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  كتاب ةبررسي و نقد ترجم
  )عربي شناسي زبان( العربية  اللغة علم  أسس

  *علي سعيداوي

  چكيده
 ةكه در زمينـ  استمحمود فهمي حجازي  ةازجمله آثار برجست العربية اللغةعلم  أسس كتاب
تحرير درآمده است. برگردان اين كتاب بـه زبـان فارسـي بـراي      ةعربي به رشت شناسي زبان
اقدام سيد حسـن سـيدي    بنابراين،رسد.  نظر مي ضروري به زبان و ادبيات عربي كامالً ةرشت

باوجود زحمات زيادي كـه ايشـان در ايـن راه     ،تقدير است. اما اين كتاب قابل ةبراي ترجم
 ،ه در اين جستارگارندخالي از اشكال نيست. نايشان  ةرسد ترجم نظر مي اند، به مبذول داشته

به نقد و بررسي اين ترجمـه در دو سـطح واژگـان و جمـالت      ،مدار براساس رويكرد متن
ها حاكي از آن است كـه متـرجم    ترين آن رسد كه مهم پرداخته است و درآخر به نتايجي مي

 بنـدي مفـرط   پـاي  ،چنـين  هـم  .گزيني برخي اصطالحات دچار لغزش شده است در معادل
 شناسـي  زبـان ل ئظريات و مسـا آگاهي كافي از برخي ننابه ساختار زبان عربي و نيز  مترجم

  درآيد. موجب شده در مواردي ترجمه گنگ و نامفهوم از آب ،نشيني ترجمه، مانند هم
عربي، محمد فهمي  شناسي زبانترجمه، حسن سيدي، ، العربية  اللغةعلم  أسس: ها كليدواژه
  نقد ترجمه. ،حجازي

  
  . مقدمه1

هـا آشـنا    سوي ديگران حركت كرد، با آن توان به ميآن  پلي است كه ازطريق ةمثاب هترجمه ب
انجـام  شان آگاهي يافت. اين آشـنايي ازطريـق متـرجم     فرهنگي علمي و پيشرفتو از  ،شد
نهد و هر انـدازه كـارش محكـم و دقيـق باشـد       مي اوست كه اين پل ارتباط را بنا ؛گيرد مي
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وي نهاده شـده  گيرد. پس رسالتي بس سنگين بر دوش  مي انجامتر  تر و آسان ارتباط راحت
ندن يك متن از زباني كه در آن متولد شده و كاشـتن آن در زبـاني ديگـر كـار     زيرا كَ ؛است

تـر   ترجمـه از تـأليف سـخت    اند كه بر آنپردازان  برخي نظريه ،جهت همين آساني نيست. به
 ةها و عبارات متناسب با ايـد  زيرا مؤلف از آزادي عمل كاملي برخوردار است تا واژه؛ است
 اي كه مترجم از چنـين آزادي  درحالي ؛قالب عبارات بريزد ها را در د را انتخاب كند و آنخو

كند داشته باشد و  مي بايد شناختي كامل از زباني كه بدان ترجمه بنابراين،دار نيست. ربرخو
تمرينـات زيـاد در نوشـتن و     دادن انجاماين كار  ةهاي نگارش آن واقف باشد. الزم به سبك
  ).6: 2009چنين خواندن شاهكارهاي ادبيات قديم و جديد است (عناني  ن و همكرد ترجمه

زننـد   مـي  افرادي كه دست به ترجمه از زبان عربي به فارسـي  ترِ رسد بيش نظر مي اما به
شود  مي هايي كه در بازار كتاب يافت نگاهي گذرا به ترجمه .فاقد چنين خصوصياتي هستند

همـت را ببندنـد و    افرادي بايـد كمـرِ   ،درنتيجه ثابت كند. ست تا اين حقيقت تلخ راا كافي
بـازار ترجمـه از عربـي بـه      تهفبسا اين آشـ  چه ؛عهده گيرند بهرا ها  ليت نقد اين ترجمهئومس

 ةتوضـيح مختصـري دربـار    ،از ورود بـه بحـث  پـيش   ،فارسي كمي سامان بگيرد. جـا دارد 
  .شودآن هستيم ارائه  ةمكه درصدد نقد ترج يچنين كتاب همو مترجم  نويسنده و

  
  نويسنده. 2

 از را خـود  ليسـانس  مـدرك . شـد  متولـد  دقهليـه  شهر در 1940 در حجازي فهمي محمود
 فدرال آلمان در مدتي وي. دكر اخذ 1958 در عالي معدل با قاهره دانشگاه ادبيات ةدانشكد

 در ،چنـين  هـم . كـرد  كسـب  آلمـاني  و عبري هاي زبان در را مداركي و پرداخت تحصيل به
 اخذ دكتري ةدرج سامي هاي زبان گرايش با شناسي زبان ةرشت در ،مونيخ دانشگاه از ،1965

 او .خـت پردا تـدريس  بـه  قطـر  و ،كويـت  قاهره، هاي دانشگاه در مدتي حجازي دكتر. دكر
 علـم ، القـرون  عبر العربية اللغة :ها آن ةازجمل ؛از خود برجاي نهاده است بسياريتاكنون آثار 

  .العربية اللغة علم أسسو ، الحديثة والمناهج التراث بين اللغة
  
  مترجم 1.2

 1359در شهر ساري متولـد شـد. تحصـيالت دبيرسـتان را در      1340سيدحسن سيدي در 
زبان و ادبيـات عـرب از    ةبه اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشت 1369پايان رساند و در  به

علمـي آن دانشـگاه    تئـ همان سال به عضـويت هي شد و در موفق دانشگاه فردوسي مشهد 
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كوفـه و   يـان نحو يلتحل ةشيو تحليل و نقد با نام ،خود ةنام با دفاع از پايان 1377درآمد. در 
تحرير درآورده يـا از زبـان    ةها مقاله به رشت شد. وي تاكنون دهل ينادكتري  ةبه درج، بصره

ه كتـاب از زبـان عربـي بـه     ونُ بيست ،درمجموع ،چنين عربي به فارسي برگردانده است. هم
 ؛اثـر ابـراهيم السـامرائي    تطبيقـي  شناسـي  زبـان  :هـا  آن ةازجملـ  ؛ه اسـت كرد فارسي ترجمه

هـا اثـر    شناسـي تحـول ارزش   بررسـي روان  ؛عضـيمة اثـر صـالح    قرآن واژگاني معناشناسي
  اثر محمود فهمي حجازي. عربي شناسي زبانو  ؛خليفةعبداللطيف محمد 

جامع و كلـي از   نسبتاً يتحقيق  ،حجازي فهمي محموداثر ، اللغة العربية أسس علمكتاب 
  عمومي و تطبيقي است. شناسي زبانعربي در پرتو نظريات جديد  شناسي زبانتاريخ تطبيقي 
به ميـراث   ،دوم در فصل اول و شناسي زبانمسائل عام  رشتهيك  ةپس از ارائ ،نويسنده
 هـاي  شناسان بصري و كـوفي در قـرن   كه نحويان و زبان و كارهايي را زدپردا ميزبان عربي 

مفصلي بين ساختارهاي زبان عربي  ةشمارد و مقايس مياند بر دوم و سوم و چهارم انجام داده
تطبيـق مختصـر و    ،چنـين  هـم  دهد. مي دست عرب به ةجزير هاي سامي در شبه و ديگر زبان

اين كتـاب   ،آورد. دركل مي عمل اين زبان به هاي همفيدي بين زبان فصيح عربي و ديگر لهج
 گارنـدة نظـر ن  دهد و به مي ان قرارگر پژوهشعربي را در اختيار  شناسي زبانطرح جامعي از 

 شناسـي  زبـان « ــ براي اين كتاب انتخاب كرده سيدي سيدحسيني اين مقاله عنواني كه آقا
الزم است يادآور شويم  ،اصل بحثاز ورود به  پيش ،جاست. اما درست و به كامالً ــ »عربي

از  حـاكي و برخي صفحات ترجمـه   داردگوناگوني  اشكاالت زياد و سيدي ةهرچند ترجم
اين كتاب  ةايشان براي ترجم هاي ، جا دارد از تالشاستمترجم در اتمام اين كتاب  تعجيل

  قدرداني كنيم و به وي خسته نباشيد بگويم.
  

  تحقيق ة. پيشين3
 .ادبيات عربـي رونـق خاصـي گرفتـه اسـت      زبان و ةنقد ترجمه در رشت ،اخير هاي در سال
» الخـواص  مجمـع  ةترجمـ  دنق و تاريخي اهميت« ةبه مقالاشاره كرد توان  مي ،نمونه ازباب

 »تــاريخ ادبيــات عربــي كتــاب ترجمــة نقــدبررســي و «و نيــز  )85 - 67: 1390حســيني (
سـيدي را بـراي    ةترجمـ كه ست ا آن برگارنده در اين جستار ن. )68 - 57: 1391  (سياوشي

  د.كنليل و ارزيابي حمدار ت اولين بار و با رويكرد متن
هـدف از ايـن مقابلـه     شـود و  مي هر متن مقصد با متن مبدأ مقابله ،مدار در رويكرد متن

  ).32 :1382و منظورشناختي ترجمه است (فرحزاد  ،هاي نحوي، سبكي مندي كشف قاعده
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. شـد در دو سطح واژگان و جمالت بررسي خواهد  ،مدار تنبا رويكرد م ،سيدي ةترجم
ـ  .1 :شود مي در سطح واژگان به سه موضوع پرداخته كاررفتـه در   هاستفاده از كلمات عربي ب

ــواختي در  يــك .4 ؛حــذف و اضــافه در ترجمــه .3 ؛نشــيني در ترجمــه هــم .2 ؛ترجمــه ن
  معادل.  انتخاب

بنـدي بـه سـاختارهاي نحـو      . پـاي 1 :شود مي اما در سطح جمالت دو موضوع بررسي
  . اشتباهات در ترجمه.2 ؛عربي
  

  . واژگان4
  كاررفته در متن اصلي هاستفاده از كلمات عربي ب 1.4

 ؛گيرد نه در كلمات يـا جمـالت   ميانجام متن  ةترجمه درواقع فرايندي است كه در محدود
پردازان ترجمه را برگردان يك متن از زباني به زبان ديگر تعريـف   كه برخي نظريه اي گونه هب

  ).House 2010: 4اند ( دهكر
اگر هدف مترجم ايجاد متني است كه تا حد زيادي، چـه ازنظـر شـكل چـه      ،باوجوداين

تـك   معادل درسـت بـراي تـك   گزينش نزديك به متن مبدأ باشد، ناچار بايد در  ،ازنظر معني
 هاي ترجمه ضعيف و دور از سبك ،صورت درغيراين ؛عمل آورد را بهعمل الزم  كلمات دقت

  شود. مي وفور مشاهده سيدي به ةنگارش در زبان مقصد خواهد بود و اين در ترجم
كارهايي كه ممكن است مترجم در ترجمه از عربي به فارسي يا بـالعكس از   ازجمله راه
گرچـه بـا ايـن كـار ترجمـه       است. نكاربردن كلمات مشترك در اين دو زبا هآن بهره ببرد ب

مشـترك در دو   ةرود، اگر مترجم متوجه اختالف معنـاي كلمـ   مي تر پيش سريع تر و راحت
اين همان اتفاقي است كـه   و ؛شود مي تبديل اين كار به لغزشگاه بزرگي براي او ،زبان نشود
  سيدي رخ داده است. ةدر ترجم

ده كـر خـود   ةوارد ترجمـ  كار رفتـه عينـاً   همترجم برخي از كلماتي را كه در متن عربي ب
كه بسياري از كلمات  درصورتي ؛كه در زبان فارسي همان معني را داراست گمان اين به ؛است

مرور زمان معناي اصلي خود را ازدست داده و معنـاي   اند به عربي كه وارد زبان فارسي شده
بر اين امر واقف است. اما اند و هر كس كه به اين دو زبان آشناست  دست آورده هجديدي ب
 ةكنيم كه وي برخي از كلمات عربي متن اصلي را وارد ترجم سيدي مشاهده مي ةدر ترجم

در اين بخش از مقاله به  ؛و به اختالف معناي كلمه در دو زبان توجه نكرده استده كرخود 
  پردازيم. مي تحليل برخي از اين كلمات
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  رمز
ـ  متن » محـدودة  الواحـدة  اللغويـة  الجماعـة التـي يتعامـل بهـا أبنـاء      ةيالصـوت الرمـوز  « :يعرب

  ).10: 2003  (حجازي
 »ي آوايـي كـه اهـل يـك زبـان بـا آن سـروكار دارنـد محـدود اسـت          رمزهـا « :ترجمه
  ).18: 1379  (حجازي
ايـن   است. كار رفته هآوايي يا نوشتاري ب ةمعناي نماد يا نشان در متن عربي به» رمز« ةكلم
 .كنـد  شكل كلمـات نمـي   در زبان فارسي نيز كاربرد دارد، داللت بر واژگان وكه  بااين ،كلمه

  ).579 :1389است (عميد  »عبور ةكلم«يا  »راز«معناي  هاين كلمه در اين زبان ب ،امروزه
و  »symbol« ةشـود كـه دو كلمـ    مـي  مشاهده، مراجعه شود شناسي زبان هاي  اگر به كتاب

»sig«  رمـز «هـا بـه    و اين دو كلمه هرگـز در ايـن كتـاب   كرده ترجمه  »نشانه«يا  »نماد«را به« 
كـه   ،عربـي  »الرمز« ةكلم شناسي زبان هاي تبع كتاب به ،مترجم نيز ،درنتيجه. ترجمه نشده است

ــر آن كلمــ ــه  »symbol«انگليســي  ةمؤلــف دربراب ــود ب ــر ب ــا  »نمــاد«را آورده، بهت  »نشــانه«ي
  كرد. مي  ترجمه
  برند محدود هستند. مي كار آوايي را كه اهل يك زبان به هاي نشانهـ 

  صدور
 يعنيها المتحدث و متميزة محددةألداء معان  اللغوية الصوتيةصدور هذه الرموز  و« :يعرب متن

  ).8 :2003(حجازي » يفهمها المتلقي
مشخصي است كه  صدور اين رمزهاي آوايي زباني براي اداي معاني محدود و« :ترجمه

  ).16 :1379 (حجازي »فهمد مي به آن توجه دارد و شنونده آن را گوينده
براي بيان انتقـال كـالم از مـتكلم بـه      ،همانند زبان عربي ،در زبان فارسي» صدور« ةكلم

از ايـن كلمـه بـراي صادرشـدن برخـي       بلكه در زبان فارسي، شود كار برده نمي همخاطب ب
نامه، صدور ويزا، صدور  گواهيصدور شود:  مي گفته ،مثالً شود. مي مدارك و احكام استفاده

شـدن   . اما براي انتقال كالم از شخصي به شخص ديگر از فعل صادرشـدن يـا منتقـل   حكم
 ةشود كـه كلمـ   مي مشاهده ،شده دقت شود اگر در متن ترجمه ،براين . عالوهشود مي استفاده

 ،كنـد. پـس   مي نياز آن بي كاربردن يا به »صدور« ةتحت اللفظي كلم ةمترجم را از ترجم» ادا«
  توانست جمله را بدين صورت ترجمه كند: مي مترجم
مشخصي است كه گوينده به آن  آوايي زبان براي اداي معاني محدود و هاي اين نشانهـ 

  رود. مي كار هفهمد ب مي توجه دارد و شنونده آن را
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  معرفة
ــ مــتن ــةاألحكــام للكلــم  معرفــة« :يعرب  »تركيبهــا جهــةمــن  إفرادهــا و جهــةمــن  العربي

  ).60 :2003  (حجازي
 »معرفت احكامي كه از جهت افراد و تركيـب بـه كـالم عـرب مربـوط اسـت      « :ترجمه
  ).63 :1379(حجازي 

در قواميس به شناختن چيـزي و علـم و دانـش     »معرفت« ةهرچند كلم در زبان فارسي
تعريفي از يك دانش در ايـن   ةبراي ارائ ،درحقيقت ،)958 :1389تعريف شده است (عميد 

امروزه در متون زبان فارسـي   »معرفت« ةشود و كلم مي استفاده »شناخت« ةاز كلم زبان غالباً
ـ يبـاطني و مـاورا   هاي شده و براي تعبير از شناختتبديل به يك اصطالح عرفاني   كـار  هي ب

  ).730 :1381 رود (سجادي مي
زيرا ايـن كلمـه در    ؛در ترجمه اشتباه محض است »افراد« ةكارگيري كلم هب ،براين عالوه

در اين ترجمـه معلـوم نيسـت كـه     » مربوط است«فعل  ،چنين زبان فارسي كاربرد ندارد. هم
  شكل زير تغيير يابد: شود اين جمله به مي نهاد معادل كدام كلمه در متن عربي است. پيش

  .باشد مي كلمات و جمالتقواعد كالم عرب در سطح  شناختـ 

  ردمج
» عـن سـياقها   مجـردة للكلمـات والعبـارات    المكونـة فهـو اليسـمع األصـوات    « :يعرب متن

  ).12: 2003  (حجازي
 »شـنود  هـا را مجـرد از بافـت نمـي     ها و عبـارت  كلمه ةدهند او آواهاي تشكيل«: ترجمه
  ).19 :1379(حجازي 
تر  در زبان فارسي بيش ،امروزه ،شود مي كار برده هكه در هر دو زبان ب بااين ،»مجرد« ةكلم

 اطـالق  »شـيء عـاري از مـاده   «در متون عرفاني به  و »شوهر زن بي«يا  »زن مرد بي«معني  به
  ).917 :1389شود (عميد  مي

و  »آزادي«معنـي   ،كار برده شـود  هب» من«اما در زبان عربي هرگاه اين كلمه با حرف جر 
  ).927 :1385كي رساند (البعلب مي »بودن از چيزي را عاري«و  »رهايي«

و جمله را   آن استفاده ةبراي ترجم» خارج از«جا از عبارت  پس مترجم بهتر بود در اين
   كرد: مي گونه ترجمه اين

  .شنود ها و عبارات را خارج از بافت آن نمي كلمه ةدهند تشكيل هاي او آواـ 
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  ةدرج
 »الدرجـة لجميع أبنـاء اللغـات بـنفس     سهلةليست  المصطنعةولكن هذه اللغات «: يعرب متن

  ).21 :2003(حجازي 
به يـك   ها زبان ةگويان به هم مصنوعي (ساختگي) براي سخن هاي اما اين زبان«: ترجمه

  ).27 :1379(حجازي  »درجه آسان نيست
كار  همقياسي براي حرارت ب وهوا و در زبان فارسي براي بيان وضعيت آب »درجه« ةكلم

بهتر بود  و بودن درست نيست كاربردن آن براي مقايسه و بيان ميزان آسان هاما ب .شود مي برده
  : كرد مي گونه ترجمه اين جمله را به و استفاده» اندازه« ةمترجم از واژ

  گويان به يك اندازه آسان نيست. مصنوعي (ساختگي) براي سخن هاي اما اين زبانـ 

  ةوالي
ــ مــتن » أمريكيــة واليــةلــو قيلــت وحــدها لمخاطــب أمريكــي لفهــم منهــا اســم   و« :يعرب

  ).14: 2003  (حجازي
 هـاي  از آن اسم يكي از واليت ،تنهايي براي يك امريكايي گفته شود اگر اين به« :ترجمه

  ).21: 1379 يحجاز( »ديفهم يم ارمريكا ا
ـ  نـام  بـه  نفر كي رنظريز كه كشور، از يبخش يبرا ميقد در را »تيوال« كلمة  اداره  يوال

 اسـت،  آن توابع و شهر كي شامل كه استان، از يبخش به امروزه اما. بردند يم كار به شد، يم
 وابسـته  خودمختارو حكومت يدارا كه كشور كي از بخش آن به كه يدرحال. شود يم گفته
ـ  زبان در و شود يم اطالق »التيا« يفارس زبان در است فدرال حكوت كي به  آن بـه  يعرب
شود و در عربي به  مي گفته »مريكاا ةاياالت متحد«مريكا ادر زبان فارسي به كشور  و »ةيوال«

بـراي   »واليـت « ةكـاربردن كلمـ   هب ،درنتيجه شود. مي اطالق» ةاألمريكي ةالمتحدالواليات «آن 
  مريكا در زبان فارسي اشتباه محض است.ا اياالت
  
  نشيني هم 2.4

نشـين بشـوند،    توانند با كلمات متعددي هم مي وجود دارد كهي هاي در هر زباني واژه اصوالً
و گفت:  كار برد هماشين بو چون زن، خانه،  توان آن را با كلماتي هم مي ، كه»زيبا« ةمانند كلم

با كلمات  فقطشوند كه  مي ي نيز يافتهاي واژه ،ماشين زيبا. و برعكسو زيبا،  ةزن زيبا، خان
 حـاذق بـا طبيـب يـا پزشـك      ةكلمـ . مثالً، كلمه همايي دارندبا يك  فقطگاهي  معدودي و

  ).38 :1371 پور ساعدي تواند همايي كند (لطفي مي
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ساختاري  هاي . ويژگي1 :كند مي ها را در يك زبان كنترل ني واژهينش روابط هم دو عاملْ
رف امـا بـا حـ    ؛كنـد  مـي  همايي» عن«و » يف«فعل رغَب در زبان عربي با حرف  ،مثالً .زبان

 الً،مـث  .جهـان بيـرون   هـاي  نشيني با واقعيت . توافق هم2 ؛كند جر همايي نمي» باء«يا » علي«
نظري كه يك پزشك در كار خود نيـاز دارد   بشريت ثابت كرد دقت هاي مرور زمان تجربه به

 ،دقت بسيار دارد كه داللت بر توجه و ،»حاذق« ةكلم ،علت همين به .بيش از يك خياط است
ـ  ؛پزشك است ةمناسب كلم شـود   مـي  بلكـه گفتـه   ؛شـود  كـار بـرده نمـي    هاما براي خياط ب

  ).همانماهر (  خياط
يكي از مباحث بسيار مهـم و حسـاس در نظريـات ترجمـه      شينين بحث هم ،درواقع

از پرداختن به ترجمه بايد آگاهي كاملي از آن داشته باشد تـا خـود    پيشو مترجم  است
زير از كتاب  ةجمل ةاگر به ترجم ،براي نمونه .دكن رهامقيد  تحت اللفظي و ةرا از ترجم

  دقت شود: األيام
  ».غريبة عذبة نغمةوأخذ ينشدهم في « :عربي متن

  »پرداخت. مي سرايي به افسانه چسب لديي شيرين و او با نوا« :ترجمه
اي خـوب و   نشـيني ترجمـه   هـم  بـا رعايـت اصـل    جـم  خديو حسين شود مي مالحظه
» غريبـة  «ة تحت اللفظي واژ اگر معناي با سياق زبان فارسي ارائه داده است و يقيناً هماهنگ

  آمد. مياش ضعيف از آب در ترجمه ،گرفت مي درنظر را
نشيني الفاظ در  هم ةلئشود وي در موارد بسياري به مس مي مشاهده سيدي ةاما در ترجم

بـا مـوازين ايـن زبـان از آب      مغـاير  اش تحت اللفظي و ترجمه وده كرنزبان فارسي توجه 
  عبارت زير: ةدر ترجم الً،مث درآمده است.

  ).20 :2003 (حجازي »... غريبة و اجتماعية ضرورةإذا كان التعاون بين البشر  و« :عربي متن
 تمـدني  اجتماعي وجاكه تعاون و همكاري ميان افراد بشر يك ضرورت  ازآن« :ترجمه

  ).10: 1379 (حجازي ...»
» تمدني«اي تحت اللفظي به  گونه بهرا » حضارية« ةجا واژ شود مترجم در اين مي مالحظه

نباشد و اگر متـرجم بـه    هماهنگو باعث شده كه ترجمه با سياق زبان فارسي ده كرترجمه 
 تـر  طبـع ترجمـه زيبـاتر و سـليس     به ،كرد مي استفاده» فرهنگي« ةاز كلم» تمدني« ةجاي واژ

 دارد دربـر  نيـز  را فرهنـگ  معنـاي  عربـي  زبـان  در »حضـارة « واژة كـه  ينبـرا  هشد. عالو مي
  ).442: 1385  البعلبكي(

  :زير عبارت ترجمة در چنين هم
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 »الكـالم  عـن  للتعبيـر  لغـة  كلمـة  اليـومي  كالمنـا  فـي  نسـتخدم  مـا  فكثيـرا : «عربـي  متن
  ).26: 2003  حجازي(

 »بريم مي كار زبان را براي بيان كالم به ةخود چه بسيار كلم ةسخن روزمر در ما«: ترجمه
  ).32 :1379(حجازي 

صـورت  » سـخن «مفرد  ةجاي واژ كرد و به خود را به الفاظ مقيد نمي ةاگر مترجم ترجم
شـد. امـا    مي تر اش با زبان فارسي هماهنگ ترجمه ،برد مي كار ه، را ب»سخنان«يعني  ،جمع آن

 ؛نيز با زبان فارسي امروزي هماهنگ نيسـت ...»  زبان ةچه بسيار كلم«رسد عبارت  مي نظر به
  صورت ذيل اصالح شود: هشود اين جمله ب مي نهاد پيش ،درنتيجه

  بريم. مي  كار معناي كالم به زبان را به ةخود كلم ةما در موارد بسياري در سخنان روزمرـ 
  زير دقت كنيم: عبارت ةو اگر در ترجم

  ).27 :2003ي (حجاز» لم يقبل اجتماعيا و«متن عربي: 
  ).33 :1379(حجازي  »نيافت قبول اجتماعيولي «ترجمه: 
زيـرا در   ؛نشيني تركيب مأنوسي نيسـت  ازلحاظ هم» قبول اجتماعي«شود كه  مي مشاهده

  ».قبول اجتماعي«كاربرد دارد نه » ت اجتماعييمقبول«زبان فارسي تركيب 
  جمله زير: ةو در ترجم
 المنطوقـة علـى صـدور العبـارات     السـابقة  العقليـة معنى هذا أن العمليات  و«متن عربي: 

  ).49 :2003(حجازي  »اللغةالتدخل في إطار علم 
ها داخل در  سابق بر خروج اين عبارت عمليات عقليي است كه اين بدان معن«ترجمه: 

  .)52 :1379 (حجازي» نيست شناسي زبانچوب رچا
تحت اللفظـي دارد و در زبـان    ةحكايت از ترجم كه ،»عمليات عقلي«از تركيب  گذشته

ترجمه را از فارسي سره » ها عبارت«و جمع » سابق بر خروج«فارسي متداول نيست، عبارت 
  زير ترجمه شود: ةگون عربي به ةشود جمل مي نهاد پيش بنابراين، است. بسيار دور كرده

چوب رگيرد در چا مي انجام است كه فرايند ذهني كه قبل از تلفظ عباراتاين بدان معنـ 
  گيرد. قرار نمي شناسي زبان

  
  اضافه حذف و 3.4
خـود را بـا زبـان     ةكارهايي كه مترجم ممكن است بدان متوسل شود تـا ترجمـ   ديگر راه از

از  و عناصـري را  كه مترجم اجزا كار حذف و اضافه است. مقصود اين راه دكنمقصد منطبق 
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ترجمه با ساختار و فصاحت نحوي  كردن منظور هماهنگ به ؛دكنمتن مبدأ كم يا به آن اضافه 
  زبان مقصد.
، از اركان اساسـي  است كه يكي از موارد آن حذف و اضافه ،تعديل يا تغيير شكل ،درواقع

اي كه برخي ترجمه را عبارت از تغيير يك حالت يا شكل به حالـت يـا    گونه به ؛ترجمه است
  ).7: 1388  اند (كبيري كردهشكل ديگر براي برگردان آن به زبان خود يا ديگري تعريف 

بعضي از  ةدر ترجم كار بهره برده و شود وي از اين راه مشاهده مي سيدي ةدر ترجم
جا بـوده اسـت، ماننـد دو     هدرست و ب جمالت دست به حذف يا اضافاتي زده كه كامالً

  زير: مثال
  ).20: 2003 (حجازي» حضاريةو  اجتماعية ضرورةإذا كان التعاون بين البشر  و«متن عربي: 

 جاكه تعاون و همكاري ميان افراد بشر يك ضرورت اجتماعي و تمدني ازآن«ترجمه: 
  ).27 :1379(حجازي ...» 

درمـورد آن   نشـيني دارد و قـبالً   هم ةباوجود اشكالي كه در زمين ــ اين جمله ةترجمدر 
كه  ، بااين»همكاري« ةجاست. كلم هشود اضافات مترجم درست و ب مي مالحظهــ  بحث شد

عطـف آن بـه ايـن كلمـه بـه       ،دنك مي نياز بي» تعاون« ةكاربردن كلم هتنهايي مترجم را از ب به
تنهـايي   را بـه  »بشر« ة. اما اگر در ترجمه كلماست يكردن خاصي داده كه تأمل عبارت زيباييِ

 كامالً» افراد« ةشد و استفاده از كلم مي عبارت از بالغت زبان فارسي دور يقيناً ،برد مي كار هب
  جا بوده است. به

  چنين در مثال زير: هم
. القديمـة والنصـوص   من ثم فقد شغل علماء كثيرون بالبحث في النقـوش  و« :عربي متن

  ).32: 2003(حجازي » بدأت دراستها في القرن التاسع عشر و األكادية اللغةلقد اكتشفت 
متـون كهـن    هـا و  دانشمندان زيادي بـه پـژوهش در كتيبـه    ،گذر همين ره ازو « :ترجمه

آن در قـرن نـوزدهم    ةدرباروهش ژپآن زبان أكدي كشف و بررسي و  ةپرداختند كه درنتيج
  .)37 :1379 (حجازي »آغاز گشت

به متن فارسي اضافه را » آن ةكه درنتيج«شود مترجم عبارت  مي در اين ترجمه مالحظه
عربي خواننده اين  ةو در جمل .اول ةدوم توضيحي است براي جمل ةتا نشان دهد جمله كرد

  فهمد. مي شكل ضمني توضيح را به
يا عباراتي زده  ها كردن واژه شود مترجم دست به اضافه مي اما در موارد بسياري مشاهده

ها نيست و حتي در برخي جمالت موجب ابهام و ايجـاد خلـل    كردن آن كه نيازي به اضافه
  :شود مي در ذيل چند نمونه از اين اضافات نقل است.  در متن شده
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ارتبط البحث اللغوي في طور نشأته في القرن التاسع عشر بالبحث في النصوص « :عربي متن
  ).31 :2003 (حجازي» القديمةوالنقوش 

شناختي در وضع و كيفيت پيدايش آن در قرن نـوزدهم   نوين زبان هاي پژوهش« :ترجمه
  .)37 :1379 (حجازي »كهن مرتبط است هاي  با پژوهش در متون و كتيبه
، كه در متن عربـي  »وضع و كيفيت« ةكردن دو واژ شود اضافه مي در اين ترجمه مالحظه

بلكه موجب ابهام  ،فارسي نداشته ةاي براي جمل تنها فايده نه ،ها وجود ندارد معادلي براي آن
و كنـيم  قبل از آن حـذف  » در«همراه حرف را اي كه اگر اين دو كلمه  گونه به ؛در معنا شده

  تر خواهد شد: ترجمه كمي روان ،جاي آن واو عطف قرار دهيم به
پـژوهش در متـون و   شناختي و پيدايش آن در قرن نوزدهم با  نوين زبان هاي پژوهشـ 
  كهن مرتبط است. هاي  كتيبه

  شكل زير ترجمه شود: عربي به ةشود جمل مي نهاد پيش ،اين باوجود
شناختي و سير پيدايش آن در قـرن نـوزدهم بـا تحقيـق در متـون و       زبان هاي پژوهشـ 
  كهن در ارتباط بوده است. هاي  نوشته سنگ
  اگر در عبارت بعدي دقت كنيم: ،چنين هم
تهدف إلى التعرف على العالقات التـي   اللغةفي علم  المقارنة المدرسةلقد كانت « :ربيع متن

  ).31 :2003(حجازي  »بالمراحل األقدم الواحدة اللغوية األسرةمن لغات  لغةتربط كل 
شناخت روابطـي   تنها درپيِ نه شناسي زبانتطبيقي در علم  شناسي زبان مكتب« :ترجمه

پيشـين مـرتبط    هاي زباني هستند به مرحله ةكه از يك خانواد ي راهاي زبان ةاست كه هم
  .)37: 1379 (حجازي »... سازد

فارسي اضافه شده و در  ةكه در ترجم ،»شناسي زبان«اصطالح  توان از مي در اين ترجمه
 فارسـي  ةپوشي كرد و با انـدك تغييراتـي در جملـ    چشم متن عربي معادلي براي آن نيست،

  اي روان تبديل كرد: ترجمهبه  توان آن را مي
زباني از  تنها درپي شناخت روابطي است كه هر نه شناسي زبانتطبيقي در  هاي پژوهشـ 

  ... سازد مي پيشين مرتبط هاي يك خانواده را به مرحله هاي  نزبا
اي معـادل   از ديگر اشكاالت اين ترجمه اين است كه مترجم سعي كرده دربرابر هر واژه

 المدرسـة « ةايـن در ترجمـ   و ؛را دهد نه معادل علمي آن در زبـان مقصـد   لغوي آن را قرار
  مشهود است. كامالً» المقارنة
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 لغـة بأنهـا   والتقنيـة  والثقافية التعليميةالتي تستخدم في المجاالت  اللغةوتوصف « :عربي متن
  ).18: 2003(حجازي » التقنية لغةأو  الثقافة لغةالتعليم أو 
 بـه  شـود  مـي  كـار گرفتـه   بـه  فناوريآموزشي و فرهنگي و  ةحوززباني كه در « :ترجمه

  ).25: 1379 (حجازي» فناوريزبان آموزش يا زبان فرهنگ يا زبان  :است زير هاي نام
ـ     » است يرز هاي نام به« عبارت ترجمه اين در  يبه ترجمـه اضـافه شـده و در مـتن عرب
 عبـارت  ايـن  كردن اضافه بدون توانست يمترجم م حقيقت،آن وجود ندارد. در يبرا يمعادل
  ترجمه كند: يرز گونة و روان به يسرا سل يعرب جملة
 يـا زبان آموزش  شود يم گرفته كار به ناوريو ف يو فرهنگ يآموزش حوزة در كه زبانيـ 

  شود. مي ناميده فناوريزبان  يازبان فرهنگ 
 

  معادل انتخاب در نواختي يك 4.4
اصـل   كنـد  رعايـت  ها واژه ترجمة در معادل انتخاب در بايد مترجم كه اصولي ديگر از

 يـا  واژه بـراي  معـادل  عنـوان  را از زبان مقصـد بـه   ياگر عنصر يعني است؛ نواختي يك
 ببخشد تداوم نواخت يك طور را در سراسر آن متن به ينشيگز ينچن گزيند، برمي اصطالحي

  ).94: 1371 ساعدي پور ي(لطف
 يـك  به جا يك در را اصطالحي يا واژه كه شود يم مشاهده وفور به يديس ترجمة در اما
  شود: مي در ذيل به چند نمونه اشاره .و در جايي به معنايي ديگرده كرجمه تر معنا

  داللة
  ).12: 2003 (حجازي» الداللةذات  اللغةأقل عناصر  والكلمة« :عربي متن

  ).19 :1379(حجازي » معناستكلمه كمترين جزء زبان كه داراي « :ترجمه
غيرها من الكلمات باالستخدام  و الكلمةهذه  داللةكل هذا يدل على ارتباط  و« :عربي متن

  ).14: 2003حجازي » (محددة لغوية بيئةاللغوي في 
هـا در   ايـن كلمـه و ديگـر كلمـه     داللـت دهد كه ارتبـاط   مي ها نشان اين ةهم« :ترجمه

  ).21 :1379(حجازي » شود مي كارگيري زبان در محيط زباني مشخص به
ترجمه شده و در عبارت دوم خود » معنا«به » داللة« ةاول كلم ةشود در جمل مي مالحظه

در زبان » داللة« ةرسد كلم مي نظر كه به كار رفته است. بااين هبا نگارش فارسي ب» داللة« ةكلم
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يا  »معنا«در زبان انگليسي است و اين كلمه در زبان فارسي به  »semantic« ةعربي معادل كلم
  ترجمه شده است. »شناسي معني«

  نسق
ــ مــتن ــين الســابقتين  « :يعرب ــر هــذه الحركــات تتخــذ فــي الكلمت » مختلفــين نســقينغي

  ).11: 2003  (حجازي
 »متفــاوت هســتند ةقاعــددو هــا در ايــن دو كلمــه داراي  امــا ايــن حركــت« :ترجمــه
  ).18 :1379  (حجازي
 الصـوتية هـذه الرمـوز    طبيعـة أن يتبـين   اللغـة الباحث في  مهمةهنا تكون  و«: عربي متن

  ).11: 2003 (حجازي» التي تتخذها لتكون الكلمات المختلفة األنساقو
آن است كه طبيعت ايـن رمزهـاي آوايـي و     گر پژوهششناس  زبان ةپس وظيف« :ترجمه
 »شـود تبيـين كنـد    مـي  كـار گرفتـه   هـا بـه   مختلفي را كه بـراي تشـكيل كلمـه    هاي اسلوب
  ).19 :1379  (حجازي

اول بر ترتيب حركات  ةدر جمل» نسق« ةكه كلم شود بااين مي در اين دو ترجمه مالحظه
بر عدم رعايت اصـل   عالوه ،داللت دارد، مترجمي يآوادوم بر ترتيب  ةدر كلمات و در جمل

منجـر  كار برده كه به ابهام در ترجمـه   هي را بهاي معادل ،اين اصطالح ةنواختي در ترجم يك
تـا حـد زيـادي ابهـام در      ،كرد مي عنوان معادل استفاده هب »آرايش« ةو اگر از كلم است شده

  شد. مي ترجمه برطرف

  تراث
تتحد في المقـام األول بمـا    المعاصرةمن اللغات الكبرى  لغة أية مكانةفإذا كانت « :عربي متن

 وماتقدمه من نتاج حضاري حـديث فـإن للعلمـاء والمثقفـين      حضاري و تراثتحمله من 
  ).27 :2003حجازي » (اللغوية البيئةوسائل اإلعالم أثرا كبيرا في 

ميراث  آورد رهاول به  ةبزرگ در درج يها كه اعتبار يكي از زبان با عنايت به آن«: ترجمه
هـا و   كـرده  شود، البته دانشمندان و تحصيل مي تمدن جديد منحصر تاورددس ةتمدن و عرض

  ).33: 1379 (حجازي »در محيط زبان دارندسزايي  هتبليغاتي تأثير بل يوسا
 والنحوية والصرفية الصوتيةمن جوانبها  اللغة بنية دراسةعلى  اللغةأطلق علماء «: عربي متن

  ).59 :2003(حجازي » العربي اسمين اثنين التراثفي 
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 فرهنگو نحوي در  ،شناسان به بررسي ساختار زبان ازحيث آوايي، صرفي  زبان«: ترجمه
  ).62: 1379 (حجازي »اند نام اطالق نموده عربي دو

و در » ميـراث «بـه  » تـراث «اول اصـطالح   ةشود در جمل مي در اين دو ترجمه مالحظه
لغـت   هـاي  در فرهنگ» فرهنگ« ةبرگردانده شده است. هرچند كلم» فرهنگ«دوم به  ةجمل

  ).795 :1389معناي آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملت آمده است (عميد  فارسي به
تري است و بهتر بود  تر و متداول مناسب براي آن معادلِ »ميراث« ةرسد كلم مي نظر اما به

  كرد. مي مترجم در هر دو جمله از اين معادل استفاده
  

  ها . جمله5
  بندي به ساختار نحو عربي پاي 1.5
بندي مفـرط وي در رعايـت    شود پاي مي مشاهده سيدي ةاشكاالت ديگري كه در ترجم از

 آن نقـد  ةو در اين كتابي كه ترجم دانيد مي طوركه نحوي زبان مبدأ است. همان هاي ويژگي
كـه زبـان فارسـي از     درحـالي  است؛ سامي هاي زبان ةنيز آمده، زبان عربي از خانواد شود مي
  ).195 :1984و اروپايي است (وافي  هند هاي  زبان

برخي بر اين باورنـد   هم دارند واين دو خانواده ازلحاظ ساختار نحوي تفاوت زيادي با
 ،اگر دو زبان از يك خانواده باشـند  فقطكه مطابقت كامل در ترجمه بين زبان مبدأ و مقصد 

  ).10 :1388شود (كبيري  مي حاصل
كند كـه مطابقـت كامـل در ترجمـه هرگـز       مي تطبيقي در ترجمه ثابت هاي اما پژوهش

اين بدان علـت اسـت كـه هـر      حتي اگر دو زبان از يك خانواده باشند و ؛حاصل نمي شود
  ).35 :1388 و ماندي كشد (هتيم مي تصوير نحو خاصي به زباني حقايق را به

بايد انتقال معنـا از زبـان    ،متون علمي ةويژه در ترجم هغايت و هدف مترجم، ب ،درنتيجه
زيرا اگر مترجم در انتقال صورت حساسـيت   ؛شكل مبدأ به زبان مقصد باشد، نه صورت و

بالغي زبان  بياني و هاي وجودآمدن متني ضعيف و دور از سبك هبسا باعث ب چه ،نشان دهد
شود. اصرار وي  مي وفورمشاهده به سيدي ةمقصد شود و متأسفانه اين خصوصيت در ترجم

ساختارهاي نحو عربي باعث شده كه در سراسر اين ترجمه با جمالتي كه با زبان  ةدر ترجم
چند  ،شويم. براي نمونه مي مواجه اند كننده ست و حتي گاهي مبهم و گيجني هنگماهفارسي 

  كنيم: مي زير را بررسي ةجمل



 151   ... العربية  اللغة علم  أسس بررسي و نقد ترجمة كتاب

 :مثال اول
إلـى الجهـاز    أوامـره  بأن يصدر الجهاز العصبي عند المتحدث الكالم عمليةتتم « :عربي متن

في الهواء فيتلقاها المتلقي بجهازه  صوتيةتمضي على شكل موجات  و اللغةالنطقي عنده، فتصدر 
إلـى معانيهـا    اللغويـة  الصوتيةالسمعي ثم تنتقل بعد ذلك إلى جهازه العصبي فتترجم هذه الرموز 

  ).8 :2003(حجازي » بها المرتبطة
گيـرد كـه سيسـتم عصـبي گوينـده       مـي  رت(كـالم) زمـاني صـو    عملِ گفتـار « :ترجمه

صـوتي در هـوا    هـاي  شكل موج به زبانكند و  مي را به سيستم گفتاري او صادر شهاي فرمان
گاه به دستگاه عصبي منتقل و  پخش شده، شنونده آن را با دستگاه شنوايي خود دريافت و آن

  ).16: 1379(حجازي  »شود مي ترجمه ها معاني مربوط به آناين رمزهاي صوتي زباني به 
كردن برخي ساختارهاي نحـوي و   شود تأكيد مترجم بر منتقل مي ر اين ترجمه مالحظهد

عمليـة  «مترجم دربرابـر اصـطالح    وي سليس و روان نباشد. ةصرفي عربي باعث شده ترجم
كـه خـود نيـز مضـاف و      ،را» عمـلِ گفتـار  «اليه است، تركيـب   مضاف كه مضاف و ،»الكالم
چنين مضاف و  كه هم ،»أوامره« ، قرار داده است. درمقابلاست و نيز تركيب مبهمياليه  مضاف
اليه است، مضاف و مضاف معانيها «عبارت  آورده است.» شهاي فرمان«اليه ديگري يعني  مضاف

وجـود آمـده كـه     هنامأنوس ب و عبارتي كامالًكرده را با اندكي تغيير وارد ترجمه » المرتبطة بها
  شود ترجمه به شكل زير تغيير يابد: مي نهاد پيش ،با زبان فارسي ندارد. درنتيجه هيچ سنخيتي

را به  يهاي فرمانگيرد كه سيستم عصبي گوينده  مي (كالم) زماني صورت فرايند گفتارـ 
ده، وشـ  مـي صوتي در هوا پخـش   هاي شكل موج كند و كلمات به مي سيستم گفتاري ارسال

جـا ايـن    و در آن كند مي دريافت و به دستگاه عصبي منتقل ها را سيستم شنوايي مخاطب آن
  شود. مي ترجمهمعاني مربوطه آوايي به  هاي  نشانه

  :مثال دوم
» اللغـة تـدوين هـذه    كيفيـة  و للغـة  الصوتية الطبيعةعلينا أن نميز دائما بين  و« :عربي متن

  ).9 :2003(حجازي 
و كيفيت تدوين اين زبان تفـاوت   ميان طبيعت آوايي زبانبر ماست كه هميشه « :ترجمه

  .)17 :1379(حجازي  »تمايز قائل شويم و
» علينـا  و«ملحوظ است كه مترجم سـعي كـرده بـه سـاختار      اين جمله كامالً ةدر ترجم

كه با زبان فارسـي معاصـر   ده كراستفاده » بر ماست«جهت از عبارت  همين بند باشد و به پاي
  خوان نيست. هم
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  :مثال سوم
» اللغويـة  البنيـة بذلك بدأ البـاحثون فـي تطـوير منـاهج البحـث لتحليـل        و« :عربي متن
  ).38: 2003  (حجازي
پـژوهش در   هـاي  ان شروع كردند بـه تحـول روش  گر پژوهش ،جهت همين به« :ترجمه

 ).42 :1379(حجازي » تحليل ساختار زباني
 هـاي  فعـل «به نـام   شروع عربي در ظاهر داراي معادلي فارسي هستند و هاي گرچه فعل

شود، اين افعال براي بيان شروع حقيقي فعـل   مي ها ياد در دستورزبان فارسي از آن» آغازين
  .)242: 1388 (فرشيدوردروند  مي كار هب

كه در زبان عربي افعال شروع نوعي فعل كمكي هسـتند و در مـوارد زيـادي     درصورتي
ــتفاده     ــاري اس ــه ك ــرداختن ب ــان پ ــراي بي ــي ب ــي    م ــروع واقع ــه ش ــوند ن ــل ش در فع

  ).120  :1391  (سعيداوي
عبـارت   »كردن شروع«مشهود است استفاده از فعل  جهت در اين ترجمه كامالً همين و به

كـرد و   مـي  اسـتفاده  »پـرداختن «را از فارسي سره دور كرده است و بهتر بود مترجم از فعل 
  :نمود مي گونه ترجمه جمله را اين

منظـور تحليـل    پـژوهش بـه   هـاي  بـه ايجـاد تحـول در روش    محققان ،جهت همين بهـ 
  پرداختند. زبانيساختارهاي 

  :مثال چهارم
العـام فـي القـرن     اللغـة لكن البحث الوصفي للغات والتقدم الذي أحرزه علم  و« :عربي متن

  ).52 :2003(حجازي » حياتها و اللغة بنيةعن  كثيرةالعشرين أوضحا حقائق 
عمومي در قرن بيسـتم كسـب    شناسي زبان توصيفي و پيشرفتي كهاما پژوهش « :ترجمه

  ).56 :1379(حجازي  »ساختار زبان و حيات آن آشكار كرد ةكرد حقايق زيادي را دربار
» أحـرزه «تحت اللفظي فعل  ةكند ترجم مي اولين چيزي كه در اين ترجمه جلب توجه

 ،چنـين  اسـت. هـم  » يالوصـف البحث «بندي مترجم به ساختار صرفي  پاي و نيز» أوضحا«و 
باعث شـده ترجمـه از بالغـت زبـان فارسـي بسـيار دور شـود.         »حيات« ةكاربردن كلم هب

و » أحـرزه «خود را به معناي لفظي دو فعـل   ،كرد مي اگر مترجم كمي آزادانه فكر ،درنتيجه
رد مفرد را به مفـ » البحث« ةكرد كه كلم خود را ملزم نمي ،چنين هم .كرد مقيد نمي» أوضحا«

گونـه   كنـيم ترجمـه بـدين    مي نهاد پيش .آمد مياش بهتر از آب در ترجمه، يقيناً .ترجمه كند
  تغيير يابد:
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عمومي در قرن بيسـتم   شناسي زبانها و پيشرفتي كه  توصيفي در زبان هاي پژوهشاما ـ 
  ساختار زبان و تاريخ آن پرده برداشت. ةحاصل شد از حقايق زيادي دربار

  :مثال پنجم
، فعندما يسمع إنسان اللغوية الجامعةيطلَق عليها  محددة ببيئةيرتبط الرمز اللغوي « :عربي متن

 داللـة ليست لها  ليس لها تصنيف واضح عنده و و متميزةاليعرفها يسمعها أصواتا غير  أجنبية لغة
  ).15: 2003(حجازي » رمزية

زبـاني بـر آن    ةجامعـ با محيط زباني مشخصي اسـت كـه     ارتباط مز زباني درر«: ترجمه
نامشخصي  هاي داند بشنود، تنها صوت اي را كه نمي كند. هرگاه انسان زبان بيگانه مي اطالق

 »بندي (مفهوم) روشني ندارد و از داللت رمزي برخوردار نيست شنود كه نزد او تقسيم مي را
  .)22 :1379(حجازي 

به ساختار عربـي موجـب   بندي  در پاي مترجم شود كه سعي مي در اين ترجمه مالحظه
قرار دهد كـه معـادل چنـدان    » يرتبط«عنوان معادل براي فعل  را به» ارتباط در«شده عبارت 

به معلوم ترجمـه و موجـب ابهـام در معنـاي     » يطلَق«فعل مجهول  ،چنين درستي نيست. هم
 »زباني ةجامع«كند كه فاعل كجاست و اگر فاعل  مي جمله شده است و خواننده را سردرگم

اول تكـرار   ةسه بـار در جملـ  » زباني« ةبراين، كلم كند. عالوه مي است، چه چيزي را اطالق
  كه در متن عربي فقط دو بار آمده است. آن حال ؛فصاحت است شده كه مخلِ
دوم داراي  ةشـود كـه جملـ    مـي  مالحظه ،ها، اگر در متن عربي دقت شود ازاين گذشته

 ؛كنـد  مـي  اول وصـل  ةرا بـه جملـ   ، كـه آن »فعنـدما «حرف ربط است و آن حرف فاء در 
و  ،اول متصـل كنـد   ةدوم را به جملـ  ةكه در ترجمه رابطي وجود ندارد كه جمل درصورتي

 هـا برقـرار شـود. در هـر زبـاني كلمـات و       پيوند ربطي انسجامي است كه بايد بين جملـه 
بعـد اسـت    ةاي بـه جملـ   ده از جملـه نا انتقال خواننده يا شنوه عباراتي هست كه نقش آن

  ).24 :1388جو  (صلح
اول متصـل   ةدوم را به جمل ةكه در متن فارسي هيچ رابطي وجود ندارد كه جمل آن حال

شود ترجمـه   مي نهاد پيش، جهت همين تر در متن شده است. به كند، و اين موجب ابهام بيش
  به شكل ذيل تغيير يابد:

شود.  زباني گفته مي ةروند كه بدان جامع مي كار هزباني در محيط محدودي ب هاي نشانهـ 
 اي را كه با آن آشنا نيست بشنود، تنها صداهايي به گوشش هرگاه انسان زبان بيگانه ،درنتيجه

  كند. زباني خاصي داللت نمي هاي  هبندي نيست و بر نشان گونه طبقه رسد كه داراي هيچ مي
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  هات در ترجمهاشتبا 2.5
اي يافت كه عـاري از هرگونـه اشـتباه و خطـا باشـد. تطبيـق آثـار         توان ترجمه مي ندرت به

اند اين حقيقت را برايمـان   ي با اصلي كه از آن برگردانده شدهيدانشجو ةشده در دور ترجمه
  ارمغان آورد كه حتي مترجمان بزرگ از اين آفت مصون نيستند. به

ها دچار  شود كه مترجم در برگردان آن مي وفور جمالتي مشاهده سيدي نيز به ةدر ترجم
درست ساختارهاي نحوي بعضـي  نااشتباه شده است. برخي از اين اشتباهات ناشي از درك 

در ذيـل   .هـا يـا عبـارات اسـت     جمله يا برداشت نادرست از معـاني برخـي واژه   ياجزااز 
  شود: مي نمونه ذكر  چند

  :مثال اول
عن أكثر ما يريد  الكثيرةمن اللغات  لغةتعبر في كل  المحدودةولكن هذه الرموز « :عربي متن

  ).10: 2003 (حجازي» والفكر الحياةاإلنسان التعبير عنه في كل مجاالت 
چه انسـان   فراوان بيش از آن هاي اما اين رمزهاي محدود در هر زباني از اين زبان«: ترجمه
  ).18: 1379(حجازي  »شود مي خواهد بيان مي زندگي و انديشه هاي زمينه ةاز آن در هم
حاوي يك اشتباه است. اين اشتباه ناشي از درك  ،بر نارسابودن عالوه ،اين جمله ةترجم

» بيش«أفعل تفضيل از قيد  ةدرست مترجم از معناي أفعل تفضيل است. مترجم براي ترجمنا
شـود   مي كه چنين معنايي زماني برداشت آن استفاده كرده كه يكي از قيود تفضيل است. حال

 ؛باشـد » أكثـر ممـا  «يعنـي عبـارت بايـد     ؛بيايـد » مـن «كه بعد از أفعل تفضـيل حـرف جـر    
عربي أفعل تفضيل به ما بعد خود اضـافه شـده و در چنـين حـالتي      ةكه در جمل  درصورتي

  .)31 :1388(زركوب » ترين بيش«جا  يعني در اين كند؛ مي داللت بر صفت عالي
 .باشـد  هماهنـگ  تواند بـا سـياق زبـان فارسـي     در اين ترجمه نمي» ترين بيش« ةاما كلم
  :دكرگونه ترجمه  استفاده و جمله را بدين» خيلي«بهتر است از قيد  ،درنتيجه

هـاي   خيلي از زمينه ةتواند دربار مي محدود، در هر زباني، انسان هاي اما با همين نشانهـ 
  اظهارنظر كند.مربوط به انديشه و زندگي 

  :مثال دوم
أن يميز  ـ أول األمر ـ اليعرفها فإنه اليستطيع أجنبية لغةعندما يسمع اإلنسان  و«: يعرب متن

» مجـرد جـرس صـوتي غيـر متميـز المالمـح       اللغـة التي يسمعها، فهو يسمع  المختلفةالكلمات 
  ).12 :2003 (حجازي
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توانـد   چون در ابتدا نمي ؛فهمد را نميشنود آن  مي اي را وقتي انسان زبان بيگانه«: ترجمه
 شنود تشـخيص دهـد. او فقـط يـك سلسـله آواهـاي پيـاپي را        ميكه  مختلفي را هاي كلمه
  .)19 :1379(حجازي  »شنود مي

است. » أجنبية« ةبراي كلم در متن عربي ازلحاظ تركيب نحوي صفت» اليعرفها«عبارت 
است. ده كركه مترجم آن را جواب شرط درنظر گرفته و به همين معني آن را ترجمه  آن حال

جوابيـه  » فـاء «مالحظه خواهد شد كه جواب شرط بعد از  ،اما اگر در متن عربي دقت شود
شـكل   بايـد بـه  » اليعرفها« ةجمل ،. درنتيجهاست »فإنه اليستطيع«يعني عبارت  ؛گيرد مي قرار

ذيـل   ةگون عربي به ةشود جمل مي نهاد پيش بنابراين، .شد مي مهصفت براي ما قبل خود ترج
  ترجمه شود:

توانـد   فهـم نيسـت، در ابتـدا نمـي     شنود كه براي او قابل مي اي را وقتي انسان زبان بيگانهـ 
  رسد. مي و فقط آواهاي نامشخص به گوشش شنود تشخيص دهد ميكه  مختلفي را هاي كلمه

  :مثال سوم
  ).12 :2003 (حجازي» ترمز إلى شيء مادي أو معنوي فالكلمة« :عربي متن
» دهـد  مـي  كلمه يا رمز چيزي مادي است كه امري مادي يـا معنـوي را نشـان   « :هترجم

  .)20 :1379(حجازي 
در اين را » ترمز«در صفحات گذشته باعث شده كه مترجم فعل » رمز« ةتكرار واژ ظاهراً

ـ  » ترمز«كه  آن حال ؛ترجمه كند» رمز«اشتباه  جمله اسم تصور كند و آن را به معنـي   هفعـل و ب
  ).564: 1385است (البعلبكي  »اشاره داشتن«

  ذيل ترجمه شود: ةگون هاين جمله شايسته است ب ،درنتيجه
  زيرا واژه به چيزي مادي يا معنوي اشاره دارد.ـ 

  :مثال چهارم
بعينها إلى عدم استخدامها عند غير أبنائها  بشرية بمجموعة اللغةيؤدي ارتباط  و« :عربي متن

عن باقي أبناء البالد بحـواجز   منفصلة اللغةأبناء هذه  جماعةخصوصا إذا كانت  العامةلألغراض 
  ).10 :2003 (حجازي» طبقيةأو  دينيةأو  حضاريةأو  جغرافية

ن نـزد  كـار گيـري آ   ها منجر به عدم به خاصي از انسان ةارتباط زبان به مجموع«: ترجمه
اهـل زبـان از ديگـر افـراد      ةويژه كه مجموع هب ؛شود مي كالن هاي زبان براي هدف غير اهل
  ).26 :1379(حجازي  »دليل موانع جغرافيايي يا تمدني و يا طبقاتي جدا باشد كشور به
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گونـه   آيد و بهتر بود متـرجم آن را بـدين   مي نظر كمي نامأنوس اول اين ترجمه به ةجمل
 ةشكال اصلي اين ترجمه در جملـ اما ا؛ ...»اي  داشتن زبان با مجموعه ارتباط« :كرد مي ترجمه

جملـه   شـرط آمـده و  » إذا« كنيم كه حـرف  مي عربي مالحظه متنِ دومِ ةدوم است. در جمل
شود.  فارسي مشاهده نمي ةكه اثري از اين معنا در ترجم درحالي ؛متضمن معناي شرط است

  ذيل ترجمه شود: ةگون هله بشود جم مي نهاد پيش بنابراين،
كارگيري آن نزد غير  ها منجر به عدم به خاصي از انسان ةاستفاده از زبان توسط مجموعـ 
زبان از ديگر افـراد كشـور    اهل ةويژه اگر مجموع هب ؛شود مي كالن هاي زبان براي هدف اهل
  و يا طبقاتي جدا باشد. ،دليل موانع جغرافيايي، فرهنگي به

  :مثال پنجم
من الفصحى مكانها  كثيرةلننظر في حديث المثقفين العرب حيث تتخذ عناصر  و« :عربي متن

  ).23 :2003(حجازي » المحليةإلى جانب عناصر أخرى من اللهجات 
فراوانـي از زبـان    هاي بينيم كه عنصر مي عرب هاي كرده ر سخن تحصيلد« :ترجمه

(حجـازي   »دهنـد  مـي  محلـي  هـاي   فصيح جاي خود را به عنصرهاي ديگري از لهجه
1379 :29.(  

ايـن   .اسـت » إلـى جانـب  «اشكال اين ترجمه در برداشت اشتباه متـرجم از عبـارت   
جـاي كسـي يـا    «است نـه   »در كنار كسي يا چيزي بودن«معناي  هعبارت در اين جمله ب

  ).134 :1385(البعلبكي  »چيزي را گرفتن
  شود: مي نهاد عربي پيش ةذيل براي جمل ةترجم بنابراين،

كنيم كـه عناصـر زيـادي از زبـان      مي هاي عرب مشاهده كرده در سخنان افراد تحصيلـ 
  روند. مي كار ههاي محلي ب فصيح در كنار عناصري از لهجه

  
  گيري . نتيجه6
كار آساني نيست و مترجم در ايـن راه   العربية اللغةعلم  أسسكتابي با حجم  ةترجم ،يقين به

 ةآن بهـر  ةخوانندگان اين ترجمـه بـا مطالعـ    ،شك متحمل زحمات زيادي شده است. بدون
توان يافت كـه   اي نمي ترجمه ،درهرحال ،عربي خواهند برد. اما شناسي زبان ةزيادي در زمين

ايـن ترجمـه نتـايج     نقص باشد. از مطالبي كه در اين مقاله ارائه شد درباب خالي از عيب و
  شود: مي ذيل حاصل
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و از برخي كلمات مشـترك بـين   ده نكرنظر الزم را اعمال  گزيني دقت مترجم در واژه .1
كه در هر دو زبان معناي  اين تصور بهاست، ده كرخود استفاده  ةزبان عربي و فارسي در ترجم

  ؛متفاوت است كه معناي آن در دو زبان كامالً آن حال ؛ساني دارند يك
و ايـن موجـب شـده اسـت در      ؛بندي مفرط مترجم به ساختارهاي زبـان عربـي   پاي .2

  ؛چندان كم ترجمه گنگ و نامفهوم از آب درآيد  مواردي و آن هم نه
در موارد زيادي  دليل، همين به ،مترجم از مسائل نظري ترجمه شناخت كافي نداشته و .3

  ؛شده است  و اضافه دچار لغزش نشيني كلمات و حذف چون هملي ئمسادر 
هـا   در برگردان آن دليل، همين به ،مترجم معناي درست برخي از جمالت را درنيافته و .4

  شده است. ناپذيري هاي اغماض دچار لغزش
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