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 )اي از عربي به فارسي رسانه -  سياسي

 

  *يداهللا ماليري

  
  استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران، پرديس فارابي، قم، ايران

 

  26/4/92: پذيرش                                                24/1/92: دريافت

  

  چكيده
ة نفري دانشجويان ترم پنجم رشت 35آماري ة هاي جامع اين پژوهش به روش تحليلي ـ توصيفي، چالش

اي عربي به سياسي ـ رسانهة ـ پرديس قم را در برگردان يك جمل  زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران
ر اين بررسي، پنج چالش از رهگذ. كند بررسي مي» فن ترجمه« پارسي، در آزمون پايان نيمسال درس

ناآشنايي با «و » سوگيري«، »واژه به برگردان واژه«، »گويي يا پرگوييكم«، »نگسستن از زبان يك«بنيادين 
هاي پيش روي  از آنجا كه هدف اين پژوهش، شناخت و زدودن چالش. يافت شد» متنة درونماي

ها را نخورد، پيام را ريختي ظاهري واژه دانشجويان يا مترجمان نوپا است، پيشنهاد شد مترجم، فريب هم
ترجمه كند، سوگيرانه و خودسانسورانه برنگرداند، درونمايه و پيام متن يك » آزاد«كاست برساند،  و كمبي
  . را نيك دريابد و سپس دست به ترجمه بزند) مبدأ(

 
  . اي، سياسي چالش، ترجمه، عربي، فارسي، رسانه :واژگان كليدي

 

 مقدمه .1

كيستي و چيستي من، . است 3»ديگري«به روي  2»من«هاي ترين دريچه  كي از برجستهترجمه ي
-جايگاه است كه ميسنگ و بلند اين دريچه، چنان گران. شودبا ديگري و در ديگري شناخته مي

خوريم كه از الك خود بيرون آمده و جهاني اي برنميگويند در درازناي تاريخ به هيچ جامعه
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مينووا، (اند افتاده، دور از ترجمه بودههاي تكتنها ملت. ت به ترجمه نزده باشدشده باشد و دس
شود، شناخت و پيشرفت يك جامعه در ترازوي سنجش خود با ديگري ايجاد مي). 66: 1375

» متن بنيادين«آورد و به پاس همين زندگي نو، چون ترجمه، زندگي يك متن را به بافت تازه مي
را از » ديگري«ة شناخت و پيشرفت، اندوختة گر تشنفرهنگ ترجمه). 86: 1390باسنت، (شود مي

شناخت و پيشرفت خود را هموار؛ همان كاري كه روزگاري فرهنگ ة كند و زمينآن خود مي
اسالمي با تمدن ايراني، يوناني و هندي كرد و روزگاري ديگر، فرهنگ باختر با تمدن 

 . كنيمزمين مي با باختر زمين؛ همان كاري كه امروزه ما خاور

هاي گريبانگير دانشجويان و مترجمان نوپا در اين پژوهش در پي شناسايي و زدودن چالش
زبان و ة ايم برگردان فارسي دانشجويان رشت هستيم و با روش تحليلي ـ توصيفي كوشيده

در آزمون عربي را  4ايسياسي ـ رسانهة پرديس قم از يك جمل - ادبيات عربي دانشگاه تهران 
هايي را كه بر سر راه يك بررسي كنيم و چالش» فن ترجمه«پايان نيمسال پنجم در درس 

- افزون بر بزنگاه. توان رستها ميكار است بنماييم و بگوييم چگونه از اين چالش مترجم تازه

ين شناسي برگردانش ا نمايد، دليل آسيبهاي اين نوشتار رخ ميهاي اين جمله كه در نام پاره
 35راستين براي سنجيدن ة اين جمله در كالس درس كار نشده بود و يك بوتة است كه ترجم

با بيشتر » كاربردي و پوشيده«اي اي بود كه در درازناي يك نيمسال به گونهدانشجوي آزموده
راز نوشتن كاربردي و پوشيده در . شده در اين پژوهش آشنا شده بودند هاي بررسيچالش

ست كه نگارنده همواره كوشيده است همه چيز را در كاربرد با دانشجو در ميان گيومه اين ا
  . آموزدسان كه كودك در كاربرد، زبان ميبگذارد؛ بدان

ويژه ناآشنايي با ساختار  به باور نگارنده ناآشنايي با ساختار دو زبان فارسي و عربي، به
اندك متون سياسي، فرهنگي، ة از مطالع ها كه برآمدهمتنة زبان فارسي، ناآشنايي با درونماي

هاي اجتماعي است، داشتن نگاه بسته و ايدئولوژيك برخي از دانشجويان و ناآشنايي با شيوه
-پية هاي ناكامي دانشجويان عربي در زمينترين ريشه  خواني و برخورد با متن، از برجستهمتن

هاي زير را فراروي اين انگاره، پرسش ةبر پاي. اي درست و روان از يك متن استافكندن ترجمه
  :خود داريم

كار در برگردان زبان عربي يا مترجمان تازهة هايي بر سر راه دانشجويان رشتـ چه چالش
  اي از عربي به فارسي وجود دارد؟ سياسي ـ رسانه ة يك جمل

  

4
ه.   جملهاي منظور از جمله سياسيـ  رسان ه در اينجا  با درونماي نهاي است  ند روزنامه ي سياسي كه در رسا   .ها و مجالت و صدا وسيما آمده باشد هاي گروهي مان
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  شود؟ها پيشنهاد مييك از اين چالش رفتي براي هرـ چه برون

و به جاي زبان و متن مقصد ،  5به جاي زبان و متن مبدا، زبان و متن يك در كلِ اين نوشتار
  . ايم بردهكار  به را 6زبان و متن دو

  

  پژوهش ة پيشين  .2
ترجمه از عربي به فارسي در قالب كتاب و مقاله ة اي در زمين هاي جسته و گريخته پژوهش

شناسي و  تدريس ترجمه، آسيبتوان و درگيري با كار يا ة انجام گرفته است و هريك به انداز
رضا ناظميان، ة نوشتفن ترجمه هاي كتاب. اند پيشنهادهايي را در برابر خواننده يا دانشجو نهاده

روش از يحيي معروف و  فن ترجمهجواد اصغري، ة نوشت رهيافتي نو بر ترجمه از زبان عربي
ي به فارسي و فارسي عربة ترجم«هايي چون  منصوره زركوب و مقالهة نوشت نوين فن ترجمه

ة نوشت» اي واژگان كاربردشناسي اصل تعادل ترجمه«از محمود شكيب انصاري و » به عربي
ة در پژوهش پيش رو كه از دل تجرب. ها هستند هايي از اين پژوهش ميرحاجي و ديگران، نمونه

خواهيم  مي ترجمه است،كار  به آمده و پشتگرم به بيش از يك دهه پرداختن او تدريس نگارنده بر
زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران ـ ة دانشجوي ترم پنجم رشت 35هايي را بكاويم كه  چالش

، با آن 1392 -  1391پرديس قم، در آزمون پاياني درس فن ترجمه در نيمسال نخست سال 
شده در اين پژوهش، از توانايي كمابيش  آماري بررسية گفتني است جامع. اند رو شده به رو
اند و بيشتر  دي در خواندن و دريافت متون عربي و درك ساختار نحوي آن برخوردار بودهزيا

  . اند زباني و صرف و نحو عربي را گذراندهة هاي چهارگانواحدهاي مهارت
  

ـ رسانهة يك جملة هاي مترجم در ترجم چالش  .3   اي از عربي به فارسي سياسي 
و » سوگيري«، »واژه به برگردان واژه«، »رگوييگويي و پكم«، »نگسستن از زبان يك«پنج چالش 

يادشده ة هاي دانشجويان در برگردان جملترين گرفتاري  ، برجسته»متنة ناآشنايي با درونماي«
نمونه و سه برگردان پيشنهادي آن نگاهي ة پيش از پرداختن به اين پنج چالش به جمل. بودند
   :اندازيممي

ط اعترف بأن الرئيس السوري نجح بنقل األزمة إلي تركيا، و هو إن النائب اللبناني وليد جنبال 

  

5
 . Source language  

6
 . Target language  
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  )2: 2012رمال، ... . (يستطيع نقلها إلي لبنان إذا قرر ذلك
رئيس جمهور سوريه توانسته است بحران : پارلمان لبنان گفتة وليد جنبالط، نمايند - 

  . دتواند آن را به لبنان نيز بكشان را به تركيه بكشاند و اگر بخواهد مي

رئيس جمهور سوريه بحران سوريه را به : پارلمان لبنان گفتة وليد جنبالط، نمايند - 

  . تواند لبنان را نيز درگير كند تركيه كشانده است و اگر بخواهد مي

   :اگر جمله را بشكنيم و دو جمله بسازيم
ران رئيس جمهور سوريه توانسته است بح: پارلمان لبنان گفتة وليد جنبالط، نمايند - 

تواند اين بحران را به لبنان نيز  اسد اگر بخواهد مي: جنبالط افزود. را به تركيه بكشاند

  . بكشاند

  

  در دام زبان يك.  3- 1
و زبان بيگانه ) پارسي(زبان مادري » تداخل«در جستاري راهگشا، نرگس گنجي و مريم جاليي، 

بر سر راه فراگيري نگارش درست اندازي پذيري نوشتار عربي از فارسي را دست و اثر) عربي(
ة در اين بخش از پژوهش، در دو شاخ). 95ـ   94: 1378گنجي و جاليي، (اند زبان عربي دانسته

آماري پژوهش ة بجاي نوشتار فارسي جامعبه اثرپذيري نا» در دام ساختار«و » ها در دام واژه«
بار به اثرپذيري  اي ديگر كه اين است از دريچه» تداخل«اي  پردازيم كه گونه از زبان عربي مي

  . پردازد عربي از زبان عربي مية نوشتار فارسي دانشجويان رشت
  

 هاي عربي  در دام واژه. 3- 1- 1

هايي كه مترجم، چه در برگردان از پارسي به عربي و چه در برگردان از عربي به يكي از دام
هايي است كه دو واژه ري از وامبسيا» ريختي هم«شود، خوردن فريب پارسي به آن گرفتار مي

  :آورداي براي اين چالش مينمونه 7عدنان طهماسبي. اندزبان پارسي و عربي از هم ستانده
رياست ايشان ة يك خبرنگار عرب از يكي از رؤساي جمهور پيشين كشورمان در پايان دور

الجديد مثل  ، هل ستكون للرئيسالسيد الرئيس كنتم تتمتعون بصالحيات كبير :پرسدمي

هاي جمهور شما صالحيت آقاي رئيس«: گرداندمترجم اين جمله را چنين برميهذه الصالحيات؟ 
  ). 1391طهماسبي، (» ها را خواهد داشتجمهور تازه هم اين صالحيت فراواني داشتيد، آيا رئيس

  

7
تهران كه از به.   شگاه  ات عربي دان وده استاد گروه ادبي   . اند ترين استادان نگارنده اين نوشتار ب
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جمهور جديد هم چنين  اختيارات شما زياد بود، آيا رئيس«خبرنگار عرب پرسيده بود 
مترجمان سر بزند ة شود از همهايي كه گويا ميچنين لغزش. »اختياراتي خواهد داشت؟

- اند و براي واژهنفر به اين دام افتاده 28دانشجو،  35از . توانند دردسرهايي بزرگي بيافرينند مي

آورده  قرارو  انتقال، اعتراف، نايببرابرهايي مانند » قرر«و » نقل«، »اعترف«، »النائب«هاي 
رساند، ولي باال بودن بسامدش آسيبي به ترجمه نمي» خامي«گرچه در جاهايي اين . بودند

در برابر . دهد كه مترجمان ما چه اندازه به چاهي كه جلوي پايشان است نزديك هستندنشان مي
ها در دو زبان را چنين چالشي، مترجم نوپا بايد هوشيار باشد و فريب ريخت يكسان واژه

  . نخورد
  

  در دام ساختار عربي. 3- 1- 2

). 70: 1380گنتزلر، (ها تراز شوند تا بتوانند در بافت فرهنگ زبان دوم پذيرفته شوند بايد انديشه
اي پايبندي ترجمه، تا اندازهة متن يك است و سنج 8ي انديشه كه درونمايهة اگر اين گفته دربار
زبان دو، صد ة بان يك در برونمايز 9ي ريختن آن درونمايه از برونمايهة درست باشد، دربار

ويژه اگر زبان يك و دو از  درصد درست است، چون هر زبان ساختار نحوي خود را دارد، به
هاي سامي است زبانة جداگانه باشند؛ مانند زبان عربي و پارسي كه يكي از خانوادة دو خانواد

؛ هرچند زبان پارسي در )117: 1382ناتل خانلري، (واروپايي  هاي هندزبانة و ديگري از خانواد
پي همسايگي جغرافيايي، تاريخي و آييني ايرانيان با تازيان، گذشته از سطح واژگان در سطح 

- كه گرته) 22ـ 11: 1381فرشيدورد، (اي از زبان عربي تأثير پذيرفته است دستور نيز تا اندازه

). 22: 1375نجفي، (پارسي است  هاي بيگانه بر زبان ترين تأثير زبان  برداري نحوي و زيانبار
هاي نابجا به زبان برداريپس مترجم بايد با ساختار نحوي زبان يك و دو آشنا باشد تا با گرته

از اين رو، . درنماند) عربي(آسيب نرساند و در آوردن پيام متن زبان يك ) زبان پارسي(دو 
اند  ي بنيادين مترجم شمردههابازشناسي و جداسازي ساختار دستوري دو زبان را از بايسته

  ).1: 1381پازارگادي، (
  :هاي ساختاري زير شدندنمونه، گرفتار چالشة جملة دانشجويان در ترجم

و » شده... موفق به«به » نجح بـ «برگردان : اش برداري از فعل عربي و حرف اضافه گرته .1
  ؛)درصد 51(» د كهاعتراف كر«و » اذعان كرد كه«، »گفت كه«به » اعترف بأن«برگردان 

  

8
 . Conten t  

9
 . Form  
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مي«يا » توانستمي«به » يستطيع«برگردان : آنة يا وارون 10فعل گذشته به اكنونة ترجم .2
  ؛)درصد 42(» گويدمي«به » اعترف«و » خواست
  ؛)درصد 25(» كه حالي در«عربي و نوشتن » حاليهة جمل«برداري از گرته .3
... «و » منتقل كند هر زمان كه تعيين كند. ..«: برداري آوردن قيد زمان در پايان جملهگرته .4

  ؛)درصد17(» هر وقت بخواهد
  ؛)درصد 5(» شده ... موفق به نقل «: فاصله افتادن ميان دو بخش فعل مركب .5
تركيه شد و ... «و » ... تواند و او مي. تركيه شد... «: »و«برداري آغاز جمله با  گرته .6

  ؛)درصد 5(» ...كه  درحالي
  ).درصد 47(فعل ساده به فعل مركب  ةترجم . 7
  

  
  1نمودار

  
ة جمل. هاي ديگر استتر از دام ترين چالش است كه بسامدش بسيار باال  چالش هفتم زيانبار

سازي دارد، پس هر دانشجو، خام براي فعلة ماد 6مصدر، يعني  2فعل و  4عربي، ة نمون
دانشجويان بايد . اند فرصت داشته 210دانشجو  35سازي داشته است و فرصت فعل 6كمابيش 

و فعل مركب،  جا كوتاهي كردند 98ساختند كه در مي» بكشاند«و » گفت«فعل ساده، مانند  210
شود كه بدانيم  رنگ مي  رزيان اين كوتاهي آنجا پ. ساختند» انتقال بدهد«و » اعتراف كرد«مانند 

  

10
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دارند و اين زبان هرچند ) اشتقاق(» نيزايايي واژگا«هاي ساده توان در زبان پارسي، تنها فعل
سازي علمي،  رو نيست، براي واژه به مردم با مشكلي روة براي برآوردن نيازهاي روزمر

اي هاي آن چارهتواند يك زبان علمي باشد، مگر اينكه براي كاستياندازه زايايي ندارد و نمي به
  ).47 -  46: 1385باطني، (انديشيده شود 

دانشجو در برگردان فعل اكنون عربي  14انگيز اه راهبردي و شگفتچالش ديگر، اشتب
» سوگيري«است كه در بخش ) خواستتوانست يا ميمي(فارسية به فعل گذشت) يستطيع(

  . شودبررسي مي
هاي برداريدانشجو بايد در كنار آشنايي با ساختار نحوي زبان يك و دو، راه گرته

كار  تواند در به ي ياري رساندن به زبان فارسي تا جايي كه مينادرست و زيانبار را ببندد و برا
تر  زيبا» گذرد مي«و » تراودمي«، »كوشدمي«اي چون  هاي سادهفعل. هاي ساده بكوشدبردن فعل

، »كندسعي مي«يا » كندگذر مي«و » كندتراوش مي«، »كندكوشش مي«هايي مانند تر از فعل و كارا
ها، نشان نياز به زبان ها و ترماگر وام گرفتن واژه. هستند» كندمي عبور«و » كندترشح مي«
- ستاني نابجا و وانهادن داشتهو در جاهايي ناگزير، وام) 10: 1381فرشيدورد، (باشد » ديگري«

  . ها است، پاسار اين داشته»خود«هاي ارزشمند 
  

  گويي يا پرگويي كم. 3 - 2
گاهي اين . ترجمه بسته است] امانت[» داري زنهار«به  آن افزودن بر متن برگردانده يا كاستن از

اي كه استاد ابوالحسن نجفي از يك متن متعلق به قرن افزودن يا كاستن بجا است؛ مانند نمونه
و ما بادها را به «را » و أرسلنا الرياح لواقح«آورد و در آن مترجم  پنجم ـ ششم هجري مي

داند،  رگردانيده است و استاد آن را برگرداني زنهاردار ميب» ها و درختان فرستاديم دامادي گل
  ). 14و  3: 1389نجفي، (را افزوده باشد » درختان«و » ها گل«، »دامادي«ة هرچند مترجم سه واژ

مرز افزايش و كاهش بجا و نابجا پيشاپيش روشن نيست و به گفتمان هر متن بسته است و 
گويد چه چيزهايي بايد و چه چيزهايي نبايد در متن مي هاي گفتماني هر متنرفته، سنجه هم روي

با اين حال مترجم بايد بكوشد بدون اينكه به چالش برگردان ). 81: 1382نيومارك، (دوم باشد 
صفوي، (واژه ـ چنانكه خواهيم ديد ـ بيفتد، پيام جمله را بدون افزايش و كاهش برساند  به واژه
ه همين است كه مترجم نه چيزي از اثر كم كند نه چيزي به هنر ترجمه ب«، زيرا )43ـ 42: 1383
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اين گزاره چنان چشمگير است كه برخي، ترجمه را برگردان ). 121: 1379قاضي، (» آن بيفزايد
اند ترين افزايش يا كاهش در صورت معنا دانسته  متني از زبان يك به زبان دوم، بدون كوچك

  ). 9: 1383صفوي، (
وليد (» النائب اللبناني وليد جنبالط«در تركيب » النائب«ة ر به جاي واژنف 20دانشجو  35از 

-بردهكار  به را» جانشين«ة يا واژ» معاون«و » نايب«ة واژدو وام) پارلمان لبنانة جنبالط، نمايند

را ناآشنا و نارسا » جانشين لبنان«و» معاون لبنان«، »نايب لبنان«اند، ولي چون عباراتي مانند 
اند تا جنبالط را افزوده» جمهور لبنان رئيس«ة اند، واژ شناختهند و وليد جنبالط را هم نميا يافته
آن دسته از دانشجويان ! كنند» جمهور لبنان جانشين رئيس«يا » معاون رئيس جمهور لبنان«را 
اند جنبالط كيست دانستهاند، چون نمينزديك شده» النائب«درست ة هم كه به ترجم) درصد 17(

هاي يا پرگويانه تركيب) درصد 11(اند را نوشته» لبنانة نمايند«گويانه تركيب يا چيست، يا كم
را و عبارت كمابيش ) درصد 14(» جمهور لبنان رئيسة نمايند«و » منتخب دولت لبنانة نمايند«

 ةوليد جنبالط، نمايند«كس درست ننوشته اند و هيچبردهكار  به را» لبنانية نمايند«درست 
برخي از دانشجويان به چالش برگردان ) در اينجا بختيارانه(گويي افتادن ! »پارلمان لبنان

  . نزديك كرده است» لبنانية نمايند«واژه آنان را به نوشتن  به واژه
  

  11واژه به برگردان واژه. 3- 3

اگر گفته شود ترجمه، برگرداندن مفاهيم نوشته يا گفته از زبان يك به زبان دو است، 
، اين پرسش )61: 1385باطني، (اي كه در زبان دوم كاركردي مانند زبان يك داشته باشد گونه  به

متن زبان يك رخ ة برش از زنجيركدام واحد زباني يا كدام ة آيد كه اين برابريابي بر پايپيش مي
  ).14: 1383صفوي، (دهد؟  مي

اي از ترجمه را پيش ي ويژهشوند، گونهرويكردهايي كه در پاسخ به اين پرسش هويدا مي 
ة ترجم«پردازان، كمابيش بر سر چيستي بيشتر نظريه). 62ـ  61: 1385باطني، (كشند مي
دانند كه واحدش واژه باشد، ولي اي مياند و آن را ترجمههمداستان) اللفظي تحت(» واژه به واژه

آزاد را ة نيومارك ترجمپيتر . شودهايي ديده ميچيست، تفاوت 12»آزاد«ة بر سر اينكه ترجم
-كريم امامي با پرهيزاندن از چالش). 68: 1382همو، (داند داراي گرايش هميشگي به جمله مي

-آزاد را مية ي بسيار آزاد و يادآوري اينكه واحد ترجمه پيام است نه واژه، ترجمهاي ترجمه
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و » جملهة ترجم«را كورش صفوي، برگردان با واحد جمله ). 285و  281: 1385امامي، ( »پسندد
). 15و  14: 1383صفوي، (نامد مي» آزادة ترجم«را » عبارت يا پاراگراف«برگردان داراي واحد 

است و اگر » عادي«نويسد اگر جمله واحد ترجمه باشد، ترجمه  رضا باطني هم مي محمد
  ).62ـ  61: 1385باطني، (است » آزاد«پاراگراف واحد ترجمه باشد، ترجمه 

پردازان، ماندن بر سر دوراهي خيزد كه برخي نظريهمي نين بحثي از آنجا بربايستگي چ
: 1382نيومارك، (دانند ترين چالش ترجمه مي  واژه و برگردان آزاد را بنيادي به برگردان واژه

واژه، براي رستن از  به با پذيرش همداستاني همگاني بر سر چيستي برگردان واژه). 56
داند  گستري برداشتي كه جمله را واحد پيام و انديشه و ترجمه مينسردرگمي، به پاس دام

و » آزادة ترجم«اي را  ، در اين نوشتار چنين ترجمه)3: 1381؛ پازارگادي، 281 :1385امامي، (
- مي» بسيار آزادة ترجم«داند، تر از جمله را تراز برگردان مي اي را كه واحدهاي بزرگترجمه

ة ، مترجمان را از ترجم»بنياد جمله«ي آزاد يا نگشت نهادن ترجمهرو با ا اين خوانيم، از
  . پرهيزانيمبسيار آزاد مية واژه و زدن به درياي ترجم به واژه

هاي مقدس متنة واژه در زمين به واژهة ها از كمند ترجمپنجاه سال است كه ما ايراني
) 32: 1391اوستينوف، (ست گونه ترجمه بوده ا اينة كه قلمروي ويژ) 434: 1391انصاري، (

اين . واژه است به واژهة كار ما، ترجم ترين گرفتاري مترجمان تازه  ايم، ولي هنوز بزرگ رسته
ويژه در  بسياري از استادان به متن، به) نگر و ساختاري نه كالن(انگار  گرفتاري كه از نگاه پاره

توانند باوراند كه مي ه آنان ميدود، ب هاي ادبيات پارسي و عربي به رگ دانشجويان ميگروه
  . متن، پاراگراف و حتي جمله را بدون اينكه از آغاز تا پايان بخوانند ترجمه كنند

چنانكه ديديم، بسياري از دانشجويان از روي ناآشنايي با ساختارهاي دو زبان و ناپختگي 
. شوندواژه مي به واژهة زبان پارسي، گرفتار ترجمة ويژه ناتواني و ناپختگي در زمين زباني، به

هاي ناآشنايي با درونمايه و ترم - هاي ديگرش ـ چنانكه خواهيم ديد گونه ترجمه كه از بهانه اين
  . انجامد متن زبان يك است، به نارسايي متن فارسي مترجم مي

ها و ساختار نحوي گرفتار اين درصد از دانشجويان آزموده، در سطح واژگان و تركيب 34
آماري ة يك از افراد جامع هيچ. نمونهة رفته، همگي در برگردان جمل هم بودند و روي ترجمه شده

و » پذيرفتني«هاي اي شيوا، رسا، روان و زيبا نساخته بود؛ هرچند ترجمه پژوهش، جمله
اي  نمونه»  پذيرفته«واژه و  به هاي واژهيك از ترجمه اينك براي هر. كم نبودند» بگير نمره«
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  :آوريم مي
  : واژه به واژهة نمون .1

وليد جنبالط اعتراف كرد كه رئيس سوري موفق به انتقال بحران به تركيه ] ،[لبنانية نمايند
  . تواند به لبنان منتقل كند آن را هر گاه كه تصميم بگيرد كه مي حالي شد، در
  :»پذيرفته«ة نمون .2

، بحران را به تركيه روانه رئيس جمهور سوريه: لبنان گفت] پارلمان[ة وليد جنبالط نمايند
  . كرده است و هروقت بخواهد توانايي روانه كردن آن به لبنان را دارد

گير . واژه ترجمه كرده است به واژه» لبنانية نمايند«به » النائب اللبناني«در برگردان  1نمونه  
دانشجو  تازي هم در بيگانه ساختن زبانة كردن زير دست و پاي ساختار و تركيب و بافت جمل

كه نه تازي است و نه فارسي نقشي سترگ داشته » زباني سوم«از زبان فارسي و آفريدن 
رئيس «و » گاه كه تصميم بگيرد  تواند به لبنان منتقل كند آن را هر كه مي حالي در... «. است

  . نه پارسي است، نه تازي» سوري
اي درست خواهيم داشت و ترجمهپارلمان افزوده شود، ة واژ 2ة اگر پس از نماينده در نمون

كار  اي مانند بردن و كشاندن بههاي سادهچنانچه به جاي فعل مركب روانه كردن هم فعل
  . شدتر مي رفت، ترجمه روان مي

  
  13سوگيري. 3- 4

گيرد و  را در برمي» سبك نويسنده«بندد؛ كمي كه متن زبان يك، از دو راه دست مترجم را مي
شود به سبك و پيام مترجم بايد تا جايي كه مي. ي متن او را »ونمايهپيام و در«كيفي كه 

  ).28: 1381دليل، (نويسنده پايبند بماند 
اي است و درونمايه و پيامش بيشتر از سبك نگارش نويسنده نمونه، رسانهة چون جمل

ژه كه يكي ويپردازيم؛ بهمتن مية درخور توجه است، تنها به پايبندي مترجم به پيام و درونماي
ها و هاي بنيادين دانشجويان و مترجمان نوپاي عربي در آينده، همكاري با رسانهاز گزينه

بنيادهاي پژوهش راهبردي خاورميانه است كه رويدادهاي سياسي جهان عرب و روابط 
هاي آزاد هم ويژه روزنامه هاي گروهي و به رسانه. ها استكشورهاي عربي از رويكردهاي آن

هاي سياسي دارند كه يكي از سويهة مشاركت همگاني در توسعة بنيادين در زمين كاركردي
  

13
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سويه  همهة جانبه است و امنيت ملي هم در برداشت نوين، چيزي مگر همين توسعهمهة توسع
كالن و سترگي ة يك جمله كجا و گزارة شايد گفته شود ترجم). 116 - 115: 1381عبدي، (نيست 

تواند خوشايند يا ها بر امنيت ملي، ميد بگوييم كاركرد رسانهچون امنيت ملي كجا؟ باي
كاركردهاي خوشايند هر اندازه هم سترگ باشند در آينده و درازمدت آشكار . ناخوشايند باشد

اندازه هم خُرد باشند، زودرس و زودهنگام هستند   شوند، ولي كاركردهاي ناخوشايند هرمي
ترين   بينانهن نگاه ايدئولوژيك در فرايند ترجمه، در خوشسوگيري و پيش انداخت). 115: همان(

گيرندگان پيام را به  15ژاك موسوة گيرد كه به گفتبه خود مي 14حالت، رنگي از خودسانسوري
كه خودسانسور، افكار عمومي را به  حالي واقعيت بازتابانده شده، درة اندازد كه هماين گمان مي

و ) 104 -  103: 1381محسنيان، (كرده است  به زيان آنان كار خواب برده و به جاي ياري مردم 
ويژه كشوري چون  تواند به يك كشور زيان برساند؛ بهمدت و هم در درازمدت مي هم در كوتاه

و » بيگانه«كشان هاي چشمگيرش، همواره در تيررس بهرهايران كه با جايگاه راهبردي و داشته
خود ما بيشتر از بيگانگان به كشورمان آسيب زده ايم  چند بوده است، هر» خودي«سودجويان 

سوگيرانه است، ة پروري كه يكي از كاركردهاي ترجم ناداني و نادان). 285: 1378زيباكالم، (
  . بوده است» من«به » من«هاي زيان يكي از شاهراه

صي است، هرگز نبايد ديدگاه شخ» ديگري«و » من«هاي پيوند پس مترجم كه يكي از دريچه
؛ )28: 1381دليل، (هاي نويسنده جا بزند هاي خود را به جاي انديشهخود را دنبال كند و انديشه

كوشند متن را فراخور الگوهاي ايدئولوژيك ويژه كه مترجمان آگاهانه يا ناآگاهانه مي به
يچ گويد همي16نايدا ). 75: 1390سجودي و ديگران، (چيره بر جامعه ترجمه كنند » فرهنگي خود«

تواند شخصيت خود را يكسره از كارش كنار بگذارد، ولي راستگويي، هر مترجم مترجمي نمي
هاي شخصي خود در تواند از به ميان كشيدن ارزشدارد تا جايي كه ميانديشي را واميروشن

اي در پيام دست  گونه پيام نچسباند و بهة فرايند ارتباط بپرهيزد و هرگز برداشت خود را به چهر
  ).28: 1389نايدا، (برد كه با بينش ذهني و عاطفي او همنوا شود ن

هاي دست بردن سوگيرانه در فرايند ارتباط، گاهي آگاهانه و براي از نگاه نايدا ريشه 
هاي سياسي و مذهبي و اجتماعي مترجم است، ولي گاهي دست سازگار كردن پيام با گرايش

اي در شخصيت مترجم است كه از هاي ناآگاهانهيويژگة بردن نابجا، آگاهانه نيست و زاييد
نمايد اين سوگيري، هنگامي رخ مي. گذاردظاهر معصومانه بر كار او اثر ميهاي دزدانه و بهراه
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15
. Jacques Moussaeu  

16
 . Eugene Nida  
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كه مترجم بپندارد بايد پيام متن يك را بهبود بخشد، خطاهاي آشكار را سامان دهد و با گزينش 
هاي مذهبي فراوان متنة اين سوگيري در ترجم. دهد ها، درستي باور خود نشانواژهة سوگيران

  ).29ـ  28: همان(هاي ارزشي سروكار دارد ترين نظام  ترين و جامع  است، چون مذهب با ژرف
يا يك رشته از متغيرهاي زباني، ادبي، فرهنگي و  17»افق مترجم«اين دستكاري در پيام كه با 
، چنان چشمگير و )64: 1391اوستينوف، (وند دارد مترجم پية تاريخي اثرگذار بر كار و انديش

و  18»محور برگردان نويسنده«معنايي يا ة زبانزد است كه يكي از پژوهشگران در ميان ترجم
برگردان «اي ديگر از ترجمه به نام ، گونه19»محور برگردان خواننده«ارتباطي يا ة ترجم
صفوي، (كند تر مي نويسنده را دشوارة نديشاين برگردان، دريافت پيام و ا. يابد مي 20»مدار مترجم
1383 :71 .(  

آماري پژوهش به دام برگردان ة درصد جامع 40گفتيم » در دام ساختار عربي«در بخش 
ترسناكي . اندافتاده) خواستتوانست يا ميمي(فارسية به فعل گذشت) يستطيع(فعل اكنون عربي 

را بر اين باور استوار گردانيد كه آگاهانه يا انگيزي كار اين دانشجويان كه پژوهشگر و شگفت
خيزد كه ايشان در اين مرحله از اند، از آنجا برمياند و خودسانسوري كرده ناآگاهانه سو گرفته

هاي شرطي عربي اند كه در برگردان جملهآموخته) پايان نيمسال پنجم(زندگي آموزشي خود 
: 1377الشرتوني، (طي، به فعل اكنون برگرداند شر» إن«و » إذا«توان فعل گذشته را پس از مي
ولي » چون ياري خدا برسد«توان گفت  مي» ...اهللا  ء نصرإذا جا«براي نمونه در برگردان ) 10
همچنين در . آن را گفت و فعل اكنون را پس از شرط به فعل گذشته ترجمه كردة توان وارون نمي
و هو يستطيع نقلها إلي لبنان إذا (» يستطيع«، نه آمده است» إذا«پس از » قرر«يادشده، فعل ة جمل

  ). قرر ذلك
نمونه است؛ آنجا ة اند در پايان جمل درصد از دانشجويان به آن گرفتار شده 40چالشي كه

جمهور سوريه، بحران را به تركيه كشانده است،  گويد رئيسكه وليد جنبالط پس از اينكه مي
گويا موضع سوگيرانه . اين بحران را به لبنان نيز بكشاند توانددهد اگر او بخواهد مي هشدار مي

- آفريني و تنش جمهور سوريه و كوشش براي زدودن آاليش بحران بشار اسد، رئيسة دربار

پاياني و ة درست پارة درصد از دانشجويان را بر آن داشته به جاي ترجم 22زايي از دامن او، 
اي همانند يا ، جمله»آن را به لبنان نيز بكشاندتواند مي اگر بخواهد«نمونه به ة جملة ساد
درصد ديگر نيز كه گويا نگاه  18و ) يعني نخواسته(برند كار  به »...خواست اگر مي«معناي  هم

  

17
 . Translator’s perspective  

18
 . Writer- based translation  

19
 . Reader- based translation  

20
 . Translator- based translation  
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  ). يعني نتوانسته(» ...توانست اگر مي«اند  خوبي به شخصيت يادشده نداشتند، نوشته
ويژه تلوزيون، اطالعات  ها و بهر رسانهرفته مردم از رهگذهمهاي امروزي، رويدر جامعه

گزارش سوگيرانه، ). 377: 1389كاستلز، (سازند آورند و باور سياسي خود را ميدست مي  به
سازد و در روزگاري كه از روي سو باور سياسي كاذب مي نادرست و دروغ به مردم، از يك
اميده شده، منافع ملي را به جايي اطالعات، روزگار اطالعات ن شتاب و جهانگيري روند جابه

كند، زيرا قابليت اعتماد اعتماد ميها بياندازد و از سوي ديگر، مردم را به رسانهخطر مي
گيرند ها طرف كسي را نميرسانه. نسبي از مواضع سياسي خاص استة مستلزم وجود فاصل
يد مستند باشد، عقايد اطالعات هدف اصلي است، تحليل و تفسير اخبار با. كنندو تنها گزارش مي

  ). 379ـ  378: 1389همان، (طرفي يك قاعده است بايد طبق قواعد باشد و بي
  

  
  2نمودار

  
گرفتاري برخي از ة تواند ريشگفتني است ناآشنايي با شخصيت وليد جنبالط مي

  . پردازيم به اين گزاره مي 5ة در پار. سوگيرانه باشدة دانشجويان به ترجم
  

  متنة ي با درونمايناآشناي. 3 - 5
بايد همه چيز را در تملك خويش آورد و نبوغ و شم نويسنده و ماهيت موضوع و «مترجم 
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» اثر بوده استة گويي خود او نويسند... وكاست دريابد  كمنظر را بي مصطلحات هنر مورد 
  ).83: 1390باسنت، (

پردازان ترجمه دارد كه  ريهمتن زبان يك، چنان جايگاه بلندي در نگاه نظة آشنايي با درونماي
ها و آشنايي بسياري از آنان افزون بر چيرگي بر دو زبان يك و دو، آگاهي از درونمايه و ترم

هاي ديگر سويهة با ادبيات، تاريخ، جغرافيا، رسوم، وضع اجتماعي، سياسي و اقتصادي و هم
؛ پازارگادي، 26و 23: 1389؛ نايدا 6: 1389؛ نجفي، 47: 1385امامي، (زندگي كشور زبان يك 

برخي پژوهشگران، جايگاه دمسازي . اندهاي بنيادين مترجم دانستهرا از بايسته) 2ـ 1: 1381
بينند كه روش آرماني ترجمه را مترجم با درونمايه و پيام و سبك نويسنده را چنان برجسته مي

كامياب را ة خي هم ترجمبر). 34: 1379مشيري، (دانند كه مترجم، خود نويسنده باشد در اين مي
واژه، خواننده را به اين پندار اندازد كه  به واژهة دانند كه درست، وارون ترجمبرگرداني مي

گمان براي رسيدن به چنان آرماني، مترجم  بي). 83: 1390باسنت، (مترجم، خود نويسنده است 
لطافتي و (كند تا از يك زبان  بايد واقعيت متن را دريابد و بداند كه بيشتر برگرداني از فرهنگ مي

  ).181: 1390ديگران، 
هاي نمونه به دو گونه رخ نمود؛ ناآشنايي با نامة متن در جملة چالش ناآشنايي با درونماي

هاي خاص در آشنايي يا ناآشنايي با نام. هاي سياسي ـ اجتماعيخاص و ناآشنايي با ترم
 35از . سياسي ـ اجتماعي بازتابيده است هاينمونه يكراست در برگرداندن ترمة جملة ترجم

رئيس «دانشجو  9، »جمهور سوريه رئيس«را » الرئيس السوري«دانشجو ترم  19دانشجو 
شود رفته ميهماند كه رويبرگردانده» بشار اسد«دانشجو تنها  2و » جمهور سوريه، بشار اسد

سد، به برگردان درست رود شناخت بيشتر دانشجويان از بشار اگمان مي. پاسخ درست 30
عربي، هيچ نامي از ة ويژه كه در جملشده انجاميده باشد؛ به درصدي آنان از ترم ياد 89كمابيش 

جنجالي سياست لبنان، وليد ة از سوي ديگر، ناآشنايي با چهر. بشار اسد برده نشده است
. شده است» لبنانيالنائب ال«انداز بزرگي بر سر راه دانشجويان در برگردان ترم جنبالط، دست

برنگردانيده » پارلمان لبنانة نمايند«چنانكه گفتيم هيچ دانشجويي اين ترم را به پاسخ درست 
يك  اند كه هيچ نوشته» لبنانة نمايند«يا » لبنانية نمايند«درصد از آزمودگان آن را  28تنها . است

نبرده يد كه دانشجو پي نماپاسخ نادرست، چنين مي 25يك پاسخ از ميان . روشن و روان نيست
در يك جا هم . »نايب رئيس جمهور جنبالط«كه وليد جنبالط آدم است، چون نوشته است 
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  . دانشجو از سر نام وليد جنبالط پريده است
  

  
  

  3نمودار 

  
و يك ) الرئيس السوري(به برگردان درست يك ترم ) بشار اسد(چقدر آشنايي با يك نام  

النائب (راه برگردان درست ترمي ) وليد جنبالط(يي با يك نام جمله ياري رسانده و ناآشنا
پس مترجم بايد افزون بر ! را بسته كه دشواري و ساختارش همانند ترم پيشين است) اللبناني

در آن ... هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و  آشنايي با درونمايه و پيام متن زبان يك، با ترم
هاي خاص آمده در متن، چه نام شناخت نام. نا باشدزبان و برابر آن در زبان دوم آش

باشند چه نام كشورها و شهرها و جاهاي ... هاي سياسي، اجتماعي، علمي، فرهنگي و چهره
هاي  ويژه براي مترجم زبان عربي، زيرا در اين زبان نام هاي مترجم است؛ بهديگر، از بايسته

، »ريگان«ها  براي نمونه عرب. شوندوشته مياي ويژه و با دستكاري فراوان ن گونه بيگانه به
  . نويسند مي» اشبيليه«و » الديموقراطية«، »هوغو«، »ريغان«را » سويل«و » دموكراسي«، »هوگو«

  

  گيري نتيجه .4
ة دانشجو از يك جمل 35در اين پژوهش بر آن بوديم كه از رهگذر بررسي برگردان پارسي 

رييس جمهور سوريه

وليد جنبالط ، نماينده لبناني

وليد جنبالط ، نماينده پارلمان لبنان
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اند  در فرايند ترجمه به آن گرفتار شده و نتوانسته هايي را بكاويم و بزداييم كهعربي، چالش
آماري پژوهش با ة رفته، دانشجويان جامعهمروي. اي درست يا روان، پي افكنندترجمه
  : هاي زير روياروي شدند چالش
  ها و ساختار؛ واژه: نگسستن از زبان يك .1
  گويي يا پرگويي؛كم .2
  واژه؛ به برگردان واژه .3
  ؛سوگيري .4
  . متنة ناآشنايي با درونماي .5

- ها شود و بپندارد واژهريخت يكسان واژهة مترجم نبايد فريفت، براي پرهيز از چالش نخست

در اينجا بهتر است . رسانندهمان معنا را در فارسي مي» النائب«و » الصالحيه«هايي چون 
واژگان و دانشجو، در ذهنش يك پوشه براي واژگان و نگارش پارسي و يك پوشه براي 

گرچه اين كار . ديگر برودة اي به پوش اي از پوشه نگارش عربي بگشايد و نگذارد هيچ واژه
مدت و تا پخته شدن مترجم بايسته و كارآمد  سرسختانه و در بلندمدت دشوار است، در كوتاه

-ساختار نيز مترجم بايد با ساختار نحوي زبان يك و دو آشنا باشد تا با گرتهة دربار. است

آسيب برساند و نه در آوردن پيام متن زبان دو ) زبان پارسي(هاي نابجا نه به زبان يك برداري
  . درماند) عربي(

واژه بيفتد،  به مترجم بايد بكوشد بدون اينكه به دام برگردان واژه براي پرهيز از چالش دوم،
  . پيام جمله را بدون افزايش و كاهش برساند

براي را در پيش گيرد، » بنيادجمله«ي آزاد يا ترجم بايد ترجمهم براي پرهيز از چالش سوم،
  . دريافتن يك متن آن را چند بار از آغاز تا پايان بخواند و سپس دست به ترجمه بزند

مترجم بايد از بار كردن ديدگاه خود بر متن زبان يك بپرهيزد  براي پرهيز از چالش چهارم،
اين كار رنگي از خودسانسوري و . هاي نويسنده ننشاندهاي خود را به جاي انديشهو انديشه

  . انجامدگيران مياعتمادي پيامدروغگويي است كه در درازمدت به بي
مترجم بايد در كنار آشنايي با درونمايه و پيام متن زبان يك، با  براي پرهيز از چالش پنجم،

 . هاي خاص آن نيز آشنا و دمساز باشد هاي گوناگون و نامترم
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  ها نوشت پي  .5
1. case study 

2. self 

3. other 

هاي  ي سياسي است كه در رسانهاي با درونمايه اي جمله سياسي ـ رسانهة جمل در اينجا منظور از .4
  . وسيما آمده باشد ها، مجالت و صدا گروهي، مانند روزنامه

5. source language  

6. target language  

  . اند اين نوشتار بودهة بهترين استادان نگارنداستاد گروه ادبيات عربي دانشگاه تهران كه از  .7
8. content 

9. form 
10. present time  

11. word-to-word translation 

12. free translation 

13. taking side  

14. self-censorship 

15. Jacques Moussaeu 
16. Eugene Nida 

17. translator’s perspective  

18. writer- based translation  

19. reader- based translation  

20. translator- based translation  
 

  منابع  .6
  . نيلوفر: تهران. 2ج. از پست و بلند ترجمه). 1385. (امامي، كريم •
. بخارا. »قرآن كريمة هاي استاد خرمشاهي در ترجم نوآوري«). 1391. (انصاري، مسعود •

  ). مهر ـ دي(  90ـ  89ش. 15س
  . نشر قطره: تهران. يم تهرانيفاطمه ميرزا ابراهة ترجم. ترجمه). 1391. (اوستينوف، ميشل •
ادبيات . صالح حسينية ترجم. »پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«). 1390. (باسنت، سوزان •

). 3پياپي . (1ش. 2د). فرهنگستان زبان و ادب فارسي( فرهنگستانة نامة نام ويژه: تطبيقي
  . بهار

: تهران. 3چ). ه مقاالتمجموع(شناسي  پيرامون زبان و زبان). 1385. (باطني، محمدرضا •
  . آگه



  ...هاي مترجم چالش                                                           يداهللا ماليري                                  
 

266 

  . اميركبير: تهران. 11چ. فن ترجمه انگليسي). 1381. (الدين پازارگادي، عالء •
  . رهنما: تهران. اسماعيل فقيهة ترجم. تحليل كالم، روشي براي ترجمه). 1381. (دليل، ژان •


�	��و ... أوباما الثاني«). 2012. (رمال، داود •�� �. »في الملف السوري �����
ع . السفير ��
  ). 2012/ 11/ 9تاريخ . (12330

مرگ دستفروش از ديدگاه «). 1390. (طوسي و فرزانه فرحزاد سجودي، فرزان؛ شهناز شاه •
. 4ش. 2د. )جستارهاي زباني(هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش. »شناسي انتقادي نشانه

  . زمستان). 8پياپي (
. 9چ. ماندگي در ايران يابي علل عقب شديم؛ ريشه ما چگونه ما). 1378. (زيباكالم، صادق •

  . روزنه: تهران
  . اساطير: تهران. 5چ. )ج چهارم( �������مبادي ). 1377. (الشرتوني، رشيد •
  . 1391/ 25/10 .»پژوهشگر با دكتر عدنان طهماسبية گوي ويژو گفت« ).1391. (طهماسبي، عدنان •
  . مركز: تهران. 6چ. هترجمة هفت گفتار دربار). 1383. (صفوي، كورش •
تداخل و تأثير آن در نگارش عربي «). 1378. (گنجي، نرگس و مريم جاليي پيكاني •

دانشگاه تربيت ( انجمن ايراني زبان و ادبيات عربية مجل. »زبان دانشجويان فارسي
  ). پاييز و زمستان. (10ش). مدرس

مقاالت نخستين  مجموعه. »مطبوعات و مقتضيات امنيت ملي«). 1381. (عبدي، عباس •
مركز مطالعات و . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران. سمينار مسائل مطبوعات ايران

  . ها تحقيقات رسانه
وزرات فرهنگ و : تهران. )مجموعه مقاالت(پيرامون ترجمه ). 1381. (فرشيدورد، خسرو •

  . ارشاد اسالمي
تدوين عرفان . اي محمد قاضيهها و ديدگاه انديشه: رسالت مترجم). 1379. (قاضي، محمد •

  . نقش و نگار: تهران. فرد قانعي
. 2ج .)قدرت هويت(اقتصاد، جامعه و فرهنگ، : عصر اطالعات). 1389. (كاستلز، مانوئل •

  . طرح نو: تهران. 6چ . حسن چاووشيانة ترجم
: تهران. جو علي صلحة ترجم. هاي ترجمه در عصر حاضر نظريه). 1380. (گنتزلر، ادوين •

  . هرمس



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

267 

درك واقعيت فرهنگي متن در گذار «). 1390. (زاده و شيما معلمي لطافتي، رويا؛ فاطمه حسن •
. 2ش. 2د ).جستارهاي زباني( هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهشة فصلنام. »از ترجمه

  . تابستان). 6پياپي (
ين مجموعه مقاالت نخست. »سانسور و خودسانسورية پديد«). 1381. (راد، مهدي محسنيان •

مركز مطالعات و  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران .سمينار مسائل مطبوعات ايران
  .ها تحقيقات رسانه

شناختي  جامعهة رويكردي به نظري: ترجمه از حرف تا عمل). 1379. (مشيري، مهشيد •
  . آگاهان ايده: تهران .زبان در ترجمه

ة ترجم .زبان فارسية دربار. »ها ملت سرزندگي فكرية ترجمه، آين«). 1375. (مينووا، شيگئو •
  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. زير نظر نصراهللا پورجوادي .ناصر ايراني

  . فرهنگ نشر نو: تهران. 7چ. 1ج. تاريخ زبان فارسي). 1382. (ناتل خانلري، پرويز •
. )3(هاي نشر دانش  مقالهة برگزيد: ترجمهة دربار .»نقش مترجم«). 1389. (نايدا، يوجين  •

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. 5چ. زير نظر نصراهللا پورجوادي. سعيد باستانية ترجم
زير نظر  .زبان فارسية دربار. »آيا زبان فارسي در خطر است؟«) 1375. (نجفي، ابوالحسن •

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. نصراهللا پورجوادي
هاي نشر  مقالهة برگزيد: ترجمه ةدربار. »امانت در ترجمهة مسئل«). 1389. (-----------  •

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. 5چ. زير نظر نصراهللا پورجوادي. )3(دانش 
مقاطع كارشناسي و ة آموزش فنون ترجمه ويژة دور). 1382. (نيو مارك، پيتر •

 . راهنما: تهران. منصور فهيم و سعيد سبزيان مرادآبادية ترجم. كارشناسي ارشد
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