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  يشناس يمعنكتاب  ةو نقد ترجم يبررس

  *زاده مهين حاجي

  دهيچك
 بـه خـود گرفتـه    يتـر  بـيش  ةعمق و دامن يشناس يدر عصر حاضر، مباحث مرتبط با معن

 انـد  عرضه كرده زمينهن يدر ا يمختلف يها هين رشته مباحث و نظريا انديشمندانو  است
. اسـت ه صورت علمي مسـتقل مطـرح شـد    به ،شناسي معنيويژه  به ،يشناس زبانو دانش 
ـ    اسـت اين دانشمندان احمد مختار عمـر   ةازجمل ـ  علـم  ليف كتـاب أكـه بـا ت بـه   ةالدالل
سيدحسين سيدي بـه زبـان فارسـي    يادشده را اثر  پرداخته است. شناسي معنيهاي  هينظر

بـا تكيـه بـر روش نقـد و      ،پژوهش حاضـر درصـدد اسـت   نگارنده در برگردانده است. 
 زمينـه ايـن   ت آن را بازشناسـاند. در و نقاط ضعف و قـو  كندتحليل، اين اثر را واكاوي 

ج ينتـا آن پرداخته شده است.  ةسپس به نقد ترجم و نخست به بررسي اجمالي متن مبدأ
درسي براي  عنوان يك كتاب كمك بهتوان  مياثر حاضر فقط كه از دهد  پژوهش نشان مي

ايـن اثـر   ؛ امـا  دكراستفاده  و ترجمه ،كاربردي يشناس زبانشناسي،  دروس فقه اللغه، واژه
  ندارد.  جامعيت يك كتاب درسي را

  ، نقد ترجمه.شناسي معنيزبان عربي، كتاب  احمد مختار عمر، :ها دواژهيكل
  
  مقدمه .1

خاص  موردتوجه اخير هاي سال در كه است شناسي معني يشناس زبان دانش هاي بخش از يكي
كه  رود مي انتظار ،پردازد مي زبان ةمطالع به يشناس زبان جاكه ازآن است. گرفته قرار انشناس زبان
كـه   اسـت  همـراه  مشكالتي همان با »معنا«تعريف  بپردازد. اما معنا ةمطالع به نيز شناسي معني
  ها دارند. و اقسام اين ،»زبان« ،»جامع« ،»واژ« ،»واژ تك« ،»هجا«با تعريف ان شناس زبان ةهم
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 فهميـدن  زبـان در  يـك  بـه  گويـان  سـخن  توانـايي  شناخت شناسي معني از اصلي منظور

 چـه دليـل   بـه  كه دريابد بايد شناس زبان و است ديگر يك منظورهاي به بردن پي و ها صحبت

آن  لذا و شده رومتص آن براي مفهومي و معني كلمات از اي پاره شنيدن با زبان يك گوي سخن
 زبان هم جمالت از بعضي نيز و خواند مي مهمل و معني بي را ديگر برخي و داند مي بامعني را

 اگـر  حتي ؛كند مي رد معني بي جمالت عنوان به را ديگر بعضي و پذيرد مي و فهمد ميرا  خود

 يـك  معنـي  )1933( بلومفيلـد  .)197: 1383(بـاقري   ها را نشـنيده باشـد   از آن يك هيچ قبالً

 آن كه شنونده از و پاسخي كند مي ادا را سخني گوينده كه موقعيتي«از  عبارت را زباني صورت

  .)97: 1389(ضياء حسيني  داند مي» شود مي باعث سخن
دسـت   ييهـا  يزبان بـه آگـاه   ةشروع شد كه بشر دربار ياز هنگام يمعن ةدربار يبررس

 ياز معن يپنهان يها هيابهام الفاظ و جمالت، ال يرغم ظاهر روشن و ب به ،افت كهيافت و دري
 هـا را اسـتنباط كنـد.    عبـارت آن  يال ها توجه كند و البـه  به آند يبا وجود دارد كه مخاطب 

نـه  ين زميهستند كه در ا يميازجمله ملل قدو علماي اسالمي  ،ها يروم، ها يها، هند يوناني
  اند. انجام داده يتوجه جالباقدامات 

بـه   يم رخ داده و ابعاد خاصيدر مفهوم اصطالحات قد ياريبستحول  ،معاصر ةدر دور
افتـه اسـت.   يبحـث در آن گسـترش    ةه خارج و دامنياول يها خود گرفته كه از آن پژوهش

م آن در دوران معاصر متبلور شده ياست كه مفاه يهمان اصطالحات وجز» داللت«اصطالح 
علـوم   ز بـا يشود و ن يمردم را شامل م ياز زندگ يمختلف يها عرصهو پژوهش در آن است 

كرده  دايو علوم ارتباطات تداخل پ ،، منطقيشناس ، جامعهيشناس ل روانيازقب يمختلف بشر
د واقـع  يـ ن علـم جد يه و اساس چنديعنوان پا به يشناس يكه در آن معن يرين تصوياست. ا
 يايقضـا  يبررسـ « ،مختـار عمـر   ةگفتـ  بـه  ،زبان است و يتخصص يها پژوهش ةجيشده نت

شناسـان   و بـه دسـت زبـان    يخـاص پژوهشـ   يهـا  وهيو به ش يبه مفهوم علم يشناس يمعن
  ).22: 1982(مختار عمر » ن استينو يشناس زبانمطالعات  ةمتخصص ثمر

 يشـود و  ي. گفته مـ را انجام داد يمعن دربارةمعاصر  ين پژوهش علميال اوليشل بريم
نظـر از   صرف ،است كه ين كسياست و اول يمتعارف امروز يمعنا به يشناس يمؤسس معن

. وضـع اصـطالح   پرداخـت  يخـود معنـ   يها به بررسـ  سال يدرط ،يتحوالت معن يبررس
ن موضــوع يــيانــد. او در تع را بــه او نســبت داده يزبــان يهــا پــژوهش يبــرا »كيســمنت«

ـ    ها و مطالعـات زبـان   از تالش ،شك يب ،و وضع اصطالح آن يشناس يمعن  ش ازيشناسـان پ
ن اسـت كـه   يال در ايشل بريلت ميكه فض اند دهين عقيبر ااي  هخود بهره برده است. اما عد

ف كـرده اسـت و   يلأت شناسي معني در كوششي نامبا  يشناس يدرباب معن يكتاب مستقل يو
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ــيــدر آن از اهم ــ يدر بررســ يديــســخن گفتــه و روش جد يشناســ يت علــم معن  يمعن
  .)245: 1997؛ سعران 104: 1986 ي(المسد است  كرده  ابداع

آن بـا   ةو رابطـ  يمعن متعلق به يها شه در پژوهشياندحائز اهميت آن است كه  ةاما نكت
 مسـلمان م يقد يكه علماست ا يموضوعاتره يقت، و غيمجاز و حق ،نيتضم، شتقاقاالفاظ، 
ـ   يل آن هم عمـدتاً بـه غنـا   يده بودند. دليها اهتمام ورز ها به آن يياروپاقبل از   يزبـان عرب

ـ هـا و القا  يتداع يدارا يدر زبان عرب يچون هر لفظ ؛گردد يبازم اسـت و در   يمختلفـ ات ئ
اند  آن براتفاق  به همه شناسان معاصر رود. زبان يكار م به يمتفاوت يمختلف با معان يها بيترك

در اواخـر قـرن    ين زبـان ينـو  يهـا  صورت پژوهش بهان يياروپانزد  ييمعنا يها كه پژوهش
 يهـا  ها نـزد عـرب پـژوهش    ن پژوهشياما غالب ا .)23: 1990 رضابونا( نوزدهم آغاز شد

ل يتفصـ  آن بـه  يهـا  از جنبـه  ياريش در بسيها پ قرن ان اسالميشناس زبانهستند كه  يميقد
از  يز در برخـ يان معاصر نشناس زبانامروزه  يكه حتاي  هگون هب ؛اند سخن گفته و بحث كرده

 يين معناينو يها هيعنوان نظر كه امروزه به ياتياند و نظر دهينرس ها آن يبه پا موضوعاتآن 
ـ   ها قرن از آن يكنند برخ يمطرح م مطـرح شـده بـود و     مسـلمان  يش توسـط علمـا  يهـا پ

راث يـ به علـت عـدم شـناخت م    يا گاهياند  ها پرداخته به تكرار آن اًنيان معاصر عشناس زبان
هـا   ن بار است كه به ذكـر و طـرح آن  ياول يكردند كه خود برا يگذشتگان تصور م يفرهنگ

 ةعمـق و دامنـ   يشناس يدر عصر حاضر، مباحث مرتبط با معن ،درهرصورت ،. امازندپردا يم
 زمينـه ن يـ در ا يمختلفـ  يهـا  هيـ ن رشته مباحث و نظريا يبه خود گرفته و علما يتر بيش

چـه فاقـد    و آن ادار اسـت چـه در زبـان معنـ    آن ةپژوهش دربار ي،طور كل هب .اند عرضه كرده
ن يـي حاصل آن است كه تع ةجينت رد كهيگ يت مئمعاصر نش يعلما ةشياز اند اغلبمعناست 

و ثابت  يقطع ياريدشوار است و محال است كه بتوان مع يجمله امر يكامل و مطلق معنا
سـمت تحـول و تجـدد     ت زبان بـه يعت و ماهيرا طبيز ؛جمله اتخاذ كرد ين معناييتع يبرا
ز احمـد مختـار عمـر ا    ).46: 1388زاده  (حـاجي  رديپـذ  يز را نميش دارد و منطق تجويگرا

ليفـات  أآيـد. وي در ايـن زمينـه ت    شمار مي شناسي در مصر به معني  ةدانشمندان معاصر حوز
مـوردنظر   ةتـرين كتـاب وي در حـوز    مشهورترين و جامع ةالدالل علممتعددي دارد. كتاب 

سيدحسـين   1385با رويكرد پرداخت به معنا در قاهره منتشـر شـد و در    يادشدهاست. اثر 
پـژوهش   ارنـده در گن .به زبان فارسي برگرداندآن را  ،استاد دانشگاه فردوسي مشهد ،سيدي

بايد درنظـر داشـت    ،د. البتهكنآن را نقد و كنكاش  ةويژه ترجم هكوشد اين اثر و ب حاضر مي
ا اثـر  يـ ك كـار  يگرفتن از  راد و اشكاليشود ا يچه از نقد در نظر اول به ذهن متبادر م آن كه
، بلكه علـم  يتراش است نه اشكال يريگ راد و خردهياما درواقع نقد نه ا ؛است يو هنر يعلم
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قواعـد و   يعلم يها ر رشتهيك اثر است كه مانند ساي يزان اعتبار علميو سنجش م يابيارز
 همـة نقـد در   ،امروزه .شود يگفته م» نقد يشناس روش«اصول خاص خود را دارد كه به آن 

 يهـا  دگاهيـ رفت روزافزون علوم از د شيوجود دارد و با پ يو ادب ،ي، هنريعلم يها عرصه
 .سـم يمدرن پستو سم، يمدرن  ك،يدگاه هرمنوتيشود، مانند نقد ازد يسته ميمختلف به آن نگر

 يهـا  يريـ گ كنـد تـا از خـرده    يكه به ما كمـك مـ   نيبرا عالوه ،از اصول نقد يآگاه بنابراين،
شـود   يسبب م ،ميگران برحذر باشيآثار د ةدربار يو بعضاً به دور از اخالق علم يراصوليغ

م يدوار باشـ يـ م و اميگران قضاوت كنيآثار د ةگاه دربار آن .ميكارشناسانه مسلح شو يديبه د
جامعه را فراهم آورد و  يعلم ةتوسع ةنيتوان زم يمند است كه م و ضابطه يكه با انتقاد اصول

ـ   ارندةگن ،يكردين رويبه چن باتوجهق گشود. يعلم و تحق يبه رو يديجد يها روزنه  ةمقال
  .كند يبررسشكلي و محتوايي  ةآن را ازجنب ةاثر مذكور و سپس ترجمكوشد  يحاضر م

  
  معرفي كلي اثر .2

صـفحه بـه    297و  چهـار بخـش  در  احمد مختار عمـر  را  )شناسي معني( ةالدالل علم كتاب
ن نكات موردبحـث  يتر مهم ياجمال يمعرف كتاب مذكورهدف . ر درآورده استيرشتة تحر

كه با اشـراف نويسـنده بـر مباحـث      استسازي اين مباحث  و بومي يشناس يدر دانش معن
  جديد اين كار تاحدي ميسر شده است.

 معرفـي  را حـوزه  ايـن  در نـو  رويكردهاي چنين هم و شناسي معني مباني  اهم كتاب اين
 معنـايي  هاي نظريه تا گرفته افالطون از معني، زمينة در غربيان آراي به كتاب اين در. كند مي

 علمـاي  برخـي  آراي نيـز  و آن بـه  نزديك و بيستم قرن در غيره و ،فيلمور بلومفيلد، فرث،
 از .اسـت  شـده  پرداختـه  غيـره  و تفتـازاني  و سيوطي تا گرفته جني ابن و سيبويه از اسالمي

هـاي   بـا حـذف بحـث   هاي بارز اين كتاب تلفيق نظريات جديد و قديم درباب معنا  يژگيو
  نويسنده ميان مباحث جديد و قديم پلي زده است. ،. درواقعاستاري تكر

  :خته شده استپردا به مباحث زير  ،در قالب چهار بخش ،الداللة علم كتابدر 
هـاي معناشناسـي،    در بخش اول كتاب، نويسنده در پنج فصل به مباحث كلي در قالـب 

  .خته استپردا و سنجش معنا  ،معنانگرش تاريخي، واحد معنايي، انواع 
هـاي جديـد    نـوين و نظريـه   شناسـي  معنيهاي  بخش دوم به ماهيت داللت در پژوهش

 ةبافـت، نظريـ   ةرفتـارگرايي، نظريـ   ةارجـاعي و تصـوري، نظريـ    ةشناسي ازقبيل نظري معني
  است.شده و رويكردهاي ديگر اختصاص داده  ،تحليلي ةهاي معنايي، نظري حوزه
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د معنايي در قالب مباحث انواع روابط معنايي ازقبيل اشتراك لفظي، اضداد، مشكالت تعد
ان معاصر شناس زبانكه نويسنده ديدگاه قدما و  استبخش سوم كتاب  وضوعاتترادف مو 

  است.ده كررا با هم تلفيق و مقايسه 
به تغيير معنا و مشكالت داللـت   ،»تطبيقي ــ تاريخيبررسي «با عنوان  ،در بخش پاياني

  تفصيل پرداخته شده است. در ترجمه به
علمـي دانشـگاه    يئـت دكتر سيدحسين سيدي، عضو هرا اين اثر ، طوركه اشاره شد همان

 را ويراستاري آننيز و دكتر رضا زمرديان و دكتر علي منتظمي  ترجمه كرده ،فردوسي مشهد
  .اند داده انجام
  
  آثار احمد مختار عمرنامه و  زندگي 1.2

 1933آيد. در  شمار مي شناسي در مصر به معني  ةاحمد مختار عمر از دانشمندان معاصر حوز
در قاهره متولد شد. پس از حفظ قرآن به دانشگاه األزهر و سپس به دار العلوم راه يافـت و  

شناسي در مقطع كارشناسـي ارشـد بـا تحقيـق      زبان ةپس از اخذ مدرك كارشناسي در رشت
 اللغـة وي بود و بعـدها انتشـارات مجمـع     ةنام كه موضوع پايان ،فارابي األدب ديوان دربارة

در همان رشـته   ،سپس .التحصيل شد د، فارغانچاپ رس جلد به پنجدر آن را در قاهره  لعربيةا
 هاي التربيه در طرابلس در دانشكدهعنوان استاد  دكتراي دانشگاه كمبريج شد. او به ةوارد دور

  دانشگاه قاهره مشغول به تدريس شد. دار العلومِ ةدانشگاه كويت و دانشكد (ليبي) و األدابِ
اين امر مـانع از آن   ،شناسي بود معني ةتخصصي احمد مختار عمر در زمين ةهرچند رشت
زبان و ادبيات عربي هاي مختلف  آزمايي نكند. وي در حوزه هاي ديگر طبع نشد كه در رشته

  كند: مي مباحث زبان عربي اثبات ةگامي او را در زمين صاحب اثر و نظر بود. سه اثر زير پيش
 ؛موردنظر است ةترين كتاب در حوز كه مشهورترين و جامع الداللة علم كتاب ـ 
شناسـي   مباحث علم زبان ةروش او در زمين النوع و اللغة و اللون و اللغة هاي در كتابـ 

 ؛سابقه بوده است بي
 ةانطبـاق مباحـث قـديم و جديـد در حـوز      ةكه در زمينـ  العربي المعجم صناعةكتاب ـ 
  آيد. شمار مي نويسي اثري ارزنده به معجم

  موضوعات زير است: ةرويكرد پژوهشي اين مؤلف در زمين
هـاي آواشناسـي، صـرف،     ان عرب در زمينـه شناس زبانترين دستاوردهاي  تعريف مهمـ 
 ؛شناسي و معني ،نويسي معجمنحو، 
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 األدب ديـوان شناسي ارزشمند كه در ايـن زمينـه بـه تحقيـق      متون زبان ةتحقيق دربارـ 
 ؛پرداخته است ةاللغ في المنجدو كتاب  فارابي
هايش از انگليسي به عربي يا  ازطريق ترجمه يشناس زبانپرداختن به مباحث جديد در ـ 

 ؛جديد در اين زمينه است ليفاتي كه مشتمل بر مباحث قديم وأت
 المكنـز  معجـم ، قراءتهـا  و كـريم  قـرآن  الفاظ موضوعي فرهنگها مثل  ليف فرهنگأتـ 
 المعجـم  صـناعة و ، الكـريم  القرآن في رةالحضا الفاظ معجم، اللغوي الصواب معجم، الكبير

 .الحديث
 األساسـي  المعجممثل  ،ها نيز مشاركت داشته است ليف برخي معجمأچنين در ت او همـ 

 .القرآنيه القراءات معجمو 
 العربيةهاي  توان به كتاب ها كه در اين زمينه مي تصحيح انحرافات زباني رايج در رسانهـ 

 اشاره كرد. اإلذاعيين و الكتاب عند المعاصرة العربية اللغة أخطاءو  الصحيحه
 النحـو  مثل ،هاي صحيح هايي در تسهيل قواعد زبان عربي و معرفي روش ليف كتابأتـ 

 .النحويه القواعدو ، اللغويه التدريبات، األساسي
 تـاج او بر سه جزء كتـاب معجـم    ةمانند حاشي ،نويسي براي برخي كتب قديم حاشيهـ 

  عبدالوهاب قرطبي. التجويد في الموضحي و كتاب زبيد العروس
 
  يقرآن علوم ةنيزم در مؤلف آثار 2.2

 دكتر همكاري با جزء هشت در را القرآنيه القراءات معجم كتاب زمينه اين در: قرآني قراءات
 القرآن أللفاظ الموسوعي المعجم كتاب سپس،. است درآورده تحرير رشتة به سالم عبدالعال
 .است كرده ليفأت 2002را در  قراءاته و الكريم

 دراسـات ، القـرآن  لغـة نـد از:  ا مند مؤلف در اين زمينه عبـارت  قرآن: آثار ارزش زبان
 و االشـتراك ، الداللة و البنية في ةاسدر :الحسني اهللا اسماء، قراءاته و الكريم القرآن في لغويه
 الكـريم  القـرآن  فـي  ةالحضـار  ألفـاظ و نيز كتـاب   احصائيه ةدراس :الكريم القرآن في التضاد

)http://shamela.ws/index.php/author(. 
  

  تحليل ابعاد شكلي اثر .3
 از ،و خواننـدگان  انيدانشـجو  قيسال و يروح اتيخصوص به باتوجه ،كتاب يظاهر تيجذاب

  .است مؤثر يريادگي امر در يزانندگيبرانگ ازجهت و است برخوردار يت خاصياهم
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 است ك ساختماني يرونيب ينما مانند كتاب جلد رايز است؛ مهم موارد از كتاب جلد نوع

 يها كتاب جنس جلد و نوع تيفيك .است آن جلد دنيد كتاب با خواننده برخورد نينخست و
 طـرح  يبا سـادگ  كه يدرصورت ها آن جلد بودن رنگ خوش و طرح خوش و يدانشگاه يدرس

 يطراحـ  خواهد شـد.  آن يمحتوا و كتاب با خواننده يعاطف ييسو هم ساز نهيزم باشد، همراه
  .شود يم كتاب عطف و ،جلد پشت جلد، يرو طرح شامل كتاب جلد

انتشـارات  همـت   بـه صـفحه   224جلدي در قطـع وزيـري در    صورت تك اثر حاضر به
 رسـد طـرح   مينظر  چاپ رسيده است. به هزار نسخه به شمارگان بادانشگاه فردوسي مشهد 

) ندارد. بهتر بود طـرح روي جلـد   معناشناسي( آن ارتباط چنداني با عنوان كتاب روي جلد
  .كرد ه ميشد كه به ژرفاي متعلق به معنا اشار اي انتخاب مي گونه به

دليل صفحات خالي در اين اثـر   ويژه قرارگرفتن بي بندي صفحات به آرايي و قالب صفحه
كـه بايـد    كتاب از ساختار زيبا و جذابي برخوردار نباشـد. درصـورتي  است كه ه شدموجب 
  داشت درنظر

 تأمل و راستاريو مشورت با ستيگراف است. ساختمان يطراح به هيشب كتاب ييآرا صفحه

 چون كه هم ،فصل هر آغاز در كه كند يم مشخص يبند فصل و كتاب مطالب فهرست در

 يوارد فضـا  كـه  كند احساس آن دنيد با خواننده تا بسازد يدر و درگاه چه ،است ياتاق
  ).82: 1377 دار و پشت است (انوري شده يديجد

 از مسائل صوري توجه به صحت چاپ اثر است. ظرافت و نفاست در جاييكي ديگر 
اول واجـب اسـت بـرآوردن حـداقل      ةچـه در درجـ   خود مطبوع و غالباً مستحب است؛ آن

توان ايراد گرفت كه صفحات بر هم سـايه   انتظارات معقول است. به مصالح چاپ وقتي مي
حـروف نامتناسـب بـا مـتن خيلـي       ةبيندازد يا فرضاً مركب محو يا حروف ساييده يا انـداز 

شود. صـحافي كتـاب    ر حاضر چنين ايرادي مشاهده نميكه در اث درشت يا خيلي ريز باشد
شـماربودن اغـالط چـاپي آن     نيز خوب و بدون ايراد است. از ديگر محاسن اين اثر انگشت

اثـر  ترجمة ايـن  شود. اما در  وفور ديده مي ها اين موارد به سفانه در برخي كتابأاست كه مت
  شود: هايي اشاره مي جز چند مورد مشاهده نشد كه به نمونه

 »كتاب شامل دوازده فصل اول است« ؛)27 :1385مختار عمر » (هايي بسياري نكته« مثال:
  ).77 همان:( »است«جاي  به »بست« ؛)34 همان:(

نمايد.  طبيعت برگردان از زباني به زبان ديگر اقتضاي ويراستاري دقيق ادبي و علمي را مي
بودن موضوع آن، نيازمند ويرايش ادبي و تخصصي اسـت.   به تخصصي باتوجه ،اثر حاضر نيز
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ويراسـتاري علمـي    يشناسـ  زبـان ن و اهـل فـن   ادو تن از متخصص اثر رااين  كه رغم اين به
نگرفتـه  انجام درستي  يابي واژگان تخصصي به شود كه معادل ، موارد زيادي ديده مياند كرده
  خواهد شد). هاي آن در بخش گزارش ارزيابي ترجمه بيان (مثال است

از ترجمه يا تأليف است كه حتمـاً بايـد    نثر يك اثر اعمْ صوري از مسائل مهم ديگر يكي
مـتن   ييرسـا  هاي يـك اثـر اسـت.    شيوا و رسا باشد. سالمت نحو و نثر از نخستين بايستني

 مباحـث  و فراخـور  زهيپـاك  ييانشا با بودن، مفهوم نيدرع ،كتاب يمحتوا« كه است آن يمعنا به
 »ن شـود يتـدو  و هيـ ته مربـوط  نـة يزم خـاصِ  يرهـا يتعب و اصـطالحات  بـه  آراسـته  و يعلم

  .)19: 1382  (كاردان
 مستلزم امر نيا باشد. برخوردار ييمعنا انسجام از كتاب نثر يعني متن بودن روان ن،يچن هم

 زيـ ن و بند كي يها جمله انيم دوم،؛ شود نشانده خود يجا در سخن ياجزا ابتدا كه است آن
 .دشو برقرار ارتباط و ونديپ قسمت كي يبندها  انيم

اثـر   ةطـور كلـي ترجمـ    بـه  تـوان گفـت   حاضر نيز مـي  درخصوص رواني و رسايي اثر
هـا روان و   مانند فصل اول از بخش اول، ترجمه ،برخي فصول دست نيست؛ هرچند در يك
 هـاي ديگـر از روانـي و    فصـل  ،شمار است و اشكاالت موجود در ترجمه انگشت سترسا

از  خـورد و  چشـم مـي   ها به و ابهامات زيادي در جمله يستويژه رسايي الزم برخوردار ن هب
هـا بـا    بسياري از موارد ترجمـه   در .نيز استفاده نشده است شناسي معنياصطالحات خاص 
عـدم   سـبب  بـه  ؛درستي استنباط نشده است و مقصود نويسنده به استمتن اصلي ناسازگار 
  هاي نادرست دوچندان شده است. هامات و ترجمهويراستاري ادبي اين اب

 يزبـان  يها شاخص يكي از متن يدستور ساختار تيفيك و ينگارش قواعد تيرعا زانيم
 الخط رسم يدست كي است شود. الزم يم مربوط زين كتاب يادب راستاريو به ينحو به كه است

 كتـاب  نثـر  در يفارسـ  ادب و زبـان  فرهنگسـتان  بمصو يفارس خط دستور تيرعا زانيم و

 .شود رعايت
در اثر حاضر قواعد عمومي نگارش چندان رعايت نشده كه در اين ارتبـاط مـوارد زيـر    

  شود: بيان مي
 ؛سجاوندي مناسب در بسياري از موارد هاي نشانهاز  نكردن استفادهـ 
اين توهم كه مفهوم « ، مانند(،) ميان برخي جمالت وابسته به همويرگول قرارنگرفتن ـ 

امـا  « ؛»[،] همـان مفهـوم معنـايي اسـت كـه ...      معنايي كه بلومفيلد به آن حمله كرده اسـت 
كه تعريف دقيقي از معنا در رابطه با هر ساخت در زبان ارائـه   بلومفيلد معتقد است براي اين
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چـه داللـت    نآ« ؛».[،] ناگزير بايد علم دقيقي از هر چيز در جهان گوينده داشته باشيم دهيم
[،] آن است كـه وي   طور مطلق معنا را موردحمله قرار نداده است كه بلومفيلد به ايندارد بر 

  ؛»اي به نام رفتارگرايي بررسي معنا ارائه نموده است. روش يا نظريه
هـا   [،] رويكـرد عـرب   بعـد از ايـن  « ماننـد ؛ زمدر مواقـع ال  ويرگولنكردن از  استفادهـ 
  ؛»گشت.  متنوع
معناشناسي درخـالل ايـن   « مانند؛ (؛) در جايگاه مناسبويرگول  از نقطه نكردن استفادهـ 

[،] ريچـاردز و آلفـرد كورزبسـكي مـرتبط اسـت و آن را بـه        هايي چون اوگدن دوره با نام
[؛] هرچند كه جـدايي و قطـع    فلسفي منطبق نبود طور كامل با خط سير مسيري بردند كه به

  ؛».ارتباط كامل محقق نگشت
 ،»به ايـن خـاطر  «؛ مانند جاي اصطالحات ادبي اي به اصطالحات محاورهكاربرد برخي ـ 

  ؛»در رابطه با«و ، »كه خاطر اين به«
 ندارند،  و وضوح معنايي نيزيستند جمالتي كه روان و رسا نـ كاربرددر رابطه بـا  « مانند

حرارت يا سردي در رابطه بـا هـر    ةحرارت، وضع معيار سنجش، پس از تعيين درج ةدرج
  ؛».كلمه به شكل زير ممكن است

تحليلـي   ةاما تفاوت اين روش با نظري« مانند، مكرر از يك واژه در يك جمله ةاستفادـ 
 تعريفـي دقيـق را   تعريـف كنـد كـه    ارسطويي پيروي مـي  ةاز قاعد تعريفاين است كه در 

  ؛»... دهد مي را در جنسي قرار تعريف قابل ةداند كه كلم مي
د)، خـور  چشـم مـي   وفور در اثر بـه  اين مورد به( هم سرِ مكرر از دو فعل پشت ةاستفادـ 

دهنده يـا   هاي تشكيل تحليلي نزديك است كه درپي حصر ويژگي ةاين روش به نظري« نندما
  ؛».است دهند تشكيل ميهايي كه محتواي كلمه را  لفهؤم ةمجموع
بلومفيـد  ، )firth( جـاي فـرث   ورث بـه ، ماننـد  عدم كاربرد صحيح برخي اسامي التينـ 

  جاي الينز. النيز به، جاي بلومفيلد به
  

 تحليل ابعاد محتوايي اثر .4
هـاي مـرتبط بـا     هاي پنهان و زيرين پديده كند تا اليه به محقق كمك مي ي اثرتحليل محتوا

گيـرد   به اهدافي كه پژوهش در راسـتاي آن انجـام مـي    و دست آورد هموضوعِ پژوهش را ب
  .)95: 1370(طالقاني  نزديك شود
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 با دو از آن توان مي كه است نوشته در ساختار گونه دو تابع ازطريق نوشته ارتباط چگونگي
 و اجـزا  ميان روابط دروني ساختار از غرض .كرد ياد بيروني ساختار و دروني ساختار هاي نام

 يـك  منظـور،  بدين كند. خواندن مي قابل را آن و بخشد مي هويت را نوشته كه عناصري است

 تصويري، ها، تدابير فصل بندها، جمالت، عبارات، كلمات، درست ازطريق تركيب دباي نوشته

از  ديگـر  مشابه آثار از ممتاز و مشخص اثري عنوان به آورد كه پديد را واحدي» كل« آن جز و
  باشد. برخوردار مند هدف و دار سازمان ساختاري

  
  ساختاري نقد درون 1.4

  نظم منطقي و انسجام كلي اثر 1.1.4
 يمعقـول و هاي دست بشر بايـد سـاختمان منطقـي     ها و آفريده كتاب نيز مانند ساير فعاليت

  .يعني سازواري و انسجام منطقي دروني ؛داشته باشد
توان گفت كه مطالب آن تا حد زيادي پراكنده و بدون انسجام  درخصوص اثر حاضر مي

اسـت.   شدني سهولت استنباط به فهرست تفصيلي مطالب به له با نگاهي گذرائاين مس ؛است
بنـدي   صورت خيلي جزئي و ريز و بدون دسته كه مطالب هر فصل به ،فهرست تفصيلي اثر

ْ موجب شده كه به خواننده چنين القـا شـود كـه در مـتن كتـاب      ،دهشبندي  منطقي فهرست
 ؛رسـند  نظر مي ناوين فصل بهگاه مطالب گسيخته از ع رند وندامطالب ارتباط چنداني با هم 

  .شود ميوضوح مشاهده  ها به ويژه در ميان برخي فصل هاين پراكندگي ب
كه  ،و بخش دوم ،دارد اختصاص كه به كليات ،مطالب مندرج در بخش اول ،براي نمونه

دارد، از نظم مناسب منطقي برخوردار است. پـس از  اختصاص به رويكردهاي بررسي معنا 
شـد و دو   مـي لف وارد موضوع اصـلي رشـته   ؤتر بود م رسد شايسته نظر مي به ،ها اين بخش

و در اين دو بخش به  داد مياختصاص  بخش را به معناشناسي واژگاني و معناشناسي جمله
  .ختپردا ميبررسي تفصيلي معناشناسي از ديدگاه قدما و معناشناسان معاصر 

ريخي اختصـاص دارد، مطالـب   كه به نگرش تا ،در فصل دوم از بخش اول ،براي نمونه
شناسي از گذشـته تـا    بدون انسجام و نظم منطقي مطرح شده و سير تاريخي مطالعات معني

هـاي   به ديدگاه باتوجه ،رسد بررسي اين سير تاريخي نظر مي ه نشده است. بهئحال روشن ارا
 ةويژه مكتب سـاختارگرايي و مكتـب گشـتاري در دور    هب ،صاحبان مكاتب مختلف معنايي

  ي به بحث بدهد.تر بيشمعاصر، نظم و انسجام 
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مباحـث مربـوط بـه     ،هـا  ديگري از عدم انسجام و نظم منطقي اثر در درون فصل ةنمون
كـه   اسـت شش فصل شامل كه اين بخش  ست، ايعني رويكردهاي بررسي معنا ،بخش دوم

فصـل ششـم بـه بررسـي     در تفصيل بيـان شـده و    ترين رويكردها به در پنج فصل اول مهم
كه مطالب آن در دو صـفحه تنظـيم    ،اما در اين فصلاست؛ شده رويكردهاي ديگر پرداخته 

  شده، بسياري از رويكردهاي مهم موردغفلت واقع شده است.
مترجم تدوين و تبويب متن  وان گفت كهت مي ،كه اين اثر ترجمه است اين به باتوجه ،البته

  .اصلي را رعايت كرده است

  اثر منابع بررسي 2.1.4
و منـابع   اشـد ببايد زودياب و معقول اثر  هر هاي يادداشت يا ها پانويس و ارجاعات سيستم
  شده در يك اثر علمي بايد از اعتبار كافي برخوردار باشد. استفاده

منـابع   منابع انگليسي و ةتوان گفت كه عمد كاررفته در اثر مي درخصوص اعتبار منابع به
بـراي تبيـين    تـر  بيشكه  ،دوم نيز معتبر هستند كه البته منابع دست اول و عربي منابعي دست

  شوند. موضوعات بحث استفاده شده است، جزو منابع معتبر و جديد محسوب مي
شود، مؤلـف تـا حـد     كه اثر تا حدودي قديمي محسوب مي اين به باتوجه ،رسد نظر مي به

  ليف كرده استفاده نموده است.أت زيادي از منابع جديد موجود در زماني كه كتاب را
ـ اهميـت و جز  (ارجاع) در تحقيق و پژوهش شـايد موضـوعي بـي    دهي آدرس ةشيو ي ئ

ـ      اما اهل ؛شمار آيد به  رو هسـتند و محافـل علمـي در    همطالعـه و تحقيـق پيوسـته بـا آن روب
  نظر دارند. چگونگي اعمال آن اختالف

دهي علمي تـا حـد    به اصول منبعكيفيت استنادات و ارجاعات اثر حاضر ازجهت توجه 
 ؛ زيـرا دست نيسـتند  شود كه استنادها يك شود؛ اما گاه مشاهده مي زيادي خوب ارزيابي مي

  صفحه. ةاز كتاب يا مقاله)، شمار (اعم اسم اثر شكل است:اين   لف بهؤروش ارجاع م
 الً،اسـت. مـث  شـده  شود گاهي به اسم مؤلف نيـز ارجـاع داده    كه مشاهده مي درصورتي

، 159(همان: » 83درستويه، ص  ابن« ، پاورقي)،149: 1385(مختار عمر  »116أولمان، ص «
  و مواردي از اين قبيل. ،پاورقي)

شـود   شود كه مؤلف در ارجاع به منبعي كه بالفاصله تكرار مـي  در مواردي نيز ديده مي
(ازبـاب نمونـه،    كنـد  استفاده مـي  »همان«كند و گاهي نيز از لفظ  گاهي خود منبع را ذكر مي

كه در چنـين مـواردي بايـد منبـع كامـل       درصورتي، پاورقي)؛ 93، 30 - 29بنگريد به همان: 
  نشود. نوشته شود و از لفظ همان استفاده
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استنادهايش جانب امانـت را رعايـت    ةذكر آن است كه مؤلف در هم شايان ةاما نكت
ــرده و ــري در شــيو  ك ــز تغيي ــرجم ني ــتنادها ا ةمت ــاب  اس ــه اصــل كت يجــاد نكــرده و ب
  است. بوده پايبند

  تحليل و بررسي اثر 3.1.4
 نقد بخش نيتر مهم .شود يم نيتأم آن يمحتوا در نهفته ميمفاه قيكتاب ازطر هر ياصل اهداف

  .ورزند آن مبادرت به رشته هر متخصصان ديبا كه است آن ييمحتوا يابيارز كتاب هر
هـاي   مناسـب مطالـب و بيـان ديـدگاه     به تجزيه و تحليل نسبتاًلف ؤدر اثر موردنظر، م

ان پيشـين عـرب و   شناسـ  زبـان آراي تلفيـق   هـا عمـدتاً   مختلف پرداخته است. اين ديدگاه
اصـالت را در   كنـد  مـي . نويسـنده تـالش   اسـت  ،از غربي و عربي اعم ،ان معاصرشناس زبان

ان اسـالمي را در  شناسـ  زبـان گـامي   نـوعي پـيش   هاي معناشناختي حفظ كند و بـه  پژوهش
هـاي   و ديـدگاه  از منـابع  لفؤم  ةاستفاد ةنحو .كندهاي معناشناسي اثبات   پرداختن به بحث

ها را درمـورد موضـوع    ها و محاسن ديدگاه . وي ابتدا ويژگيانتقادي و آگاهانه است ديگر
يـادآوري  هـا را   ايرادات و اشكاالت موجود در ايـن ديـدگاه   ،سپس كند. ميخاصي مطرح 

ها و بيـان محاسـن و معايـب     ذكر آن است كه در تجزيه و تحليل ديدگاه قابل ةنكتكند.  مي
تـر نيـز    كه پيش چنان ،طرفي علمي را رعايت كرده است؛ اما جانب بي ها نويسنده كامالً آن

بنـدي مشخصـي پيـروي     ها نويسنده از چـارچوب و دسـته   ديدگاهاين  ئةدر ارا ،اشاره شد
 يكـه اثـر حاضـر پژوهشـ     ايـن  به باتوجه صورت پراكنده آورده است. لب را بهنكرده و مطا

كـه   آن شود. باوجود ، نوآوري خاصي در آن مشاهده نمياست شناسي معني ةتوصيفي دربار
قـديم و جديـد انجـام    آراي اي كه ميـان   مقايسه ،علمي جديدي در آن مطرح نشده ةنظري

 ةدهد كه نتيجـ  نشان مي شناسي معنيداده است خالقيت خاص مؤلف را در طرح مباحث 
شـود   هـا ناميـده مـي    چه امروزه علوم انساني غربي  آن اثبات ضمني اين مطلب است كه آن

انـد بـه    اين علوم سـهيم بـوده   ةها نيست، بلكه كساني كه در ايجاد و توسع غربي تاورددس
هـاي دقيـق    توان نظريه . چه بسا مياند ويژه تمدن اسالمي منتسب هدني مختلفي بسوابق تم
هـا و مطالعـات موجـود در     شود، بـا پـژوهش   ها خوانده مي ورد غربيآ كه دست ،كنوني را

  تمدن اسالمي تطبيق داد.
هاي امروزي اثـري   به پژوهش ليف شده، نسبتأت 1985كه اثر حاضر در  اين به باتوجه

هـا و   شناسـي شـاهد پيشـرفت    تا به امـروز دانـش معنـي    ؛ زيراشود محسوب ميقديمي 
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هاي جديدي در آن مطرح شـده اسـت. اگرچـه     تحوالت زيادي بوده و مباحث و نظريه
زده  شناسي معنيها و رويكردهاي موجود در علم  گذاران نظريه مؤلف اثر گريزي به بنيان

هـاي موجـود در    جديدترين پيشـرفت  باشده در اين كتاب  هئاطالعات ارا ةمقايس ،است
گـوي نيازهـاي    شود كـه اثـر مـوردنظر پاسـخ     اين دانش ما را به اين مطلب رهنمون مي

  .يستن روز
با عنوان  توان گفت محتواي كتاب كامالً درخصوص ميزان انطباق و جامعيت اثر نيز مي

و  اسـت  ناسـي ش معنـي دانش  ةشده در كتاب دربار موضوعات مطرح ةآن مطابقت دارد. كلي
  .يستارتباط با آن ن بي

هـا   موضوعاتي كه در فهرست اثر مطرح شده نيز تا حـد زيـادي بـا عنـاوين بخـش     
كه به درآمد اختصاص يافته است، مباحث و مفاهيم عمـده   ،بخش اولدر تناسب دارد. 

 ،در يك اثر پژوهشي .شود بررسي مي شناسي معنيمطالعات  ةو تاريخچ شناسي معنيدر 
عمـده در  مفـاهيم  آن است كه بخش يا فصل اول آن به ذكر كليات و  ْمانند كتاب، اصل

ــ ــر    ةزمين ــه اث ــد ك ــوردنظر اختصــاص ياب ــوع م ــده    موض ــن قاع ــز از اي ــوردنظر ني م
  است. كرده پيروي

نويسنده براي تعيـين چـارچوب كلـي     ،»رويكردهاي بررسي معنا«نام با  ،در بخش دوم
شناسي را بررسي كرده است.  معني ةهاي موجود در حوز نظريهترين  شناسي مهم نظري معني

پذيري منطقي در  تحقيق ةهايي مانند نظري نظريه ،است دهكرها غفلت  اگرچه از برخي نظريه
  كواين. ــ مور ةاستعمالي، نظري ةمعني، نظري

 عنوان متناسب با در آن انواع روابط معنايي بررسي شده است، كامالً كه ،نيز بخش سوم
سـهولت پـي    و خواننده با نگاهي به عنوان بخش به است »مسائل تعدد معنايي«كتاب يعني 

  برد كه نويسنده چه مباحثي را در متن كتاب بررسي كرده است. مي
 تناسـب چنـداني بـا مطالـب و     ،»تطبيقـي  ـــ  بررسي تاريخي« ،اما عنوان بخش چهارم

توانـد موضـوعات و    سـهولت نمـي   شده در اين بخش ندارد و خواننده به موضوعات مطرح
عنـوان مـبهم و نامشـخص اسـت.      ،شده در اين بخش را حدس بزند. درواقـع  موارد مطرح
 (فصل اول) و مشكالت داللت در ترجمه دو فصل اين بخش با عنوان تغيير معنا اگرچه هر

در امـا  ، كند مي ن داللتآ درشده  و بر مطالب بحث رددابا محتوا تناسب  (فصل دوم) كامالً
تطبيقي) موضوعات تغيير  ــ (بررسي تاريخي توان پي برد كه در بخش چهارم نگاه اول نمي

  معنا و مشكالت داللت در ترجمه مطرح شده است.
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 ساختاري نقد برون 2.4

  هاي مفروض اثر فرض ميزان سازواري با مباني و پيش 1.2.4
آيد، به خود زبـان توجـه    ميشمار  به يشناس زبانكه بخشي از دانش  ،شناسي زباني معنيدر 
دنبال كشف چگونگي  معني به ةبا مطالع شناسي معني ،درواقع .)200 :1377(بورشه  شود مي

  عملكرد ذهن انسان در درك معني ازطريق زبان است.
واحـد خاصـي را بـراي مطالعـه درنظـر دارد. در       يـك هر يشناس زبانسطوح مختلف 

و  »واژه«و  »واژ تك«آواشناس است. در علم صرف  ةترين واحد مطالع مهم »آوا« آواشناسي
 شناسـي  معنـي رود. اما  شمار مي واحد مطالعه به »جمله«و در نحو نيز  »واج«شناسي  در واج

سـرعت در  و آهنـگ،   ها به عوامل ديگري مانند تكيه، نقش آهنگ صدا، ضرب در كنار اين
از شـمار آينـد.    واحدي براي معنا بـه  گيرد وانجام  درستي گفتار نياز دارد تا استنباط معنا به

دال و   ةلئانـد مسـ   شناسان و معناشناسان به آن پرداخته كه زبان ييمعنا موضوعاتن يتر مهم
محـدود   يطرح آن در مطالعات زبـان  يه در ابتداين قضين آن دو است. ايب ةمدلول و رابط
لفظ و  ياصطالحات دال و مدلول جا يشناس يمعن  ةبود و با گسترش حوز يبه لفظ و معن

  را گرفت. يمعن
 ةدال و مدلول اختصاص داد و اصطالح نشـان  يرا به بررس اي هسوسور مطالعات گسترد

 ير صـوت يا تصـو يـ  يـي . دال همان ارزش آوادكرن دال و مدلول اطالق يب ةرا به رابط يزبان
ك از يـ مـا از هر  ييا همـان تصـور معنـا   يـ  يا فكـر يـ  يذهن ياست و مدلول همان محتوا

  .)39: 1383(صفوي  ديآ يم شمار ها به مصداق
است كـه  اي  هن دال و مدلول استوار است و آن رابطين رابطه بييبراساس تع يمعناشناس

آن را محقق ساخت. در  يها يژگيك از دال و مدلول ويت هرياز ماه يتوان بدون آگاه ينم
نظر دكه در جهان خارج م يئيد ما را به شتوان ينم يچ حالتيدر ه» يدال زبان«ن چارچوب يا

 ةكه نشان يئيما را به ش يذهن يا همان محتوايم ارجاع دهد، بلكه گذر از مدلول يدارد مستق
  .)159: 1383 (نيازي دهد يكند ارجاع م يبه آن اشاره م يزبان

ده كـر مختلـف آن متمركـز    يها از جنبه» دال« يرا به بررس خود اهتمام يشناس زباناگر 
دال توجـه دارد و درضـمن    يمفهـوم  ةطور اخـص بـه جنبـ    به يشناس ياست، درمقابل معن
برقـرار   يگر مدلوالت داخل بافت زبانيا و ديكه مدلول با اش پردازد يماي  همباحثش به رابط

  د: يگو ين خصوص ميس ابوناضر در اي. موردكن يم



 95   يشناس يمعنبررسي و نقد ترجمة كتاب 

 ةطـور اخـص جنبـ    و به يشناس زبان يها داللت ياست كه به بررس يعلم يشناس يمعن
ن جنبه ين علم از چنديا ةيپردازد و مدلول در سا يم ،مدلول يعني ،ها ن داللتيا ييمعنا
ـ كنـد   يها اشاره م كه به آن يياياشكه مدلول با  يدر روابط ،اول ةجنب :شود يم يبررس ا ي
 ةجنبـ  ؛ابـد ي يم يتجل ها هستند گر آن انيب يجهان خارج يها داده ــ عواطف ــ ميمفاه
در  ،سوم ةكند. جنب يگر مدلوالت برقرار مياست كه مدلول با د يمتجل يدر روابط ،دوم
شوند  يل ميها تشك كه مدلوالت از آن ياساس يها ن مشخصهياست كه ب يمتجل يروابط

  ).31 - 30: 1990رد (ابوناضر يگ يصورت م

تـوان گفـت اگرچـه     مـي  ،كه به آن اشاره شـد  ،شناسي معنيبرخي مباني علم  به باتوجه
 شناسـي  معنـي علـم   ةسـال  هاي سي به پيشرفت كتاب احمد مختار عمر و محتواي آن نسبت

شناسي مطابقت دارد. هرچنـد در   هاي علم معني فرض با مباني و پيش عمدتاً ،قديمي است
شـود و آن هنگـامي اسـت كـه      هماهنگي با اين اصول و مباني مشـاهده مـي  نامواردي نيز 

قديم بحث كرده و آن مباحث را با موضوعات جديـد تطبيـق داده اسـت.     ةاللغفقه  ةدربار
 شناسـي  معنـي با بحـث   كه در قديم مطرح بودهرا  )ةاللغ(فقه اي  شناسي لغت ،تعبيرديگر به

فـرض اسـتفاده    مؤلـف از دو نـوع پـيش    ،تـر  تعبيردقيق خلط كرده است. به واژگاني احياناً
با هـم   شناسان معاصر؛ كه اين دو لزوماً مفروضات معني. 2؛ وضات قدما. مفر1است: كرده
  خواني ندارند. هم

  هاي اسالمي فرض ميزان سازواري با مباني و پيش 2.2.4
هاي اين اثر مباحثي مطرح شده كه حاكي از آن است كه ايـن كتـاب و    در بسياري از بخش

تطابق كامل دارد. بـراي  مباحث موجود در آن با مباني و اصول ديني و اسالمي سازگاري و 
  توان به موارد زير از بخش سوم اشاره كرد: مي ،نمونه

به معرفي تفصيلي آثاري كه در ارتباط با  نخست، »مشترك لفظي« با عنوان ،در فصل اول
مباحث دربارة  ،سپس .استشده و حديث نبوي نوشته شده پرداخته  قرآنمشترك لفظي در 

  ده است.شو بررسي  مختلف مرتبط با اشتراك لفظي بحث
قـرآن  طور مستقل به اضـداد در   ، مؤلف بخشي را به»اضداد«با عنوان  ،در فصل دوم

مفصلي در ارتباط با كتبي كـه   اختصاص داده كه در اين بخش، پس از بحث نسبتاً كريم
 معنـاي كـامالً   قـرآن كـريم  نوشته شده، واژگـاني را كـه در    قرآندر ارتباط با اضداد در 
لغـت   ازديـدگاه علمـاي اهـل    ،»أسـرّوا «و  ،»مقـوي «، »عسـعس « ةمتضاد دارند، مانند واژ

  بررسي كرده است.
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پذيرش و عـدم   زمينةهاي مختلف در  در بررسي ديدگاه ،در فصل سوم از اين بخش
قـرآن  تـرادف در   ةضمن معرفي آثاري كه بـه بحـث در زمينـ   نويسنده، پذيرش ترادف، 

البته با لحاظ  ،عنوان شاهدمثال براي پذيرش ترادف را به قرآناز  اند، آياتي پرداخته كريم
و «ا ي) 91 :(يوسف» تاهللا لقد آثرك اهللا علينا« آياتي مثلِ؛ آورده است ،شرايط خاص خود

بـا لحـاظ شـرايطي     » فضّـل «و » آثر«) كه به ترادف 47 :(بقره» أنّي فضلتكم علي العالمين
  كند. اشاره مي

  
 اثر ةارزيابي ترجم .5

 ارزيابي كيفيت ترجمه بحثي است كه اين روزها در مباحث مطالعـات ترجمـه بـاب شـده    
ولي اين كار امر نوظهوري نيسـت. خواننـدگان و منتقـدان ترجمـه هميشـه كيفيـت        ؛است

هـاي متفـاوتي بـراي     اند. محققان مطالعات ترجمه روش كرده ها را نقد يا ارزيابي مي ترجمه
هاي جديد  اند. تفاوت عمده ميان روش قديم و روش نهاد كرده داوري درمورد ترجمه پيش

 ،شد. البته امري نظري يا ذوقي تلقي مياً ترجمه اساس ةاين است كه در گذشته داوري دربار
كـرد و در   منتقد در تأييد نظر ذوقي يا استحساني خود به مواردي از ترجمه هم اسـتناد مـي  

ي داشت داوري او درنهايت مبنايي ذوقي يا غيركمولي  ؛كرد اثبات نظر خود استدالل هم مي
هـا را بـا    شد. در روش جديد هدف ايـن اسـت كـه ترجمـه     كه با عباراتي كلي هم بيان مي

ي را تفسير كيفي كننـد. ارزيـابي   شكل كم شده به و نتايج ارائه نندهايي عيني ارزيابي ك مالك
 ،رسد نظر مي ن مقدار كه جالب بهبه هما ،كاري خالق و كيفي است ساًكه اسا ،كمي ترجمه
  اي ادبي باشد. خصوص اگر متن موردارزيابي ترجمه هب ؛دشوار است

  
 ي مترجمدار امانت 1.5

كه  اين دليل به ؛ى مترجم باشددار امانتزان يگر صحبت بر سر ميد دياصوالً امروزه در نقد نبا
مرجع اصلى است، اصالت  سندهيكه نو است  لين قبيى از ايها فرض شيبر پ ن بحث مبتنىيا

 اى از متنِ هين حالت اثرى فرعى و ساياز آن وى است و مترجم لزوماً تابع اوست و در بهتر
ـ  يش رياى كماب م و رابطهيا شده را معادل متن مبدأ فرض كرده ترجمه اصلىِ هـا   ن آنياضـى ب

ـ اجزا و سطوح ا ةيدنبال بق گاه ناخودآگاه به م. آنيا قائل شده ن يـ م. منظـور ا ين رابطـه هسـت  ي
ن رابطـه  يـ بلكـه ا  ؛ى مفهومى مردود استدار امانتا يست ين دو نين اياى ب ست كه رابطهين

ج يـ اسـت را يى در پرتو عـرف و س دار امانت .گر دارديفى ديى تعردار امانتست و يمعادله ن
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ارهـا تـابع چـارچوب    ين معيـ ا ةف همين است كه تعرياست. منظور ا يافتهگرى يف ديتعر
  شود. برده ميكار  است كه براى قضاوت بهاى  نظرى

صورت تصادفي  شده به درصد از متن ترجمه ده شناسي معنيكتاب  ةبراي بررسي ترجم
مترجم و حـذف   ةانتخاب و با متن فارسي مطابقت داده شد تا ميزان رعايت امانت از ناحي

جانـب   در اين راستا مشخص شد كه متـرجم كـامالً   ؛شودهاي احتمالي مشخص  و اضافه
گونـه حـذف و    امانت را رعايت كرده و صددرصد مقيد به متن اصـلي بـوده اسـت. هـيچ    

نظـر   شـود كـه بـه    اشتباه ديده مي ندرت تغييراتي به نگرفته است. اما بهانجام  اي تعمداً اضافه
 )تصـوري  و ارجاعي نظريةدر فصل اول از بخش دوم (، الًگرفته است: مثانجام  رسد سهواً مي

شكل مثلث ترسيم شـده   دال و مدلول و مرجع به ةكه رابط هنگامي، )53: 1385 (مختار عمر
ايـن دو   ةرابط ؛ زيراچين است صورت نقطه دال و مرجع به ةدر ترسيم اين مثلث رابط ،است

 اثر اين جنبه رعايت نشده و خط صافي ميـان دال  ةشود. در ترجم ازطريق مدلول برقرار مي
  رسيم شده است.خارجي) ت ء(كلمه) و مرجع (شي

ولـي در   ؛انگليسـي) دارد  ــ تخصصي دوزبانه (عربي ةنام اصلي واژه كه اثر ديگر آن ةنكت
 ؛شـد  زبانه مي نامه سه اثر اين واژه ةشود. ضروري بود كه در ترجم نامه ديده نمي واژه ةترجم

  شد. ها به فارسي نيز ترجمه مي يعني واژه
  
  كنترل واژگان تخصصي متن 2.5

 ديـ با آن تيـ فيك دارد كـه  ياريبس تياهم كتاب در يتخصص اصطالحات يبرا يساز معادل
 نـه؟  ايـ  اسـت  بوده موفق يابي معادل و ينيگز واژه در سندهينو ايآ كه شود مشخص و يابيارز

 يفرهنگـ  و يفكـر  يهـا  نـه يزم از معمـوالً  كه يانسان علوم يها كتاب اصطالحات در ژهيو هب
 از تواند يم كتاب انيدر پا دهيبرگز يها معادل از ايگو يفيتعر ةارائ رديگ يم سرچشمه ها جامعه

  .شود شمرده كتاب محاسن
 ،از بخـش دوم كتـاب   ،براي كنترل واژگان تخصصي اثر حاضر، فصـل سـوم و چهـارم   

يابي دقيـق و   عنوان نمونه انتخاب شد كه با بررسي ترجمه مواردي مشاهده شد كه معادل به
  :مثالً .است نگرفته انجامربي به فارسي درستي در برگردان از زبان ع

 است. ترجمه شده »خواني مجموعه هم« است كه »نشيني هم«معادل دقيق آن  :الوقوع  توافق
 »مجموعـه  ةنظريـ « اسـت كـه   »هـا  مجموعـه  ةنظريـ «الرصـف: معـادل دقيـق آن     نظرية
 شده است.  ترجمه
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ــق آن   ــادل دقي ــترك: مع ــوع المش ــاهم«الوق ــي ب ــه  »آي ــه ب ــتباه  اســت ك ــترك«اش  »مش
 است.  شده  ترجمه

 است. ترجمه شده »شناس انسان«است كه  »شناس مردم«بولوجي: معادل دقيق آن  االنثر
ــق آن   ــادل دقي ــدمعنايي«اللفــظ األعــم: مع ــا  »چن ــاييپ«ي ــه  »رمعن ــام«اســت ك  »لفــظ ع

 است.  شده  ترجمه
اشـتباه   اسـت كـه بـه    »اصـلي  ةواژ«يـا   »قاموسي اصلي ةواژ«معناي  اللكسيم الرئيسي: به

 ترجمه شده است. »وحدت قاموسي اصلي«
ــه التضــاد االتجــاهي: ــاي  ب ــد تضــاد جهــت«معن ــه  »من » تضــاد موصــفي«اســت ك

  است. شده ترجمه
  
  بررسي ساختار و معناي جمالت 3.5
اي است كه در كنار خصوصيات ديگر بتواند مفهوم اصلي متن  خوب و موفق ترجمه ةترجم

به زبان خود از ديد ادبي وارد باشد تـا  بايد تنها  مترجم نه ،اين منظور اصلي را برساند. براي
طرز درستي به زبان خود بيان كند، بلكـه   بتواند مفهومي را كه از متن خارجي گرفته است به

كنـد چـه از راه    ات اكتسابي خود در تحصيل زباني كـه از آن ترجمـه مـي   مبايد چه با معلو
  مفهوم درست متن را دريابد. هاي فرهنگ گرفتن از كتاب كمك

تحـت   هـا كـامالً   نيز مواردي يافت شد كه ترجمه شناسي معنيكتاب  ةدر بررسي ترجم
جمالت عربـي بسـيار طـوالني     ةشيو و ساختار جمالت به استم با اشتباهاتي أاللفظي و تو

  ترجمه شده و ساختار كوتاه جمالت فارسي در آن رعايت نشده است.
بافت) مواردي مشاهده شد كه مترجم محترم  ة(نظري بخش دوم با بررسي فصل سوم از

. در اند ها نادرست آن ترجمه تبعِ در كشف مقصود نويسنده گاهي دچار خطا شده است و به
  شود: عنوان نمونه ذكر مي زير مواردي به
في حركتها، و المعني كما يستعمل يمكن أن ينظر إليهما علي أنهمـا شـعار    اللغة«متن عربي: 

  »زدوج لمدرسته الفكريه.م
رونـد، ممكـن اسـت     كار مي كه به گونه و معنا، همان ــ در حركت خود ــ زبان«: هترجم

  »اش نيز نگريسته شود. مكتب فكري ةعنوان شعار دوگان به
كه در ترجمه  درصورتي ؛كار رفته است فقط براي معني به »كما يستعمل« ،فوق ةدر جمل

  كار رفته است. به، هر دو، براي زبان و معني
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كذلك جاء التاييد من علم النفس حيث أيـد كثيـر مـن علمـاء الـنفس النظـره       «متن عربي: 
 »القرينيه. السياقيه أو
نفع اين نظريه شد كه بسـياري از   شناسي به ييدي هم ازجانب روانأت ،چنين هم«: هترجم

  »ييد كرده بودند.أاي را ت بافتي يا قرينه ةشناسان نظري روان
دنبـال آن   ييـد شـد كـه بـه    أشناسي ت چنين ازديد علم روان صحيح: اين نظريه هم ةترجم

  ييد كردند.أاي را ت بافتي يا قرينه ةشناسان نظري بسياري از روان
ييـد ايـن   أشناسي از ت كه گويا برداشت مترجم محترم چنين بوده كه علم روان درصورتي

  شناسان پيشين خبر داده است. ها توسط روان نظريه
و علي الرغم من اعتبار هذا الرأي امتدادا لنظريه السياق أو تطورا عنه فهناك من «متن عربي: 

 »مستقله، نظرا لما تميزت به من احكام، و ما وضع لها من قواعد. ةنظري ةعد
 ةبافت يا تكامل آن اسـت، چنـد نظريـ    ةنظري ةي كه ادامأرغم اعتبار اين ر علي«: هترجم

  »حكام و قواعد خاص خود را دارند.مستقل وجود دارند كه ا
آن  ةبافـت يـا شـكل تغييريافتـ     ةنظريـ  ةكه اين نظريه را ادامـ  رغم اين بهصحيح:  ةترجم
كه اين نظريه اصول و قواعد خاص خود را دارد، آن  اند، برخي نيز با درنظرگرفتن اين دانسته

  اند. شمار آورده اي مستقل به را نظريه
و سيثبت الدليل الشـكلي أن   ةدليل الشكلي إلثبات عدم المالئم و لذا يلجأ الي«متن عربي: 

 »و الثقل و ... ةالصالب ... تتقاسم عددا من الترابطات مثل الحديد و النحاس و الذهب
آورد و دليل ساختاري  دليل ساختاري اثبات عدم هماهنگي روي مي به ،بنابراين«: هترجم

. به تعدادي از روابط مثل سختي، سنگيني و ... .. را ثابت خواهد كرد كه آهن و سرب و طال
  »شوند. تقسيم مي
آورد و  هاي صوري روي مي صحيح: بنابراين، براي اثبات عدم سازگاري به نشانه ةترجم

و طال ... در تعدادي از روابـط مثـل    ،هاي ساختاري اثبات خواهد كرد كه آهن، سرب نشانه
  و ... با هم اشتراك دارند. ،سختي، سنگيني
آخر دائما فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافـق فـي    ةفإذا كان اللفظ في صحب«متن عربي: 

 ».(تعبيرا) ةواحد ةالوقوع كمعيار العتبار هذا التجمع مفرده معجمي
همراهي لفظ ديگري بيايد، ممكن اسـت ايـن همـاهنگي و     اگر لفظي هميشه به«: هترجم

 ــ  ازنظـر تعبيـر يـك واحـد قاموسـي      ـــ  خـواني  هماعتبار اين  معياري به ةمنزل خواني به هم
  »گرفته شود.  كار به
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نشـيني   كار رود، ممكن است اين هم ديگري به ةهمراه واژ اي هميشه به : اگر واژههترجم
كار رود كه بتـوان ايـن تجمـع دو واژه را در بيـان يـك واحـد قاموسـي         عنوان معياري به به

  گرفت.  درنظر
  
  سبك نگارش 4.5

بيماري نحو و نثر بـر محتـوا    ،هاي يك اثر است. گاه و نثر از نخستين بايستنيسالمت نحو 
هرگونـه  اثـر بايـد از    ةدر ترجمـ نماياند.  ربط مي گذارد و محتوا را بيمارگونه و بي نيز اثر مي

زدگـي يـا    نويسي يـا عربـي   گرايي يا سره ازجمله فارسي ــ اعتدالي در نثر اثر روشي و بي بي
ورزي فقط تـا حـد معينـي     شخصي و ذوق ةسبك و سليق. كرد پرهيز ــ طيمĤبي افرا فرنگي

تفنن باشد و محتـوا   بازي نبايد ازسرِ سازي و واژگان طور واژگان مجاز و مقبول است. همين
ها  هايي كه معادل ويژه در زمينه به ؛الشعاع قرار دهد  زبان را تحت عادي و عرفي اهل ةيا شيو

  ارد.اي وجود د جاافتادهو مترادفات پسنديده و 
 مسـئوليت  آن انتقـال  و حفـظ  در قلـم  اهل و زبان اهل همة و است مشترك ميراث زبان
  .نيست جايز زبان در درآوردي من تصرفات و دارند مشترك
 شـود  مـي  مشاهده ها جمله نگارش سبك و ساختار در ايراداتي نيز حاضر اثر ترجمة در

  :شود مي اشاره نمونه عنوان به ها آن از برخي به كه
 تعـابير  و واژگـان  از عمـدتاً  بلكـه  ؛اسـت  نشده استفاده رشته در تخصصي واژگان ازـ 
يـا   »سـازي  ناهم«جاي  به »تنافر«ستفاده از ا مثل است، شده استفاده مقصود بيان براي قديمي

لف هم در بسياري موارد ميان اصطالحات قدما با ؤ. خود م»شمول معنايي«جاي  به »اشتمال«
تمايزي ايجاد نكرده است. در زبـان فارسـي بـراي     يشناس زباناصطالحات و تعابير جديد 

 ،عمد از اصطالحات قدما اسـتفاده نشـده اسـت. مـثالً     سازي شده است. به واژه يشناس زبان
 شود. استفاده مي »واكه«و  »خوان هم«از اصطالح  »تمصو«و  »صامت«جاي  به

 ةكـودكي كـه واژ   ،عنـوان مثـال   به«مثال:  .اند زدگي ها در ترجمه دچار عربي بندي جملهـ 
 رسد نظر مي . به»براي هر مردي«شد  بهتر بود گفته مي »... برد  كار مي را با هر مردي به ’عمو‘

 ؛در عربي چنين ترجمه شده است »مع« با درنظرگرفتن
 ،چنـين  هـم  ليف و چينش مناسـب برخـوردار نيسـتند.   أت سنح هاي واژگاني از تركيبـ 
 وسيعي دارد و تعداد زيادي از واژگاني را دربـر  ةاشاره كرد كه دامن »كشت« توان به فعل مي
حسب نوع كشـتن مثـل    يا به »و حشره ،انسان، حيوان«حسب مورداشاره مثل  گيرد كه به مي
 ؛كند جمعي فرق مي تنهايي يا دسته به
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 ؛معنا به هم متصل است بي صورت پراكنده و نسبتاً ها به عبارت  ةزنجيرگاهي ـ 
. هـا  خر از آنمتـأ هـاي   نسبت فرهنگ كوتاهي آشكار در محدودساختن واژگان حتي بهـ 
هـا بـا هـم در كـار      گران و همكاري آن پژوهش هاي دانشمندان و پارچگي تالش يك«مثال: 

نويسي به فني بدل گشت  كه فرهنگ ردي بعد از آنآمدن دوران كار ف پايان نويسي و به فرهنگ
 ؛»آمد چه رسد به ... كه بر جمع گران مي

تـرين   توان معياري وضع نمود تا مهم مي«مثال:  ذوق وجود ندارد. سنگزيني ح در واژهـ 
اما اگر قصد وضع حد فاصلي بين دو نوع باشـد، تـا حـدودي     ؛ترين سنجيد اي را از حاشيه

هـا   اما واژه ؛ها مترجم تالش كرده مقصود را برساند گونه جمله در اين »تحكمي خواهد بود.
 ؛را خوب انتخاب نكرده است

مثـال:  . هاي واژگاني مشابه اسلوب رايج زبان عربي تلگرافي ترجمه شده است تركيبـ 
  گرما و سرما. ةمعنايي دو واژ ةحوز :كه بهتر است گفته شود »گرما و سرما ةحوز«

  
 پيشنهادها و گيري نتيجه .6

  :گفت توان مي حاضر پژوهش در شده مطرح موارد به باتوجه
 گوناگون هاي جنبه از كتاب بررسي و نقد و جانبه همه ارزيابي مستلزم كتاب دربارة داوري

 نتيجـة  كتـاب  يـك  نسـبي  توفيق .ظاهري شكل و ،ساختاري زباني، محتوايي، جمله از است،

  .آورد مي دست به مختلف هاي زمينه در كتاب آن كه است امتيازهايي جمع حاصل
تـر   شوند نبايد بيش از دو سال باشد. مناسـب  هايي كه نقد و معرفي مي عمر انتشار كتاب

 ؛شـوند  هاي جديدي باشد كه در هر سال منتشـر مـي   است كه مرور كتاب فقط شامل كتاب
شود در اين  د مينها پيش بنابراين،شود.  كه كتاب حاضر اثري قديمي محسوب مي درصورتي
  هاي جديدتر براي نقد و بررسي انتخاب شوند. زمينه كتاب

ـ توان براي دروس فقـه   درسي مي عنوان يك كتاب كمك اثر حاضر فقط به از ، ةاللغ
؛ دكـر كاربردي و ترجمه استفاده  يشناس زبانگزيني در ترجمه و  و معادل ،شناسي واژه
كه مباحث آن در حـدود   اين به باتوجه ندارد؛جامعيت يك كتاب درسي را اين اثر  زيرا
تاحـدي   شناسي معني ةسال پيش تنظيم شده و درمقايسه با تحوالت اخير در حوز 25

شناسي ابعاد خاصي به خود گرفتـه   هاي اخير معني طي سال .شود قديمي محسوب مي
زيـرا   ؛بحـث در آن گسـترش يافتـه اسـت     ةهاي اوليه خارج و دامنـ  كه از آن پژوهش

 اي هـاي علمـي   شناسي نوين هنوز كامل نشده و همواره افزوده هاي مبحث معني حلقه
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هاي زبـاني مـرتبط بـا معنـي      ويالت و تفسيرات جديدي براي پديدهأوجود دارد كه ت
 كند. ارائه مي

بنـدي   شده در اين كتاب و عدم دسـته  به عدم انسجام مباحث مطرح باتوجه ،ازسويي نيز
طور كامل بهره  عنوان كتاب درسي از اين اثر به سد دانشجو بتواند بهر نظر نمي موضوعات، به

درسي به دانشجو معرفي كرد. مطالـب   صورت يك كتاب كمك بهآن را توان  بلكه مي ،بگيرد
مشكالت داللـت در ترجمـه بررسـي    در آن كه  ،ويژه فصل دوم از بخش چهارم هب ،اين اثر

زارت علوم براي دروس موردنظر مطابقـت  ب وهاي مصو تا حدي با آخرين سرفصل ،دهش
عنوان تمرين درسي مدنظر قـرار   دارد. اما بهتر بود براي يادگيري بهتر دانشجو مواردي نيز به

موقع  قدر كفايت به و نمودار به ،شود. اما از مثال، جدول گرفت كه در اثر مذكور ديده نمي مي
  است.شده و مناسب بهره گرفته 

ـ     . اما در اين زمينه مـي استهاي اسالمي  ارزشسو با  اين اثر هم  ةتـوان گفـت كـه مقول
 هآيد كـه ايـن اثـر در ايـن زمينـ      شمار نمي هاي صددرصد فرهنگي به معناشناسي جزو مقوله

رسد در بخش مربوط به تـرادف و اضـداد    نظر مي ثيرگذاري خاصي را ايفا كند. هرچند بهأت
اسالمي امروز مطـرح اسـت    ةر فضاي جامعتر به مسائل جديدي كه د توانست كاربردي مي

مسائلي از اين قبيل كه آيا وجود ترادف با پذيرش اعجاز بياني قرآن در تضاد است  ؛بپردازد
بـاالبردن دقـت    در كـريم  قرآنبالغت  ةتوانست با طرح مباحثي در زمين يا نه؟ يا اين اثر مي
 به خواننده كمك كند. قرآن كريممعنايي از واژگان 
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