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  مرتضي عادل

 دانشگاه تهران) مؤسسة حقوق تطبيقي(استاديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي 

   رحيمينيالد حسام
  حقوق و علوم سياسيةارشد حقوق خصوصي و اسالمي دانشكد كارشناسيدانشجوي 

   دانشگاه تهران
  )5/7/1396:  تاريخ تصويب – 1/3/1396: تاريخ دريافت(

  
  

  چكيده
 و در اين استاستفاده از متون حقوقي ساير كشورها براي پيشرفت حقوق ما امري حياتي       

اي درست و علمي، بايد مباني اين كار رعايت  ترجمه. كند  آنها اهميت پيدا ميةترجمزمينه 
 اصول عمومي و اصول هاين اصول به دو دست.  گرفته شوندكار بهشده و اصول مربوط 

توان   مي،كه در آن تمامي اين اصول رعايت شده باشدرا اي  ترجمه. شود اصي تقسيم مياختص
بر دانش زباني  عالوهمترجم حقوقي . آل است  ايدهةخواند كه نوعي ترجم» معنامحور «ةترجم

كافي و تسلط بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، بايد دانش حقوقي كافي نيز داشته باشد تا بتواند 
  . خود و با رعايت اين اصول ترجمه كندةزمين صصي را درهاي تخ واژه

  
  
  

  واژگان كليدي
 ة معنامحور، دانش زباني، زبان مبدأ و مقصد، زمينةترجمه، ترجم اختصاصي و عمومي اصول     

 .متن
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  مقدمه .1
 متون تخصصي آن رشته از زبان غير به زبان ةاين است كه ترجمبر ها تصور  در غالب رشته

رو در  ازاين يست،اين تصور صحيح ن. داشتن يك فرهنگ لغات قابل انجام استفارسي با 
كه  طوري ، بهشود براي اين امر معرفي  الزم سعي بر آن است، اصول و قواعد حاضرتحقيق

بتوان با استفاده از آنها متون تخصصي حقوقي را به بهترين وجه ممكن و منطبق با نظر 
همچنين از .  ناميد1»معنامحور«كه بتوان آن ترجمه را   نحوي ، بهكرد متن اصلي ترجمه ةنويسند

بايد رو  ازاين. وجود نياورد به 3 و زبان مقصد2لحاظ ماهيت و مفهوم تفاوتي ميان زبان مبدأ
، اصول ديگري را كه صرفاً در شود مي متون عمومي مطرح ةبر اصولي كه در ترجم عالوه

  . گرفت در نظر،ترجمه متون حقوقي كاربرد دارند
 ،اي كه از يك متن حقوقي بدون رعايت اصول عمومي ترجمه صورت گرفته باشد ترجمه

 ةليكن اگر در آن ترجمه اصول تخصصي ترجم. از لحاظ ادبيات عمومي به آن ايراد وارد است
 ماهوي ة كامالً مرتبط با حيط،شود متون حقوقي رعايت نشود، ايرادي كه به آن ترجمه وارد مي

شود كه مفهوم حقوقي متن، در فرايند ترجمه   ميمسئله سبب و اين است متن و تخصصي آن
  .به مخاطب رسانده نشود

جو كنيم، و  متون حقوقي منابعي را جستةاصول اختصاصي ترجمزمينة اگر بخواهيم در 
 شود و در  يافت نمي،گونه منبعي كه راهكار و اصولي را در اختيار يك حقوقدان قرار دهد هيچ

اند يا اين اصول را رعايت   متون حقوقي زدهةحقوقداناني كه دست به ترجمبيشتر  نتيجه،
رو، با توجه به كمبودي كه در  ازاين. اند صورت تجربي به اين اصول نائل شده كنند، يا به نمي

 ةترجمخصوص طرف، با توجه به اهميت اين موضوع در   يك  از،شود اين زمينه احساس مي
هرچند در ( محدود ةرسد كه نگارش اين مقال نظر مي بهاز طرف ديگر،  ،اصولي متون حقوقي

براي اين موضوع كافي نباشد، ) ها پوشش داده شوند جنبهبيشتر اين مقاله سعي شده است كه 
استادان موضوع اين تحقيق مستعد آن است كه به طرح پژوهشي گسترده با مشاركت رو  ازاين

 اصولي يك ة براي ترجم الزمهاي وسيله تمام جنبه  بدينتاشود زبان خارجي و مترجمي تبديل 
  .دست آيد ، بهمتن حقوقي

 متون حقوقي اصولي را در دست ةهدف اين مقاله آن است كه يك حقوقدان هنگام ترجم
 شده به زبان مقصد، از هر  كه متن ترجمهيابد بر آن اصول اين اطمينان اتكاداشته باشد تا با 

صورت   به،اصولي كه در اين مقاله بيان خواهد شد. فهومي به دور استگونه ايراد ماهيتي و م

                                                            
1. Meaning-Based. 
2. Source Language. 
3. Target Language. 
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اصول عمومي . شوند  ترجمه تقسيم مي2»اصول اختصاصي« و 1»اصول عمومي«كلي به دو دسته 
در بخش مربوط به اصول اختصاصي نيز . كند هم به ساختار و هم به ماهيت متن مبدأ توجه مي

اين اصول . ندا استفاده   متون حقوقي قابلة صرفاً در ترجمگيرند كه نكاتي مورد توجه قرار مي
در اين . داشته و چندان به ساختار توجهي ندارندتكيه  بر ماهيت و محتواي متون حقوقي اغلب

ميان معاني عمومي و اختصاصي كلمات و موجود هاي اساسي و ماهوي  بخش به تفاوت
  .شود عبارات، تأكيد مي

بيان ول عمومي و اصول اختصاصي، ابتدا تاريخچه و مفاهيم پيش از ورود به مباحث اص
  .، زيرا دانستن آنها براي ورود به مباحث باال ضروري استشود مي

  
   تاريخچه و مفاهيم.2
   تاريخچه.1. 2

  :  ترجمه و اصول آن آشنا شويمةاز ورود به مبحث مفاهيم، الزم است تا با تاريخچپيش 
 يپارد ليناو .)ش. ه1367(رك نيوما پيتر ةگفت به. توجه به ترجمه قدمت ديرين دارد

كه  يدد نباستا مصر پادشاهي دوران و دميال از قبل لسا سه هزار در انتو مي را ترجمه
 ينا مانند كه ستا كر ذشايان. ستا هشد يافت 3لفاتينا ةدر منطق نباز دو به هايي نوشته
 از قبل نيايرا پادشاهان از پوست روي هاي نوشته نوشته و سنگ صورت ن بهباز دو به ها نوشته
 از قبل ل سا240 ودحد بهسمي ر صورت ترجمه به وعشر ماا .موجودند و هشد يافت نيز دميال
 يك. نددابرگر التين به يوناني از را هومر ثرا» ديسهاُ«متن  شخصي نماز آن  در.گردد برمي دميال

 دنتقاا ردمو ربسيا كه گرفت منجاا ديميال چهارم نقر نيز در نجيلا از اللفظي تحت ةترجم
در خصوص ب بحث زغاآسر ها مخالفت و هادنتقاا همين واقع در. شد قعوا مذهبيون و نمترجما

 به سپانياا فتح با هم دوازدهم نقر  در.شد ترجمه مباني و لصوا تعيين وملز و ة ترجمهشيو
 به سالميا رثاآ ةترجم ايبر يمركز وگرفتند  ارقر ستما در بغر و مسالا ن،مسلمانا ستد
 مراتب به ترجمه نقش بيستم نقردر . شد يردا نجاآ در عربيزبان  به يوناني رثاآ و التين نباز

  .)16: 1395آذروش، (ند داد لقب »عصر ترجمه«دوره را  آن كه جايي تا ،شد بيشتر
 پيدايش اصول ترجمه و تحول دارد، اهميت بيشتري مراتب به ترجمه ةاما آنچه در تاريخچ

 موضوعي جداگانه و عنوان به اصول ترجمه از چه زماني و به چه نحوي نكهيا ؛ستآن ا
 اتين دوله، از روشنفكران ةدر اين خصوص تئوري ترجم. تخصصي مورد توجه قرار گرفت

                                                            
1. General Principles. 
2. Particular Principles. 
3. Elephantine. 
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 رنسانس، از آنجا كه شامل انواع ترجمه ة و مترجم زبردست زبان يوناني، در دور بنام اومانيست
  : به قرار زير است،كند اصولي كه دوله براي ترجمه بيان مي. يافت شهرت فراواني ،شود مي

 مترجم بايد از دانشي .2 درك كند؛ يخوب بهمترجم بايد محتواي متن و قصد نويسنده را . 1
 لفظ به لفظ ةمترجم بايد از ترجم. 3وسيع در زبان مورد ترجمه و زبان اصلي برخوردار باشد؛ 

مترجم بايد . 4 بپرهيزد؛ ،آورد يم زيبايي بيان لطمه وارد كه به مفهوم متن اصلي و هم به
 مترجم بايد از طريق انتخاب و ترتيب مناسب .5 گيرد؛ كار بههاي گفتاري متداول را  شكل

  .)17و16: 1389 صفارزاده،( و لحني مناسب با متن اصلي به ترجمه ببخشد جانبه همهكلمات، تأثيري 
 شايان. شدنظران تكميل   بعدها توسط ساير صاحباين اصول كه در آن زمان مطرح شد،

ذكر است كه قبل و بعد دوله نيز اشخاص ديگري همچون مارتين لوتر آلماني و جان درايدن 
  .ندا انگليسي به اين موضوع، هرچند تلويحي، پرداخته

هاي ارتباطي علمي  و راهشد آغاز با رونق گرفتن مدرسة دارالفنون در ايران نهضت ترجمه 
شاه و  البته اين نهضت در زمان ناصرالدين. فرهنگي ميان ايران و اروپا گشوده شدو 

 متون حقوقي و قانوني كه ةترجمزمينة  در .)18: همان(شاه قاجار به اوج خود رسيد  مظفرالدين
هايي كه از قانون مدني ايران به زبان انگليسي شده  مبناي اين نوشتار است نيز بايد به ترجمه

تر و جديدتر، اثر آقاي   كاملةاولين ترجمه اثر آقاي موسي صبي و ترجم. كردره  اشا،است
  .)Taleghany, 1995 (محمد طالقاني است

  
   مفاهيم.2. 2

» تعاريف «ةترين مبادي و بنيان علم، دست  دارد، يكي از اصليين بسياراطبق نظري كه موافق
از ورود به موضوعات پيش مر تبعيت كرده و  در اين مقاله نيز از اين ا.)1: 1388اسپينوزا، (است 

  :شود نياز به شرح زير ارائه مي اصلي پژوهش، مفاهيم مورد
  

 تعريف ترجمه .1. 2. 2

در معناي فرهنگ لغتي خود شامل تغيير از يك بيان يا صورت به بيان يا صورتي ديگر  ترجمه
شود،   سخن گفته مي»صورت زبان«كه از  زماني. است» صورت«اساساً ترجمه تغيير . است

منظور همان كلمات، اصطالحات، جمالت و ساير اجزايي است كه در سخن يا نوشتار يافت 
  .(Larson, 1998: 3)شود  مي

   :به شكل زير توجه كنيدبراي درك درست مفهوم ترجمه 
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  هاي ترجمه روش .2. 2. 2

 و 1 معناييةو دست نوع و هدف متن مبدأ، به دبراساسبندي نيومارك، ترجمه   تقسيمطبق
 ءجز  به ءاي است كه معناي دقيق و بافتي و جز  معنايي، ترجمهةترجم. شود  تقسيم مي2ارتباطي

. كند ترين ساختارهاي دستوري و معنايي زبان مقصد بيان مي متن مبدأ را در چارچوب نزديك
ترين   مصطلحترين و اي است كه در آن پيام متن مبدأ در قالب نزديك  ارتباطي، ترجمهةترجم

 ةبندي، ترجم عبارت ديگر، در اين تقسيم به .شود كلمات و عبارات به زبان مقصد برگردانده مي
 ارتباطي اولويت با زبان مقصد ة در ترجمكه يدرحالدهد،  معنايي اولويت را به زبان مبدأ مي

  .)26و25: 1382، زاد فرح(است 
  

  )تكثر معاني(پلي سمي  .3. 2. 2
اي واحد داراي معاني متعدد و در عين حال  ثر معاني به اين معناست كه كلمه يا تك3پلي سمي

  .)2: 1395آذروش، (اي داشته باشد   معنايي گستردهةعبارت ديگر، يك كلمه زمين به. مرتبط باشد

  :مثال
Law: 
1. Conflict of law and equity. (به معناي حقوق) 
2. One of the branches of human science is law. ( حقوق علم معناي به ) 

3. Law of the realm. ( قانون معناي به )  

  
  
  
  

                                                            
1. Semantic Translation. 

2. Communicative Translation / شده استخواندهنيز »  پياميةترجم« ديگر هاي بااين اصطالح در برخي كت .  
3. Polysemy. 
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  )همنشيني(كولوكيشن  .4. 2. 2
 واژگان معين در ةشد ينيب شيپگرفتن نسبتاً   يا همنشيني واژگان عبارت است از قرار1كولوكيشن

روند   ميكار بهنار هم كه دو يا چند كلمه اغلب در ك زمانيعبارت ديگر،  به .)4: همان (كنار يكديگر
و خالف شده محسوب » درست و طبيعي«زبان بومي  ها از ديدگاه يك انگليسي و اين تركيب

به  lawful و legal ة براي مثال هر دو كلم2.نامند ، اين حالت را همنشيني ميشودآن اشتباه تلقي 
توان از  ينم» مشاور حقوقي«هستند، ولي براي ساخت تركيب » قانوني و حقوقي«معناي 
در آن زبان، درست و طبيعي   legal advisorاستفاده كرد، بلكه تركيب  lawful advisorتركيب
  . اخير با يكديگر همنشيني دارندةدو كلمرو  ازاين. است
  

  )داللت ضمني(كونوتيشن  .5. 2. 2
 يا داللت ضمني به اين معناست كه مترجم از وراي معناي مستقيم و صريح يك 3كونوتيشن

بايد قراين احساسي يا  براي اين مهم، مترجم . ببردپي واژه به معناي ضمني و تلويحي آن واژه 
وسيله بتواند آن معناي ثانويه را   درك كند تا بدينيخوب به ديگر را ةفرهنگي يا هر نوع قرين

  .)5: همان (بيابد

ي بسيار اتفاق  در متون حقوقچراكهيابد،   خاصي ميةجلو» داللت ضمني« در اين نوشتار 
يك واژه كامالً متفاوت از يكديگر ) تخصصي( افتد كه معناي عمومي و معناي حقوقي مي

است، » عمل يا اقدام« در معناي عمومي خود به معناي actionبراي مثال اصطالح . باشند
، كه تفاوت آشكاري با است» دعوي« تخصصي حقوقي آن، به معناي ة در استفادكه يدرحال

  .مي آن داردمعناي عمو
 كه يدرحالمربوط به اصول عمومي ترجمه است، مذكور  خاص ة ذكر است كه جلوشايان

دست  به براي چراكهشود،  اصول اختصاصي ترجمه نيز مطرح ميخصوص همين اهميت در 
بدين نحو كه در متون حقوقي مربوط به . كردبايد به قراين هم توجه  آوردن معناي ضمني 

 ةگر اصطالحات تخصصي آن متن را بر مبناي تعاريف، مباني و تاريخچ ديگر، ايحقوق كشور
. توانيم به مفهوم واقعي آن اصطالح پي ببريم ايم ترجمه كنيم، نمي حقوقي كه با آن خو گرفته

 قراين فرهنگي، حقوقي و تاريخي مربوط براساسراهكار اين است كه آن اصطالح را رو  ازاين
 .به خود آن متن ترجمه كنيم

  

                                                            
1. Collocation. 
2. Available at: https://www.englishclub.com/vocabulary/collocations.htm, last visited:  
23/09/1395 
3. Connotation. 
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  )اصطالح( ايديوم .6. 2. 2
 عرفي، معنايي تلويحي ةعلت استفاد به يا اصطالح به معناي واژگاني اشاره دارد كه 1ايديوم

 .)7: 1395آذروش، (كنند كه اين معنا متمايز از معناي صريح يا حقيقي آن است  پيدا مي) مجازي(
مشهور است كه » تخصصيوضع تعيني يا «در واقع اين مفهوم همان است كه در اصول فقه به 

 براي مثال .)29: 1391محمدي،  (نشيند  معناي اوليه مييجا بهدر اثر كثرت استعمال، معناي مجازي 
 خود به معناي ةاشاره كرد كه در معناي اولي juridical categoriesتوان به  حقوقي اين مورد مي

شده تبديل كيب به اصطالح علت كثرت استعمال عرفي، اين تر است، اما به» هاي حقوقي دسته«
الملل خصوصي از آنها به  كه در حقوق بيناست » هاي ارتباط دسته«و در حال حاضر به معناي 

بندي روابط و مسائل حقوقي  شود كه سبب تقسيم اي از روابط حقوقي متجانس ياد مي مجموعه
  .)154: 1393الماسي،  (گيرد  يافتن قانون حاكم بر آن مسئله صورت ميمنظور بهو  است

  
   اصول عمومي ترجمه.3

 متون تخصصي حقوقي صرف اصول اختصاصي ة، براي ترجمشد بيان هكه در مقدمطور همان
 فارغ از اينكه هر متن چراكهنيز آشنا بود،  2كند و الجرم بايد با اصول عمومي ترجمه تكافو نمي

ا و اصول عمومي و  آن متن بايد با ساختارهة تخصصي باشد، براي ترجمةخارجي در چه حيط
  .كلي ترجمه نيز آشنا بود

  
  يابي اصل معادل .1. 3

شود، اغراق نشده  ترين اصل در ترجمه محسوب مي  مهم3يابي اگر گفته شود كه اصل معادل
اللفظي   صوري و تحتة را از ترجم4محور ماهوي و معناة عامل اصلي كه ترجمچراكهاست، 

بايد هنگام ترجمه،  اين اصل بدين معناست كه مترجم  .يابي است سازد، اصل معادل متمايز مي
. هاي مناسب آن را در زبان مقصد بيابد از درك درست متن مبدأ، اصطالحات و معادلپس 

 متن مبدأ آشنا شود، بعد معناي جمله 5ةبراي تحقق و اجراي اين اصل مترجم ابتدا بايد با زمين
تمام اين اصل .  جمله را در زبان مقصد بيابد درك كند، و در آخر معادل مناسب آنيخوب بهرا 

                                                            
1. Idiom. 
2. General Principles of Translation. 
3. Principle of Equal Access. 
4. Meaning- Based. 
5. Context. 
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است كه در پرسش شود، زيرا محور اين اصل پاسخ به اين   آخر خالصه ميةدر همين مرحل
 ؟1كنيم ميزبان مقصد اين مفهوم را چگونه بيان 

  
  :مثال

An offer may be made in writing, by words or by conduct ) ،13و12: 1390رمضاني(  

 ةوسيل يك پيشنهاد ممكن است صورت گيرد در حالت نوشته، به: اللفظي ت تحةترجم
  . عملةوسيل كلمات يا به
 مكتوب، شفاهي يا ]صورت به[ايجاب ممكن است : يابي اي بر مبناي اصل معادل ترجمه

  .عملي صورت گيرد
 

  2هاي فاقد معنا در زبان مقصد  واژهةترجم. 2. 3
است، اما در زبان مقصد معنا و معادلي براي آن واژه وجود اي در زبان مبدأ متداول  گاه واژه
 باشيم و واجهخيلي دور از ذهن نيست كه در متون حقوقي نيز م با چنين كلماتيرو  ازاين. ندارد

 كار برد، به اين قبيل كلمات يا عبارات ةراهكاري كه مترجم بايد در ترجم.  آنهاةناچار به ترجم
  : خواهد بود زيرةگزينسه انتخاب يكي از 

 فارسي با تلفظ ة استفاده از يك واژ.2 ؛3همراه عبارت وصفي بهاستفاده از يك لغت عام . 1
  .)123: 1387الرسن،  ()فرهنگي( جايگزين زباني ة استفاده از يك واژ.3 4خارجي؛

  :شود تشريح ميمذكور روش سه حال به كمك مثالي حقوقي هر 
؛ يعني استكه از مصاديق همين اصل وجود دارد  Trustبه نام نهادي در حقوق انگلستان 

براي . شود ژرمني يافت نمي- روميةمعادل آن در حقوق كشور ما و ديگر كشورهاي خانواد
را مذكور توان هر يك از راهكارهاي  كردن معناي چنين نهادي به ادبيات حقوقي خود، مي وارد

  :كار برد بهبه شرح زير 
 آن مالكي براساسال كه  نهادي در حقوق انگلستان و نظام كامن يعني ؛ انتقال به نفع ثالث.1

آورد تا وي منافع آن را به اشخاص ثالثي بپردازد؛  مالش را به ملكيت شخص يا اشخاصي درمي
   .5 انتقال مال از روي اعتماد.3  و تراست؛.2

                                                            
ما در نظام حقوقي خود اين مفهوم يا نهاد را چگونه بيان «پرسيم كه  گونه مي  متن حقوقي اين سؤال را اينةهنگام ترجم. 1

  ؟»كنيم مي
2. Translation of Meaningless Words in Target Language. 

  .است» توصيف ظاهري«نام اين روش . 3
 .واژه وام. 4

نكتة مهم در اين كار آن .  انتخاب نشده استtrust هنوز جايگزين مناسب كلمة چراكه، اين نام صرفاً از باب مثال است. 5
 .شده بوده و خواننده شناختي از آن نداشته باشد هايي توليد كند كه فقط براي او شناخته است كه مترجم نبايد واژه
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.  كاربردي نداردةشود، روش نخست بسيار دشوار است و جنب طوركه مشاهده مي همان
  اين ازسرعت  بههايي،   بوده و عموم مردم معموالً هنگام برخورد با چنين واژه روش دوم متداول
و سبب افزايش لغات نيست كنند، اما اين روش از لحاظ فرهنگي پسنديده  روش استفاده مي

اما راهكاري كه در جهت حفظ استقالل فرهنگ و زبان يك . بيگانه در زبان مادري خواهد شد
اين روش در ايران نيز توسط . شود، روش سوم است سيار مناسب محسوب ميجامعه ب

استادان شود، هرچند در اصطالحات حقوقي،  استفاده مي» فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي«
  .كنند حقوقدان نيز نقش مهمي در اين زمينه ايفا ميمترجمان حقوق و 

  
  هاي اختصاري  واژهةترجم .3. 3

 استفاده از يجا بهجويي در زمان و فضا،  ، نويسنده براي اختصار و صرفهگاهي در متون خارجي
؛ يعني حروف اول كند مياستفاده  1هاي اختصاري كلمات يا عبارات كامل و بلند، از واژه

  :برد، مانند  ميكار به عبارت كامل يجا به آن عبارات را ةدهند كلمات تشكيل
UN: United Nations 
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries 

گونه موارد، راهكار آن است كه اختصارات به همان صورت اختصاري ترجمه  در اين
شوند؛ يعني ابتدا معنا و مفهوم عالمت اختصاري در زبان مبدأ شناسايي و سپس عالمت 

، شود ين آن  جايگز،رود  ميكار بهاختصاري معادلي كه در زبان مقصد براي همان معنا و مفهوم 
  . استفاده شود3»ساف«معادل فارسي PLO 2 2يجا بهمثالً 

روش ديگر در اين زمينه اين است كه عين اختصارات زبان مبدأ با حروف زبان مقصد ادا 
 شود استفاده مي» ناتو«و » يونسكو«ترتيب از  به كه در فارسي NATO و UNESCO؛ مانند شود مي

كه براي شود  ميالبته مشكل اساسي در اين روش زماني پديدار . )101و100: 1388پور ساعدي،  لطفي(
در اين حالت .  اختصاري زبان مبدأ، معادل اختصاري در زبان مقصد وجود نداشته باشدةكلم

 براي مثال 4. بردكار به اختصارات يجا بهمترجم بايد مفاهيم و كلمات كامل زبان مقصد را 
 Alternative Dispute Resolutionاشاره كرد كه اختصار  ADR ةتوان به واژ حقوقي اين روش مي

راهكار اول از  حال اگر بخواهيم .)20: 1392كرزون،  (است» حل اختالف جايگزين«و به معناي 
 بايد عبارت ،راهكار دومدر صورت استفاده از  ببريم، و كار بهرا » حاج «ة بايد كلم،استفاده كنيم

و معنايي نيستند ها در مثال حاضر منطقي   هر دوي اين روش كهكار گيريم بهرا » اي دي آر«

                                                            
1. Abbreviations or Acronyms. 
2. Palestine Liberation Organization. 

  .لسطينفبخش  زاديآازمان س. 3
 .اين حالت تركيبي است از روش حاضر و روشي كه در قبل ذكر شد. 4
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 استفاده از راهكار ،اي مشابه بهترين راهكار در مورد اين واژه و واژهرو  ازاين. كنند افاده نمي
  . است» حل اختالف جايگزين« آن به ة حاضر، ترجمةسوم است كه در مورد واژ

 براي هر واژه، روش متناسب آن واژه هاي اختصاري، بايد  واژهة در ترجمنكهيانتيجه 
  .هايي استفاده كرد توان از يك روش كلي براي تمام چنين واژه انتخاب شود و نمي

 
  )عناصر دستوري(تغيير صورت  .4. 3

عبارت ديگر، در ترجمه دو  به.  جداگانه تشكيل شده استةدر اين روش، ترجمه از دو مرحل
  :شود مي متمايز از هم طي ةمرحل
 توليد يا انتخاب ةمرحل .2  و درك معنا؛منظور به تحليل صورت در متن مبدأ ةحل مر.1

  .صورت مناسب براي آن معنا در متن مقصد
در واقع . ، سروكار مترجم با صورت و شكل متون بسيار استشدكه مشخص طور همان

عناي متن  م،كند ترجمه اساساً همان تغيير صورت است؛ يعني آنچه در فرايند ترجمه تغيير مي
دليل . شود مينيست، بلكه فقط صورت متن مبدأ با صورتي مناسب در زبان مقصد جايگزين 

سازي مخصوص به خود  اين تغيير صورت نيز آن است كه هر زباني صورت و الگوهاي جمله
را دارد و بر همين اساس، ممكن است معنايي يكسان، در دو زبان متفاوت، در دو صورت 

  .)14: 1389مالنظر، ( شود متفاوت ارائه گرامري و واژگاني

يعني كلماتي همچون ، اند هاي گرامري با هم يكسان هاي مختلف از لحاظ قالب اگرچه زبان
 كه استها در اين  ها وجود دارد، تفاوت اين زبان در تمام زبان... فعل، اسم، صفت، قيد و 

 بر همين .)16: همان (شودوت بيان هاي گرامري متفا ممكن است مفهوم يا معنايي واحد، در قالب
اساس، مترجم بايد به اين نكته توجه كند كه هنگام كار بر روي يك متن و درك معناي آن، 
بايد قالب گرامري متناسب با زبان خود را براي آن معنا انتخاب كند و اگر نياز به تغيير قالب 

  .سازد، بايد بدون تأمل، اين تغيير را عملي كردگرامري را احساس 
  :مثال

Increased military aids is vital to their defence 

اما در . »يافته هاي نظامي افزايش كمك«شود   ميincreased military aidsاللفظي   تحتةترجم
شويم كه براي بيان اين معنا در زبان فارسي   ترجمه، با تسلط بر زبان فارسي متوجه ميةمرحل

. شود  تبديلاليه ها به قالب مضاف و مضاف يير كند و يكي از صفتبايد قالب گرامري جمله تغ
 باال ة جملةو ترجمشده تبديل » هاي نظامي افزايش كمك«به مذكور در اين صورت عبارت 

رشيدي،  (دشو ارائه مي» ها اهميت حياتي دارد هاي نظامي براي دفاع آ افزايش كمك«صورت  به

1391 :13(.  
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  آزمودن ترجمه .5. 3
 كارش ة هر مترجمي مايل است كه نتيجچراكه بسيار حائز اهميت است، 1 آزمودن ترجمهاصل

اي كه پيام متن مبدأ را به نحو مؤثر منتقل نكند،  ترجمه. از لحاظ كيفي در سطح خوبي باشد
  . و در واقع مترجم وقت خود را هدر داده استداردارزش اندكي 

داي هر ترجمه شروع شود و نبايد آن را به پايان از لحاظ زماني، آزمودن ترجمه بايد از ابت
 هر بخش، فصل و قسمت كامل ةآنكه ترجم ازپس عبارت ديگر،  به. كار ترجمه موكول كرد
به هاي متنوعي  روششامل  آزمودن ترجمه (Larson, 1998: 529). كردشد، بايد آن را آزمون 

  : زير استشرح
بررسي درك . 3شده به زبان مبدأ؛  ن ترجمه مجدد متةترجم. 2 مقايسه با متن مبدأ؛ .1

  .بررسي ثبات ترجمه. 5  وآزمودن طبيعي بودن و قابل فهم بودن ترجمه؛. 4مطلب؛ 
اول اينكه استفاده : شود ميهاي باال ذكر   استفاده از روشة نحوةدر اين قسمت نكاتي دربار

كسي كه موظف به . دهد ش ميباشد، چراكه كيفيت ترجمه را كاه» اتفاقي«ها نبايد  روش  اين از
 دوم اينكه هر يك از ؛دهد  بايد بداند كه چه كاري انجام مي،شده است  آزمودن ترجمه

 سوم اينكه كار رود؛ بهصورت جداگانه و با اهداف مخصوص به خود  بايد بهمذكور هاي  روش
در آن ترجمه و  راكننده بايد ايرادات را اعالم كند تا مترجم آنها  هنگام آزمودن، شخص بررسي

  .(Larson, 1998: 533). هاي بعد مدنظر قرار دهد ترجمه
  

  دانش فرهنگي .6. 3
ها،  اگر مترجمي قادر باشد فرهنگ.  خواهد بودمؤثر نيز در ترجمه 2داشتن دانش فرهنگي

 درك كند، يخوب بهشود   فرهنگي ناشي ميةكه از تجربمعرفتي را فرهنگي و  بينهاي  ظرفيت
  . كنديابي و ترجمه  اي دشوار را معادل تر است تا آنكه صرفاً واژه ر باارزشعمل او بسيا
پردازان ترجمه نيز از زمان روم باستان به اين موضوع كه اگر به دانش فرهنگي و  نظريه

همچنين اكثر  .اند هاي فرهنگي توجه نشود چه مشكالتي بروز خواهد كرد، توجه داشته تفاوت
پردازان ترجمه آن مشكالت را بيان كنند، از آن آگاه  از آنكه نظريهپيش  ن،ااتفاق مترجم قريب به

  .)Robinson, 2003: 186( كردند بودند و در عمل به اين موضوعات توجه مي
شود تا هيچ پژوهشگري بدون دارا  ميسبب  چراكهذكر چنين فرايند تاريخي الزم بود، 

نگي نتواند عنوان مترجم را براي خود هاي فره بودن دانش فرهنگي و بدون توجه به تفاوت
  . انتخاب كند

                                                            
1. Principle of Testing the Translation. 
2. Cultural knowledge. 
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  تحليل متن مبدأ .7. 3
. شود  كلي تشكيل ميةفرايند ترجمه از دو مرحل.  براي ترجمه ضروري است1تحليل متن مبدأ

ترتيب به معناي درك  به رمزگذاري است كه ة رمزگشايي و مرحلةاين دو مرحله شامل مرحل
 يك ةسازي قابليت ترجم بر اين اساس، بهينه. ندا شده  ترجمهمتن مبدأ و بازسازي لفظي متن

  .سازي هر يك از اين مراحل است گرو آسان متن در
 رمزگشايي يا درك متن ة مربوط به مرحل،اما آنچه در اين بخش بيشتر مورد توجه است

بايد توجه شود كه تحليل . كند  در همين مرحله مشكالت ترجمه بروز ميچراكه، استمبدأ 
 رعايت چراكههاست،   بخشي از فرايند ترجمه ماهيتاً متفاوت از ساير تحليلعنوان بهمتن مبدأ 

از يك )  شفاهية كتبي و چه ترجمةچه ترجم(اي  همين اصل سبب تمايز يك مترجم حرفه
 .(Hildegund, 1979: 455-457)مترجم اتفاقي خواهد شد 

  
   اصول اختصاصي ترجمه.4

 براي حقوقدان بسيار ضروري است، اما در آموزش حقوق 2جمهآموختن اصول اختصاصي تر
 متون حقوقي ةخصوص در آموزش متون حقوقي، به يادگيري اصول ترجم بهدر كشور ما و 

نشده و اين در حالي است كه در اين آموزش، اين موضوع از مسائل مهم محسوب توجه 
ها و  ارد، بلكه در دادرسي وجود د3تنها در بخش آموزش و پژوهش اين اهميت نه. شود مي

نيز در موارد متعددي كه به استفاده از ) المللي هاي بين خصوص در پرونده به(تدوين لوايح 
 در قانونگذاري نيز 4.كند مي، بيشتر جلوه نياز است آن ةمتون حقوقي و قانوني خارجي و ترجم

ينك برخي از اين اصول ا.  قانون مدني ممكن است به اين اصول نياز شود9 ةبا عنايت به ماد
  :شود ميشرح داده 

  
  اصل شناخت خانواده يا نظام حقوقي كشور مبدأ .1. 4

 يك متن حقوقي درست و اصولي است كه ةتوان گفت كه ترجم طبق اين اصل، زماني مي
.  بشناسد، كه آن متن حقوقي متعلق به آن است رامترجم نظام و ساختار كلي حقوق كشوري

- بندي متداول در حقوق تطبيقي به نظام رومي واده يا نظام حقوقي، همان تقسيممنظور از خان
عالوه، بايد در كنار شناخت نظام حقوقي، از گرايش حقوق  هب. ال است ژرمني و نظام كامن

                                                            
1. Source Text Analysis. 
2. Particular Principles of Translation. 

هاي حقوقي، بخشي به مطالعات تطبيقي  توان گفت كه در بيشتر پژوهش ، ميها در حال حاضر اگر نگوييم در تمام پژوهش. 3
 .اختصاص يافته، كه الزمة درك درست و اصولي متن خارجي، آشنايي با اهميت اصول اختصاصي ترجمه است

  .كنند  و بسياري مواد ديگر قانون مدني كه قانون خارجي را قانون صالح معرفي مي7مانند مادة . 4
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حال،   اين با. اي يا عرفي نيز مطلع بود هاي مذهبي يا قبيله  گرايشمانندكشورها به ساير منابع، 
كه دكتر كاتوزيان اشاره طور همان مفاهيم باال براي ترجمه كافي نيست، بلكه صرف آشنايي با

درستي نشان  تواند وضع حقوقي آن را به  متون قوانين هيچ كشوري نميةترجم«: كرده است
وبيش مؤثر است و تعبيرهايي كه  عرف و عادات در ساختمان حقوق كشورها كم. ...... بدهد

كنند در معني و قلمرو قواعد حقوقي سهم   عادات و رسوم ميدانشمندان حقوق از قوانين و
 قضايي و ةبر قوانين، روي عالوهپس، احاطه به حقوق هر كشور مستلزم اين است كه . بسزا دارد

سادگي  اي است كه به عادات و رسوم و عقايد علماي حقوق نيز دانسته شود و اين توفيق نتيجه
  .)105: 1378كاتوزيان،  (1»شود فراهم نمي

اين مفهوم كه در حقوق انگلستان ايجاد شده و شكل .  است2»انصاف«مثال اين مورد 
 همسنگ» ال كامن«هايي با  حقوقي به خود گرفته و بخشي از آن حقوق شده است، در دوره

حال مسلم است كه انصاف   اين  با.)180: 1389عادل،  (هايي پيدا كرده است شده و تقابل و تعارض
كنيم و در مقابل قانون از آن نام  ال با انصافي كه ما در حقوق خود از آن ياد مي مندر نظام كا

حال اگر مترجم به نظام حقوقي انگلستان و مفهوم خاصي كه .  بسيار متفاوت است،بريم مي
قطع قادر نخواهد بود معنايي را كه اين واژه  طور انصاف در آن نظام دارد توجه نكند، به

  . نويسنده بوده، به خواننده منتقل كندداراست و در نظر

 اين است كه در برخي ، اين اصل بايد به آن توجه كندبراساس ديگري كه مترجم ةنكت
توضيح اينكه متون . كند  رعايت آن تغيير مية يا نحوشود ميموارد رعايت اين اصل منتفي 

 هر كشور تعين كنند كه در مرزهاي از نظام حقوقي خودشان تبعيت مياغلب  3حقوقي ملي
در جايي كه براي مثال متن حقوقي  اين حالت، رويكرد عادي اين اصل است، اما در. يابد مي

ي، لالملل و امثال آن باشد، كه تمركز نه بر حقوق م بين  حقوق يا حقوق تجارت ة فلسفمورد
 كهچرا ، است، وضعيت متفاوت خواهد بود5المللي بينحقوق  يا 4بلكه بر روي حقوق فراملي

خصوص حقوق ملي از اولويت برخوردار  بههاي حقوقي و  در اين حالت، ديگر آشنايي با نظام
 موردنظر و اسناد مبناي آن حقوق ةالمللي حوز نبوده و در مقابل بايد با حقوق فراملي يا بين

  . آشنا بود
 
  

                                                            
 اصلي از اين بيان دكتر كاتوزيان در اصل اختصاصي بعدي است، اما در اصل حاضر نيز ارتباطي ةذكر است كه استفادشايان . 1

  .ي وجود دارديجز
2. Equity. 
3. National Legal Texts. 
4. Transnational Law. 
5. International Law. 



  
 1397، تابستان 2، شماره 48 دوره ، خصوصيحقوقمطالعات                       فصلنامه                 314 

  اصل شناخت حقوق ماهوي كشور مبدأ .2. 4
بيان اصل پيشين، ذكر اين اصل منتفي است،   آيد كه باشايد در ابتداي اين اصل اين شائبه پيش
وجود مشابهت و نزديكي اين دو اصل، مرز  شود كه با اما با توجه به توضيحات زير معلوم مي

  .استمالحظه  شايان مشخصي ميان آن دو نيز 
كند كه شناخت نظام حقوقي  توجه به نكاتي كه در اصل پيش آورده شد، مشخص مي

ي حياتي است، اما مترجم بايد از حقوق ماهوي آن كشور نيز اطالع و شناخت كشور مبدأ امر
، بعد از شناخت »محور   زمينهةترجم« براي  الزمهاي عبارت ديگر، يكي از ابزار  به. داشته باشد

 چراكه ،ي و ماهوي آن كشور استينظام و ساختار كلي حقوقي هر كشور، آشنايي با حقوق جز
 .دهد  متن معنا ميةهوي است كه به زميني و مايهمين حقوق جز

 است كه پيشتر نيز »Trust«توان ارائه كرد، همان نهاد حقوقي  مثالي كه در مورد اين اصل مي
يك مترجم حقوقي اگر با حقوق ماهوي انگلستان و ساير كشورهاي تابع آن . به آن اشاره شد
كه در را  نهاد حقوقي و توضيحاتي توان از او انتظار داشت كه اين گاه نمي آشنا نباشد، هيچ

گرفته و    اين نهاد در حقوق انگلستان شكلچراكهدرستي ترجمه كند،   به،آيد مورد آن مي
و بفهمد يافته است و مشابه اين نهاد در ايران وجود ندارد تا يك مترجم ايراني آن را   گسترش
ترجم بايد اطالعات حقوقي جزيي  بسيار حياتي در اين مورد آن است كه مةنكت. يابي كند معادل
هاي كلي كه ممكن است ميان حقوق كشور خود و حقوق كشور  و نبايد به شباهتباشد داشته 

يابي نادرست مفاهيم  معادلسبب مبدأ وجود دارد توجه كند، چراكه ممكن است اين توجه 
  .شود

 آن اصل منتفي شدن يا رعايت متفاوتموجب كه شد استثنايي كه در اصل پيشين ذكر 
هاي حقوقي وجود دارد كه خارج از   متنچراكهشد، در اصل حاضر نيز جاري است،  مي

توان به همان   نمونه ميرايب. گيرد و مختص كشور خاصي نيست مرزهاي كشورها شكل مي
ها معموالً  در اين متن. الملل اشاره كرد  حقوق يا حقوق تجارت بينةهاي مربوط به فلسف متن

براي مثال، درست است كه حقوق  .شود ماهوي كشور خاصي صحبت نمي حقوق در مورد
گذشت زمان و  مرور و با  روي از قواعد حقوق ملي ندارد، به الملل الزامي به دنباله تجارت بين

فراگيري از قواعد ملي، اين حقوق نيز براي خود مرزي جداگانه، ادبياتي مستقل و قواعد 
 مترجم ناچار خواهد بود كه با شناخت اين مختصات، به ماهوي اختصاصي پيدا خواهد كرد و

  . متون مربوط اقدام كندةترجم
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  اصل شناخت نظام حقوقي و حقوق ماهوي كشور مقصد .3. 4
 اصولي، ةپردازان در موضوع اصول عمومي ترجمه بر اين نظرند كه براي ترجم نظريهبيشتر 

استفاده از اين نكته در .  از زبان مبدأ باشد بيشترمراتب بهتسلط مترجم به زبان مقصد بايد، 
اي اصولي،   ترجمهةبخش اصول اختصاصي بدين نحو خواهد بود كه مترجم حقوقي براي ارائ

قبول با نظام و ساختار حقوقي كشور مقصد و همچنين حقوق ماهوي آن   بايد در سطحي قابل
قي بايد از ادبيات حقوقي  ارائه، مترجم حقوة در مرحلچراكه. حقوق آشنايي داشته باشد

توان انتظار داشت كه بدون  از هيچ مترجمي نميرو  ازاين. استفاده كند و نه ادبيات عمومي
رعايت اين اصل و بدون آشنايي با ساختار و نظام حقوقي كشور مقصد و حقوق ماهوي آن، به 

  . متن دست يابدةادبياتي شايسته براي ترجم
  

  اي تخصصي از معناي عمومياصل شناخت و تمايز معن .4. 4
  .يابي است اين اصل در واقع نمودي ديگر از اصل معادل
تواند داشته باشد، برخي عمومي و برخي تخصصي  از بين معاني متعددي كه يك واژه مي

در نوشتار (معناي عمومي معموالً در متون عمومي و معناي تخصصي در متون تخصصي . است
 مترجم است كه اين ةدر اين حالت وظيف. روند كار مي هب) حاضر متون حقوقي مدنظر است

البته ممكن است بسياري از .  بردكار به خود ةمعاني متفاوت را از هم تشخيص دهد و در ترجم
در باال از . شود تر مي در اينجا كار مترجم سخت. ها چندين معناي حقوقي داشته باشند واژه

 فرض اين است كه مترجم كه يدرحالشد،  صحبتدرك زمينه توسط مترجم در اين مرحله 
پيشتر زمينه را درك كرده است و درك مجدد آنچه معنايي دارد؟ اين درك مجدد ضروري 

اين اصطالح بدين معناست كه متون . شود  ياد مي1»زمينه در زمينه«است و در ترجمه از آن به 
 تخصصي هر واژه در هر بسا معاني هاي مختلف حقوقي باشد و چه تواند در گرايش حقوقي مي

 حقوقي بودن متن را ةبار زمين مترجم بايد يك رو ازاين. ها متفاوت باشد يك از اين گرايش
تواند  با اين فرايند است كه مي.  گرايش تخصصي آن متن راةتشخيص دهد و در بار دوم زمين

 ةتوان بيان كرد واژ مثالي كه براي حالت اخير مي. درستي به ثمر برساند را به» زمينه در زمينه«
complaint  حال اگر متن . »شكوائيه«است و هم به معناي » دادخواست«است كه هم به معناي

در حقوقي مربوط به آيين دادرسي مدني باشد، معناي دادخواست ارجحيت دارد و اگر متن 
  .  بايد به شكوائيه ترجمه شود، آيين دادرسي كيفري باشدمورد

                                                            
1. Context in Context. 
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هاي خويش معناي  ين اصل آن است كه مترجم بايد در ترجمهآخرين نكته در خصوص ا
 قراين موجود، معناي تخصصي يا عمومي براساس و داشته باشدنظر در عمومي كلمات را نيز 

 .نظر نويسنده را بيان كند مورد

  
  المللي از ساير متون حقوقي ها و معاهدات بين اصل تمايز كنوانسيون. 5. 4

المللي از جمله  ها و معاهدات بين نين ماهيت خاص كنوانسيونشرايط تدوين، اهداف و همچ
المللي  ن اين قبيل اسناد بيناهاي مضاعف براي مترجم ند كه سبب ايجاد محدوديتا نكاتي
ها و معاهدات نخواهد بود،   اخير صرفاً مختص كنوانسيونةالبته با نگاهي كلي، نكت. شود مي

در آنها را يژگي برخوردارند و ضرورت دارد كه مترجم بلكه متون قانوني نيز تا حدي از اين و
  .گيردنظر 

يكي از اصول هرمنوتيك حقوقي آن است كه برخي مفاهيم در متن قانون يا كنوانسيون تا 
بتوانند هنگام استفاده يا ) نقضات، وكال و ساير مسئوال( تا مجريان آن 1حدي مبهم نوشته شود

ن تفسير و انطباق متن با موضوع در دست رسيدگي را اجراي آن قانون يا كنوانسيون، امكا
نوشته مرسوم است و قانونگذاران با علم و  حقوقاين روش، در كشورهاي داراي . داشته باشند

  كنند تا هم عمد، متون قانوني را كلي و قابل انطباق با مصاديق و موضوعات متعدد تدوين مي
ن قانوني در زمان توسل و استناد به آن متون باز كنندگان از آن متو دست قضات و ساير استفاده

 2.كاري قانونگذار در تدوين مقررات متعدد و جزيي پوشش داده شود باشد و هم ضعف و كم

دانيم كه سبك نگارش، الفاظ و اصطالحات در متون حقوقي و قانوني حائز اهميت  مي
 نگارش متون و ة، در نحوبسيارند و فرض اين است كه نويسنده يا قانونگذار حكيم و دانا

اي  دهد و تعمداً شيوه ويژه در متون قانوني، دقت زيادي به خرج مي استخدام كلمات در آنها، به
اين دقت و توجه، بايد هنگام . برد تا متن از كليت مناسبي برخوردار باشد  ميكار بهخاص را 

وسط نويسندگان و طرفين عمد ت بهحال اگر اين رويكرد . ترجمه نيز مدنظر مترجم قرار گيرد
ها استفاده شود، مترجم بايد اين توجه و هوشياري را داشته باشد كه  معاهدات يا كنوانسيون

 چنين سندي، به هيچ نحو براي واضح كردن و شرح مفاهيم آن تالش نكند و ةهنگام ترجم
ابهام و كليت را اجازه دهد كه متن با همان ميزان ابهام يا كليت باقي بماند و ترجمه نيز همين 

                                                            
  .ئيات را در مورد آن موضوع بيان نكند و اندكي مادة قانوني را كلي باقي گذارديعني نويسندة متن قانون، تمام جز. 1
صورت جزيي نوشته  ال قوانين به  در نظام كامنكه يدرحالهاي حقوقي نوشته همين كلي بودن است،  ويژگي قانون در نظام. 2

هاي  كه طبيعتاً پيرو رسيدگي به پروندهال و انصاف است  هاي كامن هم وضع اغلب قواعد توسط دادگاه دليل آن . شوند مي
  .1381صفايي، : ك.ر. صورت جزيي است خاص بوده و در نتيجه توليد قاعدة حقوقي و قانون به
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شود يكي از وظايف كليدي  مشخص ميرو  ازاين .)Sarcevic, 2016: 8(به خواننده منتقل كند 
  .مترجم در چنين فضايي كشف همان كليت و ابهام و انتقال آن در زبان مقصد است

ما دو نوع زبان . توان مدنظر قرار داد براي تشريح اهميت الفاظ، رويكرد ديگري را نيز مي
 ماست، ةدر زبان حاجت كه در واقع همان زبان روزمر. يم؛ زبان حاجت و زبان حجتدار
، بلكه اين معناست كه از نداردشوند و لفظ در آن اهميت چنداني  نوعي الفاظ فداي معنا مي به

از طرفي ديگر در زبان، حجت الفاظ اهميت دارند و الفاظ . بيشترين اهميت برخوردار است
.  معنا مهم استةتوان گفت به انداز تر از معناست، مي  اگر نگوييم لفظ مهم.فداي معنا نيستند

 ).76و75: 1395جعفري تبار،  (برداشت است  زبان حجت زباني است كه از الفاظ آن چندين معنا قابل
شود كه زبان متون قانوني يكي از مصاديق زبان حجت محسوب  با اين توضيح مشخص مي

يار حائز اهميت است و كنوانسيون نيز همانند يك قانون، از مصاديق شود و الفاظ در آن بس مي
مترجم هنگام ترجمه بايد به اين نكته توجه كند كه رو  ازاين. شود زبان حجت محسوب مي

تواند فقط  برده، بسيار اهميت قائل بوده است و او نمي كار  متن مبدأ براي الفاظي كه بهةنويسند
به مخاطب ترجمه باشد، بلكه بايد بسيار به الفاظ زبان مبدأ توجه دنبال رساندن صرف معنا  به

و الفاظي را در زبان مقصد استخدام كند كه بيشترين قرابت شكلي و ظاهري و همچنين كرده 
  .معنايي را با الفاظ زبان مبدأ داشته باشند

 از متون قانون و كنوانسيون اين است كه اين دستهخصوص از داليل اين تأكيد و تمايز در 
مقصود اصلي و واقعي ممكن است  غلط ةموجد حق و تكليف براي اشخاص هستند و ترجم

  .نويسندگان را بيان نكرده و به حقوق اشخاص لطمه وارد كند
  

  اصل انتخاب فرهنگ لغت درست و مرتبط .6. 4
امري ) چه عمومي، چه تخصصي( يك متن خارجي ةمراجعه به فرهنگ لغت هنگام ترجم

، الزم گرفته  درستي انجام براي آنكه اطمينان يابيم اين مراجعه بهرو  ازاين. ناپذير است اجتناب
بيشتر گيرد كه  آنجايي نشأت مي اهميت اين اصل از.  ببنديمكار بهاست اين اصل را بشناسيم و 

 اين اصل مهم چندان اهميت قائل نشده و راين، هنگام مراجعه به فرهنگ لغت بامترجم
شود كه به  انگارند و همين امر موجب اشتباهاتي مي هر فرهنگ لغتي را درست ميمراجعه به 

  .ترجمه لطمه خواهد زد
نظر ما در چه  در اين اصل نخستين گام اين است كه تشخيص دهيم كه متن مبدأ مورد

 بعد از اين ؟1عبارت ديگر تشخيص دهيم كه متن عمومي است يا تخصصي بهاي است؛  حيطه
ها و  اي كه تشخيص داديم، شاخه تر به متن بنگريم و اگر در همان حيطه صصي تخبايدگام، 

                                                            
 .باشد... شناسي يا  تواند متن حقوقي يا پزشكي يا روان مثال آن مي. 1
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براي . گيرد يز دهيم كه آن متن در كدام شاخه قرار مييهاي متعددي وجود دارد، تم گرايش
مثال، اگر تشخيص داديم كه متن، حقوقي است، در گام بعد تشخيص دهيم كه متن در چه 

هاي متعدد يك   اين كار آن است كه بدانيم از ميان ترجمهةيد فا1.اي از حقوق قرار دارد شاخه
  .يك مربوط به موضوع متن مورد ترجمه است واژه، كدام

كه  زمانيدارد، زيرا تشخيص كشور مبدأ در كنار تشخيص زبان درست، اهميت زيادي 
دهيم متن حقوقي براي كدام كشور است، در انتخاب فرهنگ لغت مناسب  تشخيص مي

اي بدون توجه به اين نكته به هر  ن حقوقي غيرحرفهامترجماغلب . ر خواهد بودتأثيرگذا
براي مثال، در دو  .شود  اشتباه در ترجمه ميمسئله سببكنند و همين  فرهنگ لغتي مراجعه مي

هاي معنايي كه ذكر  كشور آمريكا و انگلستان زبان انگليسي، زبان اصلي است، اما همان تفاوت
شده است كه به دو فرهنگ لغت سبب ها نيز وجود دارد و ن حقوقي آ در اصطالحات ،شد

، فرهنگي 2، فرهنگ لغت حقوقي بلكسبراي مثال. متمايز براي حقوق اين دو كشور نياز باشد
استفاده    براي حقوق انگلستان قابل3است كه براي حقوق آمريكا و فرهنگ لغت حقوقي كالينز

 بسياري از لغات در دو چراكهروي كرد،   نكته نبايد زيادهذكر اينكه در رعايت اينشايان . است
 ولي لغات زيادي هم هستند كه در ،)Trust / Contractمانند (كشور از معناي واحدي برخوردارند 

 رئيس عنوان بهدر آمريكا كه  Attorney General)مانند (هر كشور معناي خاص خود را دارند 
 مشاور حقوقي عنوان بهان در انگلستان براي فردي كه ولي همين عنوكند  ميدادگستري عمل 

است كه در  Lord Chancellorمثال ديگر . رود كار مي بهشود  ارشد ملكه و دولت شناخته مي
 در  رو  ازاين،) ولي چنين اصطالحي در حقوق آمريكا وجود نداردرد،حقوق انگلستان وجود دا

 .دكرتفريط و افراط   نبايد استفاده از اين اصل

  
  ها نتيجه و پيشنهاد. 5
طور رسمي و  اتين دوله نخستين شخصي بود كه به. ترجمه، ريشه در دوران باستان دارد .1. 5

هرچند ترجمه، تاريخي طوالني دارد، توجه . اصول ترجمه اظهارنظر كردخصوص صريح در 
 هاي  ذكر است كه هرچند ترجمهشايان.  رنسانس شكل گرفتةبه اصول ترجمه در دور

، تاكنون  اصول اختصاصي گرفته   متون حقوقي و قانوني در ايران انجامةزمين متعددي در
پيشنهاد ما در اين مورد آن است كه فضا براي كارهاي . استبررسي نشده  متون حقوقي ةترجم

                                                            
ما چون در نحوه و كيفيت مراجعه به فرهنگ  دارد، ا4 ة ذكر است كه اين مورد قرابت زيادي با اصل اختصاصي شمارشايان. ۱

 در اينجا نيز ، ذكر شد4هايي كه در اصل اختصاصي   تمام مثالرو ازاين. شود صورت جداگانه ذكر مي لغت تأثيرگذار است، به
 .كند به فهم مطلب كمك مي

2. Black's Law Dictionary. 
3. Collins Dictionary of Law. 
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 متون حقوقي گشوده شود تا به متون ة اصول اختصاصي ترجمةزمين تر در پژوهشي گسترده
  .يابيم  صورت دقيق و با تمام جزئيات دست ا بهحقوقي ديگر كشوره

، )چه متن عمومي و چه متن تخصصي(گيرد اي اصولي انجام   براي آنكه ترجمه.2. 5
كه با  براي مثال، يك مترجم تا زماني. نيست در اين زمينه  اساسي مفاهيمشناختاي جز  چاره

و ) اصطالح(، ايديوم )عانيهمنشيني م(، كولوكيشن )تكثر معاني(سمي  مفاهيمي همچون پلي
توان از او انتظار داشت كه به درك عميق و درستي از  ساير مفاهيم علم ترجمه آشنا نباشد، نمي

  .اي اصولي در اين موارد دور از ذهن خواهد بود متن مبدأ دست يابد و تحقق ترجمه
.  است متون حقوقي شناخت اصول اختصاصي كافيةنبايد تصور كرد كه براي ترجم. 3. 5

 مقدماتي، آشنايي با اصول ةاي اصولي و صحيح، مرحل بايد بدانيم كه براي تحقق ترجمه
ترين و  يابي مهم  براي ترجمه، اصل معادلموجوددر بين اصول عمومي . عمومي ترجمه است

اصل . است اين اصل، در عين حال پركاربردترين اصل نيز . است مورد استفادهترين اصل بنيادي
ري كه بسيار مهم است و تأثير زيادي در روان و قابل فهم بودن ترجمه دارد، تغيير عمومي ديگ

  .دستوري يا تغيير عناصر دستوري است
. ند، دشوار استا ني كه فاقد دانش حقوقيابراي مترجماغلب  متون حقوقي، ةترجم. 4. 5

ظام  ندر خصوص) هرچند سطحي(توان انتظار داشت كه شناختي  از مترجم عمومي نمي
معموالً . حقوقي كشور مبدأ متن حقوقي داشته باشد، چه رسد به امور ماهوي حقوق آن كشور

چنين مترجمي، حتي از نظام حقوقي و حقوق ماهوي كشور خود، كه كشور زبان مقصد است 
بر اين اساس، .  ايشان خواهد بودةضعف اصلي ترجم نيز اطالعاتي ندارد و همين امر هم 

ن حقوقدان استفاده شود و مجوز اين كار ا متون حقوقي از مترجمةراي ترجم بشود ميپيشنهاد 
بديهي است اين حقوقدان . ربط دولتي فقط به چنين افرادي داده شود توسط مقامات ذي

اما روشن است . مترجم، بايد هم به اصول عمومي و هم اصول اختصاصي ترجمه مسلط باشد
شود كه ترجمه با مشاركت  وقي زماني محقق ميحقترجمة ترين  اي كه در حال حاضر حرفه

  .گيردمترجم حقوقي و مترجم عمومي انجام 
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