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تسلط مبناي ضرورت بر  منفلوطی "العبرات" نقدي بر ترجمۀ
 بر زبان مبدأ و مقصد

  3، حسین محسنی*2، حسن نریمانی1شهریار گیتی
  اردبیل-وه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه محقق اردبیلی استادیار گر -1

  کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی، دانشگاه اصفهان -2
  تهران-دانشجوي دکتري رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس  -3

  03/12/1392 :تاریخ پذیرش   08/08/1392: تاریخ دریافت

  چکیده
  مترجمی، ۀالزم براي حرف   ها و روحیات   اناییاین مقاله ضمن اشاره به برخی از تو       

 خطاهـاي شـایع   و  "سیل سرشـک  "منفلوطی با عنوان    " العربات"نقد ترجمۀ کتاب    به  
که به دنبال عدم تـسلط بـه زبـان مبـدأ و مقـصد پـیش       در این کتاب پرداخته است     

 ترجمـۀ ایـن کتـاب را قاسـم مختـاري، محمـود دهنـوي و نـوذر عباسـی               .دنـ آی می
  اولبخـش . باشد  دربر گیرنده دو بخش میطور کلی این نوشته به .اند  داشتهبرعهده
اي  ترجمـه (  آنرتسلط به زبان مقـصد و خطاهـاي ناشـی از عـدم تـسلط بـ         شامل  

 کـاربرد نامتناسب با سبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبـدأ بـه زبـان مقـصد و        
 رتـسلط بـ   شامل  م   دو بخشو) بنديجمله در اشتباه و واژگان و ها عبارت نامناسب

 اشتباه، حذف ترجمه، جعل    ۀترجم(خطاهاي ناشی از عدم تسلط به آن        وزبان مبدأ   
  .باشد می ) نامأنوساللفظی و انتقال تحتۀترجمه، ترجم

تـسلط   ترجمه از عربی به فارسـی، ضـرورت      ،"العربات" نقد ترجمۀ  :واژگان کلیدي 
  .خطاهاي شایع در ترجمه بر زبان مبدأ و مقصد،

                                                                                                                   
 E-mail: hn.narimani@yahoo.com                      ولؤنویسنده مس* 
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  دمهمق. 1

نماید، اما در دیـدگاه اهـل    کاري آسان می به ظاهر   رغم اینکه در نظر برخی      ترجمه علی 
نیـست  اي  ویژه در مورد متون ادبی نـه تنهـا کـار سـاده     ه قابل قبول ب   ۀ یک ترجم  ۀفن، ارائ 

هاي عـالی    که تعداد ترجمهبه همین دلیل استگیر، دشوار و پیچیده است؛      بلکه بسیار وقت  
از . دودنـد عهاي عالی در متون ادبـی م که تعداد ترجمهبطوري .بسیار اندکنددر متون ادبی   

ویژه مترجمان متون ادبی براي اینکه از پس   کلی و به  طوررو مترجمان متون مختلف به    این
  . خود سازندۀرا ره توش مضاعفاین مهم برآیند، الزم است همتی واال و تالشی 

 کـار سـاده و پـیش پـا افتـاده نیـست بلکـه              ترجمه یک  «:گویددکتر یعقوب صروف می   
دشوارتر از تألیف است، زیرا مؤلف در انتخاب مفاهیم و معانی و الفـاظ و عبـارات آزاد و         

هـا   بند است، مقید به مطالب مؤلف که ناچـار اسـت آن  مختار است لکن مترجم اسیر و پاي   
  .)20 :1376حسن، (» که هست بیان نمایدرا کامال همانطور

أ و مقصد به مثابۀ ابزار کار یک مترجم است و تا زمانی کـه متـرجم بـر ایـن          زبان مبد 
ابزارها تسلط کافی نداشته باشد، بی شک کارایی وي در این زمینه در حد باالیی نخواهـد                  

تـسلط بـر هـر     .بود و این عدم تسلط، خواسته یا ناخواسته وي را دچار خطا خواهد نمود         
 شد جز با مطالعۀ مداوم متون مختلف علمـی و ادبـی        یک از این موارد نیز حاصل نخواهد      

ها و نویسندگان مختلف و گاه با دست به قلم شدن و تمرین نویـسندگی و            مربوط به دوره  
  ... . هاي ادبی و ها یا نمایشنامهشنیدن داستان
تر اسـت لـذا    که دریافت معناي یک متن یا سخن از ساختن و بیان آن آسان        اما از آنجا  

به عبارت دیگر مترجم بیشتر میل دارد کـه  . بان مقصد، زبان مادري مترجم است    معموال ز 
بـم زبـان مـادریش تـسلط        یک مترجم بایـد بـر زیـرو        لذا. به زبان مادري خود ترجمه کند     

را در جـاي مناسـب   ... هـا و   ، جمـالت، آرایـه  ها مثل، ها  داشته باشد و بتواند کلمات، ترکیب   
آشـنا را از زبـان مبـدأ وارد زبـان      هـاي غریـب و نـا     ترکیـب خود و به موقع به کارگیرد و        

  .کلی تحت تأثیر ساختار زبانی متن مبدأ قرار نگیردطورمقصد ننماید و به
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در ترجمـه از   باید همیشه در نظر داشته باشـد کـه           از طرف دیگر مترجم فارسی زبان     
ه سـادگی میـسر   ها بـ   ق آن ی که درك عم   خواهد شد گاه با جمالتی روبرو     عربی به فارسی    

گونه موارد متـرجم  در این. روزها وقت ببردیا ها و  اي ساعتجملهۀ ترجمچه بسا نبوده و   
صـرفاً بـراي    صبر خود را از دست داده و بـا کمتـرین جـستجو و   با کمترین تالشی    نباید  

چیـزي بنویـسد کـه    و با تکیه بر حـدث و گمـان    ،اي در ترجمه خالی نماند     اینکه جاي جمله  
تر کرده و دست بـه  نداشته باشد یا کار خود را آسانباور  خویش را ۀ نیز نوشتحتی خود 

مترجم به هنگام ترجمه، تمامی مخاطبان       خوب است که   چه .هاي دشوار بزند   حذف قسمت 
با دقت، وسواس و احساس مسؤولیتِ هرچه بیـشتر،  بگیرد و و خوانندگان خود را در نظر       

 را در نــظر داشـته باشـد کـه برخـی از خواننـدگان       و همیشه این نکتـه   به ترجمه بپردازد  
نگرند و چنانچه به هر  می  وي کسانی خواهند بود کـه بـا دیدي انتقادي بـه تـرجمه          ۀترجم

الزم .  وي بپردازنـد ۀدو زبان مقصد و مبدأ نیز آشنایی داشته باشند، چه بسا به نقد ترجم       
ها   دالیل مختلف که ذکر برخی از آن   به -به ذکر است انتظار اینکه در ترجمه هیچ اشتباهی        

ایـن  امـا چنانچـه     .  رخ ندهـد، انتظـاري دور از انـصاف اسـت           -این نوشته خواهد آمـد     در
ال خواهنـد  ؤ، اینجاست که مترجم و ترجمه وي زیر سـ       روداز حد معمول فراتر     اشتباهات  

ه بـر   دقتـی، تکیـ   کـم  گونه عجله در ترجمه، بی حوصلگی،     رو شایسته است هر   از این . رفت
 و  قابـل قبـول  اي به دور از خطـا،  ترجمهکنار گذاشته شود تا در نهایت       ... حدس و گمان و   

  .پسند ارائه گرددمخاطب
توانـد در   اما سؤال اینجاست که عدم تسلط به زبان مبدأ و مقصد چه مشکالتی را مـی            

 در  خـصوص طور کلی و به   ها به   ترجمه به دنبال داشته باشد؟ و خطاهاي شایع در ترجمه         
ریشه در کدام کاستی دارد؟ بیشتر مقاالت و کتب موجود           ،)سیل سرشک ( "العربات" ترجمۀ

هـا   هـاي یـک متـرجم و نقـد ترجمـه     هـاي ترجمـه نیـز غالبـا بـه مهـارت       در زمینۀ پژوهش  
 .اي داشته باشـند   خطاهاي رخ داده در ترجمه اشاره      ها و علل  به ریشه  اند بی آنکه    پرداخته

سیاري از منابع موجود در زمینۀ ترجمه یا نقـد ترجمـه، بـه معایـب و      به عنوان نمونه در ب    
اللفظی ممکـن اسـت از      اللفظی اشاره شده اما به اینکه ترجمۀ تحت       هاي ترجمۀ تحت    کاستی

لذا در این نوشته سـعی بـر آن اسـت     . چه عواملی نشأت گرفته باشد، پرداخته نشده است       
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یابی کرده و بـدانیم کـه علـت    طاها را ریشهها و خ که ضمن پرداختن به موارد فوق، آسیب    
و عـدم تـسلط بـر زبـان مبـدأ و مقـصد چـه            برخی از خطاهاي شایع در ترجمـه چیـست        

  .تواند براي مترجم ایجاد کند مشکالتی را می

  هاي اصلی یک مترجممهارت. 2

تسلط به زبـان  : گردد در نگاه اول سه ویژگی یا مهارت براي یک مترجم خوب ارائه می   
 :تـوان گفـت   می .، تسلط به زبان مقصد و آشنایی و یا تخصص در موضوع مورد نظر   مبدأ

هـر چنـد   . سـت  ا خویش دست یافتن به این سه ویژگی       ۀنهایت آرزوي یک مترجم در حرف     
امـا متـرجم بـراي       آینـد،  شـمار مـی    ترجمه به  ةهاي اصلی و شالود   که این سه ویژگی پایه    

چـون دقـت، صـبر، نظـم،      هـا و روحیـاتی  ید مهارتبا نیز رسیدن به این مرحله از توانایی    
 بـه ایـن گـنج    دسـتیابی و بـراي  سـازد نیـز چاشـنی کـار خـود         را ...و  پژوهشگري ۀروحی

  . ارزشمند، رنجِ تالشی طوالنی را به جان بخرد
تـسلط بـه زبـان مبـدأ،     ( متـرجم  هاي اصلی  ویژگیدو مورد از  حال ضمن پرداختن به     

 ،"العـربات "در ترجمۀ کتاب    که   پردازیم می خطاهایی و   مشکالت ، به )تسلط بر زبان مقصد   
  . گیرند دو عامل  نشأت میاین  از فقدان

 عدم تسلط به زبان مقصد .3

) زبـان مـادري   در ایـن مقالـه      ( ترین اصول در ترجمه، آشنایی با زبـان مقـصد          از مهم 
نایی هاي مترجمان تازه کار نیز از عدم تسلط و عدم آش        متأسفانه بسیاري از ضعف    .است

درد «: گویـد   فر در این باره مـی علی خزاعی .گیرد  نشأت می  شانها با زبان مادري     کافی آن 
  ).95: 1371 خزاعی فر،(»  درد فارسی ندانی استترجمه در کشور ما عمدتاً

ال را مطـرح   ؤاند این س   برخی از کسانی که تا کنون کار ترجمه انجام نداده          ممکن است 
 در پاسـخ بایـد     !؟اش تسلط نداشته باشـد      که کسی به زبان مادري    آیا امکان دارد     :کنند که 

که در مکالمات روزمـره معمـوال اشـتباهاتی از سـوي افـراد مختلـف دیـده               همانطور: گفت
بـه چـشم   ، اشـتباهاتی   نیـز هـاي مختلـف    متنۀ ترجمخصوص دربه درنوشتن وشود،    می
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سـاز ایـن   ل مختلفـی زمینـه  دالی .به زبان مادري است  که ناشی از تسلط نداشتن   خورد  می
 اگـر توضیح اینکـه  . فراموشی یکی از این دالیل است ؛خطاهاي گفتاري و نوشتاري هستند   

-کار نبرده و یـا نـشنویم موجـب مـی    ه ها ب  اي را مدت    یا واژه  ، مثل جمله،  ترکیباصطالح،  

ن نداشـت  دلیل دیگـر،  . دست فراموشی بسپاریم  را به ناخودآگاه چگونگی کاربرد آن   شود تا   
از . معموال مکالمات روزمره تنوع چندانی نـسبت بـه نوشـتارها ندارنـد        .  کافی است  ۀمطالع

ها، اصـطالحات   ها، جمالت، مفاهیم،مثل روست که در متون نوشتاري با واژگان، ترکیب این
هـاي   لذا یک مترجم ویا نویسنده باید مطالعۀ کافی در زمینه .شویم تري آشنا می متنوع... و  

  .ه باشد تا بتواند قدرت نویسندگی و بیان خویش را تقویت کندمختلف داشت
  .است در تسلط بر زبان مبدأ نیز صادق  یاد شده ذکر است که مواردانشای
 نامتناسب با سبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبدأ بـه زبـان مقـصد و             ۀ ترجم ۀارائ
 کـه اسـت    خطاهـایی از جمله   بندي،  جمله در اشتباه و واژگان ها و  عبارت نامناسب کاربرد

  . پیش آید عدم تسلط به زبان مادريدنبال به امکان دارد

  سبک نامتناسب با متن مبدأ) الف

مترجم بایـد پـس   . کردادبی و غیر ادبی تقسیم   به دو نوع   را ترجمهتوان   میکلی  طوربه
 در متـون  .از شناخت نوع متن، زبان متناسب با آن متن را برگزیده و شروع به ترجمه کند     

-ها در معناي اصـلی خـود بـه    واژه ،شود پرده سخن گفته می    با صراحت و بی    غالبا علمی،

 .دنخوردرت به چشم می   نهاي ادبی به    آرایه ساز سخن و  شوند و عوامل زیبا    کارگرفته می 
هاي ادبـی همچـون تـصاویر     که از نام آن نیز پیداست از آرایه    اما در متون ادبی، همانطور    

البته شایان ذکـر اسـت کـه        . شود بیشتر استفاده می  ... ها و  ها، استعاره زها، ایهام زیبا، مجا 
کـه   غیـر ادبـی، هـر چنـد     ۀ نگارش در ترجمـ ةها انتخاب سبک و شیو در تمامی این ترجمه  

 :همچـون  ادبـی،  ۀکافی باشد، اما در ترجمـ نیز شاید تسلط به زبان مادري در حد متوسط    
ایشنامه و آثاري از ایـن قبیـل، فقـط کـسی بایـد اقـدام بـه              داستان، شعر، مقاله، نم    ۀترجم

، با زبان مـادري خـویش انـس گرفتـه و بـا          بسیار  عمیق و تمرین   ۀترجمه کند که با مطالع    
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و به عبارت دیگر دست به قلمـش       . داشته باشد و کافی    جوانب این زبان آشنایی کامل       ۀهم
  .)12 :1373رشیدي، ( خوب بوده و خود یک ادیب باشد

یابیم که ناهمانگ بودن ترجمه با سبک متن مبدأ تـا چـه        هاي زیر درمی   دقت در مثال  با  
  .را نازیبا جلوه دهدتواند به ترجمه صدمه زده و آن حد می

  )٣١ :١٩٨٥ املنفلوطي،(: »ِدِه فَعالَجته حتی ِانصدعيدها إلَی قَيثُم مدت «. 1
جیر برد و آنقدر با آن بـازي کـرد تـا    سپس دستش را به سوي زن «:  ارائه شده  ۀترجم

  ).38 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »باز شد
 کـه   ي منفلوطی متنی ادبی اسـت، کمتـرین انتظـار         "العربات" متن کتاب  با توجه به اینکه   

 عامیانـه  کـارگیري عبـارات    بـه   از خـود  ۀترجمـ  کـه در   است    این  داشت  مترجم توان از می
  .بپرهیزد

بـه قـصد بـاز کـردن آن، در           »بازي کردن با قفل یا زنجیـر      «رت  عبادر نمونۀ ذکرشده    
  . و شایستۀ یک متن ادبی نیستزبان محاوره و عامیانه کاربرد دارد

تـا  و به باز کردن آن مـشغول شـد          برد   ويسپس دست به زنجیر     :  پیشنهادي ۀترجم
  .اینکه زنجیر باز شد

  ).٢٥:١٩٨٥املنفلوطی، (» کتاب الدهِر الغاِبرية ِفيفَة باِليوأصبح صح«.2
 » روزگـار تبـدیل شـده اسـت        ۀاي از کتاب گذشت   تنها به ورق کهنه   «:  ارائه شده  ۀترجم

  ).31 :1388 دهنوي،عباسی، مختاري،(
، ترکیبی شـناخته شـده و پرکـاربرد        »برگ کهنه کتاب روزگار   «در زبان فارسی ترکیب     

ضمن اینکـه  .کند زیبا جلوه نمی در یک متن ادبی،  » ورق کهنه « به کار بردن ترکیب    لذا .است
  .باشد نیز نامفهوم و در نتیجه نادرست می"کتاب گذشتۀ روزگار" ترکیب

  .اي از کتاب غبارگرفته روزگار تبدیل شده است  به برگ کهنه: پیشنهاديۀترجم

   انتقال ساختارِ زبان مبدأ)ب

ي خـود   کارگیري آن به خـود    شناخت ساختارهاي زبان مادري و مهارت داشتن در به        
نامتعـارف   کارگیري ساختارها و عناصر دستوري غریب وگردد تا مترجم از به     موجب می 
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آگـاهی داشـتن یـک متـرجم از     رواز ایـن  .بپرهیـزد  کند، که خواننده را دچار سردرگمی می 
 او باید ضمن توجـه  .اي است بسیار ضروري و غیر قابل انکار  بم زبان مادري وظیفه   وزیر

آورد و  جمالت، پیام متن و منظور نویسنده را در قالب زبان مقصد در           در ترجمۀ واژگان و   
  .به بیان دیگر بیش از آنکه بر ظاهر متن وفادار باشد بر محتوا و پیام متن توجه کند

اندیـشند و  تنهـا بـه انتقـال محتـوا مـی      مترجمانِ مبتدي و کم تجربه  :گوید  ناظمیان می 
ترتیب عناصـر   و بدین کرده خود رعایت ۀر ترجمهاي دستوري زبان مبدأ را د غالبا ساخت 

رو بـر   از ایـن  .)69 :1386ناظمیـان،   (کننـد    اي را بـه زبـان مقـصد وارد مـی            تازه دستوريِ
مترجمان الزم است که عناصر و ساختارهاي هـر دو زبـان را بـه خـوبی بـشناسند و در               

  . گیرند کارهاي دستوري رایج در زبان مقصد را به معادل، ترجمه
رد ساختن ساختارهاي زبان مبدأ در زبان مقصد عالوه بر اینکه عناصـر غریبـی را               وا

شود که متن رنگ و بوي ترجمه به خود بگیـرد کـه ایـن امـر             کند موجب می   وارد زبان می  
  .دلزده خواهد شد براي مخاطب، خوشایند نخواهد بود و از خواندن متن

بهتـرین  «: نویـسند مـی  3ظـر و عمـل   در کتـاب ترجمـه در ن      2ر و چارلز تیب   1یوجین نایدا 
 آن اسـت کـه بایـد از زبـان     سـخن مفهـوم ایـن   . »ترجمه آن است که ترجمه به نظر نیایـد       

 یعنی وفـاداريِ صـوري بـه مـتن و     »ترجمه وار« به شدت پرهیز کرد و زبان     »وار ترجمه«
  ).201 :1380، داگالس رابینسون(عدم وفاداري به محتوا و تأثیر پیام 

  .باشند می زبان مقصد بهقال ساختار زبان مبدأ تر از جمله موارد انهاي زی نمونه
  )١٣: ١٩٨٥ املنفلوطی،(»  وقَالَتةمتعثِّر فَتقَدمت نحِوي خِجلة«. 1

 عباسی، دهنوي، مختاري،( »:با حالتی از شرمندگی و ناراحتی گفت      «:  ارائه شده  ۀترجم
1388 :20.(  

عربی گرفته شده و چنین ترکیبـی،   حالیۀ  ۀ   دقیقا از جمل   »با حالتی از شرمندگی    «عبارت
آورده نشده  نیز   »حنويفَتقَدمت  «: ۀ عبارت ضمن اینکه ترجم  .در زبان فارسی معمول نیست    

  .درستی انتخاب نشده استنیز به »متعثرة«و ترجمۀ کلمه 
  .»:پیش آمد و گفت و مِن و مِن کنان با شرمندگی«:  پیشنهاديۀترجم

  )١٥:١٩٨٥املنفلوطی،(» فَرحلت ِرحلَة طَويلَة قَضيت ِفيها ِبضعة أَشهر«. 2
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پس مسافرت طوالنی را شروع کردم، مسافرتی که چندین مـاه بـه   « : ارائه شده ۀترجم
  ).21: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» طول انجامید

 سیاق عربی اسـت و در   در ابتداي جمله نیز برگرفتهاز )پس (فاء استئنافيه   ترجمۀ آوردن
موجب نازیبا شدن    به سیاق عربی،  ) رحلة(نیز ترجمۀ مفعول مطلق      .باشدفارسی رایج نمی  

  .گردد متن می
  . چند ماهی را در سفرهاي طوالنی گذراندم: پیشنهاديۀترجم

  بندي و اشتباه در جملهواژگان ها و ت کاربرد نامناسب عبار)ج

یابـد امـا توانـایی     تن و منظور نویسنده را درمـی    آید که مترجم مفهوم م     گاهی پیش می  
درسـتی بـر زبـان    وي در زبان مادري به حدي نیست کـه بتواندآنچـه را در فکـر دارد بـه        

رو از ایـن . کـارگیرد را در جاي مناسـب خـود بـه    ...  جاري سازد و اصطالحات، واژگان و     
 هرچند کـه  -خاطبنوشتۀ وي دلنشین نخواهد بود و در صورت تکرار چنین اشتباهاتی، م          

چرا .  شوق خود را براي خواندن متن، از دست خواهد داد   -ببردمنظور مترجم پی  بتواند به 
  .کند که نوشتۀ وي نامأنوس است و زبان با این نوشته غریبی می

  :مثال
١.»  فنبثَت ِبجکا              يقد عـقطَت ِبـه مِمن الذّهاِب إلی فَراِشـِه وس تهزوِم فَأعجـه ِه ِسنةٌ ِمن النن« 

  )٧ :١٩٨٥ املنفلوطی،(
کـرد کـه او را بـر جـایش      خواب چنان بـر چـشمانش سـنگینی مـی    :  ارائه شده  ۀترجم

 دهنـوي،  مختـاري، (رفتن به رختخواب را از وي گرفته بـود           میخکوب کرده بود و فرصت    
  ).13 :1388 عباسی،

کنـد و   آلـودگی، انـسان را در جـایش میخکـوب نمـی     شدت خـواب  باید توجه داشت که     
 و بـراي کـسی کـه     در مواردي چون ترس وتعجب کاربرد دارد       »میخکوب شدن «صطالح  ا

 دیگـر اینکـه خـواب    ۀنکت. کاربردن این اصطالح چندان معمول نیست       خوابش برده است به   
گیـرد چـرا کـه شـخص فرصـت رفـتن بـه              فرصت رفتن به رختخواب را از شـخص نمـی         

تـوان   زمـانی مـی  . از وي گرفته اسـت   راآلودگی توان این کار     اما خواب  رختخواب را دارد  
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که فرد قصد انجام کاري را داشته باشـد امـا     است  گفت فرصت رفتن از کسی گرفته شده        
  .فرصتی به وي داده نشود

که توان رفتن به رختخواب گرفته بود   فرا راچشمانش   یخوابچنان   : پیشنهادي ۀترجم
  . نگه داشته بودسر جایش و او را سلب کردهرا از او 

 داِخله مداخلة اَلصِديق ِلصِديِقِه وأستبثّه ذَات نفِْسه واُشِركَه ِفي هم          أ وأَتمنى لَو ِاستطَعت أنْ   « .2
ره ِمنه علَى ِسر ربما كَانَ يؤِثر اَلِْإبقَاء علَيِه ِفي صد  كَِرهت أَن أفجأه ِبما لَا يِحب وأَنْ أَهجم     نينهلَولَا أ 

  ). ٨: ١٩٨٥ املنفلوطي،(» يكامته الناس جِميعا وأَنْ
مانند یک دوست از دردش آگاه بـودم تـا          من  کردم کاش    آرزو می  «: ارائه شده  ۀترجم

با ایـن حـال خوشـنود نبـودم او را وادار بـه      . هایش باشم شاید بتوانم شریکی براي غصه  
  ).14 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» بیان چیزي نمایم که راضی به گفتنش نبود

یا اتفـاقی  رود که فرد کاري را انجام داده و    کار می  هنگامی به  »خوشنود نبودم  «عبارت
حـال آنکـه   . ناراضـی باشـد  و روي دادن آن اتفاق از انجام آن کار    روي داده باشد و وي      

ابـراز  کاري انجام نداده است که از کـار خـویش نیـز    هنوز  در داستان،   گوینده این عبارت    
 و  "خواسـتم نمـی "  چون هایی  تعبارکار بردن   بهرو  از این . خوشنودي یا ناخوشنودي کند   

  .باشد تر می  در این مورد، مناسب"دوست نداشتم"یا  
و  از در دوستی بـا او وارد شـوم  توانستم  کردم کاش می آرزو می «: پیشنهادي ۀترجم

چند  هر.  شریکی براي اندوهش باشم از او بخواهم که راز دلش را با من در میان گذارد تا            
و بـا ایـن کـار از     غافلگیرش کـنم  خواستم در مورد چیزي که دوست نداشت بگوید    نمی که

  .» پنهان نمایدهمه و از دارداش نگه را در سینهداد آن که شاید ترجیح می رازي آگاه شوم
  )٢٨: ١٩٨٥لوطي، املنف(» ؟كة مأواي جوٍف ِمن أجواِف الوحوِش الضاِري أيف«. 3

 مختـاري، (اي؟یـک از حیوانـات درنـده پنـاه گرفتـه           در شـکم کـدام    :  ارائه شده  ۀترجم
  )34: 1388 عباسی، دهنوي،

پنـاه گـرفتن در   . گیرد الزم به توضیح است که انسان در شکم حیوانات درنده پناه نمی          
امـن  ایی  جـ در... و رود کـه از تـرس خطـرات و حـوادث      کار مـی  اي به  مورد موجود زنده  
پنـاه گـرفتن اسـت، امـا در      »یأِويی، أو«هر چند که یکی از معانی فعل      . پناهنده شده باشد  
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 مختلـف  معانی از بین یبه انتخاب مناسب متن،مقتضاي بایستی با توجه به مترجمان اینجا  
  .جاي گرفتن، آرام گرفتن: مانند. ندزد میدست این کلمه 

 معنایی نیست که در فرهنگ لغت نوشـته شـده       گاهی معناي دقیق و مناسب کلمه همان      
کنـد و متـرجم نوآمـوز        صـورت ثابـت تعریـف مـی       فرهنگ لغت معنـاي کلمـه را بـه        . است

بهتـرین فرهنـگ    .هایی است که در فرهنگ لغت آمده است      پندارد معناي کلمه فقط همان     می
 ص کننـد توانند راهنماي مترجم باشـند و حـدود معنـاي کلمـه را مـشخ      ها نیز فقط می  لغت

  .)90 :1386ناظمیان،(
  اي؟ گرفتهجايدر شکم کدام حیوان درنده : 1  پیشنهاديۀترجم

  ؟4اي کدام حیوان درنده شدهۀطعم :2ترجمۀ پیشنهادي 

  عدم تسلط به زبان مبدأ. 4

شـود او بـه    موجـب مـی  از جمله عوامل مهمی است که    مترجم  و تعهد   پذیري  مسئولیت
باشد و در مواردي که ناتوان از درك مـتن مبـدأ اسـت      خویش اهمیت بیشتري قائل      ۀحرف

تسلط نداشتن بـه   . راحتی تسلیم نشده و با حساسیت و دقت بیشتري به ترجمه بپردازد           به
 در ترجمـه نمـود پیـدا     دیگـري هـاي مختلـف  به شکل ترجمۀ نادرست،    عالوه بر زبان مبدأ   

 حـذف در ترجمـه، جعـل      : اشـاره داشـت     ذیـل  توان به مـوارد    ها می آنۀ  کند که از جمل    می
  . نامأنوساللفظی و انتقال تحتۀترجمه، ترجم

  نادرست ۀترجم: الف

بـدین صـورت کـه امکـان     . ترجمۀ نادرست ممکن است دانسته یا نادانسته اتفاق بیفتـد     
اي را ترجمـه  درستی دریافته است، جملـه  دارد مترجم به گمان اینکه مفهوم متن مبدأ را به         

 از متن مبدأ، نادرست بوده است، از این روي، ترجمـۀ وي نیـز         اما چون برداشت وي   . کند
بـرده  همچنین ممکن است مترجم بـه ایـن امـر پـی           ). خطاي نادانسته ( نادرست خواهد بود  

داند امـا بـه شـک و گمـان خـود تکیـه کـرده و            درستی نمی باشد که مفهوم متن مبدأ را به      
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ر قطـع اشـتباهی کـه نادانـسته اتفـاق      طوبه). خطاي دانسته(اي نادرست ارائه نماید   ترجمه
و بـر عکـس   .تواند مورد اغماض قـرار گیـرد       افتد، چنانچه بیش از حد معمول نباشد می         می

. اشتباهی که دانسته رخ دهد از اخالق مترجمی به دور است و قابل اغمـاض نخواهـد بـود       
 افـراد  جـز در مـورد  و بـدون خطـا   آل  ایـده ۀتوقع یک ترجـ شویم که باز هم متذکر می  اما

  .خاص ممکن نیست و نباید انتظار داشت که هیچ اشتباهی در ترجمه رخ ندهد
 )سـیل سرشـک    ("العـربات " در ترجمـۀ   نادرسـت  هـایی از ترجمـۀ      هاي زیر نمونه   مثال

  .باشند می
نْ كَانت اَُألخـرى؟    وِصيِتي إِ  تِعدِني ِبِكتمان أَمِري ِإن قَسم اَللَّه ِلي اَلْحياة وبِإمضاء         هلْ: قَالَ«.1

  )١٠: ١٩٨٥ املنفلوطي،(» كقد وِثقت ِبوعِد: قلت نعم، قال
ات  ام درون سـینه  دهی این راز را تا زمانی کـه زنـده      قول می : گفت« : ارائه شده  ۀترجم

پس به من  اعتماد کـرد  . را به انجام رسانی؟ گفتم آري رسیدن مرگم آن  پنهان کنی و با فرا    
  )17: 1388 عباسی، دهنوي، ،مختاري(» :و گفت
آید، گویی که پـسر جـوان منتظـر مـرگ خـویش        ارائه شده برمیۀگونه که از ترجم این

  . چیز دیگري است داستان ة که منظور نویسندحال آنکه. است و به آن یقین دارد
در داري و دهی اگـر زنـده مانـدم ایـن راز را پنهـان         قول می : گفت« : پیشنهادي ۀترجم

  .»کردمبه قول تو اعتماد : گفت.  آري:گفتموصیتم را به انجام رسانی؟  صورت مرگم،
 ونَأکن  أ –يقة ِصبا ي ورف ي ابنة عم  ي و هِ  – کُنت أضن ِبها     ها ِلأين ِحبأ يوما إن يفما قلت لَها    «.2

  ).١٢ :١٩٨٥ املنفلوطي،(»  قلِبهاِم يفيلولَ فاتٍح ِلهذا اجلرِح األأ
گـاه بـه او   ام بود اما هیچنکه دختر عمو و دوست دوران کودکیبا ای:  ارائه شده  ۀترجم

دارم، با این حال از صمیم قلب دوست داشتم اولین فاتح قلـب او   نگفتم که او را دوست می     
  ).19 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(باشم 

حـال  . باشـد  دریغ داشتن، مضایقه کردن و خست ورزیـدن مـی       :»ضن« از معانی فعل    
مۀ ارائه شده براي این فعل نه تنها هیچ تشابه و قرابت معنایی با این فعـل نـدارد         آنکه ترج 

  .بلکه معنایی متضاد با آن به خود گرفته است
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گاه بـه او    ام بود اما هیچ    با اینکه دختر عمو و دوست دوران کودکی       :  پیشنهادي ۀترجم
 دل او   درعـشق را     دردخواستم اولین کسی باشم کـه         چراکه نمی  ،نگفتم که دوستش دارم   

  .گذارد بر جاي می
هایی هاي زیر، نمونه مثال: گیرد نشأت می نداشتن دقت کافی    این اشتباهات از    نیز  گاهی  

  :از این مورد هستند
  )١٦ :١٩٨٥ املنفلوطي،( »يديت الکتاب ِمن يفألقَ«. 1

  ).23 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» نامه را بستم« : ارائه شدهۀترجم
فعـل  چـرا کـه     ر حتم مترجمان در ترجمۀ این جملـه دقـت کـافی را نداشـته انـد؛                طوبه

  .باشد  می»انداختم« به معنی »تيلقَأ«
  )٢٧: ١٩٨٥ املنفلوطي،(» طعموهايرحمها والناس أن يتسألُ اَهللا أن «. 2

 مختـاري،  (»دادنـد  کرد، مردم به او غذا مـی  از خدا طلب آمرزش می«: ترجمۀ ارائه شده  
  ).33 :1388 عباسی، وي،دهن

تـسأل اهللا أن  « : اسـت  که اصل جمله به این شـکل بـوده  توان دریافت با اندکی تأمل می   
أن     ي سأل الناسها وترمحوهايلفظی از جمله حذف شده اسـت  ۀ دوم بنابر قرین   »تسأل« و   »طعم . 

  .نیز به درستی انتخاب نشده است »يرحم«ضمن اینکه معناي فعل 
  .طلبید از خدا، رحمت و از مردم اطعام می :ي پیشنهادۀترجم

   حذف در ترجمه)ب

دهندة حسن  تواند نشان امانتی است در دست مترجم و از جمله معیارهایی که می         متن،
متـرجم بـراي     جا در ترجمه اسـت و     هاي بی  عدم حذف و اسقاط   : داري مترجم باشد  امانت

که دلیـل منطقـی بـراي حـذف ترجمـه      داري خود را نشان دهد، تا زمانی     اینکه حسن امانت  
 ۀآید کـه ترجمـ   براي هر مترجمی پیش میمسلما  .کار اقدام نماید نداشته باشد نباید به این   

در . هایی از متن به آسانی ممکن نبوده و نیاز به دقـت و جـستجوي بیـشتري دارد                  قسمت
دازد تـا بـه   بیـشتر بـه کـار بپـر        دقـت رود که با حوصله و       این موارد از مترجم انتظار می     
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که مترجمان براي فـرار از      شود   اما متأسفانه در مواردیدیده می       .  درست دست یابد   ۀترجم
  .آورند به حذف ترجمه روي می ترجمه،

 اما اگر به منظـور روانـی و سـهولت بیـشتر     ؛در واقع حذف در ترجمه جایگاهی ندارد  «
 دلیل یا به جهـت فـرار   صورت گرفته باشد قابل توجیه و اغماض است؛ ولی چنانچه بدون       

  ).55 :1384معروف، (»  متن صورت گرفته باشد، کامال نابجاست ۀاز ترجم
 خود با عنوان چهارچوبی نظري براي ارزیابی ترجمـه        ۀدر مقال نیز  علی مختاري   محمد

اي کـه از مـتن اصـلی حـذف      مترجم باید در قبال هر کلمـه     «: نویسد به نقل از نیومارك می    
  . )52: 1376 مختاري اردکانی، (»دکند پاسخگو باشمی

درترجمـه   هایی حذف و اسقاط  به دالیل مختلف،هاي زیر از جمله مواردي استکه   نمونه
  :شده است انجام
وٍم هبطَ  يولُ  أوم هو   يهِل األرِض طَرا وأن هذا ال     أأنه أسعد    ِهيل إل يده حتی خ  ي فَما حصلَت يف  «.1

  ).٢٤ :١٩٨٥ نفلوطي،امل (»م الوجوِدـَِه عاليف
تـرین انـسان روي    کرد که خوشـبخت با گرفتن جایزه احساس می «: ارائه شده  ۀترجم

  ).30: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »زمین است
  . آورده نشده است»م الوجوِدـَِه عاليوٍم هبطَ فيولُ أوم هو يوأن هذا ال«ترجمۀ عبارت 

تـرین انـسان روي زمـین      س کرد خوشـبخت    با گرفتن جایزه احسا    : پیشنهادي ۀترجم
  .و گویی که امروز اولین روزي است که پا به عرصۀ وجودگذاشته استاست 
 » ِمن شأا ِمـن قبـلُ  ك ِمن أمِرها أا لَم تعد إلی املرتل حتی الساعة ، وما کانَ ذل  فَقد رابين «.2

  ).٤٩ :١٩٨٥ املنفلوطي،(
 :1388 عباسـی،  دهنـوي،  مختـاري، ( »ام تادهاز رفتارش به شک اف    «:  ارائه شده  ۀترجم

58(  
، امدر مورد او که تا این وقت به خانه برنگشته است مشکوك شـده             : پیشنهادي ۀترجم

  .تا به حال چنین کاري از او سابقه نداشته است
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   جعل ترجمه )ج

 یـل  متـرجم بـه دال  زیرا آید شمار حذف در ترجمه بهتواند   مینیز به نوعی    جعل ترجمه   
اي از نـزد    و جملـه نمـوده  حذف قسمتی از متن را ۀ، ترجمفرار از ترجمه :ف، از جمله مختل

یا به حدس و گمان خـود   . در متن اصلی وجود ندارد    معادلش  افزاید که    خود به ترجمه می   
هاي زیر از جمله ایـن مـوارد         مثال. نماید اي به دور از واقعیت ارائه می      تکیه کرده و ترجمه   

  :است
ـ ِه ِبجم ي ف ك منازِلها علی أن تقوم لَ     ِني ِمن ب  كأن تتحولَ إلی مرتٍل آخر تختاره ِلنفسِ       دي تر يفه«.1 ِع ي

  ).١٣: ١٩٨٥ املنفلوطي،(»  لَم تفاِرقهاك، وکأنكشأن
اي کـه برایـت مهیـا کـرده نقـل مکـان        او از تو خواسته که به خانه«:  ارائه شده ۀترجم

 تو را انجام خواهد داد تا دیگر به جدایی از این دختر      کنی، در آنجا نیز خدمتکاري کارهاي     
  ).20 :1388 عباسی، دهنوي، مختاري، (»فکر نکنی

در آنجا نیز خدمتکاري کارهاي تو را انجام خواهد          « عبارت  معادل شود که مالحظه می 
که نه  ندا اي از نزد خود به ترجمه افزوده     جمله ان در متن اصلی وجود ندارد و مترجم       »داد

 چـرا کـه انجـام    .رسـد نیز به نظر نمـی   توان گفت معقول     حتی می است  نها لزومی نداشته    ت
دختـر  (توانـد موجـب شـود تـا پـسر جـوان، معـشوقۀ خـویش               امور توسط خدمتکار نمی   

  .را فراموش کند) عمویش
هایش را بـراي خـودت انتخـاب و        یکی از خانه  تو   که   خواهد  میاو  « : پیشنهادي ۀترجم

از ایشان که گویی ، طوري رسیدگی کند  کارهایتتمامی  به  کنی تا در آنجا     بدانجا نقل مکان    
  .»ايجدا نشده

  )١٠ :١٩٨٥ املنفلوطي،( »؟ك ِبنفِسكتي ِعناكا ِبأمِريصبحت معنأفقَد «. 2
 دهنـوي،  مختـاري، ( »من نیز تا جایی که بتوانم کمکت خواهم کـرد   «:  ارائه شده  ۀترجم
  ).17: 1388 عباسی،

شود متن مبدأ با ترجمۀ ارائـه شـده هـیچ سـنخیت و شـباهتی         ه مالحظه می  کهمانطور
امـا یـک متـرجم      . ندارد و در ترجمه، پیامی به دور از منظور نویسنده ارئه گردیـده اسـت              
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چسباند و بکوشد تا هر گونـه تـصرفی      ب پیام   ةباید برداشت خود را بر چهر     ناندیش  روشن
شـمس  (نـگ نیـست از کـار خـود دور نگـه دارد           را که با نیت نویسنده و منظور پیام هماه        

  .)74 :1380آبادي، 
به همان اندازه که کار تو برایت مهم است، براي من نیز مهـم شـده    : پیشنهادي ۀترجم

  . است
 املنفلـوطی، ( »...سلبها العزاَء عنها معاً،   يسلُبها السعادة و  يولکن اهللا کانَ أرحم ِبها ِمن أن        «.3

٢١ :١٩٨٥(  
با این حال خداي مهربان چنان صبر و بردباري به او عطـا کـرده      «:  ارائه شده  ۀترجم

» را بـه جـان بخـرد     بود که با تکیه بر آن توانست در مقابـل تمـام مـشکالت بایـستد و آن                 
  ).1388:27 عباسی، دهنوي، مختاري،(

  .در این مثال نیز معادل ترجمۀ ارائه شده، در متن اصلی وجود ندارد
تر از آن بود که هم خوشـبختی و هـم بردبـاري    اما خداوند مهربان : ي پیشنهاد ۀترجم

  .را یکجا از او بگیرد

  اللفظی  تحتۀترجم) د

هاي یک ترجمـۀ خـوب آن اسـت کـه بـوي           تر گفته شد از اصول و ویژگی       چنانکه پیش 
البته در مورد متون دینی مسأله قدري     (ترجمه ندهد یا به عبارت دیگر ترجمه به نظر نیاید           

اللفظی ذاتا داراي این  ویژگی است چرا که مترجم در ایـن      اما ترجمۀ تحت  ). 5تفاوت است م
رو مخاطـب بـه محـض    از ایـن  .نوع ترجمه بیشتر به واژگان توجه دارد تا مفهـوم ترجمـه       

گذشته از آن، ویژگی دیگر ترجمۀ . خواندن این نوع متن پی به ترجمه بودن آن خواهد برد          
وم و غیر قابل درك بودن آن اسـت کـه خواننـده را دچـار مـشکل          اللفظی گاهی نامفه  تحت

اغلب به دلیـل نارسـا   اللفظی ترجمۀ تحت :گوید امامی در مقالۀ خود در این باره می   . کند می
 ۀترجمـ «تـري برخـوردار اسـت زیـرا          ها از مقبولیت کـم    بودن نسبت به سایر انواع ترجمه     
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»  اسـت و ارزش ارتبـاطی آن نـاچیز اسـت    اي از موارد رمز ناگـشوده      اللفظی در پاره  تحت
  .)25: 1376 امامی،(

 و مورد اغمـاض قـرار    باشدتواند قابل پذیرش     اللفظی در صورتی می    تحت ۀالبته ترجم 
 در غیـر ایـن     .مده باشـد  آن وارد نیا  معناي  مفهوم ترجمه روشن بوده و خللی در         گیرد که 

  .صورت بر ترجمه اشکال وارد است
اللفظی بودن معنایی غیـر از       و یا به دلیل تحت     انداي که نامفهوم   اللفظیهاي تحت ترجمه

تـسلط   توانند دالیل مختلفـی داشـته باشـند؛ از جملـه ایـن دالیـل،           می اند، متن اصلی گرفته  
  .باشد نداشتن بر زبان مبدأ و مقصد و نداشتن دقت کافی در ترجمه می

 يف رِع الشاِحب نفْس قَِرحيةٌ معذَّبةٌ تذُوب بين أَضلَاِعه ذَوبا        لَابد أَنْ يكُون وراء هذَا املَنظَرالضا     «.1
  ).٨: ١٩٨٥ املنفلوطي،(» افت لَها افت اخلباء املُقوض

پشت این چهره تکیده و رنـگ پریـده و ایـن جـسمی کـه همچـون              « : ارائه شده  ۀترجم
ن نهفتـه اسـت کـه در قالـب     گمان روحـی غمگـی  ستون از هم گسیخته است، بی اي بی خیمه

  )14: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،(» هایش در حال ذوب شدن استاستخوان
هـایش در  در قالـب اسـتخوان  روحـی غمگـین     « فارسی زبان، عبارت   ةبراي یک خوانند  

چرا که این اصـطالح در   . توان گفت نامفهوم است     نامأنوس و یا می    »حال ذوب شدن است   
اند اما   هرچند که مترجمان منظور نویسنده را دریافته  .یب است اصطالحی غر زبان فارسی   

  .انداللفظی به سادگی از آن گذشتهاي تحت متأسفانه با ترجمه
و  زخم خـورده   و رنگ پریده، روحی      الغر ةگمان پشت این چهر   بی : پیشنهادي ۀترجم

 گـویی جـسمش   فـسردن اسـت و    ا در حـال  بـه شـدت     نهفته است که در زندان تن       رنجور  
  .همچون خیمۀ ویرانی است که بر گرد روحش پیچیده است

  يفني ِفناء املَرتِل أو مرتاض   ن يف ين ِمنها، أو الِعب   يلی املَدرسِة أو عائد   إن  ي إلّا ذاِهب  يرانا الرائ يال  «. 2
  )١١ :١٩٨٥ املنفلوطي،(»  غُرفِة النوِميف ـَني غُرفة املُذاکرِة أو متحدث يفنيقِتِه، أو مجتِمعيحد

کـردیم،   رفتیم، در اتاق خواب با هم صحبت مـی  با هم به مدرسه می : ارائه شده ۀترجم
 مختـاري، (دیـد   ها دیگر کسی ما را با هم نمـی کردیم؛ اما جز این  خانه گردش می ۀدر باغچ 
  ).17 :1388 عباسی، دهنوي،
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هـا   غیر ایـن منظور نویسندة داستان این نیست که فقط در این موارد با هم بودیم و در      
چه در رفتن به مدرسـه  . بلکه منظور وي این است که در همۀ حال با هم بودیم      . جدا از هم  

  ... .و باز گشتن و
 و بـا    رفتـیم با هم بودیم، باهم به مدرسه مـی       دیدند    هرگاه ما را می    : پیشنهادي ۀترجم
م، در اتـاق  کردی گردش میاش  ، در حیاط خانه هم بازي بودیم و در باغچه         گشتیم  هم برمی 

  .کردیم با هم بودیم و در اتاق خواب با هم گفتگو میمطالعه
وزعمت أا إن برزت إلی الرجال فإا ال تستطيع أن تربز إلی النساء بعد ذلك حياء منـهن             «. 3

  ).٤١: ١٩٨٥ املنفلوطي،(» اَءي وال حك هناوال خجلَوخجال، 
خود نمایی کنـد و خـود را بـراي آنـان       گمان کرد اگر در بین مردم        : ارائه شده  ۀترجم

- در حـالی .تواند در میانشان حضور یابد به خاطر شرم و حیاء از زنان، نمی    بنمایاند دیگر 

  ).49: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( که اینجا هیچ شرم و حیایی وجود ندارد
ـ  « به معناي اشاره به مکان نیست، بلکه به صورت  »هناك«گاهی اوقات ظرف     ا هـست  ی

اضافه به » اینجا«لذا در ترجمۀ ارائه شده آوردن اسم اشاره         . شود  ترجمه می » وجود دارد 
  .رسد نظر می

چنین پنداشت که اگر خود را بـه مـردان بنمایانـد دیگـر از شـرم و       :  پیشنهادي ۀترجم
  .حال آنکه این کار هیچ خجالتی ندارد. تواند در میان زنان ظاهر شود خجالت نمی

  أنوس نام انتقال)و

اي از زبـان مبـدأ بـه زبـان      کلمـه منتقل کردن ترجمه به معنی    است در  فرایندي 6انتقال
هـا،  نامـه هـا و گـاه  معموال اسامی اشخاص، اسـامی جغرافیـایی، اسـامی روزنامـه         .مقصد

هـا و  انـد، اسـامی شـرکت    هایی که تا بـه حـال ترجمـه نـشده         عناوین آثار ادبی، نمایشنامه   
اي در زبـان مقـصد       هاي شـناخته شـده    مگر آنکه ترجمه   –مؤسسات خصوصی و دولتی     

  ).104و103 : 1382 نیومارك،( شوندها وغیره انتقال داده می اسامی خیابان-داشته باشند
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اي را از زبان مبدأ به زبان مقـصد انتقـال دهـد               که بخواهد کلمه  مترجم نیز در صورتی   
به همـان انـدازه کـه در     ة انتقال یافته،باید به این نکته توجه داشته باشد که آیا معناي واژ         

براي مخاطب روشن و مأنوس است در ترجمه نیز چنین خواهد بود یا خیـر؟ در     متن مبدأ 
صورت نامأنوس بودن این واژه، انتقـال آن جـایز نخواهـد بـود و بـر متـرجم اسـت کـه                       

. یـاورد جایگزین مناسبی در زبان مقصد براي آن واژه بیابد و به صورت رسا در ترجمه ب  
کـار  « :دارد کـه  گونـه ابـراز مـی   نیومارك نیز دلیل مخالفت مخالفان با فرایند انتقال را ایـن          

 از ).105 :1382نیومـارك،   (»مترجم ترجمه کردن، روشن ساختن و بازنمودن مطلب است        
رو بهتر است مترجم زمانی دست به انتقال واژه  بزند که راه دیگري براي انتقال معنی           این

  .نداشته باشدرو پیش
  :شود اي از انتقال نامأنوس اشاره میدر اینجا نیز به نمونه

»     اِس؟ قلتالن نيالِعفِّة ب وجود أتنکـر :   ي أعلَما ِلأنهال أنکَر أنه  ة بودوجا مفاِء     نيعلـِه الـضالب
  )٤٢ :١٩٨٥ املنفلوطي،(» نيواملُتکلّف

نـه،  : کنـی؟ جـواب دادم   ر میان مردم انکار مـی    آیا وجود عفت را د    « : ارائه شده  ۀترجم
هـاي ضـعیف و متکلـف و    در بـین انـسان  دانم که عفت همیشه     کنم زیرا می    را انکار نمی  آن

  ).50: 1388 عباسی، دهنوي، مختاري،( »احمق وجود دارد
از متن مبدأ به متن ترجمه انتقـال یافتـه اسـت کـه           » متکلف« در ترجمۀ ارائه شده واژة    

  .  تا حدودي نامفهوم خواهد بودبراي مخاطب
را انکـار  نـه، آن : کنـی؟ گفـتم     آیا وجود عفت را در مردم انکـار مـی         :  پیشنهادي ۀترجم

کـه بـه خودشـان       و کـسانی   ابله و نـاتوان   هاي  انسانبین  در  دانم عفت    کنم چرا که می    نمی
  . وجود داردگیرند، سخت می

لزم آشنایی کـافی متـرجم بـا زبـان        یافتن معادل براي کلمات و تعابیر زبان مبدأ مست        «
هاي فرهنگی آن است؛ به عبارت دیگر مترجم باید در برخـورد بـا      مادري خویش و ویژگی   

 نظر قـرار دهـد و از خـود    عناصر بیانی زبان مبدأ همواره استعمال اهل زبان مقصد را مد 
آنکـه  شـود؟ یـا   بپرسد در زبان مقصد، چنین مفهومی در چنین موقعیتی چگونه بیـان مـی     



 149     ...»العبرات«نقدي بر ترجمۀ   محسنین ی، حسیمانیرنشهریار گیتی، حسن 

  

پیش خود تصورکند اگر قرار بود همین مطلب را به زبان مقصد بنویـسد از چـه کلمـات و            
  .)78 :1386ناظمیان، (»کرد؟تعابیري استفاده می

  گیرينتیجه

بـالطبع  . ضرورت تسلط بر زبان مبدأ و مقصد در کار مترجم بر کسی پوشیده نیـست              
همـراه خواهـد   ختص به خود را بـه عدم تسلط بر هر یک از این دو امر تبعات و خطاهاي م   

هاي مترتب از عدم تسلط بـه هـر یـک از زبـان     در این مقاله نیز سعی شد تا آسیب     . داشت
 نامتناسـب بـا    ۀترجم .مبدأ و مقصد، شناسایی و ترجمه بر این اساس مورد نقد قرار گیرد       

 و هـا  ارتعبـ  نامناسـب  کاربردسبک متن مبدأ، انتقال ساختار زبان مبدأ به زبان مقصد و             
از جمله مواردي هستند که ریشه در عدم تـسلط بـه زبـان               بنديجمله در اشتباه و واژگان

کـه از   گیرند و برخی دیگر از خطاها نیز از عدم تسلط به زبان مبدأ نشأت می         مقصد دارند 
 .مـی باشـند    نامـأنوس اللفظی و انتقال تحت ۀ حذف ترجمه، جعل ترجمه، ترجم     :هاجملۀ آن 

شـوند کـه    موجـب مـی   آینـد،  که گاه دانسته و گاه نادانسته در ترجمه پیش مـی   این خطاها   
آل و بـدون خطـا   هر چند که انتظار یک ترجمـۀ ایـده  . ترجمه، نازیبا و مخاطب، دلزده شود  

انتظاري بجا نیست اما مترجم نیز براي به حداقل رساندن این خطاهـا عـالوه بـر داشـتن                 
کـار  باید با تعهد و دقت هر چه بیـشتر بـه   ...ري و مطالعۀ مداوم و داشتن روحیۀ پژوهشگ    

  .ها باشد و مطبوع طبع مخاطب قرار گیردترجمه بپردازد تا ترجمۀ وي به دور از کاستی

  هانوشتپی

1. Nida Eugene 
2. Charles Taber 
3.The Theory and practice of Translation  

  Free translation ) ( ترجمۀ ارتباطی یا آزاد. 4
 .)201 :1380 داگالسرابینسون، (زیرا بافت تاریخی کتاب مقدس حائز اهمیت است. 5

6. transcribe 
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