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  چكيده
 ارزيـابي  شـود و   محسـوب مـي   كـاربردي   شناسي  ترجمه  اصلي هاي شاخه از ترجمه نقد

 يـابي   غلـط  بر تر بيش منتقد تمركز ارزيابي در .است ترجمه نقد از اي زيرمجموعه ترجمه
هاي كيفي و فرامتني هم   جنبه گوييم. اما در يك نقد جامع، به مي كمي نقد آن به كه است

 و حسـاس  بسـيار  ثيرگـذار أت اي هنويسـند  آثـار مهـمِ   از ترجمه اولين بايد پرداخت. ارائة
 اثـر از   سـه  كـه  اسـت  شـده   شـناخته  مترجمـان  از  يكي غياثي  محمدتقي. است پراهميت

 سـگان  سـهم  ،زمـين  سه كتاب .است كرده ترجمه را ماكار روگُن جلدي مجموعة بيست
هـا    هـاي موجـود از آن    حاضر تنهـا ترجمـه   كه درحالروگن،  ةخانواد دارايي و ،شكاري
اي دربارة معيارهاي نقد ترجمـه و    نوشته، پس از مقدمه اين در. هاي غياثي هستند  ترجمه

 اسـت  آن بر نگارنده. هاي غياثي از زوال  به ترجمه داريم  كلي  نگاهي ،تمايزش با ارزيابي
 و به رويكـرد  نوعي به اثر،  سه هر در مشترك و شده  تكرار هاي  ويژگي كردن برجسته با تا

 .دست يابد مترجم عادات

 شناسي، نقد ترجمه، ارزيابي ترجمه، محمدتقي غياثي، اميل زوال.  ترجمه :ها كليدواژه

 

  . مقدمه1
در  1972در سـال    (James Holmes)اي كه جيمز هـولمز   شناسي الگوي جامع ترجمه در

و كـاربردي تعريـف    محـض را در دو بخـش    شناسي ترجمه كنفرانس كپنهاگ ارائه داد،
  اصـلي  هـاي  زيرشـاخه  از  يكـي شـوند.    كرد، كه هركدام شامل چندين زيرمجموعه مـي 

                                                                                                 

هـاي خـارجي، دانشـگاه يـزد      شناسي، استاديار گروه زبان و ادبيـات انگليسـي، دانشـكدة زبـان     دكتراي ترجمه *
farnoud@yazd.ac.ir  

  15/09/1396 ، تاريخ پذيرش:13/07/1396 تاريخ دريافت:



  1397 خرداد سوم، شمارة هجدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   98

بع آن نقـد  ت به و نوپاست  علمي  شناسي . ترجمهاست نقد ترجمه كاربردي  شناسي ترجمه
 ميـان  به سخن ترجمه نقد از هرگاه غالب و  سنتي نگاه در .ندارد ة چندانيپيشين ترجمه

 دادن نشـان  و اشـتباهات  بيـان  رسـد   مـي  مخاطـب  ذهـن  كه بـه  اي نكته نخستين آيد،  مي
 مـتن  ةمقايسـ  به محدود را ترجمه نقد جايگاه اشتباه اين نگاه به و است مترجم خطاهاي

 شـد،   قائل تمايز ترجمه ارزيابي و ترجمه نقد بين بيند. بايد  مي  يابي غلط و مقصد و مبدأ
 ترجمـه  نقد از اي شاخه يا مجموعه  زير نوعي كيفيت به ترجمه يا سنجش ارزيابيِ چراكه

 ةخـانواد  ييـ دارا ،زمـين  هـاي  نام به اثر از اميل زوال  سه مقاله،. در اين شود  محسوب مي
 آنبـر    سعي و كنيم  را بررسي ميغياثي   تقي  محمد رجمةت شكاري سگان سهم و ،روگن

 نكتـة  و عامـل  چنـد  بـه  فقـط  م واثر داشته باشـي   اين سه ةبه ترجم  كلياهي گاست تا ن
  پردازيم. مي ها ترجمه در مشترك برجستة

  
  ارزيابي نقد ترجمه و. 2

تـوان    هاي مختلفي از ارزيابي كيفيت ترجمه ارائه شده است كـه مـي    مدل امروزه الگوها و
  (Sical)مدل سيكالو  (Danie Gouadec)دانيل گوادك ة شد  معرفي (SEPT) ست دو مدل  به

 اثـر  جوانـب   تمامي هترجم نقد درواقع، اشاره كرد. (Alexandre Covacs)الكساندر كواكس 
ي،  هـم  و  كيفي هم بينامتني، هم و فرامتني هم جامع، صورت  به را شده  ترجمه مطالعـه  كمـ 

 پـردازيم  مـي   آن بـه  ترجمه ارزيابي در چه  آن. شود نمي محدود محض ارزيابي به و دكن مي
 ارزيـابي  روش توضـيح  در) Larose 1998( الروز چـه   آن مانند .است سنجش كمي صرفاً
. ترجمـه  نقد نه و است محض يابي  ارزش كه كند، مي تشريح خطاها بندي  تقسيم و سيكال
 را اثر از گيري نمونه فرمول سپس و كند مي بندي  دسته را ترجمه هاي خطا انواع ابتدا الروز

 نهايتـاً، . شـود   مـي  محاسبه  جدولي در و تعيين ضريبي خطا نوع هر براي. كند مي مشخص
 قابـل  و شـده  ارزيـابي  ينيپـا  كيفيت با اثري نكند، كسب را الزم امتياز شده ترجمه اثر اگر

 .بود نخواهد چاپ

 :پردازد مي اين دست از خطاهايي به  يكم نقد يا ارزيابي در) 1998( الروز

  غيرضروري؛ ةاضاف و حذف  ـ
 نحوي؛ و دستوري هاي خطا  ـ

 گذاري؛  نقطه در خطا  ـ
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 ؛)غلط معنايو  وارونه، معناي معنايي،   بي( معنايي هاي خطا  ـ

 لفظ؛ به لفظ ترجمة  ـ

 زبان؛ سطح نكردن رعايت  ـ

 مصطلح؛ غيراستاندارد يا غير و جا نابه هاي معادل و واژگان از استفاده  ـ

 ... و  ـ

 فرامتني و تر كلي پردازد و در سطح كالن عناصري نمي مسئله اين به فقطترجمه  نقد اما
 مقصـد  فرهنـگ  در اثـر  را كـه  گفتماني و جريان ثيرأت تواند  مي مثال رايب د.كن مي مطالعه را

 بـا  اثـر را  زبـاني  و ،اجتمـاعي  ، تـاريخي  بـافتي  منتقد ترجمـه در  .كند واكاوي كند مي ايجاد
  .كند مي تحليل را ها و تفاوت اشتراكات  آن دل از و مقايسه ديگر هاي ترجمه

  كيفـي  نقـد  در كه را موارد  برخي )Farnoud 2012( ترجمه نقد  شناسي  روش در نگارنده
 :كرده است ذكر شوند بررسي بايد ترجمه

 :شوند  مي كارنامة او و مترجم به مربوط كه  نكاتي

 است؟ كرده ترجمه نويسندگاني چه از و را آثاري چه حال به تا مترجم  ـ

 است؟ كرده ترجمه را متوني نوع چه  ـ

 كند؟ مي دنبال هايش ترجمه در را  خاصي موضوعي سير آيا  ـ

 است؟ گذرانده را تحصيالتي و ها دوره چه  ـ

 ...و   ـ

 :دارند اختصاص مبدأ متن كه به بيان مواردي

 دارد؟ سبكي چه و كيست اثر ةنويسند  ـ

 است؟ نوشته حال تابه آثاري نوع چه  ـ

 است؟ شده ترجمه مقصد زبان در تاكنون آثارش از يك كدام  ـ

 است؟ كرده ترجمه را نويسنده اين از ديگري اثر مترجم آيا  ـ

 ... و  ـ

 :شود مالحظه بايد شده  ترجمه اثر درمورد چه آن و

 صـفحه،  هـر  در خطوط تعداد صفحات، تعداد چاپي، قطع چون  شكلي مواردي در  ـ
 شـده  ترجمه اثر چنين، هم ...و  ها،  پاراگراف و خطوط بين فاصلة مورداستفاده، فونت
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 چـه  تـر؟   كوتـاه  يا است شده بلندتر مقصد متن است؟ نزديك مبدأ اثر به ميزان به چه
 دارد؟ وجود اثر دو جلد طرح در هايي  تفاوت و ها شباهت

 درمـورد  مطـالبي  اش،   مقدمه در آيا است؟ نوشته خود ترجمة بر ي ا مقدمه مترجم آيا  ـ
 و خـود  ترجمـة  سـبك  دربارة مترجم آيا دهد؟  مي ارائه  خواننده به  آن نويسندة و اثر

 دهد؟  مي توضيحي اثر انتخاب داليل

  است؟ روان و خوانا خواننده براي ترجمه آيا  ـ
 معنا؟ به يا دارد گرايش لفظ به تر بيش ترجمه درمجموع ـ

 ... و ـ

 هـاي  گـرايش  و ترجمـه  نقـد  هـاي  معيار تبيين بر عالوه) Berman 1995( برمن آنتوان 
اول، خـوانش  ة در مرحل برمن .گويد  مي سخن نيز ترجمه نقد مراحل از نقد، گانة دوازده

خوانش اوليه و خوانشي دوبـاره بـا    :كند مجزا از متن مبدأ توصيه ميرا شده   متن ترجمه
متن مقصـد  و نوع بيان مترجم. سپس خوانش  ،نگاه تحليلي بر سبك نوشتاري، واژگاني

چنين درصورت امكان خواندن آثاري ديگـر از نويسـنده را    با نگاه تحليلي انتقادي و هم
سوم كار منتقد ترجمه را بررسي جايگاه متـرجم،  . او مرحلة دهد  دوم قرار مي ةدر مرحل
فراينـد ترجمـه نيـز    ة چنين، مطالع كند. هم ش در زبان مقصد عنوان ميو تخصصسابقه، 

 ةآخر، كار نقد ترجمـه بـه برخـورد و مقايسـ     مرحلةبايد در اين مرحله انجام شود. در 
  د.كن كامل دو اثر اختصاص دارد و منتقد نتايج تحليلي خود را كامل مي

  
  هاي زوال در ايران پيشينة ترجمه. 3

 اولـين . است راليسمناتو مكتب نمايندة و فرانسوي زوال نويسندة آنتوان شارل ادوار اميل
بـه فارسـي    فرانسـوي  آثار ترجمة و آغاز مشروطيت از پس دهه  سه ايران در زوال رمان

انسـان  كه كتـاب   پورشالچي است ايران محمود در زوال ترين مترجم  قديمي .شد ترجمه
 آثار او بارها ،ازآن ). پس64: 1389(فارسيان  ترجمه كرده است 1325سال  در را وحشي

 .اسـت  شـده  منتشـر  و چاپ دفعات به و برگردانده فارسي به مختلف مترجمان دست به
 ردة در او هـاي  چـاپ رسـيده و كتـاب    حدود پانزده اثر از زوال در ايـران بـه   ،درمجموع
 فرهـاد  چـون   نـامي  بـه  مترجمـان  قرار داشته اسـت.  شده ترجمه هاي رمان ترين  پرفروش
 رمـان  مشهورترين .اند  كرده ترجمه را او آثار غياثي  محمدتقي و ،حبيبي سروش غبرايي،
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 در زيادي دارانِ طرف و شد  مي تبليغ ايران در  انقالبي رماني عنوان به كه است او ژرمينال
 اواخـر  بـه  ايران در زوال هاي ترجمه و رونق اوج .داشت انقالب از پس و قبل هاي سال
 به دست شده شناخته مترجمان از بسياري كه گردد  برمي شصت دهة شروع و پنجاه دهة

 ايـن  سـپس  امـا  شـوند،   مي ترجمه او آثار از بسياري ها،  سال آن در. زدند او آثار ةترجم
 .دليل بيان صريح و رك او بوده است به شايد كه شود،  مي متوقف روند

 ماكـار  روگُـن  نـام  بـه  جلـدي  بيست اي مجموعه  كلي طرح نگارش 1868 سال در زوال
)Les Rougon-Macquart( روگُـن  خانوادة  زندگي و سرگذشت به مجموعه اين. كرد آغاز را 

 را كـارگران  و مردم  زندگي اجتماعي سيري در و پردازد  مي فرانسه دوم امپراتوري دوران در
 كـرده  ترجمـه  زوال از رمـان   سـه  غياثي  محمدتقي. كند مي ترسيم داري سرمايه نظام يك در

 ييدارا، اولين رمان از مجموعة 1361 سال در هستند. غياثي مجموعه اين از  سه هر كه است
 چـاپ  بـه  را  آن نيلـوفر  انتشـارات  كـرد و  ترجمـه  را(Fortune des Rougon) روگن  ةخانواد
 و )La Terre( زمـين  رمان  يعني ،مجموعه اين از پانزدهم جلد سال، همان در غياثي .رساند
 )La Curée(شكاري  سگان سهم امن   به را مجموعه اين از رمان دومين 1362 سال در سپس

  .دكر ترجمه و روانة بازار
بر بسياري از نويسندگان ايراني  و كند مي  معرفي ايران در را ناتوراليسم زوال هاي ترجمه

  :گذارد  ثير ميأت
 گذاشـته  ثيرأت چوبك نويسي  قصه بر و باالخص جنوب نويسي  قصه بر روند زوال سبك

 و در فقيـري  امـين  و ،فصـيح  اسـماعيل  محمـود،  احمد چون نويسندگاني الهام منبع و
 زوال عمـومي  اقبال از ديگري بعد. است شده پور  رواني دانشور و منيرو سيمين مواردي
در  زوال اميـل  حيـث  اين از كه هاست  آن چاپ دفعات و شده  آثار ترجمه بر ميزان مبتني
 ).73: 1389(فارسيان  است ايران در فرانسوي نويسندگان ترين پرخواننده شمار

  
 مشخصات ظاهري و نگارش. 4

شـباهت   يـزان پـردازيم تـا م   شـده مـي    اثر ترجمه  سه  به بررسي مشخصات شكليجا  در اين
 .حاظ شكل ظاهري مقايسه كنيمل  بهرا   ترجمه به اصل آن

بايست عنوان فرانسوي   مي ،نويسي است  كه مربوط به فهرست ،مشخصات اثر ةدر صفح
 زمـين  ةشد  ترجمه ةسفانه در نسخأرا چاپ كرده است قيد شود. مت  كتاب و انتشاراتي كه آن

دانيم كه ترجمه مربوط به كدام نسخة فرانسوي است   نميما  و اين دو مورد ذكر نشده است
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ي يـ دارا  يعنـي  چه مشخصاتي دارد، امـا دو اثـر ديگـر،    اًدقيق اثر فرانسوي  لحاظ شكلي بهو 
انتخاب  )Livre de poche(» ليور دو پوش«از انتشارات  سهم سگان شكاري و روگن  ةخانواد
  اند و اين مسئله در صفحة مشخصات ترجمه قيد شده است.  شده

. اسـت  جلد شود طرح  از آن غفلت مي در نقد ترجمه معموالً كه ظاهري نكات از  يكي
 زمينـه  ايـن  در گيرنـده   تصميم و بهترين باشد داستان متن با متناسب بايد جلد طرح انتخاب
 معتقـد  نگارندة ايـن مقالـه  . باشد اثرش معرف طرحي چه كند مي انتخاب كه است نويسنده
  فرهنگـي  ازنظر كه  مگر آن باشد،  اصلي اثر مشابه بايد دارد امكان جاكه  تاآن جلد طرح است
 مقـررات  با منطبق  اخالقي لحاظ به است ممكن مثال رايب نباشد؛ پذيرفتني مقصد جامعة در

 واژگـانِ  مفـاهيم  انتقال چون هم بايد مترجم و شوند  مي محسوب استثنا موارد اين اما نباشد؛
و هـم داراي   معنا هم داراي جلد طرح چراكه ،باشد بند  پاي هم او انتخابيِ طرحِ به نويسنده

 در را داري  امانت اصل . مترجم بايداست اهميت حائز سبك است و براي خود نويسندة اثر
چون محمدتقي غياثي كه داعية رعايـت و   كند، مخصوصاً مترجمي هم رعايت زمينه نيز اين

را با طـرح جلـد ترجمـه     زوال هاي كتاب جلد طرح جا  اين در انتقال سبك نويسنده را دارد.
  .كنيم مي مقايسه

             
  جلد ترجمة غياثيزوال با طرح  نروگ ةخانواد ييدارا كتاب جلد طرحمقايسة  .1شكل 
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  جلد ترجمة غياثيزوال با طرح  زمين كتاب جلد طرحمقايسة  .2شكل 

 

     
  جلد ترجمة غياثيزوال با طرح  يسهم سگان شكار كتاب جلد طرحمقايسة  .3شكل 
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 ازنظـر  هـم  بلكـه  نيست، ها جلد طرح بين شباهتي تنهانه ،شود  مي مشاهده طوركههمان
 نسـخة  در مسئله اين. دارد كتاب  اصلي جلد طرح با زيادي ةفاصل معنا لحاظبه هم و سبك
 يـا  است شده منتقل عيناً جلد طرح يا. شود نمي مشاهده ديگر هاي كشور در اثر شدة  ترجمه

آلمـاني،   مـثالً در ترجمـة   .به نسخة فرانسوي باشد است شبيه شده  سعي كار سبك لحاظبه
  :است شده منتقل عيناً روگن  ةخانواد ييدارا طرح جلد اثر

  
  يآلمان ةدر ترجم روگن  خانوادة ييدارا كتابطرح جلد  .4شكل 

 حـداقل  ،بدهد تغييراتي ناشر نظر و بازار به باتوجه تواند  مي زمينه اين در مترجم هرچند
  سـه  هـر . باشـد  داشـته   اصـلي  اثر با  ارتباطي و شباهت بهتر است معنا و كار سبك لحاظ به

 كه انگيزد  برمي تجاري لحاظ به جذابيتي نه و اند  شده ارائه ضعيف جلد طرح لحاظ به ترجمه
  .دارند  اصلي اثر با قرابتي معنايي و سبك كار لحاظ به نه و داد حق مترجم و ناشر به بتوان

 اثـرِ  صـفحات  تعداد دليل همين به و دارد تفاوت فرانسوي نسخة با ها كتاب چاپيِ قطعِ
 512 اش  فرانسـوي و نسـخة   صـفحه  538 زمين كتابِ. است  اصلي اثر از تركم شده  ترجمه
 سـهم  كتاب و صفحه، 475اش    فرانسوي نسخة و 362 روگن ةخانواد ييدارا كتاب صفحه،
كـه   زمـين كتاب  جز به. است صفحه 475 اش  فرانسوي و نسخة صفحه 430 شكاري سگان
 نمايـد و البتـه    اختالف در تعداد صفحه و فاصلة آن بـا نسـخة فرانسـوي عجيـب مـي     اين 

دو اثر ديگـر   صفحات تعداد شده، استفاده فرانسوي چاپ و نسخه كدام از نيست مشخص
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 فاصـلة  و قلم اندازة به باتوجه اعداد اين البته. است قبول قابل و  منطقي كتاب به قطع توجه با
  .باشد متغير تواند  مي ها خط

 و سـفيد  برخي صفحات است. تر  ينيپا ديگر اثر دو در مقايسه با نيز زمين چاپ كيفيت
 ويراسـتاري  اشـتباهات  اثـر   سـه  هـر  در. نيسـت  مناسب دهش استفاده قلم نوع و اند رنگ      كم
 و نشـده  رعايـت  كلمـات  بـين  فاصـله  و فاصـله   نيم است. فراوان گذاري  فاصله خصوص به
 ايـن  .بخواند دوباره را جمله تا كند مي مجبور را او و بارها دهد  مي آزار را  خواننده شدت به

. شود  مي ديده وفور به ديگر اثر دو در اما ،است تر  كم روگن ةخانواد ييدارا كتاب در مشكل
 هـم  بـه  فاصـله  بدون كلمه چند كه خورد  مي چشم به مشكل اين صفحات تمامي در تقريباً

آورده، در دريافت  پايين را ترجمه كيفيت وضوح به نگاري  حروف مشكالت اين .اند  چسبيده
جـديت،   مـورد  ايـن  در غيـاثي  بهتـر بـود    و كنـد  مي خسته را خواننده معنا اختالل ايجاد و

 دسـت  در را كتـاب  كـه  اي  خواننـده  هـر  .دادند  مي خرج به تري بيش دقت و ،گيري سخت
 و ،گـذاري   عالمـت  گـذاري،   نقطـه  لحاظ به كه شود  مي متوجه اول، صفحات همان از بگيرد،
 قـرار  كتاب اين اگر. ضعيفي قرار دارد بسيار سطح در و خطا از پر كتاب ويراستاري، دركل
  .شد  مي چاپ آن به حاضر ناشري تر  كم برسد، چاپ به 1396 سال در وضعيت اين با بود

  
 مترجم ةمقدم. 5
 را خواننـده  ذهن  خوبي به تواند  مي مقدمة مترجم و داراي سبكي، شخصيت  پر آثار چنين در

 تسـلط  دهنـدة  نشـان  ترجمـه  بـر  مقدمه نوشتن. دهد ياري را او اثر خوانش در و كند آماده
 .است نويسنده زبان و موضوع بر مترجم

 سگان سهم براي غياثي. است اثر  سه هر بر مقدمه نوشتن داد غياثي به توان مي كه امتيازي
 صـفحه  هجـده  زمـين  براي و صفحه، چهار روگن خانوادة ييدارا براي صفحه،  سه شكاري
 به كه است داده شرح را  آن هاي شخصيت و قصه تكوين ها  مقدمه در او. است نوشته مقدمه

 مقدمة در. برود اثر سراغ به داستان از  ذهني اي زمينه  پيش و آشنايي با تا كند مي كمك  خواننده
 تحليـل  و داسـتان   ادبـي  موضـوعات  به مترجم ها،  شخصيت معرفي و تكوين بر عالوه ،زمين
 يايـ دار و زمـين  بـراي  اي كه او مقدمه .دهد  مي اثر خود از ارجاعاتي و پردازد مي ها  آن جزئي
  خيلي شكاري سگان سهم مقدمة اما در ،است توضيحات و تحليل دارد نوشتهروگن  ةخانواد
 بـه  و دهـد   نمي توضيحي ها   آن روابط و ها درمورد شخصيت نويسد و  مي   حوصله   بي و كوتاه
 بـراي  اثر انتخاب داليل از ها،  مقدمه اين از كدام هيچ در غياثي كند. مي بسنده  كلي جملة چند
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 و ترجمـه  بـراي  او كه  روشي و زوال نوشتن سبك  به  آن از تر مهم و گويد  سخن نمي ترجمه
اسـت   بـوده  مواجـه  هـا   آن بـا  كه درحين ترجمه مشكالت احتمالي و كرده استفاده  آن انتقال
 بـا  آيـا غيـاثي   انگيزد اين است كه  مي  مسئلة مهمي كه كنجكاوي منتقد را بر. كند  اي نمي  اشاره
 داشـته  مجموعـه  كُـل  ةترجمـ  بـراي  قصدي جلدي  بيست اي  مجموعه نخست اثر دو ترجمة

 جلـوگيري  زمـين  مثـل  هـايي  كتـاب  تجديدچاپ از سال چند پس از گذر جاكه  است؟ ازآن
 نااميـد و منصـرف   را غياثي اتفاق اين آيا است؟ شده گرفته اي  آيا جلوي چنين اراده شود،  مي

 مجموعه و آثار زوال ديگر اين هاي مجلد ترجمة به نيازي ديگر او خود كه  يا اين ؟است كرده
 هـاي  روز  آن اجتماعيـ  سياسي اوضاع با  ارتباطي آثار اين انتخاب براي او معيار آيا بيند؟ نمي

 غيـاثي  است؟ داشته هاي انقالب  و آرمان ،گرايي  داري، مادي  سرمايه نظام بحث و ايران جامعة
 پرداخته است و اين نكتة ،ها، هرچند خالصه شخصيت و داستان خود به تر بيش ها مقدمه در

 هـاي  مقدمه و است مرسوم مترجمان دربين تر كم رويه حاضر، اين درحال. است مندي  ارزش
  .شود  مي خالصه كتاب چاپ عوامل و ناشر از تشكر و تقدير چند به فقط امروزي

  
  يابي واژگان و معادل. 6

 مقصـد بـه   و مبـدأ  مـتن  مقابلـة  ازطريـق  تا نداريم بنا نوشته اين در شد، گفته طوركه  همان
 ايـن  ترجمـة  در كه  اين. بپردازيم مترجم خطاهاي ميزان سنجش و  يكم ارزيابي و  يابي غلط
 مبحثـي  اسـت  كـرده  ترجمه نادرست را اصطالحي چه و اشتباه را كلمه كدام غياثي اثر،  سه

 كـه  اسـت   نكاتي از كوچكي مصداق شده آورده اثر از سه كه  هاي كوتاهي مثال است. ديگر
 جـا،   اين در. نيست متن زباني مقايسة و مقابله است و هدف شده تكرار ترجمه در دفعات به
  سـه  هـر  در مشـترك  و تكرارشده نكات شناسايي بر  سعي ترجمه،  سه هر به  كلي  نگاهي با

  .يافت دست مترجم و رفتار ،ها، عادات ويژگي از  بخشي به بتوان تا است ترجمه
 مناسب است  يابي  متنوع و معادل واژگان از استفاده در غياثي ضعف ها   ويژگي آن از  يكي

 كلمات از استفاده بر اصرار و او واژگاني ضعف شود  مي ديده ترجمه  سه هر در كه اي نكته و
 متوقـف  را و فراينـد خـوانش   دهـد   مـي  آزار را خواننـده  كه است منسوخ و ،ثقيل، نامأنوس

 هاي مترادف از متنوع استفادة و جديد واژة جويو جست زحمت ها ترجمه در غياثي. كند مي
 تصـادفي  هايي گيري نمونه در .قائل نيست متن  زيبايي براي اهميتي اصوالً و دهد  نمي را ديگر
 و كوتـاه  نمونة خورد. چند مي چشم به وضوح  به واژگان انتخاب سبك اين ،داشتيم متن از كه

  :آوريم  مي جا  اين در را واژگان انتخاب در تنوع عدم اين از ساده
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D’un air calme et attentif, comme une besogne sérieuse, elle s’était avancée 

(Zola 2014 c: 25). 

  ).34الف:  1361(غياثي  جدي و آرام جلو رفت، مثل يك كار جدي ةختر با قيافد

 خـود   راحتي براي مترجم. است شده استفاده »جدي« كلمة دوبار كوتاه، عبارت يك در
 مبحـث  ايـن  از اگر. است كرده استفاده »جدي« از »sérieuse« و »attentif« كلمة دو هر براي
 دليل به حداقل توانست نمي مترجم آيا بگذريم، دارند نيز معنايي تفاوت »جدي« با »دقيق« كه

برگزينـد، مثـل يـك كـار      ديگر اي كمي وقت و دقت خرج كند و واژه مورد،   بي تكرار عدم
 غيـاثي  هـاي  عـادت  از ديگر  يكي كه لفظ، به لفظ اي ترجمه با كوتاه، جملة همين در جدي؟
 ايـن  از. است زده آسيب هم متن زيباشناسي وجه به مترجم مناسب، گزيني  واژه عدم و است،
  .است فراوان اثر سه هر ترجمه در ها تكرار نوع

  :خاص در ديالوگي از شخصيتي روستايي گزيني  واژه از ديگر موردي
Elle n’est pas méchante, la Coliche (Zola 2014 c: 21). 

  ).34الف:  1361نيست (غياثي  شرير كوليش
 فرهنـگ . كنـد  مـي  انتخـاب  را »شـرير « لغت »méchante« سادة واژة ترجمة براي غياثي
 خـوب  آن دوم  معنـي  و بدخواه و بدعمل: است آورده» شرير« كلمة پنجم معناي در دهخدا

 ،»شـرور « چـون  اي هـم  شـده   شـناخته  و مسـتقيم  واژگـان   تمـامي  متـرجم . خوش و نيك و
 كـه  گزينـد  برمـي  را شـرير  و زنـد   مـي  پـس  را ... ،»بدذات« ،»شيطان« ،»بدخواه« ،»بدجنس«

 را آن گويي كه دارد واژگاني دايرة غياثي .شنيده است تر  بقيه كم در مقايسه با را آن   خواننده
 از  ناشـي  يـا  مسـئله  ايـن . بينـد  نمـي  آن در تنـوع  و تغيير به نيازي و است داشته نگاه ثابت
مـثالً   ترجمه،  سه هر در حوصلگي او.   بي و تنبلي از يا ناشي زياد مترجم است نفس به اعتماد

 روگـن  ةخـانواد  ييـ دارا و ،)304: 1362( شكاري سگان سهم ،)281الف:  1361( زمين در
 است، كرده استفاده آن مانند يا »suppliant, supplier« كلمات از زوال هرجا ،)30ب:  1361(
 چـه  حالـت  قيـد  مثابـة  به ، چه»كردن زاري و تضرع« و ،»كردن التماس«، »كردن ناله«معناي  به
 و مـتن  خـوانش  ادامـة  در مـا . اسـت  كـرده  اسـتفاده  را» استغاثه« كلمة غياثي فعل، عنوان به

كلمـة موردعالقـة غيـاثي     »استغاثه« رسيديم. آن مشتقات و واژه اين به كرات  به گيري  نمونه
پوشي كند و سـعي    تواند از آن چشم  اي در ذهن او حك شده كه نمي  گونه است. اين واژه به

لحــن «، »كنــان اســتغاثه« ،»كــرد  مــي اســتغاثه«كنــد:   كنــد متــرادف ديگــري را نيــز آزمــايش
 بـه  باتوجـه  ،بگذريم كلمه بودن ثقيل از و آن معنايي بحث از اگر باز هم ... و ،»آميزي استغاثه
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 غيـاثي  بـه  را  ويژگـي  ايـن  تـوان  آيا نمـي  از آن، استفاده بر مترجم اصرار و آن مداوم تكرار
 از اسـتفاده  از نيـاز    بي را خود و رود  نمي فراتر خود به مختص واژگان دايرة از كه داد نسبت
 كـه  گفـت  شـود   مـي  ديگر چه واژگان و واژه اين درمورد چه برآن، عالوه داند؟  مي فرهنگ
 و كـردن  روان بـراي   فارسـي  زبـان  هـاي  قابليـت  و هـا  ظرفيـت  همة از  يابي  معادل در غياثي
تـرين    هـا را بـراي ترجمـة سـاده     واژه دورترين او بعضاً .برد نمي بهره خود ترجمة كردن زيبا

تر شنيده باشـند يـا     كم را ها  آن كتاب عام خوانندگان است ممكن كه كند مي انتخاب كلمات
را  )143: 1362(» چليپـا « واژة »croix« ةكلمـ  ترجمـة  در» صـليب «جاي   به او مثالً بشناسند،

 »زدن چنـدك « كلمة از ... و» سرپانشستن« و »زدن چمباتمه« جاي  به هميشه يا كند.  استفاده مي
 متـرجم  حق خواه واژة دل كه مسلماً انتخاب اذعان كرد را نكته اين بايد البته. كند مي استفاده

 از مـدام  او اگر. هستيم غياثي ترجمانيِ سليقة دنبال به ما هم نوشته اين در و اوست سليقة و
روش ترجمـة اوسـت    و خصيصه بلكه نيست، او ايراد لزوماً ،كند مي استفاده خاص اي واژه

  تواند مثبت يا آزاردهنده باشد.  كه مي
چراكـه   ،انگـارد   مـي  دان  فرانسه راخواننده  كند و مي گم را خود مخاطب  گاهي اما غياثي

دهد   نمي خود آن زحمتي به  فارسيِ معادل گزين نوشتن جاي و فرانسوي لغت ترجمة براي
 غـرب  و فرانسـه  از دور را خواننده چنان  گاهي ،ديگر آورد. ازطرف  و عيناً آن را در متن مي

 را »فوريـه « مـثالً  و تبديل  شمسي به ترجمه در را يالديم هاي ماه و تاريخ كه كند مي تصور
 .كند مي ترجمه »بهمن«

 بـار  48 هـر  غياثي و است كرده استفاده »borderie« كلمة از بار 48 زوال ،زمين كتاب در
 در بعضـاً  كـه  است كوچك مزرعة معناي  به» بردري«است!  كرده ترجمه »بردري« را آن عيناً
 بايد زبان   فارسي ةخوانند چرا كه  اين پاسخ .شود  مي عرضه دامي و كشاورزي محصوالت آن

 مراجعـه  زحمت خود به غياثي چرا كه اين و بداند فرانسوي را كامالً و ناآشنا اي كلمه معناي
 ،شـد  گفتـه  كـه  ،متـرجم  هاي خصيصه در بايد را دهد  نمي را  يابي  معادل و لغات فرهنگ به

 را آن  فارسي دقيق معادل نتوان شايد و است اي خاص  واژه» بردري«كلمة . كرد جوو جست
 متـرجم  اگر است. آمده كتاب فاپاراگر دومين در در اولين صفحه و كلمه اما اين كرد، پيدا
 توانسـت در   مـي  كنـد، حـداقل   واژه معناي آن را منتقل كند و ترجمـه  يك در توانست نمي
بـار   هفتكه  ،»رليت دص« معناي ، به»hectolitres«مة لك يا مثالً .كند اضافه توضيحي شتونپا

 . كلمةترجمه كرده است »هكتوليتر« ر مترجم آن رااب هفتدر كتاب استفاده شده است و هر 
»culasse«  آيد.  شود و عيناً در ترجمه مي  ترجمه مي» كوالس«نيز  
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 كه هايي  برش و اند  شده تكرار كتاب هر در بار سه از تر بيش حداقل شد ذكر كه مواردي
 بـه  كرات  متن به خوانش در وگرنه است متن به اي اشاره منظور به فقط اند  آمده مثال عنوان  به
 امـا  نيسـت،  مستثني هم غياثي و دارد را خود خاص واژگان مترجمي هر. ايم  برخورده ها  آن
 تفكر به نيازي گويي و شود  مي ديده حوصلگي   بي و شتاب نوعي او واژگان انتخاب نوع در
 در او اگـر  .اسـت  داده تـرجيح  كيفيـت  به را سرعت و كرده  نمي احساس تر بيش كلنجار و

 يـا  رسانده چاپ به بعداً و كرده ترجمه قبل هاي  سال را اثر  سه اين كه داد  مي توضيح مقدمه
 بهتـر  انـد،   شده ترجمه سال  يك فاصلة در اثر  سه هر براساس تاريخ چاپ مندرج در كتاب،

 بازار درنتيجه و اتمام سريع كتاب و كار در آيا سرعت داد كه نظر ديدگاه اين درمورد شد  مي
  خير. يا داشته اهميت او براي

  
 انگارانه و سهل لفظ به لفظ ترجمة .7

 هـا   پـاراگراف  از بسـياري  در امـا  ،كنـد  دوري لفـظ  به لفظ ترجمة از است كرده  سعي  غياثي
 زيبايي براي تالشي و كند مي ترجمه واژه به واژه و ترتيب به را كلمات خودآگاه، يا ناخودآگاه

 اي ترجمه و كند مي عبور متن از سرسري و سرعت  به  گاهي او .ندارد معنا بهتر انتقال يا متن
  .دهد  مي ارائه سطحي

Au retour, dans l’encombrement des voitures qui rentraient par le bord du lac, la 

calèche dut marcher au pas. Un moment, l’embarras devint tel, qu’il lui fallut même 

s’arrêter (Zola 2014 b: 14). 

 گشـتند،   مـي  بـاز  درياچـه  كنـار  از كه هايي،  كالسكه بندان، راه بازگشت، در هنگام به
 چنـان  ازدحام اي لحظه حتي. كند حركت  انساني هاي قدم با كه شد ناچار درباز ةكالسك
  ).15: 1362شد (غياثي  توقف به ناگزير كه بود

. اسـت  »كـردن  حركـت  آرام و آهسـته «  معنـي  به »marcher au pas« اصطالح جا،  اين در
 ترجمـة  يـك  حاصـل  توانـد   مـي  تنهـا  »كند حركت  انساني هاي قدم با كه شد ناچار« جملة
  .باشد سرسري و لفظ به لفظ

À ce surnom, que les paysans lui avaient donné, le jeune homme eut un sourire 
(Zola 2014 c: 22). 

زد (غيـاثي   لبخنـدي  بودنـد،  داده او بـه  هـا  روسـتايي  كه سرجوخه لقب شنيدن به
  ).29الف:   1361
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اين نوع ترجمـه  ». لقب شنيدن با« يا »لقب شنيدن محض  به«نوشت  بايد يا جا اين قاعدتاً
  .گراست  حاصلِ رويكردي لفظ

Bon! voilà que vous crevez la bouteille, vous aussi! (Zola 2014 c: 212). 
En effet, les eaux étaient parties d’un jet brusque (ibid.). 

  !تركوندين رو آبه هم شما بفرما
  ).283الف:  1361فروريخت (غياثي  ناگهاني فراوان با آبه درواقع،

  ».آبه« واژة انتخاب در دقت بي و انگارانه  سهل ترجمة از اي نمونه
Il s’assit sur le banc en homme qui consent à une longue attente (Zola 2014 b: 23). 

نشسـت   نيمكـت  روي اسـت،  داده در  تـن  درازي انتظـار  بـه  كـه   كسـي  چون هم
  ).19ب:  1361  (غياثي

 غيـاثي اگر اين عبارت را به گوگل ترجمه بسپريم، انتخاب اولش همين ترجمـه اسـت.   
»une longue attente« كـرده  ترجمـه  »دراز انتظارِ«افزاري   چون ترجمة ماشيني و نرم هم را 

  كند. مرور ذهن در هم را »طوالني« چون  كلماتي تا بيند نمي ملزم را خود است و
D’un air calme et attentif, comme une besogne sérieuse, elle s’était avancée 

(Zola 2014 c: 25). 

  ).34الف:  1361ي (غياثي جدي و آرام جلو رفت، مثل يك كار جد ةدختر با قياف

 لفظ. به لفظ اي مشخصاً ترجمه. شد آورده هم گزيني  واژه بحث در كه مثالي

رفتـار   از نـوعي  كـه  خـورد   مـي  چشـم  به كتاب  سه هر ترجمة در دست اين مواردي از
  .دهد  مي نشان را مترجم انگارانة سهل
  

  سازي سطوح زبان و بومي. 8
 زوال اميل و است ناتوراليسم مكتب هاي شاخصه و ها  ويژگي از عاميانه و  كوچه زبان كاربرد

. دارد گـويي  عريـان  و  كوچـه  زبـان  از استفاده در سياريب تبحر جريان اين دار  پرچم منزلة به
 در و اسـت  سـنگين  و  ،ادبـي  نـوعي خشـك،   عنوان راوي بـه  توصيفات به بيان در او سبك

 هـاي  اليـه  و اسـت  متغيـر  گوينـده  اجتمـاعيِ  طبقة و پردازي  شخصيت به باتوجه ها ديالوگ
 و  رسمي . زباناست با درجاتي مختلف و اوتفنوع نگارش در هر شيوه مت. دارد گوناگوني

شـناخت،   بايـد  را ... و ،بـازاري   كوچـه  و عاميانـه  زبـان  اي،  محاوره و وگو گفت زبان ، ادبي
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 زوال آثار مترجم ،رو ازاين. كرد لحاظ ترجمه در را هركدام درجة شدت و ،سازي كرد معادل
 امكـان  تاحـد  را مسـئله  اين است كرده تالش غياثي  محمدتقي .داشت خواهد دشواري كار

 اشـتباه  دچـار  آن درجة و زبان سطح انتخاب در او .اما گاهي موفق نبوده است ،كند رعايت
 بعضـاً در  كنـد و حتـي   مـي  زبان محاوره گزين جاي را بازار و كوچه زبان معموالً و شود  مي

زبان   شود و خوانندة فارسي نمي استفاده  فارسي زبان در كه برد  كار مي به عباراتي سطح، همان
مثابة راوي زباني ادبي  مجبور است متن را دوباره بخواند تا متوجه شود. در مثال زير، زوال به

 قـدر   آن آيـد،   مـي  ينيپـا  زبان سطح  كمي و كند مي مطرح را پرسشي كه هم هنگامي دارد و
  .است كرده استفاده ترجمه در غياثي كه نيست

Il n’y aurait plus que des ronces dans nos champs. Et après? Est-ce qu’on peut faire 

du tort à la terre? Elle appartiendra quand-même à quelqu’un, qui sera bien forcé de 

la cultiver pour ne pas crever de faim (Zola 2014 c: 408). 

  چي زمين با ؟ چي كه. روييد نخواهد خاشاك و خار جز چيزي ما هاي زار كشت در
 از تا كنه كار و كشت توش مجبوره هم بابا اون شه، مي  يكي مال باز باالخره كرد؟ شه مي

  ).537الف:  1361نميره (غياثي  گشنگي

 به دوباره و كند ين را وارد متن مييپا سطح  خيلي نه اما ،محاوره زبان جمله چند در زوال
 افعال از و دهد  مي ادامه پاراگراف آخر تا را سطح زبان همان غياثي. گردد  برمي توصيفي زبان

با اين مـتن   »كرد؟ شه  مي  چي زمين با« جملة مثالً. كند مي استفاده »نداره«و  ،»شه  مي« ،»كنه«
 كـه   آن بـراي  و بـوده  تـر   سنگين  كمي »كرد؟ شه مي چه« شايد غياثي نظر به. سازگاري ندارد

  است. كرده استفاده » چي« از كند جمله را خودماني
 عبـارت  و خوانـدن  كند مي بازاري  كوچه و خودماني حد از بيش را  كوچه زبان گاهي او
  :شود  مي مشكل

Ne nous battons pas, vois-tu ; je serai la plus forte (Zola 2014 a: 218). 

  ).383: 1362(غياثي  تره بيش تو از زورم ورنيفت، بام

 جملـة  كـه  »نيفـت  در باهـام « بگويـد  توانسـت  مـي  زبان همان سطح رعايت با مترجم
 اكثـر  در او گفـت  شـود  مـي  درواقـع . است شده رعايت هم زباني سطح و است تري روان

 بـازاري غلـيظ    كوچـه  و التـي  گـويش  از است، كرده  مي كفايت خودماني زبان كه مواردي
 امـالي  بـا  دسـت  ايـن  از  كلمـاتي  كنـد.  تر  پررنگ را آن بودن عاميانه جنبة تا كرده استفاده
 »بگيـر  خفقـون « و ،)284همـان:  (» وخـت  يـه «، )28 الـف:  1361غياثي ( »بشنفم«: خاص
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اند كه هميشه سـازگار بـا همـان      ها استفاده شده  كرات در ترجمه  به )359 ب: 1361غياثي (
» وخـت  يـه « از» يـك وقـت  «جـاي    كه به روستايي شخصيت همان اند. اما سطح زبان نبوده

  گويد: مي  كه هنگامي كند،  استفاده مي
Faut de la bonne entente, je ne connais que ça (Zola 2014 c: 165). 

 ).122الف:  1361باشه (غياثي آدم باس سلوك داشته 

و حتـي   ،»سـازش « ،»تفـاهم « مثـل  تـر،   ينيپا زباني سطح با و تر  دست  دم كلماتي جاي  به
آورد كه سطح زباني آن باالتر از سطح زبان مـتن    را مي »سلوك« عرفاني ، مترجم واژة»مرام«

 .اصلي است

 و انـرژي  جاكـه بايـد زمـان     سازي زبان توسط غياثي است. او آن  تر نوع بومي  مهم ةنكت
ي كه بهتر است همـان  يكند و جا فرانسوي استفاده مي ةعيناً واژ ،سازي كند  رد و معادلابگذ

  زنـد. در هـر سـه     سازي افراطـي مـي    عبارت فرانسه ترجمه شود، دست به بوميو ساختار 
يـك  اسـالمي آورده اسـت كـه نقـل آن از      ـ  عربـي   ةها اصطالحاتي بـا ريشـ   كتاب او بار

 اصـطالح   قابل قبول نيسـت. او   براي خواننده در آن فضا و بافت متن شخصيت فرانسوي
»Nom de dieu« اصـطالح   ،»اللّه إلّا ال إله« را»Tout de même«  و »اهللا الحمـد «را ،»y-Vas«  را
 در  شمسـي  بـه  هـا  تـاريخ  تبـديل  سـازي   بومي از تري  عجيب ت. نوعترجمه كرده اس »اهللاي«

 ترجمـه  »تيرماه« را »يهئژو« و ،»آبان« را »نوامبر« ،»ماه  بهمن«را  »فوريه« او. اوست هاي ترجمه
 و »هكتـوليتر « و »بـردري « معنـاي  بايـد  ازنظـر غيـاثي   كـه  اي  خواننـده  براي هم آن. كند مي

اي كـه    به كلمـه  راجع توضيحي هيچ كند،  نمي سازي  معادل را »بردري« او .بداند را» كوالس«
 تـا  دانـد   مي ملزم را خود اما كند،  دهد و خواننده را سرگردان رها مي  تكرار شده نميبار  48

  .دهد توضيح  خواننده به را ميالدي هاي معادل ماه
  

  گيري . نتيجه9
 او ترجمـة  مثبـت  نقـاط  از بخـواهيم  اگـر . اسـت  كـرده  ترجمه  مهمي آثار غياثي  محمدتقي
 جـزو  دوره، آن در تـوان  مـي  را او هـاي  ترجمـه  كـه  كـرد  اشـاره  نكتـه  اين به بايد بگوييم،
. كـرد  بـه خواننـدگان ايرانـي كمـك     زوال  معرفـي  در او. دانسـت  سـاز   جريـان  هاي ترجمه
 ادبيـات  و ناتوراليسم مكتب از ايران نويسندگان تأثيرپذيري فرايند در زوال از او هاي ترجمه
 درمـورد  صحبت و هايش ترجمه بر نويسي  مقدمه به او عادت چنين هم. داشتند نقش فرانسه

 در داري  امانـت  شـد  مشـاهده  او هـاي  ترجمه در كه ديگري قوت نكتة. است توجه قابل اثر
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 ايـن  در چه  اما آن .است  خوبي سطح در حيث اين از كه است عبارات كردن و اضافه حذف
 بتـوان  تـا  بود شده تكرار دفعات به ترجمه  سه هر در كه بود  نكاتي براساس شد نقل نوشته

 كـه  شـديم  متوجـه  جلد طرح مبحث در مثالً. دريافت را ترجمة او سبك و بخشي از رفتار
: گويـد  مـي  شـرق  روزنامـة  بـا  مصـاحبه  در غياثي .دهد  نمي اهميتي مقوله اين به غياثي كالً

باشـد   درست تواند  مي حد تاچه عبارت اين كه  اين از گذشته .»است سبك درآوردن ترجمه«
 آن بـه  اثـر   سـه  ايـن  ترجمة در الاقل ندارد، يا اعتقادي آن به عمل در او خود گويا يا خير،

 مكمـل،  نه و دانند مي مقدم معنا بر را سبك كه انتقال  كساني  تمامي چون هم و نبوده بند پاي
 بـه  سبك انتقال براي و دهند  مي انجام را  هميشگي خطاي همان ها  آن. است رفته راهه بي به

 هايي بخش در است شده موفق غياثي. شوند  مي لفظ به لفظ اي  ترجمه دچار و چسبند  مي لفظ
 و هـا  پـاراگراف  دقيقاً در اتفاق اين و دهد انتقال زوال را اميل سبك و زبان  خوبي  به كتاب از

 اركـان  تـرين  اصـلي  از  يكي او. است گرفته فاصله  كمي لفظ از او كه داده رخ هايي  ديالوگ
 گيرد؛ مي ناديده كامالً را ،متن ويراستاريِ و گذاري  عالمت و گذاري  نقطه  يعني سبك، انتقال

 يـك  بـار  چنـدين  شـود   مـي  مجبـور  خواننده كند و مي تخريب را متن ريتم و هنگآ ضرب
 گفت اثر  سه اين درمورد توان مي قطعيت به اي كه  مسئله. شود متوجه تا بخواند را پاراگراف

 اصرار .دهند  مي شكنجه را خواننده و ،نيستند هستند، روان نازيبا او هاي ترجمه كه است اين
 ترجمـة  در شد، ذكر كه  عربي اصطالحات اثر، مثل  سه هر در ثابت اصطالحاتي تكرار به او

 و كنـد  مـي  ترجمـه  ماشـيني  چـون  هـم  او گـويي . اسـت  ناپذير  توجيه فرانسه زبان از آثاري
 كـه  آفتـي  تـرين   بزرگ .است برده ياد از را واژگان درمورد تفكر و ،تعمق خالقيت، زيبايي،

 را خـود  شـود او   است، كـه باعـث مـي    حد از بيش نفس اعتمادبه شود  مي مبتال بدان مترجم
 تـالش  گفت، بايد درنهايت .ببيند تر وجوي بيش  و جست لغات فرهنگ از از استفاده نياز  بي

 هـاي   ترجمـه  امـا  اسـت،  سـتايش  قابـل  ايرانيـان  به زوال سبك و آثار شناساندن براي غياثي
اگـر  شـود.    مـي  ارزيـابي  متوسط و  معمولي سطحي در ،)كمي نه و(  كيفي لحاظ به شده، ارائه

چنين اصـول   و هم ،بودن متن، انتقال معناي صريح زيبايي، روان چون بخواهيم معيارهايي هم
هـا    ايـن ترجمـه   سفانه بايـد گفـت  أمت كه بيان شد را درنظر بگيريم، نگاري  حروفو   شكلي
  .دنكن منصرف كتاب خواندن ادامة از خواننده را توانند ميند كه دارهايي   ويژگي

  
 نامه كتاب
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