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Translation is a university discipline that is taught in all universities
around the world, especially in the faculties of humanities. The importance
of this field of study is increasing, especially in the age of global
communication. This course is taught in the faculties of literature and
languages, and as an independent department in some universities. The
field seeks to provide theoretical and practical training for students in the
specialized field they are studying; Prepare and familiarize them with the
requirements of specialized translation, so that they can eventually gain
the required language proficiency. The main idea of studying translation is
to achieve the correct transfer from one language to another, without
which it is a wrong process and needs to be criticized, so it loses its
scientific value. This course is divided into four types in the Department
of Persian Language and Literature, Faculty of Languages, University of
Baghdad, two of which are political translation and scientific translation in
the third year, and literary translation and legal translation in the last
(fourth) year.
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دراسة إشكالية ترجمة طلبة المرحلة األخيرة في قسم اللغة الفارسية وآدابها في العراق للنصوص الدراسية
)(الترجمة األدبية والقانونية انموذجا
 قسم اللغة الفارسية-  جامعة بغداد – كلية اللغات/  عمر امين عبد العباس.د.م
:الخالصة
 تتزايد أهمية هذا المجال منن. وخاصة في كليات العلوم اإلنسانية،الترجمة هي تخصص جامعي يتم تدريسه في جميع الجامعات حول العالم
. وكقسنم مسنتق فني بعن الجامعنات،  ينتم تندري هنذا المقنرر فني كلينات اآلداب واللغنات. ال سيما في عصر االتصال العنالمي، الدراسة
يسعى المجال إلى توفير التدريب النظري والعملي للطالب في المجال التخصصي النذي يدرسنونه ؛ إعندادهم وتعنريفمم بمتطلبنات الترجمنة
 الفكرة األساسية في دراسة الترجمة هني تحقين النقن الصنحي. حتى يتمكنوا في النماية من اكتساب الكفاءة اللغوية المطلوبة، المتخصصة
. فتفقد قيمتما العلمية،  والتي بدونما تكون عملية خاطئة وتحتاج إلى نقد، من لغة إلى أخرى
 اثنان منما ترجمنة سياسنية وترجمنة،  جامعة بغداد،  كلية اللغات، تنقسم هذه المادة الدراسية إلى أربعة أنواع في قسم اللغة الفارسية وآدابما
 بحث الباحث في هذه الدراسة ؛ المشكالت التي يواجمما.) وترجمة أدبية وترجمة قانونية في السنة األخيرة (الرابعة، علمية في السنة الثالثة
. مع اقتراح الترجمة الصحيحة ؛ لك عبارة وتحلي األخطاء وأسبابما، الطالب في المرحلة الرابعة لمذين النوعين من الترجمة
 الترجمة األدبية، الترجمة القانونية، قسم اللغة الفارسية في العراق، دراسة إشكالية الترجمة:الكلمات المفتاحية
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آسننيب شناسننى ترجمننه دانشننجويان سننال اخيننر گننروه زبننان و ادبيننات فارسن در عننراق از متننون درسن ( مطالعننه مننورد  :ترجمننه ادبن
وقانون )

چکيده
مترجم رشته تحصيل دانشگاه هست که در تمنام دانشنگاه هنا دنينا مخصوصنا دانشنیده هنا علنوم انسنان آن تندري من شنود.
اهميت اين رشته تحصيل به ويژه در عصر ارتباطات جمان در حال افزايش است .اين واحد درسن در دانشنیده هنا ادبينات و زبانمنا
تدري م شود  ،و به عنوان گروه مستق در بعض از دانشگاه هاست .اين رشته در پ آن اسنت کنه آمنوزا هنا تئنور و عملن را
برا دانشجويان در محدوده تخصص که در حال تحصي هستند؛ آماده و آنمنا را بنا الزامنات ترجمنه تخصصن آشننا کنند ،تنا در نماينت
بتوانند تسلط زبان مورد نياز را کسب کنند.
ايده اصل تحصي در رشته مترجم  ،دستياب به انتقال صحي از زبان به زبنان ديگنر اسنت و بندون آن فرآينند نادرسنت محسنوب من
شود و نياز به نقد دارد ،بنابراين ارزا علم خود را از دست م دهد.
اين واحد درس در گروه زبان و ادبيات فارس دانشیده زبان ها دانشگاه بغداد ،چمار نوع تقسيم م شود که دو ننوع آن ترجمنه سياسن
و ترجمه علم در سال سوم ،و ترجمه ادب و ترجمه قانون ( حقوق ) در سال اخير ( چمارم ) تدري م شوند.
نگارنده در پژوهش حاضر؛ مشیالت پيش رو دانشجويان سال اخينر (چمنارم) در اينن دو ننوع از ترجمنه را بررسن کنرده ،و ضنمن
ارائه ترجمه صحي ؛ برا هر عبارت مورد نظر به بررس تحليل اشتباهات و عل آن پرداختيم.
کليدواژهها  :آسيبشناس ترجمه دانشجويان ،گروه زبان فارس عراق ،ترجمه قانون (حقوق ) ،ترجمه ادب .

مقدمه
با مطالعه عمي تخصص ترجمه و انواع آن در گروهمنا علمن ؛ دانشنجو متوجنه من شنود کنه اينن فقنط ينادگير لغنات و اصنطالحات
جديد از يک زبان خارج نيست ،بلیه علم گسترده ا است که آنما را به سمت توسعه تواناي فینر خنود و در برخنورد بنا فرهنن
جديد و جامعه بين الملل ديگر به سط علم گسترده تر سوق م دهد.
امروزه ترجمه به يک دانش جامع و ساير علوم تبدي شده و جزء الينفک الزامات پژوهش اينن علنوم شنده اسنت .مدر مطالعنات ترجمنه
رشته ها گوناگون همچون زبان شناس  ،مطالعه ادب  ،تاريخ ،مردم شناس  ،روان شناس واقتصاد به مينان آمندم (صنلحجو: 1393 ،
.)2
نوآور ترجمه ماشين در سال ها اخير از طري سايت ها جستجو بين الملل نشان دهنده اهميت ترجمه در برقرار ارتباط همنه
مردم با يیديگر است ،به ويژه با حضور توسعه فناور و اطالعات که با هدف خدمت به بشريت و تقويت روابط بين کشنورها روز بنه
روز در حال گسترا است.
در عراق ،به ويژه در دانشیده زبانما دانشگاه بغداد ،به دنبال توسعه واحد ترجمه است .پن از اينینه قنبالک ينک موضنوع جنامع بنود؛ در
سال ها اخير در تمام بخش ها دانشیده به چمنار ننوع سياسن  ،علمن  ،قنانون (حقنوق ) و ادبن تقسنيم شنده ،عنالوه بنر مدرآمند بنر
ترجمهم  ،به عنوان مقدمه ا برا آشناي دانشجو با روا ها و انواع ترجمنه و آمنوزا ترجمنه متنون .بننابراين فنار التحصنيالن اينن
گروه ها نسبت به سال ها گذشته بيشترين توان علم را برا فعاليت در زمينه ترجمه چه در حوزه ها دولت و چه غيردولت دارند.
مننا از طري ن آمننوزا تخصص ن ترجمننه و انننواع آن در گننروه ،بننه دانشننجويان خننود اطمينننان و تايينند داديننم کننه بننا وجننود بسننيار از
تخصصها علوم انسان دانشگاه در عنراق ،ترجمنه بنرا دانشنجويان کشنورها مختلن جمنان جنذابترين اسنت ،زينرا ننه تنمنا در
عراق بلیه در تمام کشورها جمان موف ترين روا علم در بازار کار است.
زبان فارس در ايران ،تاجيیستان و افغانستان زبان رسم است ،بنابراين رسيدن به تسلط زبان در زبان فارس برا تسمي ارتباط با
بيش از  125ميليون نفر 1که مجموعا ک جمعيت اين کشورها است ،ضرور شده است .
استادان دانشیده زبانما م دانند کنه نتنايآ آموزشن در اينن دانشنیده مسنتلزم فنار التحصنيالن اسنت تسنلط بنر زبنان خنارج دارنند تنا
بتوانند در خدمت به جنبش ترجمه در عراق ،که مسئوليت آسان نيست ،کمک کنند .از اين جمت؛ توجه به روا تدري واحد ترجمنه و
انواع آن برا تميه مترجمان حرفه ا در اين گروه ضرور شد.
و به منظور حمايت از تالا ها رياست گروه برا ارتقا سط علم دانشجويان سال اخير از يک سو و تشخيص مشیالت که آنمنا
در امر ترجمه با آن مواجه م شنوند ،نگارننده من بينند کنه روا هنا جنذب دانشنجويان را متننوع شنود و آنمنا نينز بنه تنالا مضناع
ترغيب شود.

( .1ر.ک  :اللغة الفارسية) /https://ar.wikipedia.org/wiki
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از اين رو ،مسئوليت بزرگ در تدري واحدها ترجمه و پيگير مسنتمر سنط دانشنجويان بنرا اطميننان از درا آنمنا از واژگنان و
اصطالحات ف ارس به وجود م آيد ،که در نمره زبان او منعی م شود و م تواند اعتماد به نف خود را برا برقرار ارتباط بنا
ديگران و غلبه بر موانع ترس ايجاد کند.
ترجمه تخصص
ترجمه تخصص در دوران جن اهميت فوقالعادها پيدا کرده است و با توجه به گشودگ دانش ،نياز به مترجمنان متخصصن کنه در
زمينه تخصص خود از دقت باالي برخوردار باشند ،افزايش يافته است؛ امنا ترجمنه متنون تخصصن کنار دشنوار اسنت .ترجمنه هنر
متن تخصص به خود خود تجربه آسان نيست بنابراين ترجمه تخصص نياز به آموزا خاص دارد کنه بنا تمنام جواننب آن از زبنان
تخصص گرفته تا ويژگ و انواع متون آشنا باشد(.الخور .)2007 ،
ترجمه در صورت تخصص است که نياز به دانش در رشته ها خاص داشته باشد تا اين دانش محدود به واژگان خناص و ننه سنطح
باشد.
بدون وجود ترجمه ،درا و آگاه در بين انسان ها آسان نبود ،همانطور که من داننيم هنزاران زبنان در جمنان وجنود دارد .از اينن رو؛
ترجمه به مرور زمان به بمترين پ برا دستياب به ارتباطات و آشناي مردم با تمدن ها و فرهن ها ديگران بدون توجه به ننام آنمنا
تبدي شده و تخصص ترجمه به ب نظيرترين تخصص در ارتباطات برا رسيدن به اهداف بشر تبدي شده است.
زبان شناس معروف يوجين نايدا معتقد است که ترجمه در صورت موف تلق م شود که به نتايآ زير برسد:
بايد منطق باشد .
بايد مفموم و محتوا متن اصل را بيان کند.
فرآيند ترجمه بايد آسان و بدون پيچيدگ باشد.
ترجمه در زبان مقصد پاسخ يیسان در زبان اصل ايجاد م کند ( .نايدا.)164 : 1964 ،
درا معنا متن اصل يک مرحله ضرور است که موفقينت فرآينند ترجمنه بنه آن بسنتگ دارد .بنا اينن حنال ،اينن درا کنار دشنوار
است زيرا در بسيار از موارد با ايده ها و اطالعات مواجه م شود که هدف آنما بايد به طور واض و دقت باال درا شنود .مشنخص
است که هرچه موضوع فن تر باشد ،دانش غير زبان باالتر و نقش فرهن لغت کاهش م يابد .بننابراين داننش غينر زبنان را بايند از
اسناد ارزشمند مربوط به متن اصل به دست آورد( .بن بريني )242 : 2015 ،
ترجمه تخصصن فرآينند آسنان نيسنت ،بلینه کنار پيچينده و گسنترده ا اسنت کنه شنام ده هنا رشنته من شنود و بنا دقنت و تعنداد زيناد
اصطالحات ،اختصارات و نمادها مشخص م شود و به دنبال دستياب به اهداف خاص اسنت کنه از گفتمنان بنه گفتمنان ديگنر متفناوت
است( .همان منبع قبل )
د را معن در ترجمه حرفه ا مسئله ممم است ،زيرا ترجمه راه برا جنايگزين کلمنات ينک زبنان (زبنان اصنل ) بنا کلمنات ينک
زبان ديگر (زبان مقصد) نيست ،بلیه بايد تواناي اطمينان از اينیه ترجمنه هنا دارا همنان معنن هسنتند تنا بنه زبنان منادر بينان شنوند
وجود داشته باشد ،و اگر مترجم درا مشخص از آنچه نويسنده متن اصل نوشته است نداشته باشد ،نم توان او را متخصص در نظر
گرفت.
نقش مترجم
بسيار از مترجمان متون تخصص علوم انسان ترجي م دهند اصطالحات سنت رايآ در ميراث فیر و فرهنگ گذشنتگان را بنه
عنوان معادل اصطالحات تخصص علوم انسان به کار برند .به نظر م رسد اين شيوه بدان سبب اتخاذ م گردد کنه منتن ترجمنه شنده
ومفاهيم علم مندرج در آن به ذهن مخاطبان نزديیتر شود .متن ترجمه شده ا که اصطالحات و واژگان آن کنامال برينده و گسسنته از
گذشته فیر و سنت علم باشد ،کمتر مقبول ومفموم اه علم به ويژه پاسداران سنتما واقع شود ( .قل سارل .)22 : 1386 ،
رفتار علم با واژگان در ترجمه تخصص اغلب کار است که نياز به تالا دارد و ممین است نياز به خالقيت زياد داشته باشد کنه
بايد توسط مترجم انجام شود .بنابراين ،بايد بر ارتقا سط زبان مادر مترجم تمرکز کرد و دائما ک برا جستجو اصطالحات جديد و
به دست آوردن يک نتيجه زبان خوب تالا کرد.
اين ما را به سؤال بعد هدايت م کند؛ آيا متنرجم بايند اطالعنات مربنوط بنه ريشنه متنون خنارج را بنه دسنت آوردت پاسنخ بنا توجنه بنه
نظرات مختل متخصصان ،اين وظيفه مترجم است که کليه اطالعات مربوط به متن اصل از جمله ماهينت نوشنته خنود و ارتبناط آن بنا
ساير اسناد را در اختيار مترجم قرار دهد و جزئيات دقي سند يا متن را به دست آورد تا به ترجمه قاب قبول برسيم.
چالش ها ترجمه تخصص
ترجمه تخصص با ويژگ هاي متفاوت با ساير رواها ترجمه همراه بوده اسنت و برخن از آنمنا ،بنهويژه مترجمنان حرفنها  ،آن را
روش خستهکننده توصي کردهاند که بايد محدود شود و به طور کام همه چيز مربوط به زبان که ترجمه به آن انجام م شود ،در بنر
گيرد .مچرا که افزون بر چالش ها رايآ در ترجمۀ متون تخصصن تبعنات قنانون و حقنوق سننگين در پن دارد .بنرا مثنال ؛ شنايد

779

)Lark Journal (2022) 46 (3
کوچیترين لغنزا و بن دقتن در ترجمنۀ اننواع قراردادهنا ،توافن نامنه هنا ،طنرح هنا سنرمايه گنذار و غينره ،خسنارت هنا جبنران
ناپذير برا يی از طرفين به همراه داشته باشدم ( باغجر و ديگران.) 37 : 1396 ،
مترجم در حين انجام فرآيند ترجمه با مشیالت مواجه م شود ،زيرا ممین است مشی از کتاب منبعن باشند کنه منتن از آن منتقن شنده
است .اين مشیالت با توجه به ماهيت آنما متفاوت است ،به عنوان مثال ،عدم وضوح در جمالت يا نحوه چاپ آنما ،يا اشتباه در نگنارا
متن که بايد ترجمه شود ،يا متن حاو اشتباهات دستور  ،يا عدم وجود مراجع مورد نياز مترجم.
مشی اساس وپيچيدۀ مترجم متون تخصص يافتن معادل واژگان برا مفاهيم و اصطالحات است که در فرهن لغتمنا تخصصن ،
برابرهنناي مختل ن و ننناهمگون بننرا آنمننا ارائننه شننده اسننت و رعايننت تمننام خصوصننيات معننناي واژگننان واصننطالحات ،در ترجمننه و
برابرياب آنما به چشم نم خورد ( همان .)40 :
بنابراين مترجم بايد به دنبال دانستن اصنطالحات معنادل دقين اصنطالح در زبنان مقصند باشند تنا ترجمنه بنرا گيرننده صنحي و منطقن
باشد.
ک
برخ از متخصصان يافتن معادل دقي متن ترجمه شده را دشوار م دانند ،اما غيرممین نيست ،برخ ديگر تقريبا غيرممین و برخ
ديگر آن را غيرممین م دانند .ممعادل دقي البته غير ممین است ،هيچ مترجم نم تواند ترجمه ا ارايه بدهد که معادل منتن اصنل
باشد  .ترجمه از لحاظ ريتم  ،نمادگراي آواي جناس و تلويحات فرهنگ معادل متن اصل نخواهد بنود ،چننين معنادل هناي حتن هنگنام
دگرنويس در يک زبان واحد هم ممین نيست ،هميشه تا حدود کاهش اطالعات وجود داردم (شريعت .)27: 1378 ،
چالش ديگر اين است که انتقال زبان مطالب درس تخصص بايد با ساختار منطق زبان عرب که زبان مادر است مطابقنت داشنته
باشد تا برا گيرنده قاب قبول باشد .زيرا مشی اصنل در ترجمنه تخصصن  ،فراوانن اصنطالحات مربنوط بنه خنود معننا نيسنت ،بلینه
انتقال ساختار فارس به عرب است و اين در سط معناي و نحو مشمود است.
روا تدري ترجمه در گروه
قب از پرداختن به مبحث رواها آموزا ترجمه تخصص در گروه زبان فارس  ،بايد نگاه بنه اينن گنروه بينندازيم و خوانننده را بنا
آن آشنا کنيم.
گروه زبان فارس در سال ( 1969ميالد ) ( 1348شمس ) توسط استاد فقيد دکتر حسين عل محفوظ در دانشیده ادبيات دانشگاه بغنداد
تأسي شد .اين گروه يی از رشته ها گروه شرق شناس دانشنیده ادبينات بنود کنه نينز شنام رشنته هنا زبنان ترکن و عبنر اسنت.
سپ اين رشته ها جدا شده و سه گروه تیمي و با تأسي دانشیده زبانما در سال ( 1987ميالد ) ( 1366شمس ) به اين دانشیده زبان
منتق ن شنند .در سننال ( 1994مننيالد ) ( 1373شمس ن ) رشننته تحصننيالت تیميل ن در ايننن گننروه افتتنناح شنند .کننه در آن گننروه بسننيار از
دارندگان مدرا تحصيالت تیميل در دکترا ،کارشناس ارشد و ديپلم عال فار التحصي شدند.2
در حال حاضر ،رياست اين گروه واساتيد آن؛ به دنبال توسعه در زمينه آموزا و پژوهش در زبان و ادبيات فارس در سطوح محل و
بين الملل است تا آموزا يیپارچه زبان و ادبيات فارس را برا دانشجويان در عراق فراهم کند .اين مسئله در نمايت منجر به توسنعه
برنامه ها و واحدها درس از جمله واحد ترجمه م شود.
ترجمه ادب
ترجمه ادب با ترجمه عموم بنا به سخن (ميش ريفاتير) محق حوزه مطالعنات زبنان تفناوت دارد چنرا کنه نشنانههنا متعندد از اينن
اختالف را بيان م دارد که مممترين آن شيوههنا بنه کنارگير زبنان اسنت و بنر اينن امنر تأکيند دارد کنه وظيفنه متنرجم ادبن در محقن
ساختن اثر زيباي شناس زبان هدف نمفته است (شولت وهمیار.)69: 1922 ،
ترجمه ادب به ترجمه ا گفته م شود که از طري آن مترجم متن را به سبک ادب از زبان به زبان ديگر منتق من کنند کنه مسنتلزم
آشناي مترجم با فرهن و تاريخ زبان مبدأ و داشتن تخصص خالقانه در نوشتن است .او م تواند متنن را کنه ترجمنه م کنند بنه شنیل
وسيع فرموله کند که خواننده را متقاعد کند .همچننين صنداقت در انتقنال منتن امنر مممن اسنت زينرا اضنافه و عندم آن منردود اسنت .اينن
ترجمه با توجه به ژانر ادب متفاوت است ،ترجمه داستان با ترجمه رمان و ترجمه شعر با ترجمه نمايشنامه متفاوت است .از اين منظر،
ترجمه متون ادب بايد دقي باشد و نيازمند کتاب هاي برا توضي اصطالحات شعر و رواين اسنت تنا اعتبنار معننا کلمنه مشنخص
شود.
در عين حـال از نظـر اكثريت نظريه پردازان ترجمه و نيز اهن ترجمنه ،ترجمنة متنـون شنـك محنـور در مجمنوع دشنوارتر قلمنداد شنده
است زيرا ايجاد معنـادل بنـرا شنـك دشنـوارتر از ايجناد معنادل بنرا محتواسنت .علنت از ين سنو آن اسنت كنه عناصنر شنك بنه رغنـم
هماننديما عامشان در زبانما گونـاگون ،در هـر زبـان تعين خـاص خـود را دارند .برا مثال شعر كالسي فارس و انگليس  ،هنردو
از قالبما وزن كامـ برخوردارند اما تعين قالبما در اين دو زبان يكسنان نينـست ،و بنـه زبنـان سنـاده تنـر وزن شنعر كالسني فارسن و
انگليس كامالک بر هم منطب نيستند .از سو ديگـر بسيار از عناصر شك  ،در نمايت تابع از نوع نگاه و قابليتما نويسننده اننـد و از
اين منظر ظرفيتما كل آنما در هر متن ،تعيين خاص و فرد پيدا مـ كننـد.
( 2ر.ک .)15034https://colang.uobaghdad.edu.iq/?page_id = :
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اين دو ويژگ  ،تبيين پذير شك متن را ،در مقايسه با تبيين محتوا ،بـه مراتـب دشوارتر م كند و به تبع ،ايجاد معادل برا شك منتن
مبدأ را با دشوار بيشتر روبه رو م سازد .نتيجه آنكه ترجمة متون شك محور ،در قياس با متنون محتنـوا محنور پيچينده تنر و نيازمنند
دقت و نيز قابليتما بيشتر م باشد ( برکت.)32 : 1386 ،
کار ادب مستلزم حساسيت رو صورت و محتوا هر دو است و اين حساسيت ممین است باعث شی گرفتن چندين ترجمه بشود که هر
کدام از آنما بر جنبه ا از متن اصل تاکيد کنند .درا اينن امنر سناده اسنت کنه آنچنه ممینن اسنت در شنرايط بمتنرين باشند ،در شنرايط
ديگر ممین است نامناسب باشد ( .شريعت .) 28 : 1387 ،
اين امر ما را به پرداختن به برجسته ترين ويژگ ها اين نوع ترجمه ،از جمله دشوار پيش رو مترجم سوق م دهد ،زيرا او نم
تواند کلمات يیسان و واژگان مناسب برا انتقال همان اطالعات يا عم فن به خواننده بيابد .در اينجنا منانع بنرا لنذت بنردن از آثنار
ادب و نوشته ها خالقانه بمترين نويسندگان به زبان اصل است.
متون ادب در استفاده پيشنماد از زبان غالب هستند .بنابراين ،از معناشناس اشباع شده اسنت ،زينرا بسنيار از محققنان من گوينند کنه
اين معناشناس در متون به زبان علم يا زبان گردا روزانه خنث است (برامی .)7 : 2013 ،
از سو ديگر ،متخصصان تاکيد م کنند که خطرناا ترين چيز که پيش رو ترجمه ادبن اسنت ،ترجمنه تحنت اللفظن متنون اسنت.
اين به معنا از بين رفتن ويژگ ها متن ادب به دلي تناسنب بنا اينن متنون اسنت و بنه همنين دلين  ،ترجمنه ادبن موضنوع مناقشنه بنين
متخصصان و محققان ترجمه در جمان خواهد ماند.
ترجمه قانون
ک
اگر بخواهيم ترجمه قانون را بدانيم ،صرفا يی از رشته ها مممن اسنت کنه شنام ترجمنه اسنناد ،قراردادهنا ،اوراق و اسنناد حقنوق
مربوط به دادگاه ها و ادارات حقوق رسم و غير رسم کشور است .ماستفاده از متون حقوق ساير كشورها برا پيشرفت حقنوق منا
امر حيات است و در اين زمينه ترجمة آنما اهميت پيدا م كند .ترجمه ا درست و علم  ،بايد مبنان اينن كنار رعاينت شنده و اصنول
مربوط به كار گرفته شوندم (عادل وهمیار.)301 : 1397 ،
و به دلي شرايط فعل که دنيا شاهد آن بوده است تقاضا برا فعاليت شرکت ها بين الملل در زمينه ها سرمايه گذار افزايش يافتنه
است که بدون شک نياز به اتیا به مترجمان واجد شرايط برا ترجمه اسناد و قراردادها دارد و در اينجا نياز به ترجمنه حقنوق بنه ينک
نياز ضرور تبدي شده است.
اين نوع از انواع ترجمه مستلزم آشناي کام مترجم با مواد قانون و اصطالحات خاص آن است .عالوه بر لزوم آشناي و با قنوانين و
روا ها ترجمه ،امیان ترجمه اسناد رسم با ترجمه عال و تخصص مورد نياز را نيز دارد.
ترجمه هر گونه متن فن با چالشما ترم شناخت خاص رودررويند که چه بسيار با جستار استناد يا پرسش از کارشناسان رفع م
گردننند .امننا ترجمننه حقننوق بادشننواريما بسننيار جننديتر همننراه اسننت  ،چننرا کننه ترجمننه ايننن گونننه متننون ،تبعننات حقننوق در پ ن دارد.
(صدرزاده .)77 : 1390 ،
دانش تخصص حقوق  ،پايگاه اصل در چارچوب دستياب به ترجمه دقين هنر آنچنه کنه بنه ترجمنه حقنوق مربنوط من شنود ،مسنتلزم
زمان طوالن تحقي و بررس علم است .در طول فرآيند ترجمه ،ممارتها زياد ظاهر م شود ،زيرا اسناد حقوق نياز به آمادگ
کام حرفها مترجم دارد ،زيرا او در برابر پروژهها حقوق متعدد با چالشها جد مواجه خواهد شد .در برخورد با متون حقوق ،
جاي برا اشتباه وجود ندارد ،زيرا وقوع هر اشتباه به معنا درا نادرست گيرنده و دادن اطالعات نادرست است .
ترجمه حقوق همواره با موانع ب شمار روبرو بوده وتاريخ حقوق هميشه با اشتباهات مشمور ثبت شده است .چراي اين خطاها را
بايست از سوي در ناکارامد و کاستيما ابزار ترجمه ،به ويژه ندرت ونابسندگ لغتنامما جست ( همان منبع :ص)82
تفاوت در اصطالحات و فرهن ها حقوق از يک کشور به کشور ديگر ممم ترين مشی اسنت ،زينرا هنر زبنان در رويینرد خاصن
تخصص دارد که از طري آن چارچوب ها قانون و داراي ها فرهنگ کشور مربوطه توليد م شود.
روا شناس تدري
روا تدري از جمله قوانين برنامه آموزش مورد نياز است و نقطه پيوند ممم بنين واژگنان برنامنه درسن و دانشنجو اسنت و مندرس
دانشگاه در فرآيند تدري اصل محسوب م شود .همانطور که م دانيم تندري روشن اسنت کنه اسناتيد در ارائنه مطالنب در کنالس
استفاده م کنند و از استاد به استاد ديگر متفاوت است.
الزم است انگيزه در اين روا علم متعادل بوده و در ارتقا سط تحصيل دانشجويان تأثير مثبت داشته باشند .م پن در فمنم تندري
با استفاده از مفاهيم مطرح در مراکز دانشگاه  ،عنايت به پننآ مؤلفنه آن ،اجتنناب ناپنذير اسنت :ياددهننده (اسنتاد) ،يادگيرننده (دانشنجو)،
موضوع (محتوا) ،موقعيت (فضا) و روا (شيوه وابزار) .صاحبنظران چنين تصور کرده اند که سه عنصر موضوع ،موقعيت و روا
در اختيار دو عنصر ديگر ،يعن ياددهنده و يادگيرنده قرار دارند و در بحنث از تندري تنالا کنرده انند بنا تحلين نقنش اينن دو بنه ارائنه
ديدگاه خود اقدام کنند م (موس پور.)51: 2013 ،
برا موفقيت برنامه درسن بايند اشنتباهات را کنه دانشنجويان مرتینب من شنوند تشنخيص داد و آنمنا را بنه صنورت علمن راهنمناي و
پيگير کرد .همچنين برا درا هر يک از استانداردها برنامه درس  ،بايد از ماهينت خنود برنامنه درسن پنيش بنرويم تنا دانشنجويان
بتوانند از آن بمره مند شوند ،زيرا اين امر منجر به کاربرد برنامه درس در کالس م شود.
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مفموم مدرن برنامه درس به دانشجويان کمک م کند تا شخصيت خود را از نظر علم و فیر تقوينت کننند و شنی نيسنت کنه کسن
که اين نقش تشوي کننده را ايفا م کند استاد است ،اين امر از طري توجيم در تخصص علم  ،آگاه فرهنگ و راهنماي آموزشن
و انجام م شود تا به جنبه ها شناخت و روان دانشجويان کمک کند.
نیته ممم ديگر که میم دانش علم است ،کاربرد عمل هر آنچه از برنامه درس تندري بنه دسنت م آيند ،کنه برجسنتهترين خروجن
فرآيند تدري علم است و تأييد بر اين است که تعامالت که در مرحله آموزا به نحو شايسته ا انجام شده است.
بررس اشتباهات ترجمه متون
ما در عناوين قبل در پژوهش حاضر ،به ترجمه ادب و حقوق و مزيت ها هر کدام پرداختيم و در اين زميننه بنه اينن دو ننوع ترجمنه
به عنوان موضوعات آکادميک و روا تدري آنما خواهيم پرداخت ،همچنين شناساي مشنیالت کنه دانشنجويان در آن قنرار من گيرنند
که تمرکز اصل در اين تحقي است.
قب از اينیه به اشتباهات دانشجويان بپردازيم ،بايد روشن کنيم که اشتباه کردن در مرحله آخر تمديد برا سط علم دانشنجو نيسنت،
بلیه گام برا معرف استاد به روش برا ارتقا سط دانشجو در ترجمه و توسعه فعاليت اوست.

اشتباهات ترجمه ادب
در اين آزمون ،از دانشجويان خواسنتم کنه اينن جملممنا را ترجمنه کننند ،و
از پاسخ آنما پيدا م شد که اشتباهات زير وجود دارد:
دانشجو اول فع را در جمله اول ترجمه نیرده و صفت را بنه مزرعنه
گذاشت ننه بنه منر  .در جملنه آخنر ،عبنارت م منرد گنرمش شندم را بنه م
مرد خود را گرم کردم ترجمه کرد!.
ترجمننه عرب ن دانشننجو دوم ضننعي اسننت ،و از برنامننه ترجمننه گوگ ن
استفاده کرده است.
او مانند دانشجو اول ،جمله دوم را به همنان ترجمنه نادرسنت بنه عربن
برگرداند.

در اينننن پاسنننخنامه متوجنننه مننن شنننويم کنننه دانشنننجو در ترجمنننه
عبارات زير اشتباه کرده است:
خدمت به عربن محضنرت م امنا دانشنجو بنه مخندمتکم ترجمنه
کرد .اين ترجمه تحت اللفظ است.
در سؤال بعد  ،ترجمه عربن عبنارت (نگنران خواهند شند ) بنه
ممن القل متعبةم ..در حال که نگران يعن بيننده 3است.

 . 3ر.ک  :فرهنگ فارسی عميد.
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در اينننن پاسنننخنامه متوجنننه مننن شنننويم کنننه دانشنننجو در ترجمنننه
عبارات زير اشتباه کرده است:
اينجا دانشجو واژه معرضم را تحت اللفظن ترجمنه کنرده  ،در
حال که آن کلمه به عرب به معنا متقديمم است.
در جملننه بعنند  ،دانشننجو بننا اسننم مشننيرم جملننه را اغنناز کننرده و
واژه مخانهم را ناديده گرفت.
مصننندر مصننند پيچيننندنم نادرسنننت ترجمنننه کنننرده ،و بنننه اينننن
صورت برگرداند ..ماما صدايش را در جنگ شنيدم!
در سوال دوم ،برگرداندن واژه منگرانم نادرسنت اسنت .همنان
اشتباه دانشجو قبل بود.

اشتباهات ترجمه قانون (حقوق )
اشتباهات دانشجو به شرح زير است:
دانشنجو واژه مصندورم بنه فعن ترجمنه کنرده ،و عبنارت متايينند
نماي م را تحت اللفظ ترجمه کرده است.
عبارت مپزشی قانون م به عرب مالطب العدل م ،اما دانشنجو
به مپزشیانم برگردانده است.
در سنننوال سنننوم ،عبارتمنننا موثيقنننه تخنننرجم ،ممجلننن القضننناء
االعل ن م و مالمننوراد البشننريهم را بننه صننورت نادرسننت ترجمننه
کرده است.
ايننننننن
پاسننخن
امننننننننه
دارا
خطنناه
ا
زيننننننر
است:
در
سنننوال
4:1
،
دانشج
و
عبارت مدر غينر اينن صنورتم بنه مشنايان ذکراسنتم را
ترجمنننه کنننرده و واژه مموظننن م را بنننه عربننن مملتنننزمم
ترجمه نیرده و ناديده گرفته است.
سوال بعند  ،واژه مالوفناةم بنه ممنررم ترجمنه شنده  ،در
که اين به معن مالموتم نه موفاةم در عرب است.
سوال اخير ،دانشجو مالقضاءم در عبارت ممجل القضاء
االعلن م بننه مقننو م را ترجمننه کننرد  ،ايننن ترجمننه درسننت

در
حننننال
در
نيست.
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اشتباهات در اين پاسخنامه به شرح زير است:
دانشنجو در اينجننا عبننارت مسننوف يننتم الحصننولم يعنن م بننه دسننت خواهنند آمنندم
اضافه کرد در حال که در اص متن فارس نبود.
در نیته بعد همان سوال ،دانشجو فع ابتدا جمله را ترجمه نیرده است.
در سوال بعند  ،واژه م الوفناةم بنه ممنررم ترجمنه شنده  ،در حنال کنه اينن بنه
معن مالموتم نه موفاةم در عرب است.
واژه ممن م عرب تحت اللفظ ترجمه شده است.
در سوال بعند  ،واژه م التخطنيطم عربن تحنت اللفظن ترجمنه شنده اسنت ،در
حال که اين کلمه در فارس به معنا مبرنامه ريز م است.

نتيجه گير
نگارنننده پ ن از بررس ن پاسننخها دانشننجويان در آزمونهننا ترجمننه ادب ن و
ترجمه حقوق  ،متوجه برخ از مشیالت اساس شد که به شرح زير است:
برا نگارنده روشن من شنود کنه دانشنجويان بنرا کسنب اطالعنات بنه برنامنه
ترجمه گوگ وابسته هستند و فع را در جمله عرب در ابتدا قرار نم دهند.
دانشجويان بدون تمرکز پاسخ داده اند ،در حال که ما به عنوان اسنتاد تاکيند من
کنيم که برا پاسخ دادن عجله نینند.
ک
بننروز مشننیالت کننه مننانع درا مطالننب توسننط دانشننجو م ن شننود ،مننثال کمبننود
واژگننان میم ن  ،عنندم آگنناه از روا جسننتجو در لغننت نامننه هننا و ضننع قاب ن
توجه در دستور نگارا از فارس به عرب و بالعی .
عدم عالقه به نگارا و ترجمه خوب بدون اشیاالت دستور و امالي  ،همچنين ضع در بيان عرب و هماهنگ جمله.
نگارننده در پايننان؛ بنه هننر دانشننجوي کنه در آينننده خننود را مترجمن منناهر من دانند ،توصننيه من کنند کننه الزمننه ممنارت و تننالا بننرا
يادگير واژگان جديد در زبان داشته باشد ،زيرا زبان مانند درياي است که هر روز چيز جديد در آن ظاهر م شود.
نیته ممم ديگر که نگارنده خواستار آن است ،لزوم تقويت ارتباط دانشجو با زبان عرب با مراجعه بنه خوانندن دسنتور زبنان عربن بنه
منظور تنظيم جمالت صحي و عار از اشیال دستور و امالي در هنگام ترجمه از فارس به عرب است.
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