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  بيةفصول في فقه العر كتابة ترجم بررسي و نقد

  *عليرضا نظري

  چكيده
ـ  فقـه دربين كتب  ،گذرد سال مي چهلكتاب بيش از اين گرچه از چاپ اول  از اهميـت   ةاللغ

چـه   هاي اين حـوزه آن  هاي مشترك در اغلب كتاب به سرفصل بااليي برخوردار است. باتوجه
از نقل و روايت محض اسـت؛  كند جامعيت و تحليل علمي و پرهيز  جايگاه اثر را تقويت مي

 ةولـي جايگـاه و مشخصـ    ،اند هاي ديگري نيز بعد از اين كتاب به چاپ رسيده هرچند كتاب
اي از  ش ترجمه 1367سال در اند. حميدرضا شيخي  علمي كتاب رمضان عبدالتواب را نداشته

ق اصطالحي استقراء تام و تطبي ةشيو دست داده است كه با نقد و بررسي آن به به مذكوركتاب 
فارسـي كتـاب    ةوي با اصل اثر اين نتايج عمده حاصل شـد كـه ترجمـ    ةو ساختاري ترجم

كم و برخي اشتباهات در فهم و انتقال مفاهيم درمجمـوع    چندان نظر از اغالط چاپي نه صرف
ترين نكته در اين ترجمـه عـدم برگـردان     قبول و مورداطمينان است. شايد مهم اي قابل ترجمه

بسـا   كتاب بدون ترجمه رهـا شـده و چـه    ةي است كه جز در يك فصل، در بقيشواهد شعر
يا نحوي بـوده   ،آوايي، صرفي ةعنوان نمون كه ذكر اين ابيات به است باط مترجم اين بودهناست

و بعد معنايي و مفهومي آن مدنظر مؤلف قرار نداشته است. ولي بايد پـذيرفت كـه مخاطـب    
  بانان.ز  غيرعرب دانان هستند و مخاطب ترجمه غالباً زبانان يا عربي اصلي اثر عرب

شناسـي عربـي، رمضـان     و زبـان  اللغـة  فقـه ، مبـاحثي در  العربيـة  فقه في صولف ها: كليدواژه
  .عبدالتواب، حميدرضا شيخي، نقد ترجمه

  
  مقدمه .1

عبارت  هترجم«قول صفوي  بهفرايند انتقال مفاهيمي از يك زبان به زبان ديگر است.  هترجم
ترين افزايش يـا كـاهش در    است از برگردان متني از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كوچك
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 دگاهيـ ازد ترجمـه  ةيـ نظر كيـ فـورد در كتـاب    كـت  .)9 :1385 (صفوي» صورت و معني
داند كه طي آن، مواد متني زبان مبدأ جاي خود را به مواد  ترجمه را فرايندي مي يشناخت زبان

ـ  جـا  ايـن هدف در  .)66 :1370 فورد (كت دهد  زبان مقصد ميمتني معادلش در  كـالم   ةاطال
نظر از تعدد  صرفبنابراين، هاي ترجمه نيست.  پردازي و نظريه ،ها اصطالحات، روش ةدربار

هاي گوناگون، بايد پذيرفت كه ترجمـه پـل    و روش ،ها هاي تعريف ترجمه، شيوه و تفاوت
هـاي   هاي مختلف و مسيري براي تبـادل افكـار و انديشـه    و قوم ،ها ها، زبان ارتباطي فرهنگ

گام با مؤلف يك اثر، اقوام ديگر و مخاطبان ناآشنا به زبان مؤلف را  انساني است. مترجم هم
يابـد و آن ميـزان    ديگـري نيـز مـي    ةوي جنب ةرو وظيف ازاين .دكن با آرا و افكار وي آشنا مي

  داري و تعهد وي است. مندي و امانت توان
حميدرضـا   اثر رمضان عبدالتواب كه العربية فقه في فصولكتاب  ةرو، ترجم نقد پيش در
چـه   است، موردبررسي قرار خواهد گرفت. آن كردهبه فارسي ترجمه  1367سال  در شيخي

 ةهـاي بسـيار متعـدد در حـوز     كند آن است كه ازميـان كتـاب   تر مي اهميت اين نقد را بيش
زبان فارسي ترجمه شده است، پس اين كتـاب تنهـا منبـع      همين يك كتاب به فقط ةاللغ  فقه
 ،ديگر سويزباناني است كه توانايي درك كامل متون عربي را ندارند؛ از مندان و فارسي هعالق

اين اثر بررسي و نقد كامل و جامعي از اين منبـع وحيـد    ةسال از ترجم 25پس از گذشت 
  انجام نشده است.

كتـاب   ةتقويت يا تضعيف جايگاه ترجمـ  تواند در آن مي ةنقد و بررسي ترجم بنابراين،
سعي شـده اسـت بـرخالف روال معمـول و بـا اجتنـاب از        ،رو د. ازاينكننقش مؤثري ايفا 

طـور كامـل و بـا روش     هاي مؤثر در فهم متن، بـه  جنبه ةاثر از هم ةبررسي تصادفي، ترجم
هاي شكلي و بافتي مؤثر تا اشتباهات  جنبه ،رو اين نقد و تطبيق قرار گيرد؛ از استقراء تام مورد

يـابي واژگـان و    چنـين معـادل   چاپي موجود تا موارد بدفهمي و خطا در انتقال مفاهيم و هم
 ةكه پرداختن به ترجمـ  به اين اصطالحات همگي موردبررسي قرار خواهد گرفت. اما باتوجه

هـاي   درابتدا به معرفـي مـتن اصـلي و ويژگـي     ،استبر شناخت خود اثر مبدأ  يك اثر مبتني
موضوعي و محتوايي و جايگاه آن پرداخته و سپس به نكات متعدد موجود در متن ترجمـه  

  اشاره خواهد شد.
  

  معرفي اثر و جايگاه آن .2
دانشـگاه عـين شـمس مصـر رمضـان       ةشـد  از آثار استاد شناخته العربية فقه في فصولكتاب 

دليـل اسـتقبال    . بـه رسـيد چـاپ   بـه  1973بـار در سـال    خسـتين نكه براي  استعبدالتواب 
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ـ  فقـه بـه تعـدد كتـب     كه باتوجـه  شد،خوانندگان اين كتاب بعدها بارها و بارها چاپ   ةاللغ
 فقـه  في فصول. كتاب است ةاللغ فقه ةاهميت و جايگاه اين اثر درميان كتب حوز ةدهند نشان
گفتاري  نويسنده در پيش ةگان هاي پنج بخش تدوين شده است؛ پيش از بخش پنجدر  العربية

هاي قديم و معاصر عرب در  چنين تالش و هم ةاللغ علمو  ةاللغ فقه ةمهم به تفاوت دو حوز
 ةهايي دربـار  كه شامل فصل ،پرداخته است. بخش اول به پيدايش زبان عربي ةفقه اللغ ةحوز

اختصاص دارد.  ،استقطعيت متون  ةلئهاي زبان عربي و مس كتيبه هاي سامي و زبان ةخانواد
هاي آن در سـه فصـل موردبررسـي قـرار گرفتـه       در بخش دوم زبان عربي فصيح و گويش

هـاي سـخن    شده كه نويسنده در آن بـه ويژگـي   گذاري است. بخش سوم به شعر و نثر نام
هـاي زبـان عربـي     تـأثير وزن شـعري در سـاخت   و درقالب شعر و نثر، ضرورت شـعري،  

هـاي   هاي عربي و ديگر ويژگـي  نامه خش چهارم با عنوان غناي زبان عربي، لغتپردازد. ب مي
تعريـب را   ةلئ... و مسـ  هـايي چـون تـرادف و    چون اشتقاق و نحت و پديده زبان عربي هم

شكل مبسوط موردتحليل قرار داده است. در بخش پنجم و پايـاني، برخـي مسـائل زبـان      به
  نويسنده مطرح شده است. يازسوچون اعراب و خط و آموزش  عربي هم

دهـد كـه كتـاب رمضـان      ها و فصول اين كتاب نشـان مـي   عنوان بخش  نگاهي گذرا به
طور مثال با تطـابق   اشتراك دارد. به ةفقه اللغهاي  عبدالتواب در امور كلي با بسياري از كتاب

لـي  ع ،چون اميل بديع يعقوب، صبحي صـالح، عبـده الراجحـي    اين كتاب با آثار افرادي هم
 ةمعناي امروزي آن بررسي سرمنشأ زبان عربي و خانواد به ةفقه اللغدهد  و ... نشان مي ،وافي

اين آثـار   ة... در هم و ،تضاد ،ن اشتقاق، ترادفنيچ هم ،هاي مشترك و متمايز آن آن، ويژگي
ديـد يـا    ةزاويـ  ةدهنـد  هـاي موجـود در ايـن آثـار نشـان      رعايت شده است. هرچند تفاوت

تفصـيل بيـان    هاي سامي را بـه  زبان ةوافي خانواد ،متفاوت نويسندگان است. مثالًمندي  توان
كرده است و اميل بديع يعقوب از رويكردهـاي   شكل گذرا مطرح كرده و برخي قضايا را به

ـ  كه ارتباطي بـه   ،شناساني چون دوسوسور و آرا و نظرات زبان جديدشناسي  زبان  ةفقـه اللغ
هـا همـان مسـائل و     ايـن كتـاب   ةپردازد. اما فصول مشـترك همـ   ن ندارد ميآمعناي عام  به

اما اي تحليلي و منتقدانه بدان پرداخته است.  كه عبدالتواب در كتاب خود با شيوه اند مطالبي
  ند از:ا ور خالصه عبارتط  برخي جوانب اصلي اثر به

بـر مباحـث    هاي كتاب اصلي تسلسل منطقـي و مبتنـي   ها و فصل بخش: اثر محتواي ـ
حـد  هـا بـيش از    رسد برخـي فصـل   نظر مي . هرچند بهدارد ةفقه اللغ ةاصلي در حوز

امـا مطالـب موجـود داراي نظـم و      ،پردازش شده و جاي برخي فصول خالي است
  .سمت موارد خاص و از اهم به مهم بوده است تر به بر ذكر موارد عام مبتني
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نويسنده در موارد متعددي  ؛تحليل درمجموع اثر نسبي است و تجزيه :ي اثرها تحليل ـ
نظـر   ها پرداختـه اسـت و بـه    به ذكر نظر ديگران و سپس با موافقت يا مخالفت با آن

ـ   ةرسيد در اين زمينه تالش داشته از جاد علمـي خـارج    ةاخالق و انصـاف و مجادل
  .طرفانه عمل كرده است موضوعات بي همةدر  نشود. نويسنده تقريباً

 ةاللغ  فقههاي  كتاب ةدر هم شده در كتاب حاضر تقريباً مباحث طرح :هاي اثر نوآوري ـ
فقه ها و فصول اين كتاب را در بسياري از كتب  عناوين بخش بنابراين، .مشترك است

كنـد   چه اين اثر را نسبت به بسياري از كتب مشـابه متمـايز مـي    توان ديد آن مي ةاللغ
است كه از صرف ذكر اخبـار  آن  ةگران منتقدانه و تحليل ةتحليل و زاوي ةميزان و شيو

 در مقايسه بااما ادبيات آن  ،ساختار اثر غيرنوآورانه بنابراين،و اقوال فراتر رفته است. 
 كتب اين حوزه تاحدودي متفاوت است. ةبقي

  
  ةاللغ فقهآثار  ةويژگي ترجم .3

نظر  هاي خاصي برخوردار است. صرف پردازند از ويژگي  زبان مي ةآثاري كه به حوز ةترجم
از تسلط عمومي به زبان اصلي، مترجم بايد بداند اثر زير دست او يك اثر فرازباني است كه 

پردازد. اين موضـوع   هاي ديگر مي ها و تاريخ و روابط يك زبان با زبان ها و ويژگي به پديده
هـاي نثـري و شـعري بسـياري اسـتفاده كنـد كـه         شود مؤلف از شواهد و نمونـه  باعث مي

آوايـي و تحـوالت آن، مباحـث صـرفي و نحـوي و مباحـث معنـايي         درخصوص مباحث
 ؛مكانيكي و مشابه نويسنده داشته باشـد  ها نگاه صرفاً كارگشاست. مترجم نبايد به اين نمونه

ا و ه پديده ازها را  زبانان خود نگاشته و در بسياري موارد آن اين اثر را براي هم هزيرا نويسند
 ةاللغ فقهشناسي و  كتب زبان ةترجم ،كرده است. بنابراين مي مباحث تاريخي زبان آگاه تصور

بر ترجمه و نقـل صـرف مطالـب در     گذارد كه عالوه اين وظيفه را بر دوش مترجم مي غالباً
با رجوع بـه   ا بپردازد. ضمناًه  بسياري مواقع به توضيح و تفسير برخي اصطالحات يا پديده

  كند.  ديگر آثار مرتبط نسبت به صحت اين اصطالحات يا نقل آرا اطمينان حاصل
تداخل و حضور متون قديم ازجمله شعر و نثـر و   ةعرص ةاللغ فقهكه آثار  ديگر اين ةنكت

 ةنويسندگان معاصر در حوز يچون آرا چنين متون جديد هم غامض و هم نقدي بعضاً يآرا
همه نوع متن و همه نوع ترجمه باشد. با  ةمندي مترجم در ترجم توان زبان است كه مستلزم

رمضـان عبـدالتواب    العربيـة  فقـه  فـي  فصولكتاب  ةبرخي نكات در ترجم ،چه گفته شد آن
  گردد. طور مجمل ذكر مي ود كه درادامه بهش  مشاهده مي
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  فارسي كتاب ةهاي ترجم ويژگي .4
  تخصصياصطالحات  1.4

داشـتن معـاني عـام، در     بـاوجود جا واژگاني است كـه   خاص در اينمنظور از اصطالحات 
 ةبايـد در ترجمـ   معناي خاصي اختصاص دارند كـه طبيعتـاً   به اللغة فقهشناسي يا  زبان ةحوز

متن مترجم  ةصورت خوانند درغيراين .گزين شوند ها شناسايي و جاي اصطالحات معادل آن
 فقه اللغةشناسي و  زبان ةبرد. اصطالحات حوز احتمال زياد پي به مقصود نويسنده نخواهد به
اند: يا اصطالحاتي جهاني هستند كه در هر زباني معادل و برابـر خاصـي بـراي آن     گونه دو

شناسي  زبان«، »هجا«، »واژ تك«، »واج«، »فقه اللغةشناسي  زبان«مانند  ،درنظر گرفته شده است
ديگـر اصـطالحات ايـن حـوزه      و صـدها اصـطالح ديگـر. نـوع     ،»گـرا  ساختارگرا يا نقش

وجـه موضـوعيت نداشـته باشـد و      هـيچ  اصطالحاتي است كه ممكن است در زبان ديگر به
تخفيـف  «، »اعـالل «برابر و معادلي نيز براي آن متصور نباشـد ماننـد اصـطالحات     بنابراين،
  ترين توجه را داشته باشد. ها بيش آن ة...؛ مترجم بايد به ترجم و ،»اشمام«، »همزه

دهد كه اين كتاب برخالف برخي ديگر از  نشان مي العربية فقه في فصولتورق در كتاب 
شناختي زيادي را مطرح و مترجم را بـا اصـطالحات    كه مباحث و مسائل زبان فقه اللغةآثار 

كنند، چندان پرزحمت نبوده است و اصطالحات عام يا جهاني در حـداقل   زيادي مواجه مي
متأسفانه همين تعداد كم اصطالح نيز براي مترجم ايجـاد اشـكال    ممكن استفاده شده است.

بوده  »= هجا syllables«انگليسي  ةكه معادل واژ »المقطع«كرده است و اصطالح مهمي مانند 
كنـد. يـا در    زبان را دچار مشكل مـي  فارسي ةبه همان صورت مقطع ترجمه شده كه خوانند

و  »سـاخت «و در فارسـي بـا واژگـان     »structure«كـه معـادل   » البنية«گزيني اصطالح  معادل
  را برگزيده است. »ساختمان«عام  ةسليقگي شده و واژ دچار كج ،شود شناخته مي »ساختار«

اصطالحات و برابرهـاي   ،صواب خارج نشده است ةدر برخي موارد نيز هرچند از جاد
 آراميـة «بـراي  » لتـي آرامـي دو « ةمانند برابرگزينـي واژ  ،رايج فارسي را انتخاب نكرده است

 و الصـامت «شود. يا دربرابر اصـطالحات   شناخته مي »آرامي حكومتي«با نام  كه غالباً »الدولة
نظـر   كار بـرده اسـت. بـه    به» خوان و واكه هم«هاي  جاي معادل ، همان واژگان را به»المصوت

اميـل بـديع    اللغـة  فقـه تر مانند كتاب  رسد درصورت وجود اصطالحات تخصصي بيش مي
 ةتر مواجه شده و بالطبع خوانند يعقوب، مترجم در برابرگزيني اصطالحات با اشتباهات بيش

هـا در برابرگزينـي    سـليقگي  گردد، در زير بـه برخـي كـج    فهم مي زبان نيز دچار سوء فارسي
  ود:ش  مي  اشاره
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  .1جدول 
  متن ترجمه اصطالح عربي نادرست ةترجم درست ةترجم

 التركيب و البنية ساختمان كلمات و تركيب جمالت ساختار و نحو
 ،12 فحةص
 12 طرس

 الوظيفة وظيفه ـ كاركرد نقش
 ،15 فحةص
  5 طرس

 المتواضع متواضعانه ناچيز
 ،15 فحةص
 10 طرس

 و ... 36 فحةص المقطعـ  يالمقطع النظام مقطع ـ نظام مقطعي هجا ـ نظام هجايي

 الدولة آرامية آرامي دولتي آرامي حكومتي
 ،40 فحةص
 1 طرس

  گونه برشمرد: توان اين اصطالحات را مي ةهاي ترجم ترين جنبه اما برخي از مهم
كـه متـرجم    عنوان كتاب بوده اسـت؛ جـايي   ةترين چالش مترجم ترجم شايد مهم )الف
ـ  فقـه «عبارت   را به »العربية فقه«عبارت   ،ترجمـه كـرده اسـت    »شناسـي عربـي   و زبـان  ةاللغ
» اللغة« ةدر تركيب بـا واژ  ،گرچه تفاوتي لغوي چنداني ندارند »علم«و  »فقه« ةواژكه  درحالي

 و »philology«معـادل اصـطالح فيلولـوژي     فقـه اللغـة   ؛معنايي اصطالحي و متفاوت دارنـد 
و  فقه اللغة ةاست. وجود تاريخي دو واژ »linguistics«شناسي  معادل اصطالح زبان ةاللغ  علم
ابتداي كتاب ايـن دو   در فقه اللغة ةكتب حوز ةهم در زبان عربي باعث شده تقريباً اللغة علم
  هاي امروزي آن را تبيين و توضيح دهند. تاريخي و معادل ةپيشين و واژه

در زبان فارسـي،   فقه اللغة و نبود معادل براي اللغة به كاربردنداشتن اصطالح علم باتوجه
بـه   همـدنظر داشـته بـا ترجمـ     ،اللغة علم و اللغة فقهبين يعني  ،گفتارش لف از پيشؤچه م آن
آيد مترجم  بسا الزم مي زبان نيست. چه فارسي ةانتقال به خوانند قابل »اللغة فقهشناسي و  زبان«

زبان، مشتركات لفظـي   فارسي ةدر حاشيه براي خوانند »ةاللغ و فقه ةاللغ علم«با آوردن عنوان 
زبـان در جريـان    فارسـي  ةكـرد تـا خواننـد    عبارت را تبيين مـي و اختالفات معنايي اين دو 

نمود مترجم عنـوان   مناسب مي ،رو گرفت. ازاين گفتاري با اين عنوان قرار مي ضرورت پيش
منظــور و مقصــود نويســنده  گزيــد تــا بــه برمــي» عربــي فقــه اللغــةمبــاحثي در «كتــاب را 

  باشد. تر نزديك
دليل قرارگرفتن در فضاي متن عربي و آشـنايي بـا    كه مترجم گاهي به ديگر آن ةنكت )ب

اصطالحات عربي، برخي واژگان و عبارات را براي خوانندگان نيز معلوم و مشخص دانسته 
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گونه مـوارد متـرجم يـا بايـد      كه در اين و از برابرگزيني فارسي اجتناب كرده است. درحالي
معـادل فارسـي بـه توضـيح و     كرد يا درصورت نبـود   فهم انتخاب مي اي فارسي و همه واژه

» حـروف مفخمـه  «پرداخـت. كلمـاتي ماننـد     تشريح مفهـوم عبـارت در ذيـل صـفحه مـي     
 ،)45 فحةصـ مـوطن (  ،)88 فحةصـ تصحيف و تحريف ( ،)88 فحة(ص» شاذ« ،)53  فحة(ص

كه شايد خوانندگان مسلط  اند ) ازجمله كلماتي172 فحةصالعليش ( و ،)23 فحةصحوشي (
هـا را در ذيـل    ولي متـرجم وظيفـه دارد آن   ،به عربي بتوانند معنا و مفهوم دقيق آن را بدانند

در » شيرازخوران«و  ،»كامه«، »سواد«واژگاني مانند  ةچه دربار همانند آن ،صفحه توضيح دهد
  انجام داده و اين واژگان را توضيح داده است. 122 ةصفح
  
  نگارشجمه و ترسبك  2.4

اي معنـايي و   تـر ترجمـه   اين كتاب را بـيش  ةتوان ترجم با تطبيق كلي متن مقصد و مبدأ مي
يـك كتـاب حجـيم     ةاي در سـطح ترجمـ   البتـه هـيچ ترجمـه    .وابسته به متن مبدأ دانسـت 

ترجمـه   ةطرفه معنايي يا ارتباطي دانسـت. شـيو   يك توان صرفاً شناختي و علمي را نمي زبان
جاي  هاي اثر اصلي، دچار تنوع است و در برخي موارد معنايي و در متن وع پارهبه تن باتوجه

  ديگر ارتباطي است.
بودن متن ترجمـه تاحـدودي وابسـته بـه اصـل اثـر اسـت.         لحاظ رواني و سليس اما به

بودن و اتصال معنايي شديد بـين جمـالت كـه     نويسي و طوالني عبارتي درصورت پيچيده به
نگارشي نويسنده و گاهي نيز پيچيدگي خود موضوع اسـت، متـرجم نيـز    برخاسته از سبك 

حفـظ بافـت زبـاني و مفهـوم مـدنظر نويسـنده دچـار چنـين          سبب خواسته يا ناخواسته به
  خود خواهد شد. ةهايي در ترجم پيچيدگي

وجه پيچيدگي و ابهام ندارد:  هيچ عرب به ةكتاب موردبحث و سبك نگارشي نويسند
هـاي دسـتوري اسـت.     كوتاه و بدون پيچيدگي فهم با جمالتي كه غالباً متني روان و قابل

گـام باشـد.    لـف هـم  ؤمترجم نيز توانسته است در حفظ و رعايت اين رواني مـتن بـا م  
هرچند در برخي موارد وقتي متن اصلي دچار كمي پيچيدگي و طول كالم شده، مترجم 

در پاراگراف زيـر   ،رسي برآيد. مثالًخوبي از پس اين پيچيدگي در زبان فا نيز نتوانسته به
 »كه« معترضه و حرف ةدادن پيوند جمالت ازجمل متن اصلي) مترجم براي نشان 5 فحة(ص

 زياد نهاد و گزاره از ابتدا تا انتهاي پاراگراف ةاستفاده كرده است؛ امري كه به ابهام و فاصل
  است: شده منجر
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كار  زبان عربي به ةاز تالشي كه در زمين شناسان، اما هدف اساسي اين لغت« متن ترجمه:

، شعر، خطابه و كريم قرآنهاي زبان ادبي يعني زبان  اند همان ترسيم خطوط و مشخصه برده
  .»بوده است ـناميم  ها را زبان فصيح مي كه درمجموع آن ـديگر فنون ادبي 

هـاي   ويژگيشناسان، تالش در راستاي تعيين  اما هدف اصلي زبان« نهادي: پيش ةترجم
نـام فصـيح    ، شعر، خطابه و ديگر فنون ادبي است كه اصـطالحاً قرآنزبان ادبي، يعني زبان 

  .»يما  آن نهاده  بر
  
  و خطا در آن متن درك 3.4

ميزان صحت در فهـم و انتقـال مطالـب     هترين نكته و نقد درخصوص يك ترجم شايد مهم
دهد. با استقراء و  زبان مبدأ را نشان مي درمندي و تسلط نويسنده  باشد. امري كه ميزان توان

جناب شيخي با متن عربي كتاب عبدالتواب اين نتيجه حاصل شـد كـه    ةتطبيق كامل ترجم
قبول و مطلوب است. حجم  قابل وجود برخي اشتباهات در اين زمينه، كليت ترجمه كامالًبا

اغمـاض و   بسـا وجـود ايـن تعـداد اشـتباه قابـل       و ميزان صفحات در حدي است كـه چـه  
اهميت دارد ميزان تأثيرگذاري و اهميت اين اشـتباهات در   چه صرفاً ناپذير باشد. آن اجتناب
اثر  ةبختانه جز در مواردي اين اشتباهات ترجم كردن بار علمي ترجمه است كه خوش ساقط

مـتن مبـدأ    ةآيد؛ خواننده با مقايسـ  را متضرر نكرده است. مجموع اين اشتباهات در ذيل مي
  برد: مي اهميت اين اشتباهات پي ةبه ميزان و درج خود
  .»العربية فقه في فصول«متن عربي: عنوان؛   ـ

  .»شناسي عربي و زبان ةاللغ فقهمباحثي در « :ترجمه
و  فقـه اللغـة  داننـد   طوركـه همگـان مـي    همان است و فقه اللغةكتاب عربي درخصوص 

و موضوعات بررسي متفـاوتي   ،شيوه سان، تحقيقي يك ةوجود مادباشناسي)  (زبان اللغة  علم
شناسـي در آن   زبان جديدعربي است و مباحث علم  فقه اللغةدارند و كتاب حاضر اثري در 

بـه دور از   »شناسي عربي و زبان فقه اللغةمباحثي در «عنوان به  ةترجم بنابراين، .وجود ندارد
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رست آن اسـت كـه عنـوان    د بنابراينزبان است و  فارسي ةخوانند ةكنند راه لف و گمؤنيت م
  شد. ترجمه مي »عربي فقه اللغةمباحثي در «كتاب 
  .»يد... من جد يو حالت ظروف انشغال: «5طر س ،3فحة ص، متن عربي  ـ

  .»اقدام كنمبه كارهاي .... به چاپ مجدد آن  نگارندهاشتغال «: 4طر س ،9 فحةص، ترجمه
  .»مجدد آن اقدام كنمجانب (يا اشتغالم) به ... به چاپ  اشتغال اين«صحيح: 

  گردد. شخص مفرد به غايب بازنمي ضمير متكلم يا اول
  .»اللغة و علم فقه اللغة« :2 طرس ،9 فحةص، متن عربي  ـ

  .»فقه اللغةشناسي و  زبان« :2طر س ،17 فحةص، ترجمه
عربي قصد داشته با ذكر  ةنگارند ،شناسي درست است به زبان »اللغة علم« ةگرچه ترجم

 كه از قديم دربين لغويان مسلمان رايج بـوده  اشاره كند معنا در زبان عربي هم كامالً ةدو واژ
را  »اللغة علم« ةمترجم يا بايد واژ بنابراين،متفاوت داللت دارند.  ةامروزه به دو حوز و است

زبان اين اشتراك معنايي بـين دو   فارسي ةكرد تا خوانند به همان شكل عربي در متن ذكر مي
 »اللغـة  علـم «و نـامي از  كـرد   مـي له اشاره ئرا درك كند يا در زيرنويس به اين مس اصطالح

 ةعـرب درخصـوص ايـن بخـش بـه خواننـد       ةآورد تا ضرورت و دليل توجـه نگارنـد   مي
  د.شو  زبان منتقل  يفارس

  .»في المكتبة العربية كتابان«: 2 طرزيرنويس س 11 فحةص ،متن عربيـ 
  دو كتاب ...» المكتبة العربية«يرنويس: در ز ،2 طرس ،19 فحةص ه،متن ترجم

اما درواقع اصطالح  ،خانه است نام خاص يك كتاب »المكتبة العربية«مترجم تصور كرده 
گونـه عبـارات    و امثـال ايـن   »شناسي عربي در كتاب«يا  »هاي عربي دربين كتاب«معناي  و به

صـورت   اشـتباه بـه   نيز به »الفني« ةاشتباه تايپي نيز موجود است و كلم ،است. در اين عبارت
  مايل در متن قرار گرفته كه هيچ جايگاهي ندارد.

  .»فقه اللغةالعربية في جهود علماء «: 1طر س ،13 فحةص ،متن عربي
  .»فقه اللغة ةكوشش دانشمندان زبان عربي در زمين«: 15 طرس ،20 فحةص ،متن ترجمه

ـ علماء العرب«اصطالح  ةترجم ،غلط نيست گرچه ترجمه كامالً بـه دانشـمندان عربـي     »ةي
يا  »شناسان عربي زبان«چندان جالب و دقيق نيست و درست آن بود كه با عباراتي مانند 

  ترجمه شود. »عربي اناند  زبان«
  .»من اشعر فاختلس اإلعراب يتاانشد ب«: 16طر س ،80 فحةص ،متن عربي  ـ
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  .»اعراب ناقص خوانداو يك بيت شعر را با «آخر:  طرس ،93 فحةص ،متن ترجمه
خوانـدن آن   منظور از اختالس اعراب نـاقص  ،گرچه ترجمه تاحدي معنا را منتقل كرده

بايسـت   پـس مـي   .اصطالح خوردن آخر حركت آخر كلمه است بلكه رهاكردن و به ،نيست
  .»او يك بيت از شعر را بدون اعراب خواند« :شد گونه ترجمه مي اين

  .»عن األطفال يقد أخذوا اللغة عن العرب حت«: 18 طرس ،96فحة ص ،متن عربي  ـ
  .»گرفتند مي فرا ... كودكان وحتي آن را از  بنابراين،«: 9طر س ،112 فحةص ،متن ترجمه

هـا   جا منظور اين نيست كه آن در اين ،معناي فراگرفتن هم باشد تواند به مي »أخذ«گرچه 
ر اين است كـه علمـاي   وبلكه منظ ،گرفتند مي عربي را از كودكان يا ديوانگان و زنان فرا

  ردند.ك  پيشين عرب حتي به كالم اينان نيز توجه و استناد مي
  :9 طرس ،83 فحةص ،متن عربي  ـ

  
گويد: قريش همزه را در كالم خويش  ابن منظور مي«: 19 طرس ،96 فحةص ،متن ترجمه

  .»برد كار نمي هب
را چـه قبـل و چـه بعـد از      »الهمـز  هو النبر«مشخص نيست به چه دليل مترجم عبارات 

 ةترجمه نكـرده اسـت. بهتـر بـود حـداقل درابتـدا و انتهـاي جملـ         »منظور قال ابن«عبارت 
  .»نبر يعني اداي همزه« :كرد عبارت عربي را ترجمه مي ،»ويدگ  منظور مي ابن«

  .»من أئمة اللسان لذلك يرر كثشم« :12طر س ،112فحة ص ،متن عربي  ـ
  .»دامن همت را باال زدند«: 8 طرس ،130فحة ص ،متن ترجمه
راه با توجه و اهتمـام باالسـت و در    شدن هم ي و مهياگمعناي آماد به »شمر«اصطالح 

رود نـه   كـار مـي   عنـوان معـادل آن بـه    بـه  »آسـتين همـت را بـاالزدن   «فارسي اصـطالح  
  ».همت دامن«

  .»ياءالمتكلم الالم  يقلبأن « آخر: طرس ،126 فحةص ،متن عربي  ـ
  .»مبه ال اءتبديل حرف ي« :146 فحةص ،ترجمهمتن 
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كه تبديل الم بـه يـاء    ،»رتة«؛ در توضيح استاز معدود اشتباهات فاحش در ترجمه 
ـ   ،اسـت  »يمج«به  »لمج«در عباراتي مثل  ن تبـديل را نادرسـت و معكـوس    متـرجم اي

  است. كرده منتقل
  :3 طرس ،161 فحةص ،متن اصلي  ـ

  
شعر عربي پـذيراي افعـال ماضـي ثالثـي صـحيح      «: 15 طر، س183 فحةص ،متن ترجمه

كه بعد از آن اسـم مصـدر بـه همـزه      چنين برخي افعال ناقص غايب، درصورتي نيست. هم
  .»شود ار گرفته نميك  وصل نيايد در شعر عربي به

سـنده  يزيرا منظور نو ،اين موضع نيز يكي از موارد اشتباه فاحش و تأثيرگذار بوده است
اول با جمـالت   ةبلكه جمل ،رود كار نمي هه در شعر عربي ثالثي ماضي صحيح باين نبوده ك

  بعدي در ارتباط است بدين منظور كه:
اسنادشده به ضمير  ناقصِ افعالبرخي هم فعل ثالثي مجرد صحيح و هم در شعر عربي 

  شوند. كار برده نمي در شعر عربي به ،وصل نيايد ةغايب اگر بعدشان همز
  .»قول رؤبة«: 3طر س ،177 فحةص ،متن عربي ـ

  .»در ترجمه ذكر نشده است بيت ةنام گويند«: 8طر س ،203 فحةمتن ترجمه، ص
  :1 طرس ،294 فحةص ،متن عربي ـ

  
پرهيز  بايد از اشتقاق كلمات غيرعربي از عربي كامالً«: 2 طرس ،332 فحةص ،متن ترجمه

  .»پرنده از ماهي استچون تولد  كنيم زيرا اشتقاق كلمات غيرعربي از عربي هم
  زيـرا منظـور ايـن    ،لف دچار اشتباه شده اسـت ؤمترجم در فهم منظور م ،رسد نظر مي به

شـدت   ست كه بايد از مشتق از عربي دانستن واژگاني كه از غيرعربي وارد عربي شـده بـه  ا
  زيرا چنين امري به شگفتي تولد ماهي از پرنده است. ؛پرهيز كرد

  :پاياني يرها، سط424 فحةمتن عربي، ص  ـ
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 زبــان عاميانــه بــر ســرودها و ةســيطر« :، ســطرهاي پايــاني483 فحةصــ ،مــتن ترجمــه

يك  هيچ در اي است كه نظير آن را مثالً هاي راديوهاي عربي پديده ها و ديگر برنامه نامه نمايش
مسـئوالن و   توان يافت و اين جز بـدان سـبب نيسـت كـه     از راديوهاي كشورهاي عربي نمي

  .»اند نمودن و نه سرسپردن ايمان نياوردههاصلي راديو يعني ر ةسرپرستان اين راديوها به وظيف
درست عبـارت عربـي    ةزيرا ترجم ،فهم شده است اياني دچار سوءپمترجم در جمالت 

  اين است:
از يـك   هاي راديوهاي عربي در هيچ و برنامه ،ها زبان عاميانه بر موسيقي، نمايش ةسيطر«

شود  جا لهجات بسيار متعددي وجود دارد ديده نمي كه در آن رغم آن راديوهاي اروپايي علي
دهي بـه مـردم    اصلي راديو يعني هدايت و جهت ةجا به وظيف والن و متوليان در آنئزيرا مس

  .»ها از آن وي و تبعيتر  ايمان دارند نه دنباله
امـا   ،گزيني غلط نيسـت  ختاري و واژهلحاظ سا كتاب كه به ةبرخي موارد ترجم ،درادامه

  شود: فارسي استفاده گردد ذكر مي هاي اصالتاً بهتر بود از واژگان و تركيب ترجيحاً
 ةاز واژ »مـوطن « ةجاي واژ و صفحات بعدي: بهتر است به 45 فحةص، متن ترجمهـ در 

  استفاده شود. »خاستگاه«
 ةدور«از عبارت بهتر است  ،»عربيدوران كودكي زبان «جاي عبارت  : به71 فحةصـ در 

  .استفاده شود» گيري و آغازين زبان عربي  شكل
  .»ها ويژگي« ةاز واژ »خصيصه« ةجاي واژ : به89 فحةصـ در 

  
  اشعار و ابيات ةترجمعدم  4.4
اشعار فراوان موجود در مـتن   ةاين كتاب عدم ترجم ةحائز اهميت در ترجم ةترين نكت مهم

اشعار موجود  ةنكردن ابيات را اين دانست كه هم مترجم از ترجمه ةاست. شايد بتوان انگيز
مفهـوم و  بنـابراين،   .انـد  و نحوي ذكـر شـده   ،عنوان شاهدمثال آوايي، صرفي به در اثر صرفاً

معناي ابيات چندان تأثير و اهميتي در اصل موضوع ندارد. اما عجيب است كـه متـرجم در   



 229   بيةفصول في فقه العركتاب ة ترجم بررسي و نقد

شد) ابيات و آيات موجود را ترجمه  نبود عربي نابود مي قرآنفصل دوم از بخش دوم (اگر 
اي از ابيات و حتي آيات  وجه ترجمه هيچ اما قبل و بعد از اين فصل كوچك، به ،كرده است
بايد ايـن رويـه را    ،ابيات و شواهد نبوده ةشود. اگر مترجم معتقد به ترجم ه نميموجود ديد

در يك  چرا صرفاً ،اين ابيات بوده ةكرد و اگر معتقد به ترجم كتاب دنبال مي ةترجم همةدر 
طور كلي  ابيات به ةنبود وحدت رويه در ترجم ،هرحال فصل كوچك بدان پرداخته است! به

 ةراوان و پراكنده در سراسر متن ازجمله نكات حائز اهميت در ترجمنشدن ابيات ف و ترجمه
  اين كتاب است.
 ةنـاقص (دربرابـر ترجمـ    ةترجم ةرا در حيط باين كتا ةنشدن ابيات ترجم البته ترجمه

هاي متن زبان  ناقص بعضي قسمت ةترجم«زيرا در  ،دده فورد قرار نمي كامل) ازديدگاه كت
از بخشـي   ،ديگـر  عبـارت  بـه  .)70 :1378پور  (لطفي» گردد به متن مقصد منتقل مي مبدأ عيناً
بسـا متوجـه آن نشـود،     ترجمـه چـه   ةآيد و خواننـد  ميان نمي هاي متن مبدأ ذكري به قسمت
صورت اوليه و بدون برگردان در متن  كه به اند نشده ابياتي كه در اين اثر موارد ترجمه درحالي

  ند.ا ترجمه گنجانده شده
  
  اشتباهات چاپي 5.4

گرچه اشتباهات چاپي متوجه اصل عمل ترجمه نيست و وجود آن نيز چنـدان بـه متـرجم    
جاكه ممكن است در فهـم   هرگونه خطا و اشتباه ازجمله اشتباهات چاپي ازآن ،ارتباط ندارد

شخص  ازسويشده  ضرورت ويرايش و كنترل نهايي متن چاپ ،متن ترجمه تأثيرگذار باشد
  ند.ك  م را دوچندان ميمترج

كـه اشـتباه    بررسي اسـت. درصـورتي   جنبه قابل له از دوئكتاب حاضر اين مس ةدر ترجم
بـه بافـت زبـاني خـود      زبان باتوجـه  فارسي ةخوانند ،چاپي در واژگان فارسي رخ داده باشد

ساز  لهئتر مس گونه خطاهاي چاپي كم اين ،بنابراين ود.ش مياحتمال بسيار متوجه اين اشتباه  به
گـذاري صـحيح ايـن     به وجود شواهد و واژگان عربـي و لـزوم حركـت    شود. اما باتوجه مي

زيرا درصورت وجود خطاي چاپي خواننده متن ترجمه  ؛شود اهميت مي زله حائئواژگان مس
كنـد. بـا    علمي ترجمه وارد مي ةبزرگي به جنب ةممكن است متوجه آن نشده و اين امر لطم

موارد متعـددي از هـردو شـكل خطاهـاي چـاپي مشـاهده شـد كـه          استقراء كامل ترجمه،
ترجمـه   ةدرك بـراي خواننـد   كه قابـل  ،بختانه ميزان اين اشتباهات در واژگان فارسي خوش
  شود: اين اشتباهات آورده مي ،2 ؛ در جدولاستتر  بيش ،است
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  .2جدول 
  درست  نادرست  سطر  صفحه  رديف

  فالرحمن الخير  الرحمن الخيرنا  7  102  1
2  103  10  ردتالماء ب  الماء برَّدت  
  رِديه بل  رديه بل  15  103  3
  راويان  روايان  11  113  4
  برجلٍ مررت  برجلِ مررت  11  114  5
  اغبرّتتا  اغبرتا  7  115  6
  اغراض  اعراض  17  116  7
  عيسي  عسي  12  123  8
  تضجع  تضجح  17  142  9
  اعطيتكس  اعطيتكُس  13  162  10
  مسؤول  .ولمسؤ  4  167  11
  ثالثي  تالضي  15  183  12
  اشعاري  شعاري  12  197  13
  اين به  بهاين  3  217  14
  باروري  باروي  8  269  15
  االضداد  االضدار  6  272  16
  مبتل  مبتلِ  16  274  17
  أسودان  أسودان  19  282  18
  الممدود  المدود  21  288  19
  ليالء  ليال  6  298  20
  است احمد بن خليل ابتكارات از  احداث بن خليل ابتكاراست از  3  305  21
  آن مطالب  آب مطالب  7  313  22
  مقاييس  مقاييسس  12  315  23
  تبويب  تبويت  10  322  24
  المصنف  المصف  18  323  25
26  324  19  مشخّص  مشخص  
  مورد  مرود  8  335  27
  متباينند  متبانيند  2  355  28
  دستفشار  دستغشار  7  363  29
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  فارس  فارسي  9  363  30
  مثال  مثالل  11  365  31
  مشجر  مسجر  2  379  32
ــؤمنوا  12  393  33 تُــؤمنوا  لُتـل  
  به  بد  8  403  34
  جمله  جلمه  22  404  35
  انتفاء  انتقاء  13  414  36
  زيد أحسنُ ما  زيد أحسنَ ما  17  422  37
  را خود  را را خود  11  423  38
  أنيس  أنس  17  424  39
  وقف پديده  وقف پديد  18  425  40
  عربي هاي گويش  عربي گوشيهاي  1  428  41
  اخبار  خبار  10  439  42
  رفته هم روي اما  امارويهمرفته  11  439  43
44  441  6  اهللا بسمِ  اهللا بسم  
  بلكه  بكله  3  451  45
ـن و هذا  لكن ز هذا  9  453  46 لكـ  
  برخوردار  برخوددار  21  453  47
  كننده گيج  كننده گيچ  19  464  48
  مكسر  مكسرّ  3  474  49
  زبان سيطره هستيم  ان زبان هستيمسيطره  19  481  50

  
  راث بندي و قالب به شكل بندي پاي 6.4

ها  ها و فصل يك اثر انتقال فضاي متني و ميزان اهميت بخش ةاز نكات مهم ديگر در ترجم
بلكـه   ،محتـوا نيسـت   ةترجمـ  ترجمه صرفاًقلم است.  ةبه نوع و انداز ها باتوجه و زيرعنوان

و از ابتـداي يـك    كند ميكه آن را از مطالب قبلي جدا  ،لف به يك موضوعؤميزان اهميت م
 .بايسـت در ترجمـه نيـز رعايـت شـود      حاوي نكاتي است كه مـي  ،نگارد جديد مي ةصفح

دادن به يك موضـوع عنـوان آن را در كتـاب بـا      نويسنده گاهي براي اهميت ،ديگر عبارت به
لحـاظ محتـوايي    كند كه گرچه بـه  ازابتداي صفحات زوج شروع مي اندازه و قلم متفاوت و

مترجم در بسياري مواقع به ايـن   بايست موردتوجه قرار گيرد. در ترجمه مي ،اهميت ندارند



 1395 سال شانزدهم، شمارة ششم، بهمن و اسفند، انسانيهاي علوم  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   232

در  و ابتدا و انتهاي سرتيترها را با عناوين كتاب منطبق كرده است. صرفاً ردموضوع توجه دا
ازجملـه در   ،اغمـاض اسـت   برخي موارد اين انطباق را انجام نداده است كه درمجموع قابل

امـا متـرجم در مـتن     ،كه موضوع از ابتداي صفحه شروع شده است ،متن اصلي 13 ةصفح
) آن را بالفاصله و بعد از زيرعنـوان اول آورده اسـت. در ديگـر مـوارد،     20 ةترجمه (صفح

ارجاع متن  ةلحاظ رعايت شيو به نهايت سادگي است. اما رجمه) درآرايي كتاب (اثر ت صفحه
ارجاعي  ةو شيو استهاي متن اصلي  نوشتمنطبق بر پا اي ترجمه كامالًه نوشتپااصلي نيز 

كه در ذيل هر صفحه مورداشاره قرار گرفته، رعايت كرده است  ،پياپي درطول يك بخش را
  متن اصلي است.جز يك مورد بقيه منطبق و متناظر با  و به

  
  گيري نتيجه .5
نشـدن شـواهد شـعري و نثـري      لحاظ جامعيت در ترجمه، بـه ترجمـه   به ،ترين نكته مهم .1

هـا را ترجمـه    در يك فصـل كوتـاه آن   شود كه مترجم صرفاً موجود در متن مبدأ مربوط مي
كرده است ها را به همان صورت اوليه در متن ترجمه ذكر  فصول آن ةاما در بقي ،كرده است

  و اين امر براي كساني كه به زبان عربي آشنايي ندارند در فهم كلي اثر تأثير نامطلوب دارد.
اثر مبدأ متني روان و با حداقل ابهام  ةگام با نويسند لحاظ سبكي مترجم توانسته هم به .2

بـه  تر معنايي و در وابسـتگي   وي را بيش ةتوان ترجم و پيچيدگي ارائه دهد و درمجموع مي
  است. اي به رواني و روشني متن ترجمه نزده متن اوليه ارزيابي كرد كه البته لطمه

كـه   داردبـااليي   و چاپي نواقص و اشـتباهات نسـبتاً   ،لحاظ فرمي، نگارشي ترجمه به .3
متن اصلي داشـته اسـت و ناشـر     ةترين تأثير منفي را در فهم منظور نويسند بختانه كم خوش

اي منقح و  توانند در چاپ بعدي، ترجمه شده در اين نوشتار مي محترم بنا بر اغالط مشخص
  د.كننگونه اشتباهات عرضه  خالي از اين

رسد متـرجم   نظر مي يابي اندك اصطالحات تخصصي در كتاب، به درخصوص معادل .4
كه الزم است درصـورت چـاپ مجـدد    سليقگي شده است  و چندين كج غزشلدچار چند 

  موردتوجه قرار گيرد. هترجم
درخصوص نقد عمل ترجمه (مربوط به مترجم) و كتـاب   مذكورموارد  ةباوجود هم .5

تـوان   ميدرضـا شـيخي را مـي   حجناب قلم  به العربية فقه في فصول ة(مربوط به ناشر)، ترجم
تأثيرگـذار در ويژگـي علمـي     و بـا حـداقل مـوارد منفـي     ،اطمينان، سـودمند  اي قابل ترجمه
  دانست.  كتاب
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 يشناسـ  در زبـان  يا (رسـاله  يشناسـ  زبـان  يدگاهترجمه ازد يةنظر يك، ش) 1370( سي ورد، جي.ف   كت

  .ني نشر :احمد صدارتي، تهران ة، ترجم)يكاربرد
  دانشگاهي.  ، تهران: مركز نشرترجمه روش و اصول به درآمديش)،  1378پور ساعدي، كاظم ( لطفي
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