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ترين عوامل فرهنگ و تمدن هر جامعه به شمار ي از اساسيخود يك در جايلي هر زبان يكي از اركان اص ترجمه 

در ا به يكديگر است و اكنون كه علم افكار و سازنده ملته القاءو  ترين وسايل ارتباط، انتقالترجمه از مهم. رودمي

جاي جهان صورت هاي علمي در جايها به سرعت در حال گسترش و پيشرفت است و دستيابي به تازهتمام زمينه

 ز اين روا .هاي جديد به زبان هر ملت استها، ترجمه و برگردان اين يافتهمندي از اين تازهپذيرد، تنها راه بهرهمي

گيري از تجارب آنها بهره هايراه از جملهنعتي كشورها بوده و اقتصادي و صترجمه الزمه بهبود زندگي اجتماعي، 

  .هاي مختلف علم و ادب و صنعت و هنر استدر زمينه
آنچه در كار ترجمه قابل توجه و دقت است اين است كه متـرجم بايـد علـت، هـدف، مخاطـب ترجمـه، مسـايل،        

بندي هر كدام از آنها و در نظر گرفتن توانايي و دانـش  ها را مدنظر داشته باشد تا با اولويتيتحا و ارجهضرورت

به زبـان   ،ترين منابع درسي و كمك درسي در زمينه علوم دينيهاي علميه كه مهمدر حوزه. خود اقدام به كار نمايد

خـورد و ضـرورت ترجمـه ايـن     يشتري به چشم مياست، اهميت كار ترجمه با وضوح بو غالباً عربي غير فارسي 

  .نمايدهاي علمي جديد در اين مراكز دو چندان ميمتون را براي انتقال مفاهيم و تازه

خود متوني را براي ترجمه برگزينند، ضروري است كه با  پايان نامهبراي تمايل دارند از آنجا كه برخي از طالب 

بوده و در ضمن الگويي براي مراحل مختلف انتخاب متن و ترجمه آن هاي ترجمه و برگردان زبان آشنا شيوه

شود هايي تعيين اخصهاز اين رو شايسته است ش .ته باشنددر دست داشخواهران علميه  ارهاي حوزهبا معيمطابق 

رجم زبان تنها براي ترجمه كافي نيست و مت چرا كه دانستن. اي ترجمه شوندا متون ديني در قالب شناخته شدهت

  ).كاري كه هنوز در هيچ كجا به طور جدي صورت نگرفته است. (بايد با اصطالحات يك دانش آشنا باشد

ا به طور كلي مطالبي را در باب ترجمه و آيين آن به نگارش درآوريم و تا جايي كه امكان تدر اين نوشتار برآنيم 

نما و پاسخگوي سؤاالت و نياز كساني باشد كه خص نمائيم تا راهشهاي مورد نظر در اين كار را مدارد، رهيافت

  .شوندميگذاشته و دست به كار ترجمه متون ديني  در اين راه قدم

گيري از نظرات از آنجايي كه متن ترجمه، اصول، معيارها و شيوه خاص خود را دارد، اين راهنما با بهره 

مند ارايه اي يكسان و به صورت ضابطهشيوه هاي حوزوي بهكارشناسان و منابع موجود تهيه شده است تا ترجمه

  .رعايت تمام اصول و معيارهاي اين راهنما براي طالب متقاضي ترجمه الزامي است. شود
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  ترجمه و انواع آن

تعاريف متعددي از ترجمه انجام شده كه غالباً كلي و نظري . اي نيستارائه تعريف دقيق و فني از ترجمه كار ساده

اند تعريفي جامع و فراگير عدد نويسندگان با ارائه تعاريف مختلف از مترجمان گوناگون، سعي كردهدر كتب مت. است

  :از ترجمه ارائه دهند كه بعضي از آنها عبارتند از

به وسيله عناصر متني زبان ) شودترجمه ميزباني كه از آن (فرآيند جايگزيني عناصر متني زبان مبدأ  -

سازي خود كه طي آن مترجم بايد سعي كند با اين عمل جايگزين ) شودميترجمه آن  زباني كه به(مقصد

اي را فراهم بياورد كه در آن نويسنده اصلي و خواننده متن ترجمه با هم به تعامل و تأثير متقابل زمينه

  .بپردازند

حداكثر برگردان يك واژه، مطلب، متن، مفهوم و يا انديشه از زباني به شكل زبان ديگر، به نحوي كه  -

اي كه به زبان او الت و حفاظت محتواي آن موضوع رعايت شود و در عين حال براي خوانندهسر

  1.برداري باشدبرگردانده شده، به بهترين شكل ممكن قابل درك، فهم و بهره

 

  :شودبه سه نوع تقسيم مي ،ترجمه بر اساس آنكه به شكل زبان مبدأ توجه داشته باشد يا به معناي آن

 نايي مترجم به هر دو زبان و كاربردترجمه كلمه به كلمه است كه اصوالً معلول عدم آش :الفظيه تحتترجم -

طاهره صفارزاده، اصول و مباني ترجمه، . (باشدنادرست واژگان، اصطالحات و عبارات اصطالحي آنها مي

رند در واقع نوعي الفظي را دان كه قصد ترجمه تحترجماتبيشتر م. )29، ص1380نشر همراه، : تهران

برند كه در اين نوع ترجمه مترجم تا جايي كه معاني الفظي تا حدودي تعديل شده را به كار ميترجمه تحت

 .كندربط نباشد، ترجمه را تعديل ميكامالً بي

هاي هاي دستوري و انتخاب اقالم واژگاني از شكلردر اين ترجمه، مترجم در ساختا :ترجمه اصطالحي -

  .كندمقصد استفاده مي بيعي زبانط

                                                           

؛ كاظم لطفي پور 19-31، ص  1372آيين ترجمه،تهران،دونور حسين هژبرنژاد، : براي مطالعه تعاريف متعدد از ترجمه رجوع كنيد به -1

؛ محمدعلي مختاري  اردكاني، هفده گفتار در اصول، 66- 70، ص 1371ساعدي، درآمدي بر اصول و روش ترجمه، تهران؛ نشر دانشگاهي، 

  .86، ص 1375رهنما،  :روش و نقد ترجمه، تهران
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يعني توانايي را كه منظور نظر ابالغ كننده (و اصل غالب در اين نوع ترجمه اين است كه معناي زبان مبدأ را 

رسد كه در در ترجمه اصطالحي چنين به نظر مي. كندبه شكل طبيعي زبان مقصد مجدداً ارائه مي) اصلي است

سعي دارند به صورت اصطالحي ترجمه  ،ن خوبو غالباً مترجمانوشته شده است  صدترجمه به زبان مق ،اصل

  .كنند

اي است كه اطالعاتي اضافه بر آنچه در متن مبدأ آمده به آن افزوده شده اين ترجمه، ترجمه :ترجمه آزاد -

نظر از آرايش رديفي زبان مبدأ به صورت آزاد در چهارچوب زبان است و مترجم پيام متن مبدأ را صرف

  .كنده ميمقصد ترجم

رجمه آن غير تيا براي متوني كه تواند مناسب باشد ومياين نوع از ترجمه براي انتقال علوم و آموزش همگاني 

سازي علم و حذف اصطالحات پيچيده انتقال دانش به جويندگان آن، آسان رايچرا كه آسانترين راه ب ممكن باشد؛

  .گيردر جز از طريق ترجمه آزاد صورت نميروان و نثري گويا است كه اين ام يو نوشتن با قلم

با ، بلكه مفهوم و محتواي كلي آن همراه در اين ترجمه معنا لزوماً همان چيزي نيست كه در زبان مبدأ وجود دارد

شمار به هاي علميرو كاري متقن و مورد اعتماد براي فعاليتاز اين. شودترجمه مي توضيحاتي ديگر به زبان مقصد

  .براي گسترش دانش عمومي ميان عموم مردم كارآيي دارد و مورد پذيرش بسياري از اهداف نيسترود و نمي

 ده و كلمه به كلمه متن زبان مبدأالفظي از آنجا كه به ندرت روان بواست كه ترجمه تحتضروري  نكته اين توجه به

  .آيدت نميدسه ب ي از آندقيق و موجز شود، زياد خوشانيد نيست و متنميدر آن ترجمه 

افزايد كه گاهي موجب كه گفته شد اطالعاتي بيش از حد بر موضوع متن اصلي مي رترجمه آزاد نيز همانطو

  .شودتحريف متن مبدأ مي

ه مناسبي براي كار ترجمه تواند گزينگيرد مين خوب قرار ميالحي از آنجا كه هدف بيشتر مترجمااما ترجمه اصط

ترجمه الفظي واحدهاي دستوري به همراه تترجمه نيز مخلوطي از انتقال تح چند غالباً همين نوعهر باشد؛

  2.باشدالحي معناي واژگان ميصطا

                                                           

2
مركز نشر : كاظم لطفي پور ساعدي، درآمدي به اصول و روش ترجمه، تهران: توانيد مراجعه كنيد بهبراي مطالعه بيشتر انواع ترجمه مي.  

  .11- 17، ص 1382نشر مركز، كتاب ماد، : و مقاله و كورش صفوي، هفت گفتار درباره ترجمه، تهران 70-75، ص 1374دانشگاهي، 
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شوند بايد بيش از هر چيز به دو متون ديني دست به كار ترجمه مي از آنجا كه طالب گرامي معموالً در حيطه :نكته

  :توجه كنندموضوع خاص در ترجمه اين نوع متون 

   م متني زبان مبدأ بافت و نظا -1

و نيز چگونگي آرايش كلمات در داخل جمالت  ناآشنا -ديني به نظام عناصر آشنامترجم بايد در ترجمه متون 

چرا كه كوچكترين تغيير در اين عناصر منجر به تحريف پيام و دخالت در محتواي آن  ؛توجه كافي داشته باشد

  .مل چنين تحريف و دخالتي را نداردشود و متون ديني به لحاظ ماهيت ويژه خود تحمي

  مسائل فرهنگي -2

به لحاظ اينكه مفاهيم اين نوع متون ممكن است از نظر فرهنگي، ناهمگوني وسيعي با فرهنگ زبان مقصد 

براي اينگونه مفاهيم دچار مشكل  داشته باشد، بر اين اساس ممكن است مترجم در يافتن معادل در زبان مقصد

مترجم بايد توضيحاتي را در زيرنويس و به صورت حاشيه براي مطالب بياورد تا  ،مشكلبراي رفع اين  .شود

  .معنا واضح و روشن شودخورد، باي به متن اصلي بدون اينكه ضربه

افتد و ن زبان مقصد، اتفاق ميان اوليه و بانك اطالعات مخاطبااين امر به دليل يكي نبودن بانك دانش مخاطب

زم است كه بسياري از اطالعاتي را كه نويسنده اصلي به صورت ضمني باقي گذاشته است، بنابراين بر مترجم ال

با صراحت بيان كند، در عين حال بايد بسيار دقت كند كه با افزودن اين گونه اطالعات، هدف نويسنده اصلي را 

  .دگرگون نكند

  .شود از اين روست كه بايد توضيحات به صورت حاشيه نه درون متن اصلي آورده

  .استفاده كنند ترجمه اصطالحيبايست از روش هاي خود مينامهبا لحاظ نكات پيش گفته، طالب در پايان

  

  اهداف ترجمه

به طور كلي نياز به ترجمه . كندهدفي خاص را دنبال مي ،گيرداي كه از زباني به زباني ديگر صورت ميهر ترجمه

تالف در زبان، فرهنگ و رفتار جوامع خود، از درك عقايد و افكار ها به علت اخاز آن زمان آغاز شد كه انسان

جمه، عامل از ميان برداشتن موانع و پل ارتباطي جوامع هاي ديگر از جوامع مختلف عاجز بودند و ترانسان

  .گوناگون گرديد
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  :توان به شرح زير برشمردرجمه را ميت اهم اهداف

  .براي كشور ديگر انتشار افكار، عقايد و مفاهيم مردم كشوري -

  .ها با زبان و فرهنگ متفاوتبرقراري ارتباط بين افراد يا گروه -

  .آشنايي با آداب، رسوم، عقايد و آگاهي از نظريات و افكار مردمان ديگر -

  .هاي مورد نيازكسب اطالع از علوم، فنون، تكنولوژي مدرن و تحقق آن در رشته -

  .معه به جوامع ديگرانتقال آراء نويسندگان و انديشمندان يك جا -

  .كسب آگاهي از حوادث، ماجراهاي تاريخي و تجارب گذشته ملل ديگر -

  .كمك به گستردگي ارتباطات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و برگردان آثار سازنده و مفيد به زبان مقصد -

 .هاي علمي، فرهنگي، هنري، حقوقي، اقتصادي، فني و غيرهتبادل و انتقال تجربه -

توانند با توجه به مسايل و عواملي كه آنان را به كار ترجمه ترغيب نموده و با طالب محترم مي اما به طور كلي

  .كنند اهداف خاص خود را ذكر نموده و آن را در طرح تحقيق برشمارندتوجه به موضوع متني كه ترجمه مي

  

  :بك و لزوم رعايت آنس

مختلف و اقالم واژگان گوناگون براي ايجاد تأثيرات  هر نويسنده بر اساس هدفي كه دارد از ساختارهاي گرامري

منظور از سبك در واقع شيوه بيان متن زبان مبدأ . گويندكند كه به آن سبك ميخاص مورد نظر خود استفاده مي

  .است

هاي خاصي است به سبك يا شيوه بيان يك نويسنده با توجه به موضوع و مخاطب مورد نظر وي داراي ويژگي

شيوه  ،بك يك داستان با سبك نگارش مقاله علمي متفاوت است و نويسنده بر اساس اين دو عاملطوري كه س

  .كندگزيند و در طول متن خود آن را رعايت ميخاصي را براي نگارش بر مي

رعايت سبك متن زبان مبدأ در ترجمه، يكي از اجبارات مترجم است و همانطور كه نويسنده سبك خاصي را 

تواند در تغيير سبك اختياري نوشتن، موضوع و مخاطب متن خود را در نظر گرفته، مترجم نيز نمي برگزيده و در

  .از خود داشته باشد زيرا چنين اختياري به قرباني كردن سبك متن زبان مبدأ خواهد انجاميد
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آنگاه اين مقصود  دست آورد وبه وظيفه مترجم آن است كه انگيزه نويسنده و هدف او را از انتخاب اين نوع سبك 

  .اي اثر بخش برگرداندو زبان مقصد و فرهنگ آنها به گونها با آگاهي از هر دو زبان مبدأ ر

ه بايد براي ب ،طالب گرامي بايد توجه داشته باشند كه در متون ديني نيز در آغاز هر ترجمه و قبل از شروع هر كار

عناصر آن را تحليل كنند كه يافتن و رعايت دست آوردن و مشخص كردن چگونگي سبك هر متن بكوشند و 

  .گيردخود مستلزم نوعي شناخت زبان است كه از آگاهي و وقوف بر ظرايف آن زبان نشأت مي ،سبك در ترجمه

  : دندو عامل در دسترس مترجم قرار دارد كه بايد به آنها توجه ك ،در تعيين سبك

  .ن آنها در كنار يكديگررار گرفتطرز ق - 2هاي به كار رفته در متن واژه -1

نظر قرار گيرد، نوع  آنچه بايد مد ،ذكر اين نكته حائز اهميت است كه در انتقال سبك نويسنده در ترجمه متن

تواند براي يعني در عين حال كه رعايت سبك نويسنده از الزامات يك ترجمه است اما مترجم ميمخاطب است ، 

  .و جايگزيني تقليد: انتقال آن از دو شيوه بهره گيرد

زار صوري سبك بت مقصد است و تقليد صرفاً تكرار ااجايگزيني به معناي يافتن سبكي مشابه در زبان و ادبي

  .اينكه مترجم از اين دو طريق كدام را انتخاب كند بيشتر به نوع مخاطب بستگي دارد. اصلي است 

ي در ترجمه به لحاظ سبك آن به وجود ممكن است مخاطب ويژگي سبك اصلي را درك نكند مگر اينكه تغييرات

باشد، كه در اين صورت مند است و يا قادر به درك آن ميولي گاهي نيز خواننده به شكل سبك اصلي عالقه .آيد

  .شودسبك متن اصلي حفظ مي

  

  :اصول ترجمه

ي انجام يك ري داراي قواعد و اصول مختص به خود است كه پيروي از آنها برافن ترجمه همانند هر فن ديگ

  .ترجمه كامل از هر جهت مطلوب و الزامي است

هاي متفاوت در نظر گرفته البته بايد خاطرنشان كرد كه اين اصول از نظر نويسندگان و مترجمان مختلف به گونه

  .شده اما روح كلي حاكم بر آنها تقريباً ثابت است

  :توان بر دو نوع تقسيم كرداصول ترجمه را كالً مي

 رياصول نظ  -1
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 اصول عملي  -2

 

ها و  اصول نظري ترجمه بر مبناي نظريات اهل ترجمه استوار است و معموالً شامل كليه قواعد، روش -1

 :اصل زير است 4شامل  بودههاي مختص به ترجمه آگاهي

اين است كه مطلب يا  ترين اصولي كه بايد در انجام ترجمه رعايت شوديكي از مهم: اصل امانت  -1-1

مترجم نبايد در آن دخل و . گيرد، حكم امانت را دارده در اختيار مترجم قرار ميمتني كه براي ترجم

او بايد تنها پيام اصلي نويسنده را به بهترين . رويه يا خودسرانه و غيرضروري انجام دهدهاي بيتصرف

ن وجه ممكن به زبان مقصد بيان كند و از افزودن يا كم كردن كلمات و جمالتي كه ممكن است به مت

 .خودداري كند سازد، اصلي لطمه وارد

كند كه مترجم بتواند با ذوق سليم و طبع لطيف خود متن زبان مبدأ را به اصل امانت در ترجمه ايجاب مي

  :زبان مقصد طوري برگرداند كه خواننده متن

 .با جمالت نامأنوس و دور از ذهن مواجه نشود -

 .گرددرو نبا كلمات نا متعارف روبه -

 .هاي عجيب و بيگانه همگام نشودبا ساختار -

ها عبارات و اصطالحات، شود مترجم در چهارچوب واژهرعايت اين اصل موجب مي: اصل دقت  -1-2

منظور و مقصود اصلي نويسنده را از پيام مبدأ استنباط كند و آن را بدون كمترين دخل و تصرف غير 

ها بهترين معادل از كمترين لغزشمترجم بايد سعي كند با انتخاب .الزم به زبان مقصد برگرداند

اما بايد توجه نمود كه مفهوم دقت مصداقش . را در انتخاب آنها به كار بندد جلوگيري كند و دقت الزم

رياضي الزم است  متون وحياني وعلوم مه؛ به طوريكه نوع دقتي كه در ترجكندبسته به متن تفاوت مي

 .بشري يا فرهنگي سروكار دارد، بيشتر استبا متوني كه با زبان طبيعي و خصوصيات مشترك 

رجم نسبت به نويسنده زبان مبدأ وفادار باشد و پيام متن را بدون هيچ كم تآن كه م: اصل وفاداري  -1-3

 .و كاست به زبان مقصد ترجمه كند



9 

فرهنگي جامعه  منزله عامل و عنصر و وسيله ارتقا علمي واز آنجا كه مترجم به : اصل صداقت  -1-4

راستي و درستي  ترجمه باود وظيفه بسيار خطيري به عهده دارد و بايستي همواره در كار رشمار ميبه

عمل كند و از به كار بردن نكات و اصطالحات انحرافي بپرهيزد و آنچه را نويسنده در نظر داشته است 

 .به طور كامل و صحيح بيان كرده و كوچكترين نظر خود را در متن نگنجاند

 ياصول عمل -2

  اي و دستوريهاي واژهزشسا -2-1

اي و دستوري آن است كه مترجم براي اينكه پيام زبان مبدأ را از لحاظ معني، ههاي واژمنظور از سازش

جدا كند و دوباره آن را به فرم هاي كالم حفظ كند، بايد آن را از زبان مبدأ منظور، مفهوم، سخن و ساير جنبه

اي و هاي واژهها و تطبيقبرخي تغييرات، تعديل نيازمندبراي انجام اين كار مترجم . زبان مقصد بيافريند

در اين راستا ممكن است الزم شود مترجم براي رسيدن به مقصود نهايي اعمال زير را انجام . دستوري است

  :دهد

 .كندمفردي را جمع يا جمعي را مفرد  -

 .اي به گونه ديگر درآوردزمان فعلي را از گونه -

 .فعل معلومي را به فعل مجهول و فعل مجهولي را به فعل معلوم درآورد -

 .قواعد دستوري را به مقتضاي كالم كم يا زياد كند -

تبديل  ،شوداي كه با فعل متعدي بيان مياي را كه با فعل الزم بيان شده، به صورت جملهجمله -

 .كند

 ترين معادلل انتخاب نزديكاص  -2-2

ها را در زبان منظور از اين اصل اين است كه مترجم بايد براي تهيه يك ترجمه روان، نزديكترين معادل

  .مقصد شناسايي كند تا متن مورد ترجمه غيرعادي و نامأنوس جلوه نكند

 اصل برتري معني  -2-3

در بسياري . باشندندين معناي مجازي ميها داراي يك معناي اصلي و چمعموالً اكثر واژه ،در هر زبان

ها از يك براي بيان معاني به كمك واژه هر زباني. واژه بسيار كم و ناچيز است تفاوت معاني يك ،موارد
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باشد  كند و مترجم بايد از اين امكانات آگاه باشد تا متوجه تمامي معاني واژهرشته امكانات ويژه استفاده مي

  .طلوب واقع شوددر حد م و حاصل كار او

 :اصل ماهيت سبك  -2-4

  .توضيحات آن قبالً آمد

كه  ياصولاز آنچه مسلم است اين است كه مترجم، براي ارائه يك ترجمه خوب و دقيق عالوه بر آنكه 

ها و توانايي و پيشينه فكري كند، بايد خود نيز داراي ويژگيميدهد تبعيت چهارچوب كلي كار را شكل مي

  :آيد مهمترين آنها عبارتندازنظر ميمناسبي باشد كه به 

يعني در  .كند درك كارشناسانه و دانش كافي داشته باشدمترجم بايد نسبت به متني كه ترجمه مي -1

دانش نخستين  هاي راهنما و كتابخانه به كند با شناخت كافي از منابع، كتابزمينه متني كه ترجمه مي

 .ژرفاي الزم را ببخشد خود در زمينه مربوط

ترجم بايد دانش زمينه و معلومات عمومي از كشور زبان مبدأ داشته باشد و اين از ضروريات ترجمه م -2

هايي كه در متن آمده ها و اشارهچرا كه بدون داشتن اين معلومات، درك و فهم بسياري از نكته .است

  . اما شرح كافي نيافته است، براي مترجم دشوار و حتي ناممكن خواهد بود

قوانيني است كه گروهي از  ها، اعتقادات، ارزشها واي پيچيده از نگرشكه هر فرهنگ مجموعه از آنجا -3

ايشان را كه بر مخاطبان. . . اند و نويسنده متن مبدأ، اين اعتقادات و نگرشها و آن مشترك مردم در

ي آنها ترجمه نويسد، در نظر داشته است، مترجم نيز بايد متن را مطابق با فرهنگ زبان مقصد برامي

چرا كه در هر فرهنگي اصطالحات و اعتقادات و  .اي به متن اصلي وارد نمايدكند بدون اينكه لطمه

هايي وجود دارد كه بار فرهنگي آن در زبان مقصد متفاوت است و معنا و مقصودي متفاوت را نگرش

راقب باشد كه چيزي غلط مترجم با احاطه كامل بر فرهنگ هر دو زبان، هميشه م بنابراين. رساندمي

معنا نشود و بد تفهيم نگردد و قبل از هر چيز حال و هواي فرهنگي آن متن را بفهمد و هر متن را با 

 .به زبان مقصد ترجمه كند مرتبط،تحقيق و دقت در زمينه فرهنگي 

ان داشته و با ظرايف و نكات خاصي وجود دارد كه كمابيش همه نويسندگان به نوعي به آن اذع ،در كار ترجمه

  .اندهاي مختلف آنها را بيان كردهشيوه
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توان موارد زير را كه برگرفته از كتب متعدد است، به در اين قسمت با توجه به مطالب بيان شده، به اجمال مي

  :عنوان اصول كلي بدين شرح ارائه داد

ترجمه  ،اجمال بگذراندهم را به برساني و بازگويي است و اگر مترجم موارد مترجمه يك نوع اطالع -

 .ت نگرفته استقابل قبولي صور

مبدأ هست كه يافتن معادل خوب براي آن در زبان دوم از اهميت بسزايي در اصطالحاتي در زبان  -

در زبان مقصد و اطالع كافي  الزمه اين كار مطالعات گسترده و پردامنه مترجم. ترجمه برخوردار است

 .ي كالم استهااز چند و چون آن زبان و ظرافت

 .و قصد نويسنده به خوبي درك شوددر ترجم بايد محتواي متن  -

 .مترجم بايد از دانش وسيعي، در زبان مبدأ و مقصد برخوردار باشد -

 .كند پرهيز شوداز ترجمه لفظ به لفظ كه هم به مفهوم متن اصلي و هم به زيبايي آن لطمه وارد مي -

 .واژگان درست و دقيق انتخاب شود -

 .مه شده از نظر دستوري با متن اصلي تطابق داشته باشدمتن ترج -

 .سبك متن مورد ترجمه به خوبي مشخص شده باشد -

بي كم و كاست  شود مي مترجم بايد هرچه را در متن اصلي يافت. اصل مهم در ترجمه وفاداري است -

چهارچوبي كه  كند خارج ازمنتقل كند و در عين حال كه ضوابط و معيارهاي زبان مقصد را رعايت مي

  .قدم برندارد ،در متن مبدأ هست

رود كه با اصل برابر باشد و يعني از ترجمه انتظار مي .برابري در متن است ،از اصول اساسي در ترجمه -

 .هاي متن مبدأ در آن حفظ شودتكيفي

 .به زبان مقصد ترجمه شود شهر متن بايد با دقت و تحقيق در زمينه فرهنگي خود -

به عرصه عمل كارآيي الزم را داشته باشد و با متن اصلي در دركي كه خواننده نسبت  ترجمه بايد در -

 .باشد قابل فهمكند، برابري كرده آن پيدا مي
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  :معيارهاي متن مورد ترجمه

هايي باشند تا ترجمه اثر را معتبر و ارزنده شوند بايد داراي شرايط و ويژگيمتوني كه براي ترجمه انتخاب مي

  .شوندترجمه ميپايان نامه به خصوص متوني كه براي  .سازند

  :هاي علميه خواهران عبارتند ازمعيارهاي مورد نظر حوزه

 .متن مورد ترجمه بايد از جمله منابع معتبر براي رشته مورد نظر باشد -

 .از نظر تخصصي، متن، درست و مطابق معيار باشد -

 .ع مشابه موجود، بهتر و كاملتر باشدمتن انتخابي براي ترجمه بايد در مقايسه با مناب -

 .متن اصلي قبالً ترجمه نشده باشد مگر اينكه كيفيت كار در اثر حاضر بيش از ترجمه قبلي باشد -

 .ضرورت داشته باشد با توجه به منابع موجود در زبان مقصدترجمه متن  -

 .در مطالب متن مورد ترجمه نوآوري وجود داشته و مطالب به روز باشد -

 .معه علمي به ترجمه اثر در نظر گرفته شده باشدنياز جا -

 .با تحصيالت عاليراي مخاطبان مثالً ب. هاي آن متن توجه شود ويژهدر ترجمه هر متن بايد به كار  -

 .ترجمه بايد از زبان اصلي كتاب مبدأ باشد نه ترجمه آن -

 .از آخرين ويرايش كتاب اصلي براي ترجمه استفاده شود -

  .لي طلبه همخواني داشته باشدبا گرايش تحصيموضوع  -

  

  :اصول نگارش متن مورد ترجمه

رعايت شود تا درك مطلب به سهولت انجام متون غير فارسي به فارسي شيوايي نثر فارسي در ترجمه  -

 .گيرد

 .ها در تمامي متن رعايت شودمعادل كلمات به دقت انتخاب شود و اصل يكنواختي واژه -

 .وجه شودگذاري تبه عالئم نگارشي و نقطه -

 .ويرايش ادبي مناسبي از متن ترجمه شده صورت گيرد -

 .توضيحات مطالب به صورت شرح نويسي و پاورقي آورده شود -
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بلكه مترجم بايد با فرهنگ هر دو زبان آشنا باشد تا  ؛آشنايي مترجم به دو زبان كافي نيست، همانطور كه گذشت

گاه توضيح مورد الزم در خود متن آورده شود اي موارد هررهدر پا. اننده بدهدهاي الزم را به خوبتواند آگاهي

  .شودخالف امانتداري در سبك و روال كار نويسنده است و مترجم متهم به تفسيرنويسي و يا معني كردن مطلب مي

  :در پاورقي مورد توجه قرار گيرد عبارتست ازبه تناسب موضوع ترجمه ، آنچه ضروري است 

 .جغرافياييشرح مناطق و يا اسامي  -1

 .سوابق و اسامي تاريخي -2

 .هاي مّليآداب و رسوم و آيين -3

 .اساطير، انتشارات و تمثيالت -4

 .ويژه بازي با كلمات كه قابل انتقال به متن نيسته سبك نويسنده ب -5

 ...گيري و واحد پول، وزن، اندازه -6

  

  :سطح ترجمه

نده هر ترجمه داراي اطالعات، تجربه، خوان. شودآن تعيين مي مخاطبانسطح هر ترجمه بر اساس نيازسنجي 

سن معيني دارد و به قشر اجتماعي خاصي تعلق دارد و اين عوامل . تمايل، ذوق، توانايي و انتظاراتي است

  .وقعيت هر ترجمه بسته به آنهاستمقتضياتي است كه بايد لحاظ شود و م

يك مترجم نيز عالوه بر آنكه بايد  ،ن خود را در نظر داردامخاطب ،همانطور كه نويسنده خوب هنگام نوشتن

را نيز بايد مدنظر قرار دهد و به اين نكته توجه داشته باشد كه ان مقصد ن متن مبدأ را در نظر بگيرد، مخاطبامخاطب

هاي نويسد بايد آن را براي افراد مختلف به گونههاي مختلف با يك فرهنگ ميحتي اگر يك پيام را براي گروه

برايشان انجام  اصلي برايشان نوشته و گروهي كه ترجمهاز همين رو اطالع از گروهي كه نويسنده . متفاوت بنويسد

سازد ميزان اطالعات عمومي و سطح تحصيالت شود داراي اهميت است و آنچه سطح ترجمه را متفاوت ميمي

  .ن استامخاطب

خواهد ترجمه كند اطالعات و دانش كافي مياز سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه مترجم نيز بايد در زمينه متني كه 

  .داشته باشد تا بتواند از عهده ترجمه دقيق آن متن برآيد
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- اينكه ترجمه انجام شده مناسب براي چه مقطع تحصيلي بوده و به عنوان كتاب درسي يا كمك درسي استفاده مي

شود با توجه به سطح ترجمه تعيين مي خاص داشته باشد يا قابل استفاده براي عموم باشد، مخاطبانشود و اينكه 

ست و عواملي ديگر همچون موضوع متن ترجمه شده نيز در اين يكي از عوامل تعيين موارد باال كه البته اين عامل

  .استامر دخيل 

  

  پايان نامه ساختار علمي

ين است كه در يكي از سطوح حوزوي مورد پذيرش واقع شود، مستلزم اپژوهش اينكه ترجمه متني به عنوان 

  .عالوه بر ترجمه متن با شرايطي كه ذكر شد، نقد و بررسي نيز از مطالب آن صورت گيرد

اي تحليلي در ابتداي مباحث كه شامل معرفي تأليف و مؤلف آن، ضرورت ترجمه متن و همچنين داشتن مقدمه

يخ، فرهنگ و اوضاع چرا كه خواننده هر متن نسبت به تار .استاي از كل متن كتاب است، ضروري خالصه

اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و فكري نويسنده اصلي بي اطالع است و مترجم بايد در مقام معرف و رابط ميان 

دو متن، از خود ابتكار عمل نشان داده و به معرفي مؤلف و تأليف او بپردازد و چشم اندازي از ضرورت ترجمه اثر 

جه به شرايط علمي حاكم بر آن جامعه ترسيم نمايد تا خواننده ديدي بازتر او را براي خواننده در زبان مقصد با تو

  .تر به متن داشته باشدو نگاهي عميق

  :در قالب ترجمه بايد به شكل ذيل باشد پايان نامهاز اين رو ساختار علمي 

 .همانطور كه ذكر شد بايد تحليلي بوده و مباحث مطرح شده در آن ذكر شود: مقدمه -1

  :طرح بحث -2

 يان مسئلهب -

ارزيابي نقدي و ترجمه يك كتاب است، چهارچوب  پژوهش،كه در اينجا چون : چهارچوب نظري -

       .الزم ندارد و ارائه رويكردي كلي از موضوع كافي است ،نظري چندان متمايزي از كتاب

علمي شامل اهميت كتاب ترجمه شده و اهميت و ضرورت ترجمه آن براي جامعه : اهميت موضوع -

 وزامر

 پيشينه پژوهش -
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 اهداف -

 سوال اصلي -

 .تواند فرضيه داشته باشدبحث ترجمه نمي: فرضيه پژوهش -

 مفاهيم و متغييرها -

 ترجمه متن اصلي -

 )حجم صفحات پايان نامه 5/1حداقل (نقد و بررسي  -

  گيرينتيجه

  :برخي از نكاتي كه در ترجمه متون عربي با رويكرد ديني الزم الرعايه است

 .دستور زبان عربيآشنايي كامل با  -

 .يافتن معناي لغات از كتب مرجع و اكتفا نكردن به گمان شخصي -

-ها از طريق مراجعه به فرهنگ نامهشناخت عرف زمان شارع براي دستيابي به معناي مقررات و تركيب -

 ....هاي كهن و 

 .بنا گذاشتن بر اصل عدم ترادف واژگان و دستيابي به تفاوت معاني واژگان -

همه جا، به يك ژه، حتي االمكان يك وا(در عبارت و برگردان يكسان هر واژه در همه جا  فننپرهيز از ت -

 ).صورت معنا شود

هميشه براي شرط و » ان«و » لَو«مثالً (توجه به پيام اصلي كلمات و تركيبات، جدا از ساختار نحوي آنها  -

 ).فقط حرف ربط است» ان«و  براي تمنا» لَو«تأكيد نيست گاه 

 .اي برخي الفاظ، در پاورقين معناي كنايهبيا -

 .تابعيت فهرست منابع در ترجمه از متن اصلي -

  

 :نكاتي درباره ترجمه آيات و روايات

برگردان آيت اهللا  مثالً(خصوص آيات شريفه و احاديث استفاده از ترجمه هاي شناخته شده و روان در  -

 ).نهج البالغه ترجمه آيات و برگردان مرحوم دشتي در ترجمه مكارم در
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 .زيبايي و رواني ترجمه ات و روايات ضمن حفظپايبندي كامل به ترجمه تحت اللفظي در برگردان آي -

 .اعراب گذاري آيات و روايات -

 .روايات طوالني در متن و ارجاع مخاطبان به بقيه آنآوردن محل استشهاد  -

عنه، (شود صلي با ضمير به آنها اشاره ميوقتي در متن ا...) پيامبر خدا، امام و (اسم ظاهر  يترجمه فارس -

 ...).منه و 

  

 :ساير نكات

 »ك.ن«يا » ك.ر« :حذف ارجاعات پايان هر فصل يا باب و زيرنويس آنها در ترجمه فارسي بدين شكل -

 .هاي ضروري از سوي مترجم، در پاورقيآوردن توضيحات و تحليل -

 .ذكر نام منبع اصلي در صفحه شناسنامه يا مشخصات -

 .ها در متن و آوردن اصل آن در پاورقيترجمه شعرها و نقل قول ذكر -
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 جدول معيارهاي ارزيابي ترجمه

  معيارها  رديف  
امتياز 

  كل

كسب امتياز 

در جلسه شده 

  دفاعيه

حداقل 

 امتياز براي

پايان   كليه

  نامه ها

ي
اي

و
حت

 م
ش

خ
ب

  

  10  رعايت ترجمه اصطالحي 1
  

6  

  6  رعايت سبك متن اصلي 2
  

3  

  10  دست بودن سبك ترجمه يك 3
  

6  

  10  رعايت امانت وصداقت در ترجمه 4
  

6  

  6  انتخاب درست ودقيق واژگان 5
  

3  

  6  تناسب ترجمه با سطح مخاطبان 6
  

3  

  10  كيفيت نقد وبررسي علمي مترجم 7
  

6  

  4  اعتبار متن مورد ترجمه 8
  

2  

  8  رعايت ساختار پايان نامه 9
  

5  

ي
كل

ش
ر 

و
ام

  

  10  ترجمه رسايي وگويايي  10
  

4  

  6  رعايت نكات دستوري وقواعد و عالئم نگارشي 11
  

3  

  4  يكنواختي واژگان 12
  

2  

13 

شرح نويسي،صحت ارجاعات (رعايت اصول علمي در نوشتن پاورقي 

  ..)و
5  

  
3  

  53    95  استاد داور ، راهنما ومشاور جمع امتيازات
ت 

اي
ع

ر

ت
ار

قر
م

  

  5  هاي چهار ماههرائه گزارشانجام به موقع مراحل تدوين پايان نامه و ا 14

  

3  

    100  جمع نهايي امتيازات
56  
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  .1372جمال الحق، مباني ترجمه،محمود،،حدادي

  . 1378شركت به نشر : مشهدرشيدي، غالمرضا،ترجمه و مترجم،
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  .1375گفتار در اصول، روش و نقد ترجمه،هفده ، رهنما ،محمد علي ومختاري

  .1358مؤسسه انتشارات چاپ، : تهران، اصول ترجمه،محمدجواد نژاد، ميمندي

  .1372 نورود: تهران،آيين ترجمهحسين، ،رنژادبهژ

   

   

   

   

   

   

   

   


