرهنرگ لغرت و      بار معنایی ف
اي پذیرفتنی و قاب  فهم براي مخاطب به استفاده از معادل اوليه واژه، تر مه شوند، تر مه

متر م توانمند باید با شناسایی  نين واژگانی، معادل مناسبی را  ،دهد. از این رودست نمی
 .كند، داراي همان مفهوم و كارایی است، انتخاب كه در فرهنگ زبان مقصد

 (6897)مطهري،  «روي استعمار سياه با دست پروردگانش»
 تا( غروي، بی)یوسفی شاهت وجوه ربائب المستعمرین العمالء الخونة المجرمین!..تر مه: 
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 است.« رویش سياه»معادل فرهنگی  دقيقاً« شاهت و وه»

 (6897هري، )مط «شش و پنو خير و شر است در»

 تا(غروي، بی)یوسفی یحار فی مسألة الخیر والشر تر مه:

این عبارت بپردازد، معادل كراركردي آن   اللفظیتر مة تحتمتر م به  اي ایناه به 
 را در زبان مقصد، ارائه داده است تا براي مخاطبان نامفهوم و نامأنوس نباشد.

 (6897مطهري، ) «آزادي و قدرت قاب  تو هی پيدا كرده بودند»
 تا(، بیغرويوسفیی) وجدوا ألقدامام موضعاًتر مه: 

 (6897)مطهري،  «آنگاه ببين تفارت ره از كجاست تا به كجا»
 ( تاغروي، بی)یوسفی یم تری أنت بنفسک البون الشاسع بیناماتر مه: 

صالح كار كجرا و مرن خرراب    »معروفی است از اشعار حافظ: ة سخن مطهري كه  مل
( بره صرورت دقيرق    1)حرافظ شريرازي، غرزل     «تفاوت ره از كجاست تا به كجا نيببكجا/ 

از ایرن رو، تر مره بيرت بره      بلاه از معادل كاركردي آن استفاده شده است. ،تر مه نشده
« أین صالح العمل منّی السکران/ أنظر: مِن أیان إلای أیان اخاتالف الباریقین؟!     »صورت 

 شود.پيشنهاد می

 . اقتباس4-0-2
یابی تقریبی ميان مضمونی در زبان مبد  و مضمونی معادل»سازي به عنوان اس یا هماننداقتب

تعریرف  « ثيري مشابه در ذهرن خواننرده دارد  مشابه و یا نزدیک به آن در زبان مقصد كه تأ
كرار برردن   هرم بره   نظریرة گارسرس  ( در کینزد ی)معن اقتباس .(6861شده است )كمالی، 

 يو بررا  ابرد ییمشابه انتقرال مر   تيموقع قیاز طر یاميپ وه،يش نیمعادل  ا افتاده است. در ا
بره صرورت    .(6831 ،یاردكران ي)مختار نافع است یفرهنگ ينهادها ایاصطالحات ة تر م
اي یا اصطالحی در توان گفت همان معادل فرهنگی است. بدین معنی كه كلمهتر میساده
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رهنگ دیگر همان كلمره یرا   در یک ف، اما یک فرهنگ خاص، یک مفهوم مشخصی دارد
 رود كه مشابه همان مفهوم است.می كاربه اصطالحی واصطالح و ود ندارد 

 (6897)مطهري،  «و دست و پاگيرِ آنها را براندازدسنن و نظامات كهنه »
 أن یضااع عاانام إصاارهم واألغااالل التاای علاایام ماان الساانن واألنظمااة البالیااة تر مرره: 
  تا(غروي، بی)یوسفی

ما مفهوم  ةدر فرهنگ فارسی و ود دارد و هم بارت، اصطالح دست و پاگيراین عدر 
اما در زبران عربری همران اصرطالح برا همران مفهروم و رود نردارد.           م،كنيآن را درك می

اي را كره برا   متر م  ون نتوانسته عبارت مناسبی براي بيان این مفهوم بيابد، كلمه بنابراین،
 است. برده كاربه این مفهوم تناسب داشته باشد،

 . بسط نحوی4-0-4
 «زودن یرک یرا  نرد واژه بره تر مره برحسرب ضررورت       بسط نحوي عبارت است از افر » 
در بسط نحوي، متر م بنا بره ضررورت سراختار زبران مقصرد،       .(6831 ،اردكانیمختاري)

 یعنری عبرارتی   ؛تر شودكند تا عبارت براي خواننده، مفهومهایی را به متن اضافه میافزوده
تصرریح بره معنراي    »شرود.  در تر مره تصرریح مری    ه در مرتن مبرد  بره تلرویح بيران شرده      ك

گيررد  . تصریح وقتی صورت مری استهاي تر مه آشاارسازي است و یای از هماهنگی
فرر،  )خزاعری  «یابرد كه اطالعات متن مبد  با صراحت و وضوح بيشتر به تر مه انتقرال مری  

6866). 

 (6897 )مطهري، «كابوس به پایان آمد»

 (تا، بیغرويیوسفی) المظلهکیا ارتفع الکابوس تر مه: 
 افزودن صفت المظلمتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «تنها كسی كه از تخمه شاهی باقی مانده بود، این دو دختر بودند»
 مان أخواتاه  أحاد ساوی هااتین البنتاین      إذ ذاکفلام یبا  مان بایرة الملاوک      تر مه: 

 تا(، بیغرويیوسفی)
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 (6897)مطهري،  «آوردهاي دیگر كه به  انمان حمله می ه  رثومه ن تغييراز ای»
 تا(، بیغرويیوسفی) من آیار هیا الغزوالجراییم التی صارت تغزونا  هیهوما أکثر تر مه: 

 (6897هري، )مط «مسأله حقوق زن نباید اشتباه كرد اعتقاد عظيم به خون و نژاد را با»
فی ذلاک  ن العقیدة السائدة بالدم والعنصر ومسألة حقوق المرأة فال ینبغی الخلط بیتر مره:  
 تا(، بیغرويیوسفی) العاد البائد

ة ، متر م پس از آوردن معادل كلمه در متن مقصد و تر مر بيان شدهدر تمامی موارد 
سرازي مفهروم، عناصرر نحروي     در ساختار زبان مقصد،  هت توضيح بيشتر و شفاف  مله

 افزوده است.

 قبض نحوی. 4-0-5
هاي اندك در بردن واژه كاربه عبارت است از ،كه عاس بسط نحوي است قبم نحوي 

كمترر از واژگران    ،؛ در واقع در قبم نحوي، واژگان تر مههاي بسيار زبان مبد برابر واژه
 زبان مبد  هستند.

 (6897)مطهري،  «است بسيار پيچيده، مبهم و درهم و خرافیعقائد زروانی مجموعا »
 تا(، بیغرويیوسفی) والعقائد الزروانیة مجموعة خلیبة وخرافیةر مه: ت

كه  هار صفت اسرت بره صرورت    « یخراف درهم و مبهم و ده،يچيپ اريبس»هاي عبارت
 تر مه شده است. «خلیبة وخرافیة»دو صفت 

 ( 6897)مطهري، « پاي به عرصه نهادهذبح و قربانی با مراسم شگفت آوري »
 تا( ، بیغرويیوسفی) ی مناسک القربان طقوس عجیبةإل أضیفتتر مه: 

، متر م عالوه بر ایناه از معرادل كراركردي اسرتفاده كررده، دسرت بره       این عبارتدر 
بره صرورت یرک واژه    « پراي بره عرصره نهراده    »قبم نحوي نيز زده اسرت بره طروري كره     

 .تر مه شده است«  ضيفت»
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 (6897)مطهري،  «دوپهلو و كشدارتعاليم »
 ( تاغروي، بییوسفی) مباطةتعالیم  تر مه:

 تقلي  یافته است.« مباطة» ببه یک واژ در تر مه« دو پهلو وكشدار»توضيح: 

  «و هررر دختررري تررا زمرران ازدواج داراي همررين حقرروق بودنررد  تررا سررن بلرروغهررر پسررري »
 ( 6897)مطهري، 
 تا( ، بیويغریوسفی) کان لکل بنت نفس هیا الح  إلی أن تتزو  وکیلک للولدتر مه: 

 ایی بسنده كرده است. ه ا شده، متر م به این  ابهترتيب  مله،  اب در این عبارت،
-در فهم  مله اختالل ایجراد مری  كه  اول، د ار قبم شده است لة م ةدر تر مهمچنين 

برراي دخترر،    سن بلوغ در نظرر گرفتره شرده و    ،در متن اصلی براي پسر ،به بيان دیگر .كند
-مخاطب  نين برداشرت مری   «وکیلک للولد»اما وقتی متر م تر مه كرده:  ،زمان ازدواج

 نظر است.راي پسر هم، همان سن ازدواج موردكند كه ب

 (6897)مطهري،  «كردند تقویتو  تأیيد تجدید وساسانيان این نظام را »
 (تاغروي، بییوسفی)إنما أیده الساسانیون تر مه: 

خالصه كررده و از  «  یده»تأیيد و تقویت را در فع  متر م در این عبارت سه فع  تجدید، 
 مؤلفة قبم نحوي استفاده نموده است.

 . عام برابر خاص يا برعکس4-0-6
 «اسرعیرا بر   )ذات( بره خراص   اسرت لغرت عرام    ةتر مر  ،عاسرعام در برابر خاص یا بر  
بدین صورت كه گاهی نویسنده، اسمی را به صورت عام بيران   ؛(6831اردكانی، مختاري)

نویسرد. یرا برخری مواقرع، بررعاس آن      متر م، آن را به صورت اسم خاص مری  اماكرده، 
 آورد.اسم خاص را در تر مه به صورت اسم عام مییعنی كند؛ عم  می

است، تا این  دانشگاهكند كه در این قرن مردي كه مدعی مقام استادي هيچاس باور می»
 (6897)مطهري،  «حد تجاه  كند؟
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 ؟!جامعة طااران أحد یصدّق أن یتجاهل هکیا رجل یدعی أنه من أساتیة فال من تر مه: 
 تا(، بیغرويیوسفی)

را بره  « طهرران »، كلمه ، اما متر مبه صورت عام مطرح شده« دانشگاه»، این عبارتدر 
 آن افزوده و اسم عام را تبدی  به اسم خاص كرده است.

كننرد،  م برودن زردشرت بحرث مری    كتاب كه را ع به تاریخی یا موهو 71ة در صفح مثالً»
 (6897)مطهري،  «گویندمی

من کتابه حاول حقیقاة وجاود زرادشات      23 فی صفحة الدکتورالمعینیبح  هیا تر مه: 
 (تاغروي، بییوسفی) واسبوریته ویقول

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

 . ابهام  4-0-7
شرود.  هاي مختلف یک صورت واحد، منجر بره ابهرام مری   شناسان معتقدند كه داللتزبان

ابهرام   -8ابهرام لغروي،    -1ابهرام دسرتوري،    -6نيومارك ابهام را هفت نوت دانسرته اسرت:   
ابهرام   -7 و ابهرام ار راعی   -1ردي، ابهرام در گرویش فر    -9ابهام فرهنگری،   -5كاربردي، 

 . (6871تعاري یا مجازي )نيومارك، اس

 (6897دت از زمان زردشت باقی مانده است )مطهري، یک عبا تنها یک رسم و
 ( تا)غروي، بی وإنّما بقی مرسوم عبادة واحدتر مه: 

 ةشود،  نانچه بره مرتن فارسری كتراب مرا عره نانريم، متو ر       مالحظه میهمانطور كه 
إنّماا بقای مرساوم و    »از این رو، تر مه به صورت تر مه شده نخواهيم شد.  ةهوم  ملمف

 .شودپيشنهاد می« تقلید عبادی واحد
نمرایش   «ارسرالم و إیرران  »در لغروي   -سطح معنرایی هاي ( كاربرد زیرگروه6) نمودار

 .داده شده است



 201 |بخشی و همکاران 

 

 «إيران و اإلسالم» در لغوی -معنايي سطح هایزيرگروه . کاربرد0 نمودار

 

 ساختي(صرفي )واژه -. سطح نحوی4-3
 اللفظي. ترجمۀ تحت4-3-0
خرود در  هراي معنرایی   ، عناصر سازنده  مله در زبان مبد  با معرادل اللفظیتر مة تحتدر 

به عبارت دیگر، در برابر هرر   .(6861شود )صيادانی و همااران، زبان مقصد  ایگزین می
 شود.با همان ترتيب نوشته می زبان مقصد و اي ازواژه از زبان مبد ، واژه

  «ح كنررد،  شررم خرردا را كررور كرررده اسررت  آیررين مررزدا خواسررته ابررروي خرردا را اصررال  »
 (6897)مطهري، 
 تا(، بیغرويیوسفی) دین مزدا أراد أن یکحل عین مزدا فأعماهاتر مه: 

رانيران  كره در فرهنرگ ای  متن اصلی متر م بدون تو ه به مفهوم  مله در این عبارت، 
هرا كره   كرده به طروري كره در ميران عررب زبران      اللفظیتر مة تحترایو است، اقدام به 

 مخاطب این تر مه هستند، عبارتی گنگ و نامفهوم است.
 

 . تغيير نحو يا ساختار4-3-3
هراي آن در زبران مبرد  و توليرد     تر مه، سطح نحوي به تحلي   مالت و سازه فرآینددر »

عالوه بر برگردان عناصر معنرایی   ،شود. بنابراینقصد مربوط می مالت درست در زبان م



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 231

 

ساختار نحوي واحد تر مه از زبان مبد  به مقصد نيز بایرد انجرام شرود.     ةو واژگان، تر م
 مه اسرت و  در واقع برگردان قالب و ساختار  مله از زبان مبد  به مقصد شرط اساسی تر

 )طهماسربی و دیگرران،   «شرود ر مه ميسر نمیتحلي  گرامري واحد تواین امر  ز با تجزیه
6861). 

 (6897)مطهري،  «آتش، پسر آسمان است»
 تا(، بیغرويیوسفی) النار بنت السماءتر مه: 

یای از عقاید آیين زرتشتی، این است كه آتش، پسر آسمان است و مقدس محسوب 
ر م براي ایناره ایرن   مونث معنوي است، مت« نار»شود. با تو ه به ایناه در زبان عربی، می

اسرتفاده كررده   « دخترر »، به معنری  «بنت» ةاز كلم ا با قواعد زبان مقصد، منطبق كند مله ر
 است.

 (6897)مطهري، « ثنویت زردشتی»
 تا(، بیغرويیوسفی) الثنویة والزرادشتتر مه: 
 تبدی  مضاف اليه به معطوفتوضيح: 

ینجرا رنرگ و روي ایرانری گرفتره، تشريع      دینی كه از فاتحين عرب به ایرانيان رسريد، در ا »
 (6897)مطهري،  «از مذاهب اه  سنت امتياز یافتخوانده شد و 

إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس، تأیر هنا بلون ایرانای   تر مه:
 تا(، بیغرويیوسفی) عن میاهب السنة ممتازاًیُدعی التشیع، 

 تبدی  فع  به اسمتوضيح: 

)مطهرري،   «ان ازدواج داراي همين حقوق بودنرد و هر دختري تا زم تا سن بلوغپسري هر »
6897 ) 

 تا(، بیغرويیوسفی) «کان لکل بنت نفس هیا الح  إلی أن تتزو  وکیلک للولدتر مه: 

 ةامرا در تر مر   ،پسر در  مالت  داگانه گفتره شرده   فارسی، حقوق دختر و ةدر  مل
 يرو تأكيرد  جراد یباعث ایعنی دختر و تقدیم آن  ؛زاي  مله ایی ا هعربی، متر م با  اب
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اشاري بيان شده است. این امرر باعرث    و حق پسر هم به صورت مختصر و دختر شده است
 است.شده تغيير در ساختار شده و منجر به تغيير اسلوب 

 برا فرر و شراوه   هراي شريز و ري و اسرتخر    آتشراده یادآورخرود   صردها خردام  ایرانشاه با »
 (689)مطهري،  «يان استساسان
بما ببیوت نار شیزه وری وإستخر  بخداماا الیین یبلغون المئات تیکرناإن ایرانشاه  تر مه:

 تا(، بیغرويیوسفی) الساسانیین کان لاا من جالل
 تبدی  عبارت اسمی به عبارت فعلیتوضيح: 

 (6897)مطهري، « ندكردقرآن مدل  می ناسخ و منسوخغالباً طریقه و مشی خود را با آیات »
 ناسخة أو منسوخةکانوا یستدلّون علی طرقام هیه فی المعارضة بآیات من القرآن  تر مره: 

 (تا، بیغرويیوسفی)
 حال تبدی  صفت بهتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «انحطاط قطعی وناگزیر بود»
 تا(، بیغرويیوسفی) کان ال بد لنا من االنحبا تر مه: 

 به اول شخص. توضيح: تبدی  سوم شخص

 . تغيير ديدگاه4-3-2
اي دیگر در زبان مقصد شود كه در آن مفهومی در زبان مبد  به گونهبه روشی اطالق می» 

شود. مواردي از تغيير دیدگاه عبارتند از: بيان وسيله به  اي نتيجه، بيان معلرول بره   بيان می
ن برا ترتيرب دیگرر،     اي علت و برعاس، بيان از طریق یک حس به  اي حس دیگر، بيا

 اي مجهول، بيان عبارت منفی به عبارت مثبت و بررعاس، تبردی   رزء بره     بيان معلوم به
ك  و برعاس، حال به مح ، ظرف به مظروف، خصوص به عموم و برعاس، مسربب بره   

 .(6861)فرهادي، «سبب، الزم به ملزوم و...

 (6897)مطهري،  «خرافه بستند»

 (تا، بیغرويفییوس) الخرافاتتعلقت تر مه: 
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 تبدی  مفرد به  معتوضيح: 

 ( 6897)مطهري،  «شوندداراي خصوصيات اخالقی و ا تماعی می»
 ( تا، بیغرويیوسفی) التعدم بعض الصفات الخلقیة واإلجتماعیةتر مه: 
 تبدی   مله مثبت به منفیتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «اندشدهتصور می»
 تا(، بیغرويیوسفی) کانوا یتصوّرونااتر مه: 

 توضيح: تبدی  فع  مجهول به معلوم

 (6897)مطهري،  «ماند فقط اقليم و منطقهباقی می»
 تا(، بیغرويیوسفی) إذن فالیبقی لنا سوی اإلقلیم والقبر تر مه:
 تبدی  عبارت مثبت به منفی و همچنين آوردن اسلوب استثناتوضيح: 

 (6897)مطهري،  «اندبه نظم و نثر ایجاد كرده»
 تا(، بیغرويیوسفیقلنا ونظمنا )تر مه: 
 از سوم شخص  مع به اول شخص  مع.زاویة دید تغيير توضيح: 

 . جبران4-3-4
برا اسرتفاده از    قيقری از مرتن اصرلی ارائره دهرد     د ةبه هر دليلی نتوانرد تر مر    نانچه متر م

 زند.ارهایی، دست به  بران آن میاراه

 (6897)مطهري،  «شهرنشين شدند»
 تا(، بیغرويیوسفی) بنوا بیوتاً وقری وسکنوهار مه: ت

را بره طرور دقيرق    « شدند شهرنشين» ة، متر م به دلي  ایناه نتوانسته  ملعبارتدر این 
تر مره   «بناوا بیوتاا وساکنوها   »به صرورت   از راهاار  بران استفاده كرده و تر مه كند
 .كرده است
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 . توضيح يا بسط معني4-3-5
. ایرن  شرود نایی قسمتی از متن كه ضرورت دارد در متن مقصد تصریح توضيح یا بسط مع»

 .(6867 )امرائی، «ستا هابسط معنوي مث  بسط و قبم نحوي خاص همه زبان

 (6897)مطهري،  «تر پيش كشيدن بحث قضا و قدر استاز همه عجيب»
 علاای طاولااة النقااد!واعجااب ماان کاالّ ذلااک، طرحااه لبحاا  القضاااء والقاادر تر مرره: 

 تا(، بیغرويیوسفی)

 (6897)مطهري،  «باشدزمين و خاك عنصر ظلمانی می»
 (تاغروي، بییوسفی) الیستضیئ باطناا بالفعل وال بالقوةرأوا أن األرض مظلمة تر مه: 

 (6897)مطهري،  «آیا اسالم، ایران را آزاد كرد؟»
؟ ظالماة آنایاک  من براین السلبة الحاکماة الغاشامة ال  فال أنّ اإلسالم حرّر إیران تر مره:  

 (تاغروي، بییوسفی)

ي حامرت  یعنی همانا شامگاهان بعد از بامدادان، براده  ؛الصَّبُوحِبَعْدَ الْحِکْمَةِ  کَأْسَ یُغْبَقُونَ»
 (6897)مطهري،  «كشندسر می
 أی إنام یشربون کأسا من الحکمة فای الصاباح وکأساا آخار منااا فای المسااء       تر مره:  

 (تا، بیغرويیوسفی)

بررده در حرالی كره     كرار به را به صورت مبهم «صبوح» ة، نویسنده، كلمعبارتدر این 
 متر م آن را به صورت مبسوط توضيح داده است.

 

 . تلويح، تقليل و وذف4-3-6
در تر مره بره تلرویح بيران      انرد در این روش، عناصري كره در مرتن اصرلی تصرریح شرده     »

 .(6861 )فرهادي، «شوندحذف می یابند یا به طور كلیشوند یا تقلي  میمی

 (6897)مطهري، « در  ه زمانی این تدوین صورت گرفته است؟ تدوین شده بوداگر قبالً »
 (تا، بیغرويیوسفی) زمان؟ إن کان ذلک ففی أی مکان وتر مه: 
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 (است.صورت گرفته  هم تقلي  و هم تلویحتوضيح: حذف فع   مله )

 (6897)مطهري،  «باشدزمين و خاك عنصر ظلمانی می»
 تا( ، بیغرويیوسفی) رأوا أن األرض مظلمةتر مه: 

 « خاك» ةكلمتوضيح: حذف 

 «ت آن را مورد حمله قرار داده اسرت و قرآن سخهمچنان كه عيسی پسر خدا خوانده شد »
 (6897)مطهري، 
 تا(غروي، بییوسفی) کما قالت النصاری المسیح بن اهلل!تر مه: 

هرا  و قررآن سرخت برر آن   ناميدند ، فرشتگان را دختر خدا میهليت اهمچنان كه اعراب »
 (6897)مطهري،  «تاخته است
 تا(غروي، بییوسفی) کما قالت العرب: المالئکة بنات اهلل!تر مه: 

بارزترین حذف، حذف یک صفحه یا یک پاراگراف است كه مخ ّ تر مه بوده و از 
 ند پاراگراف بلند از  مله در  ةر مشود. متر م هنگام تر مه، تعيوب آن محسوب می

 را وانهاده و تر مه نارده است؛ از  مله پاراگراف زیر: 197و  198 هايصفحه

كرد ترا زنرده اسرت فرصرت را مغترنم      السالم از مردم تقاضا میروزي از روزها، علی عليه»
سالونی قبال أن   »كررد:  ایرن  ملره را تاررار مری     شمرده، مشاالت خرویش را بپرسرند و  

كنندگان اشعث بن قيس كندي بود. این مرد نظر خوشی نسربت بره   یای از سوال« فقدونیت
 (6897)مطهري،  «السالم پرسيد...ایرانيان نداشت... این مرد از علی عليه

 متأسفانه موارد حذف بسيار زیاد بوده و منحصر به یک واژه یا یک  مله و پاراگراف نيست
 است.« سوزي ایران و مصركتاب»ه از كتاب با عنوان صفح 58بدتر از همه اینها، حذف و 

 . تغيير نوع جملۀ ترجمه4-3-7
ساده به مختلط یا مركب  ة مل شود. مثالًگاهی به ضرورت یا اشتباه نوت  مله عوض می»
یا از حالرت خبرري بره انشرائی یرا       و (6831اردكانی، مختاري) «شودمیعاس تر مه ریا ب
 عاس تر مه شود.بر
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نيافریرده. مو رود دیگرر آفریرده     ز شر واقعی نيست تا گفته شود. آن  يز را خردا  هيچ  ي»
 (6897)مطهري،  «است

 تا(، بیغرويیوسفی) إن ال واقع لشرور فی العالم کی یقال: من خل  الشرور؟تر مه: 
 تبدی   مله خبري به انشاییتوضيح: 

تشيع خوانده  ،ایرانی گرفته روي دینی كه از فاتحين عرب به ایران رسيد در اینجا رنگ و»
 «( امتياز یافرت ، اسالم واقعی همان استداوودمذاهب اه  سنت )كه به عقيده پور از شد و

 (6897)مطهري، 
إن الدین الیی وصل علی أیدی الفاتحین العرب إلی الفرس، تأیر هنا بلون إیرانی » تر مه:

ود أنّ إسالم الواقعی هو إساالم  ویری پورداو «یدعی التشیع، ممتازا عن میاهب أهل السنة.
 ( تا، بیغرويیوسفی) السنّة ال الشیعة

اي كه داخ  پرانتز آمده و بخشری از نقر  قرول اسرت از     ،  مله معترضهعبارتدر این 
 متن اصلی  دا شده و خارج از گيومه به صورت  مله مستق  آورده شده است.

نمرایش   «ارسرالم و إیرران  » در صررفی  -نحوي سطحهاي ( كاربرد زیرگروه1) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و اإلسالم» در صرفي -نحوی سطح هایزيرگروه . کاربرد3 نمودار
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 کارکردی -. سطح گفتماني4-2
 فرهنگي -. تغيير به علت اختالفات اجتماعي4-2-0

 این مورد فاقد نمونه است.

 . تغيير لحن4-2-3
(، tense) ارتبرراطی اسررت و بایررد از طریررق زمرران    رين یارری از اركرران تررأث  حفررظ لحرر »

 «د( آن را حفررظ كرررgrammar) و نحررو (lexis) (، واژگررانvoice) (، بنرراmoodو رره)
 (.6861)فرهادي، 

 (6897)مطهري،  «به در ه شهادت نائ  شد»
 (. 16تا: ، بیغرويیوسفی) قُتِلَ تر مه:

بره  »ند كه باید با تو ه به موقعيت  مله انتخاب شوند. كلمات، بار معنایی متفاوتی دار
اي خنثی اسرت و  ، واژه«قُتف »در حالی كه  ، بار معنایی مذهبی و ادبی دارد«شهادت رسيدن

 آن بار معنایی را ندارد. 

 . تغيير ساختار دروني متن مبدأ4-2-2
طروري كره در معنرا    بره   افزایش تأكيدها، تغيير عالیم مرتن یعنی تعدی ، تقلي  یا حذف و »

 .(6861 زاده،زاده و نقی)متقی «لیتأثيرگذار باشد، تغيير منظور نهایی متن اص

به كشور محبوب ما قدم گذاشت، كشور ما در  ه وضع و شررایط   گاه كه اسالم عزیزآن»
 (6897)مطهري،  «بردو احوال به سر می

 تا(غروي، بی)یوسفی کان حالااکی  کان وضع إیران، حین قدوم اإلسالم إلیاا وکی  تر مه: 

متن فارسی به صيغة اول شخص و با سرتایش كشرور ایرران اسرت در حرالی كره در       
تر مة عربی، زاویة دید به سوم شخص تبردی  شرده و بره صرورت مرو ز و همرراه برا        

 تقلي  بيان شده است.
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 (6897)مطهري،  «این حق به پدر اختصاص داشت»
 تا(غروي، بی)یوسفی فقطألبیاا کان هیا الح   إنما بلتر مه: 

 تأكيدو حصر همراه شده، اما متن مبد ، فاقد ادات  تأكيددر این عبارت، متن مقصد با 
 .استو حصر 

كند، یک امر نویسنده كتاب حاایت می ة نان كه نام كتاب و مقدمهدف این كتاب آن»
 (6897)مطهري،  «ساده علمی است

 أمار علمای بسایط    -کیاه إسامه ومقدماة المؤلا     کماا یح  -وهدف هیا الکتابتر مه: 
 تا(، بیغروي)یوسفی

معترضه، ساختار درونی مرتن مبرد  را    ةاصلی متن به عنوان  مل ةمتر م با آوردن  مل
 تغيير داده است.

 كره مخصوصراً  یزدگرد سوم پس از شاست نهاوند، خود به شخصه آتش مقردس ري را  »
 (6897)مطهري،  «به مرو برد ، برگرفتهشدمی محترم شمرده

المقدساة إلای   « ری»حمل معه نار « نااوند»وإن یزدجرد الثال  حینما إنازم فی تر مره:  
 تا( ، بیغرويیوسفی) بشخصه« مرو»

تأكيدي را كه در آن برود،  عبارت ، متر م با حذف یک  مله از متن فارسی، این در 
 حذف كرده است.

تررین  ت كه با ایناه  هارده قرن اسرت بره عرالی   يان اسو ایران شرمساري ایران ةمای حقيقتاً»
-این زمينه انشاء كررده  اند و نغزترین گفتارها را به نظم و نثر درمفاهيم توحيدي نائ  آمده

ین را به عنوان بعد هم اصرار كنند كه ا دار برایش باشند وبال شاخ و اند، خداي مجسم و
 (6897)مطهري،  «یک آرم ملی بپذیر

ن المخجل أن یصوّر ربّ له جسم وجناح ولحیة لنا نحن اإلیارانیین بعاد أن   إنّه لمتر مه: 
حظینا ببرکة اإلسالم باسمی المفاهیم التوحیدیة وقلنا ونظمنا فای ذلاک أجمال المقااالت     
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 واألبیات، یم یصرون علینا أن نقبل هیه الصور کأنّااا عالماات وشاارات وطنیاة وقومیاة     
 (تا)یوسفی غروي، بی

لناا نحان   ) يران( بره اول شرخص   و ایران )ایرران  سوم شرخص زاویة دید  ،عبارتدر این 
برا ایناره  هرارده    »( تبدی  شده و اسلوب اختصاص نيز به آن افزوده شده است. اإلیرانیین

( تر مره  لحیاة ) «ریرش »بره   «برال دار »شده است. در عربی و نظم نثر نيز حذف « قرن است

کأنااا عالماات وشاارات    »نادرسرت   ضرعيف و به صورت « به عنوان آرم ملی». است شده
هم بره مرتن افرزوده شرده و ایرن  نرين       « ببرکة االسالم»و  تر مه شده است« وطنیة وقومیة

 ساختار درونی متن مبد  تغيير یافته است.

 ای. تعديل )کاهش( اصطالوات محاوره4-2-4
تر مره  در  كرار رفتره  بره  اي كه در متن اصلیدر این تانيک از ميزان اصطالحات محاوره

 شود.كاسته می

السرویه اسرت. خرود    یک آدم اسقاطی است نان به نرخ روز خور، همه  يرز بررایش علری   »
 (6897)مطهري،  «خرش از پ  بگذرد.. باشد و

إنّه سقط متاع، یبلب رزقه من حی  یبلبه الناس وکلّ شئ له علی السویة، یاّماه  تر مره:  
 تا(، بیغرويیوسفی) یره أوالأن یعبر الجسر یمّ ال یبالی أن یبقی الجسر لغ

، همه اصرطالحات كنرایی   «خر از پ  گذشتن»و  «نان به نرخ روز خور»، «آدم اسقاطی»
 ها زده است.اي هستند كه متر م در حين تر مه، دست به تعدی  آنمحاوره

، بيارار و بياراره، ترسرو    اي اسرت از خرود راضری، مغررور، خودپسرند، لروس و ننرر       طبقه»
 (6897)مطهري،  «عياش مقاومت، نازپروده ومك حوصله،وكم

طبقة مترفة، مسرفة مبیرة، خائفة تغتر وترضی عن نفسااا، تساتأیر وال تعمال، ال    تر مه: 
 تا( ، بیغرويیوسفی) تقاوم وال تصبر
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اي را كاسرته و دسرت بره تعردی      این  مالت، اصطالحات محراوره  ةمتر م در تر م
 ها زده است. آن

 ر متن اصلي. وذف منظو4-2-5
 «گاهی ممان است در تر مه  نان تغييري حاص  شود كه مقصود متن اصلی تغيير كند»
 .(6831اردكانی، مختاري)

نيافریرده. مو رود دیگرر آفریرده     هيچ  يز شر واقعی نيست تا گفته شود. آن  يز را خردا  »
 (6897)مطهري،  «است

 تا( ، بیغرويیوسفی) الشرور؟إن ال واقع لشرور فی العالم کی یقال: من خل  تر مه: 

امرا   ،«آن  يز را خدا نيافریده، مو ود دیگرر آفریرده  »فارسی به این شا  است:  ة مل
متر م، منظور متن اصلی را تغيير داده و دو  مله را تبدی  به یک  مله كررده و خداونرد   

 «من خلق الشرور؟»به این شا  تر مه كرده است:  را حذف كرده و
تر مره  « ارسرالم و إیرران  »بره صرورت   « دمات متقاب  اسالم و ایرانخ»عنوان كتاب 

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، منظور اصرلی مرتن مبرد  از برين     

 رفته است.

 . وذف وواشي4-2-6
، ، توضريحات هرا مهيگفتارها، ضرم ها، پيشاست از حذف پانوشت عبارتحذف حواشی »

دیگر بره فارسری    يهاكه در تر مه از زبان ، اعالم و...فهرست ،، استدراكاتیشناسكتاب
 (.6831اردكانی، مختاري) «بسيار رایو است

بررده ترا تمرامی     كرار بره  این كتراب برا ایناره نهایرت ترالش خرود را       ةمتر م در تر م
در مرواردي ایرن موضروت را رعایرت ناررده و برخری        امارا در تر مه بياورد،  توضيحات

لرف در ابترداي   ؤم ةموارد را حذف كرده و در تر مه نياورده است. به عنوان مثال، مقدمر 
را ذكر  1ب متن اصلی، متر م پاورقی شمار 188كتاب را به كلی حذف كرده و در صفحه

 نارده است.
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نمرایش   «ارسرالم و إیرران  »در  صررفی  -نحوي سطحهاي ( كاربرد زیرگروه8) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و اإلسالم» در کارکردی -گفتماني سطح هایزيرگروه . کاربرد2 نمودار

 

 عملي   -. سطح سبکي4-4
 . بسط خالقه4-4-0
هراي ذهنری در معرانی    وختههاي غلط در تر مه، بسنده ناردن به اندكنار گذاشتن كليشه»

)طهماسربی و   «آوردخالق را پدیرد مری   ةهاي زبان مقصد، تر متو ه به ویژگی و هاواژه
ذوق و سررليقه و برداشررت شخصرری، براسرراس برردین معنرری كرره متررر م،  ؛(6869صررمدي، 

ترر  كرار برراي مفهروم   كند كه در متن اصلی و ود نردارد. ایرن  عباراتی را به متن اضافه می
 گيرد.ه صورت میشدن تر م

 (6897)مطهري،  «ده پورداود اسالم واقعی همان استبه عقي»
 تا( ، بیغرويیوسفی) هو إسالم السنة ال الشیعة!ویری پورداود أن اإلسالم الواقعی تر مه: 

است كره   ذوق و سليقه خود، كلماتی به تر مه افزودهبراساس متر م  این عبارت،در 
   در متن اصلی نيست.
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 (6897)مطهري،  «ت مطلب  يست؟حقيق»
 .(تاغروي، بییوسفی)؟ فی هیه الحضارة یاتریفما هی الحقیقة تر مه: 

 . اشتباه مترجم4-4-3
و مقصد یا موضروت تر مره    متر م در زبان مبد  یدانیا كم یاز بدفهماشتباه متر م ناشی 

متر می اسرت كره در    فراوان داریم و كمتر ،. متأسفانه در ایران از این نوت متر ماناست
 رون زبران   »خاطر نشران سراخته اسرت     1طور كه ماك گوایر. همانهر سه رشته توانا باشد

 .(6831)اردكانی، «بيانگر فرهنگ است، متر م باید دو فرهنگه باشد نه دوزبانه

 (6897)مطهري،  «خوردنان به نرخ روز می»
 تا( ی، بغرويیوسفی) یبلب رزقه من حی  یبلبه الناستر مه: 

مسرلای اسرت و   طلبری و بری  عبارت فارسی، یک اصطالح است و بره معنراي فرصرت   
 اسرت. اي نادرست ارائره داده  به علت عدم آگاهی از مفهوم عبارت فارسی، تر مه متر م

 استفاده شود.« انتهازيٌّ»شود از تر مة پيشنهاد می

گراه تردوین نشرده و    آیا اوستا كه كتاب مقدس مزدیسنا و منسوب به زردشت است، هيچ»
 ( 6897)مطهري،  «هميشه سينه به سينه نق  شده است؟

فال أنّ أوستا هو الکتاب المقدس لمزدینا وهو کتاب زرادشت؟ وهل إنه لم یکتب تر مره:  
 تا( ، بیغرويیوسفی) بل نقل بالروایة الشفویة عن ظار القلب؟

ته بره دلير  برداشرت    اخبراري داشر   ةموصرولی بروده و  نبر    ةاول فارسی كه  مل ة مل
بنابراین، تر مره   الی تر مه شده است.ؤمستق  و س ةنادرست متر م به صورت یک  مل

لم ، زرادشت ومنسوب إلی نایالکتاب المقدس لمزد الیی هوفال أنّ أوستا »به این صورت 
 شود.پيشنهاد می« شفویاً؟بل نقل  یدوَّن

                                                                                                                                         
1- Guire, Mc. 
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 «و نره  يرز دیگرر    اي ایرران آب و خراك و هرو   نس و فصر  روح ایرانری عبارتسرت از    »
 (6897)مطهري، 
 ال غیاار! هاایین العنصاارینالفصاال للااروح اإلیرانیااة عبااارة عاان  إن الجاانس وتر مرره: 

 تا( ، بیغرويیوسفی)

آن، مترر م بره اشرتباه دو     تر مرة عربری  در متن فارسی، سه عنصر آورده شده، اما در 
نابراین، تر مره بره ایرن صرورت     ب البته اسم عناصر را هم نياورده است. عنصر ذكر كرده و

پيشرنهاد  « هو الماء والتراب والااواء اإلیرانای وال شائ    ةیرانیإن الجنس والفصل للروح اإل»
 .شودمی

 (6897)مطهري،  «، بپرهيزمنزل دارندها و شهرها كه مزداپرستان از نابودي ده»
 تا( ، بیغرويیوسفی) عبّاد یزدان منازلأحاذر إهالک المدن والقری تر مه: 

شرود،  اصطالحی است كه براي ساكن شدن یا اقامت گزیدن اطرالق مری   «منزل دارند»
تر مره بره ایرن صرورت      بنرابراین، تر مه كررده اسرت.    اللفظیتحتاما متر م به صورت 

 .شودپيشنهاد می« أحاذر تدمیر القری والمدن التی یسکناا عباّد مزدا»

 (6897)مطهري،  «استنشانه انحطاط فاري »
 تا(غروي، بییوسفی) «الداللة علی إنحبا  الفکرلیس ر مه: ت

ولری  ، اسرتفاده كررده، امرا    «اسرت » نویسنده،  مله را به صورت مثبت آورده و از فعر  
بنابراین، تر مه به  ، تر مه كرده است.«نيست»متر م به اشتباه، فع  را منفی و به صورت 

 شود.پيشنهاد می« دلیل علی انحبا  فکری»صورت 

 (6897)مطهري،  «به وقت دیگر است موكول»
 تا(، بیغرويیوسفی) «لوقت آخر موکول»تر مه: 

 .مؤجل لوقت آخرتر مه پيشنهادي: 
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 (6897)مطهري،  «ی؟مدركبر  ه اساس و »
 تا(، بیغرويیوسفی) مدرک؟ علی أیّ أساس وتر مه: 

 .علی أیّ أساس و أدلّةتر مه پيشنهادي: 

از فارسی به عربی انتقرال داده در حرالی كره     تر م كلمات را عيناًهاي اخير، مدر نمونه
 در زبان عربی  نين كلماتی كاربرد ندارند.

 . وفظ اعالم با معادل متن اصلي4-4-2
اسرامی خراص بره     توان گفت كره می خاص در زبان مقصد میاساتر مة حفظ یا  بدربار» 

 «یابنرد زبران مقصرد انتقرال نمری     انرد و از طریرق تر مره بره مرتن     طور كلی غيرقاب  تر مه
هاي علم را بره همران   متر م در موارد زیادي، اسم« ارسالم و إیران»در  (.6836)ناظميان، 

 شا  متن مبد  به متن مقصد انتقال داده است. 

 (6897)مطهري،  «بود« هدانه اپتا» این  وب غالبا از نباتی موسوم به»
 تا(، بیغرويیوسفی) «هدانه اپتا» موسوم بهکان هیا العود غالباً من نبات تر مه: 

 (6897)مطهري،  «سوزگر» هاي اوستاي ساسانی موسوم است بهیای از نسک»
 .تا(، بیغرويیوسفی) «سوزار»ومن نسک أوستا الساسانی منسک یسمّیتر مه: 

 . وفظ ساختار خاص متن مبدأ4-4-4
 این مورد فاقد نمونه است.

 تن مقصد. بيان نامناس  در م4-4-5
 هایی از بيان نامناسب در متن مقصد است.ها اشاره شده، نمونهمواردي كه در ادامه به آن

دهند كره  ها نيز مجري است: آتشگاه را در محلی قرار میآتشاده در مورداین تشریفات »
 (6897)مطهري،  «اطراف آن حتما باز باشد

 «غی أن یکون المعبد فی فساحة وسایعة  أما التشریفات فی مورد معابد النیران: فینبتر مره:  
 (تاغروي، بییوسفی)
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تر مة ایرن  مرالت بره طرور نامناسرب صرورت گرفتره اسرت،  راكره  ملرة اول           
دهنده این است كه این تشریفات شرام   فارسی، یک  ملة كام  خبري است كه نشان

شود و  ملة دوم،  ملرة دیگرري اسرت كره محترواي خبرر دیگرري        ها هم میآتشاده
، اما متر م به اشتباه  ملة اول را یک مسنداليه در نظر گرفتره و  ملرة دوم را بره    است

عنوان مسند براي آن تر مه كرده اسرت. عرالوه برر ایرن، در انتقرال مفهروم مروردنظر،        
دهد، نویسنده به خطا رفته است. در  ملة دوم كه باز بودن اطراف آتشگاه را نشان می

بودن اطراف آن تر مه كرده اسرت. بنرابراین تر مره     متر م با تر مة نامناسب، وسيع
هیه المراسم تنبب  علی معابد النیاران؛ یجعلاون معاباد الناار فای فضااء        »به صورت 

 شود.پيشنهاد می« وسیعة أطرافه

وز خروري و  كيفيت  نگاوري و حریف بودن و هجوم آوري ما به زبونی، نان بره نررخ ر  »
 (6897)مطهري،  «نا نسی و تذبذب بدل شد

تبدلت کیفیة هجماتنا وحروبنا ومقاوماتنا إلی الضاع  والفشال والااوان وإلای أن     تر مه: 
 (تاغروي، بییوسفی) نبلب رزقا من حی  یبلبه الناس وإلی أن نکون بال أصالة ومنافقین

و « مقاوماتناا »به صرورت   «حریف بودن»، «حروبنا»به صورت  » نگاوري»این عبارت، در 
شود عبرارت بره صرورت    بنابراین، پيشنهاد می تر مه شده است.« منافقين»هم به « تذبذب»
تبدّلت محاربتنا و مخاصمتنا وهجماتنا إلی الاوان واالنتاازیة و إلی أن نکون غیرَ ماایّبین  »

 اصالح شود.« و متیبیبین

 (6897ي، )مطهر «آوردهاي دیگر كه به  انمان حمله می ه  رثومه از این تغيير»
 ( تاغروي، بییوسفی) من آیار هیا الغزوا أکثر هیه الجراییم التی صارت تغزونا ومتر مه: 

به صورت نامناسب  كه موردنظر نویسنده نبوده« غزو»به  «تغيير»، ة این عبارتدر تر م
 .تر مه شده است
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 گويي. پرگويي در برابر ساده4-4-6
 ((paraphrase شريوه  بدان 1يتور». «آخرین  اره متر م است»آزاد  ةپرگویی یا تر م»
كره شرام  بسرط قابر      ه كه، هميشره مررز ميران ایرن پدیرد      سازدیو خاطر نشان م دیگویم

 (.6831 اردكانی،مختاري) «مشخص نيست ،و افزایش عام شودیمالحظه متن اصلی م

 (6897)مطهري،  «خواندندیک دسته را دیوها می»
تادعی لااا الاناود: دیوهاا أی األجنّاة       فقد کان هناک قسم مان اآللااة الببیعیاة   تر مه: 

 (تاغروي، بییوسفی)

 (6897)مطهري،  «ها سدي باشنددیگر قدرت سابق را نداشتند كه بتوانند در برابر  ریان»
لم یب  لام ما کانوا یتمتّعون به من القدرة فی الابالد والدولاة حتای یساتبیعوا أن      تر مره: 

 (تاغروي، بییوسفی) ضادةیصدّوا ما یحدث بضدهم من حوادث دینیة م

كتراب، آن مرتن را در كترابش     بدیگر پرگویی، آوردن مطالبی است كه نویسند ةنمون
نياورده، اما متر م دست به پرگویی زده و مطالب اضافی آورده است. نمونه آن را زمرانی  

یرک  بينيم كه نویسنده، قسمتی از متن بن اثير را نق  كرده، اما متر م در حين تر مره،  می
یمّ سار فنزل بکویی، فأتی برجل من العرب، فقاال  »؛ پاراگراف به این ار ات افزوده اسرت 

 (تاغروي، بی)یوسفی «له: ما جاء بکم وماذا تبلبون...

 (6897)مطهري،  «این آیين قضاوت كنی ببا مالك دیگري دربار و»
التأریخیة الموجودة وأن نحکم له أو علیه بمالک آخر غیر مالک المصادر واألسناد تر مه: 

 .تا(، بیغرويیوسفی) لدینا اآلن من نفس الدین

 . تغيير در صناعات باالخص استعاره4-4-7
هرایی از تغييرر در صرناعات بره ویرژه      ها اشاره شده است، نمونره مواردي كه در ادامه به آن

 استعاره است.

                                                                                                                                         
1- Toury,G. 
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 (6897)مطهري،  «زندگی را از ميان برد بيهودههاي بسياري از وابستگی»
 تا(، بیغرويیوسفی) الجوفاءفإناا حبّمت کثیراً من مناسبات الحیاة تر مه: 

تر مره شرده و در آن برا آوردن    « مناسبات الحیااة الجوفااء  »به « هاي بيهودهوابستگی»

 الجوفاءكره  ،  را، استعاره پدید آمده است«مناسبات»به عنوان صفت براي « الجوفاء» ةكلم
 ه تو خالی باشد.شود كبه شيئی گفته می

 (6897)مطهري،  «رودشمار میبه كتاب سعادت ایران ةدیبا ظهور وي »
ویعدّ ظاور هیا الملک علی عرش السلبة فی إیران مقدمة فی طری  سعادة إیران! تر مه: 

 ( تاغروي، بییوسفی)

كتاب سعادت ایران، یک تركيب استعاري است كه هنگام تر مه، این استعاره  ةدیبا 
 است. شده حذف

نمرایش   «ارسرالم و إیرران  »در  عملری  -سربای  سطحهاي ( كاربرد زیرگروه5) نمودار
 .داده شده است

 «إيران و اإلسالم» در عملي -سبکي سطح هایزيرگروه . کاربرد4 نمودار
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ننردب  كهرایی هسرتند كره تعيرين    ، داراي زیرگرروه مطررح شرده  هراي  هر یک از ویژگی
هاي مثبت یا منفی تر مه هستند. به عنروان مثرال، زیرگرروه معرادل فرهنگری، عراملی        نبه

آید و كيفيت تر مره را  اما زیرگروه اشتباه متر م، عاملی منفی به حساب می، مثبت است
هاي مثبت و منفی آورده شده ترا  مربوط به ویژگی( كه 9)نمودار  ادامهآورد. در پایين می

از كتراب خردمات متقابر  اسرالم و      غرروي یوسرفی دربارب كيفيت تر مة قضاوت درستی 
 .ایران انجام گيرد

 «اإلسالم و إيران»های مثبت و منفي . ويژگي5نمودار 

 

هاي منفی مرحله نهایی ارزیابی كيفيت و مقبوليت تر مه، ارزیابی آن براساس تانيک
 و 681و مجموت نمره منفی ( 9)با تو ه به نمودار . بنابراین، استرفته در آن  كاربه ومثبت

توسرط  « ارسالم و إیران»به « خدمات متقاب  اسالم و ایران»تر مه ، 38مجموت نمره مثبت 
 داراي كفایت بوده و فاقد مقبوليت است.غروي یوسفی

 گيریبحث و نتيجه
اثر استاد « قاب  اسالم و ایرانخدمات مت»غروي از كتاب یوسفی ةدر پژوهش حاضر، تر م

( مرورد بررسری و ارزیرابی    6665) الگوي ارزیابی كيفی كارمن گارسرس براساس مطهري 
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ایرن كتراب، بيشرتر رویارردي      ةمتر م در تر مر  بررسی نشان داد كه قرار گرفت و نتایو
 مقصدگرا و ارتباطی داشته است. 

هراي مثبرت اسرت. برا     نيرک منفی بيشتري نسبت به تا هايویژگیتر مه حاضر داراي 
تو ره برره اینارره تعيررين كيفيررت و مقبوليرت تر مرره از طریررق ارزیررابی آن براسرراس ميررزان   

، بيرانگر آن  بنرابراین، مقرادیر بره دسرت آمرده     گيرد؛ هاي مثبت و منفی صورت میویژگی
تنهرا از كفایرت   « خردمات متقابر  اسرالم و ایرران    »است كره تر مرة ارائره شرده از كتراب      

 اما مقبوليت الزم را ندارد.  ،تبرخوردار اس
نسبت بره سرطوح دیگرر مردل     « صرفی -نحوي»و « لغوي -معنایی»سطح  متر م در دو

نيازمنرد  « عملی -سبای»و « كاركردي -گفتمانی»سطح تر عم  كرده و در موفقگارسس 
 بازنگري است. 

 بتوضرريحی برروده و ایررن توضرريحات در دو شرريو ةایررن تر مرره، داراي مصررادیق تر مرر
 شود. دیده می «توضيحات اشراب شده در داخ  متن»و  «وضيح داخ  پرانتزت»

هراي مخر  و نابجرا اسرت كره فراترر از حرذف واژه و        از عيوب اساسی تر مه، حذف
صفحه از مطالب كتراب اسرت. در    58 مله بوده و شام  حذف پاراگراف و حتی حذف 

ی بيش از انردازه هسرتيم كره    حذف در این تر مه، شاهد پدیده بسط یا پرگوی بكنار پدید
 شود. گاه منجر به تحریف متن می

زحمات فراوانی كشريده و بره    «خدمات متقاب  اسالم و ایران» تر مة كتابمتر م در 
هایی در تر مره ایرن   اما در نهایت، كاستی ،تر مه این كتاب برآمده است بخوبی از عهد
هرا  یرد، ایرن نرواقص و كاسرتی    در ویراسرتی  د  شرود مری شود كه پيشنهاد كتاب دیده می

 .شودبرطرف 

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع ندار
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