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بررسی نسبیت زبانی در ترجمة رمان «الشحّا » اثر نجیب
محفو در دو موضو اوقات شبانه روز و جنسیت
1ـ علی سعیداوی 2 ـ سید هیمن مهدی



6ر استادیار زبان و ادبيات عرب دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
0ر دانشجوي كارشناسی ارشد متر می زبان عربی دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
(تاری دریافت6863/84/06 :؛ تاری پذیرش)6863/66/60 :

چکیده
تفاوتهاي فرهنگی بين وامع مختلف و نگرشهاي گونراگون نسربت بره دنيراي پيرامرون ،نره تنهرا
مو ب تفراوت در آداب و رسروم و عرادات مریشرود ،بلاره در واژگران و سراختار دسرتوري زبران نيرز
تأثيرگذار است .این موضوع در زبانشناسی نوین تحت عنوان نسبيت زبانی مطرح و از آن بهعنوان نظریره
ساپير -وورف تعبير میشود .تر مه یای از مباحثی است كه میتوان آن را در ار وب نسربيت زبرانی
مورد بحث و بررسری قررار داد .مترر م بره منظرور هماهنر كرردن تر مره خرود برا زبران مقصرد بایرد
تفاوتهاي واژگانی یا دستوري را مدنظر قرار دهد ،راكه عدم تو ه به این تفاوتها در دو زبران مبردأ
و مقصد ممان است باعث ابهام در تر مه و یا حتی ل زش شود .در این ستار نویسندگان بحث نسبيت
زبانی را در تر مة رمان الشحاذ یاری از آثرار بر سرته نویسرنده نامردار مصرري ،نجيرب محفرو در دو
موضوع تقسيم اوقات شبانهروز و نسيت مورد بررسی قرار دادهاند .نمونههاي ارائه شده در ایرن سرتار
نشان میدهد كه محمد دهقانی در برگردان برخی عبرارتهراي حراوي اوقرات شربانهروز و نيرز سراختار
نسيت ،نسبيت زبانی را مدنظر قرار نداده است و در نهایت باعث شده تر مة وي در برخی موارد مبهم
و در مواردي دیگر د ار ل زش شود.

واژگان کلیدی :نسبیت زبانی ،ترجمه ،محمد دهقانی ،نجیب محفوظ.

(نویسندب مسئول)  E-mail: a.saedavi@basu.ac.ir
 E-mail: homan.mahdi@yahoo.com
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مقدمه
ادگار مورن ،فيلسوف و امعهشناس فرانسوي میگوید« :انسان زبران را مریآفرینرد و زبران
بهنوبه خود انسان را میآفریند» ( .)76 :6878از بخش دوم سرخن مرورن مریتروان اینگونره
برداشت كرد كه زبان بعد ا تماعی و فرهنگی انسان را شرا مریدهرد و افرراد هرر امعرة
زبانی از دریچة زبانی كه بدان سخن میگویند به هان مینگرد .بحث زبران و ترأثير آن برر
فرهن و اندیشه گویشوران در زبانشناسی تحت عنوان نسبيت زبانی شناخته میشود.
براساس این نظریه ،زبان هر فرد شباهاي از مقووت را تشاي میدهد كه وي از طریرق
آن هان را درك میكند .همچنين بهوسيله همرين شرباه زبرانی ،پدیردههراي گونراگون را
مقولهبندي و تصور میكند (ترادگي .)80 :6871 ،
هررر نررد در قرررن هجرردهم ،دانشررمندانی ماننررد یوهرران گوتفریررد ،هِررردِر و ویلهررم فررون
هومبولت دربارب نسبيت زبانی و رابطة زبان و تفار بحث كردهاند ،اما بحرث دربرارب نسربيت
زبانی به عنوان موضوع ردي بره نظریرات و آراي فررانس برواز بنيانگرذار مرردمشناسری در
ایاوت متحده برمیگردد .بواز در آمریاا با زبانهاي بومی بسياري آشنا شد كه با زبانهراي
خانواده هند و اروپایی و نيز زبانهاي سامی بسيار متفاوت بودند .وي با مطالعه ایرن زبرانهرا
متو ه شد كه سبک زنردگی و قواعرد دسرتوري از مارانی بره ماران دیگرر تفراوت دارد و
درنهایت بدین باور رسيد كه «فرهن و شيوه زندگی انسانهرا بازترابی اسرت از زبرانی كره
بدان سخن میگویند» (خجستهپناه.)68:6868،
پس از بواز  ،ادوارد ساپير و لی وورف ،مباحث نسبيت زبرانی را توسرعه دادنرد و آن را بهشرا
یک نظریة كام عرضه كردند .تا ایی كه امروزه فرضية نسبيت زبرانی برا عنروان «فرضرية سراپير -
وورف» شناخته شده است .بنجامين لی وورف بر این باور بود كه «دنيراي پيرامرون مرا در زبرانهراي
مختلف به لورت گوناگونی مرنعاس مریشرود و انسرانهرا نره تنهرا در دنيراي پيرامرون و زنردگی
ا تماعی ،بلاه در دنياي زبان مادري خویش زندگی مریكننرد» (كونردراتف .)77 :6818 ،حرال برا
تو ه به ایناه زبانها در برشبندي پدیدههاي گوناگون و نامگذاري آنهرا براهم تفراوت دارنرد در
نتيجه متر م در برگردان آن از زبانی به زبان دیگر یقيناً با مشاالت و موانع زیرادي روبرهرو خواهرد
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شررد .برخرری از ایررن موانررع ناشرری از اخررتالف در سرراختمان دسررتوري و برخرری حالر تفرراوت در
مقولههاي واژگانی دو زبان است (باطنی.)614 :6878 ،
در این ستار نویسندگان در نظر دارند مسأله نسبيت زبانی را در تر مرة رمران الشرحاذ،
اثر نجيب محفو مورد بحث و بررسی قرار دهند .این اثر را محمد دهقانی به زبران فارسری
برگردانده و تاكنون ندین بار تجدید اپ شده است.
با تو ه به ایناه زبان عربی و فارسی از دو خانواده كرامالً مجرزا هسرتند؛ یعنری عربری از
خانواده زبانهاي سامی و فارسی از خانواده هند و اروپایی بهشمار میرود در نتيجره تفراوت
بين دو زبان در برشبندي مقولههاي واژگانی و مقولههاي سراختاري امرري مسرلم و طبيعری
به نظر میرسد ،اما با تو ه به ایناه بررسی همة مقولرههراي نسربيت زبرانی در زبران عربری و
فارسی از حوللة این مقاله خارج است ،نگارندگان در نظر دارند از حوزب واژگانی زبان بره
تقسيمبندي اوقات شبانهروز و از حوزه ساختاري به مسأله نسريت بپردازنرد و درنهایرت بره
سؤالهاي زیر پاس دهند:
 عدم تو ه به مقولة نسبيت زبانی در تقسيمبندي اوقات شبانهروز و نسيت گونره باعرثابهام و یا ل زش در تر مة رمان الشحاذ شده است؟
 با تو ه به تفاوت در برشبنديهاي زمانی در زبان عربری و فارسری ،آیرا مترر م توانسرتهاست در مسأله اوقات شبانهروز ،نسبيت زبانی را مدنظر قرار دهد؟

 .1پیشینۀ پژوهش
تاكنون پژوهشهاي زیادي دربارب نسبيت زبانی در مقایسة دو زبان به عم آمرده اسرت كره
از آن مله میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
محمدرضا باطنی ( )6878در كتاب «زبان و تفار» كه شام مجموعه مقراوتی در زمينرة
زبانشناسی است با ذكر مثالهایی از زبان انگليسی سعی در شرح اهميت مقولة مهم نسربيت
زبانی كرده و مشاالت تر مة آن به زبان فارسی را تشری .كرده است.
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مریم نيلیپور طباطبایی ( )6837در پایاننامة «نسبيت زبرانی و تر مره» بره رابطرة نسربيت
زبانی و مشاالت تر مه در سطوح مختلف زبانی و تفاوت بافرت زبرانی دو زبران فارسری و
فرانسه از لحا فع مجهول پرداخته است.
ابراهيم بدخشان و حسن آزموده ( )6866در مقالة «بازاندیشی نسبيّت زبرانی برا رویاررد
شناختی و استناد بر دادههاي زبران فارسری» برا دیردگاه زبانشناسری و روانشناسری زبران بره
بررسی رابطة فرهن و زبان براساس نظریة ساپير -ورف پرداختهاند.
نرمينه معينيان ( )6860در مقالة «تحلي نظریة نسبيت زبانی در پرتو شواهد امعهشناختی
و مردمشناختی» اماانات زبان و محدودیتهاي آن را در پرتو دیدگاه نظریة نسربيت زبرانی
به بوته تحلي نهاده تا در پرتو شواهدي از حوزب امعهشناسی و مردمشناسی زبان به بررسی
ادعاي این نظریه مبنی بر تأثير زبان بر هانبينی بپردازد.
عليرضا نظري ( )6861در مقالة «تحلي مقولههاي نسبيت زبانی در عربی نسربت بره زبران
فارسی و تأثير آن بر تر مه» با روش توليفی -تحليلی به مقولة نسبيتهاي متمرایز در زبران
عربی و تاثير آن بر تر مة متون عربی در مقولههاي زمان ،عدد ،نسيت و ...بره ویرژه مترون
كهن به فارسی پرداخته است.
شهریاز نيازي و همااران ( ) 6863در مقالة « واكاوي بخشی از تر مة رمان الشرحاذ
براساس الگوي نظري وینی و داربلينه» با در نظر گرفتن تانيک هاي مطرح شده وینی و
داربلين ه به استخراج نمونه هاي تطبيقی از تر مة رمان الشحاذ پرداخته اسرت .یافتره هاي
این مقاله نشران می دهرد از روش هراي غيرمسرتقيم براوخ ص روش همانندسرازي بيشرتر
استفاده شده است.

 .2تفاوت پژوهش
در پژوهشهایی كه تاكنون درباره نسبيت زبانی انجام شده غالباً این مسأله به طور عام مورد
بحث و بررسی قرار گرفته است .به همين خاطر شاید بتوان گفت تنها تحقيق قاب مقایسه برا
این ستار ،مقاله عليرضا نظري است .ایشان مقولرة نسربيت زبرانی را در قررآن كرریم مرورد
ارزیابی قرار داده است در لورتی كه نگارندگان این ستار با انتخاب تر مة فارسی رمران
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الشحاذ در نظر دارند مسأله نسبيت زبانی را در یای از آثرار معالرر مرورد بحرث و بررسری
قرار دهند.

 .3چارچوب نظری پژوهش
براساس نسبيت زبانی ،هر زبان به گونهاي خاد حقایق دنياي پيرامون را به تصویر میكشرد
و انسانها از دریچة زبان ،پدیدههاي بيرون را میبينند و بدان میاندیشند .هر ند برخی این
دیدگاه را افراطی میدانند و آن را رد میكنند (براطنی )661 :6878 ،برا و رود ایرن ،بحرث
نسبيت زبانی در كتابهاي زبانشناسی و انسانشناسی همچنان بره قروت خرود براقی اسرت.
الساندرو دورانتری زبانشرناس و انسانشرناس معالرر مریگویرد« :هرر زبرانی دایررهاي را در
اطراف مردمش ترسيم میكند و خروج از این دایره تنها با ورود هرمزمران بره زبران مردمری
دیگر ممان است .از اینرو ،یادگيري یک زبران خرار ی بایرد غلبرة دیردگاهی دیرد برر
نگرررش كيهررانی قبلرری فرررد باشررد» (دورانترری .)686 :6869 ،شرراید بترروان گفررت تفرراوت در
تقسيمبندي رن

هاي نور ناشی از همين دایره زبانی باشد؛ برخی از اقوام آن را بره  0پراره و

برخی به  9پاره و بعضی نيز به  7یا  66پاره تقسيم كردهاند (لطفیپرور سراعدي.)41 :6869 ،
اسايموها براي انواع مختلف برف  60واژه دارند و در زبان عربی براي بيش از  88نوع شتر
اسامی داگانهاي و ود دارد (لفوي .)06 :6833 ،همچنين میتوان بره تروالی زمرانهرا در
زبان انگليسی و فارسی اشاره كرد .در زبان انگليسی توالی زمانها كرامالً رعایرت مریشرود.
در نتيجه اگر مله در این زبان با زمان گذشته شروع شود ،بقية افعال از آن تبعيت میكنند:
I knew that he wouldn't com.

این عبارت را در فارسی به لورت «من میدانستم كه او نخواهد آمد» و یا «مرن مریدانسرتم
كه او نمیآید» (همان ،)08 :میتوان تر مه كرد .در نتيجه رعایت تروالی زمرانهرا در زبران
فارسی شر نيست.
با این اولاف نسبيت زبانی حقيقتی است كه نمریتروان آن را بره راحتری انارار كررد و
همانطور كه قبالً اشاره شد در دو سط .واژگان و ساختار قاب بررسی است.
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 .4نسبیت زبانی در سطح واژگان
براي توضي .نسبيت زبانی در سط .واژگان بين زبان عربری و فارسری مریتروان بره اعضراي بردن
اشاره كرد .در زبان فارسی براي مفهوم «دست» فقط یک واژه و رود دارد (لرفوي)06 :6833 ،
در لورتی كه در زبان عربی كلماتی مانند؛ ید ،راحة ،ذراع و ود دارد و میتواند بر دست
دولت كند .در مثال ذی  ،مالحظه میشود دهقانی كلمه ذراع را بره دسرت تر مره كررده و
كامالً درست است.
وعندما أحاط خاصرتها بذراعه (محفو )98 :0868،
وقتی دستهایش را به دور كمر او حلقه كرد (دهقانی)14 :6833 ،
همچنين میتوان به فع عربی «مشی» اشاره كرد .معادل مشهور این فع در زبان فارسری
راه رفتن است .با و ود این ،همين فع ممان است براي معانی دیگري نيز برهكرار رود كره
در زبان فارسی از آن به قدم زدن یا پياده رفتن تعبير شود (باطنی )679 :6878 ،كه هر كردام
براي اشاره به نوع خالی از راه رفتن بهكار میرود .به همين دلي  ،اگرر در تر مرة عبرارت
ذی دقت شود:
التزم برياضة منتظمة كالمشي (محفو )68 :0868،
تر مه :به طور منظم ورزش كن ،مثال راه برو (دهقانی)64 :6833 ،
مالحظه میشود محمد دهقانی مسأله نسبيت زبانی را در برگردان این فعر مردنظر قررار
نداده است؛ راكه در زبان فارسی اگر بخرواهيم از راه رفرتن بره عنروان یرک ورزش تعبيرر
كنيم از كلماتی مانند :پياده رفتن ،پيادهروي و یا قدم زدن استفاده میكنيم .در نتيجه به نظرر
میرسد بهتر بود این عبارت به شا زیر تر مه شود:
تر مه پيشنهادي :یک ورزش رو مانند پيادهروي به طور منظم انجام بده.
از دیگر موارد قاب بحث در حوزه واژگرانی نسربيت زبرانی ،موضروع اوقرات شربانهروز
است كه در این مقاله به طور مفص بدان پرداخته خواهد شد.
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 .1-4نسبیت زبانی در سطح ساختار
در حوزب ساختار میتوان به مبحث مثنی اشاره كرد .همانطور كه میدانيم زبان عربی عرالوه
بر دو لي ه مفرد و مع ،داراي لي ة مثنی است كه براي اشاره بره دو شرخص یرا دو شریء
بهكار میرود .حال آناه زبان فارسی فقط حاوي دو لي ة مفرد و مع است و براي اشراره
به دو شیء یا دو شخص غالباً از لي ة مع استفاده میشود .در مثال زیر ،مالحظه مریشرود
محمد دهقانی واژه مثناي «ساقيها» را به درستی به لورت مع برگردانده است.
ألقت الشمس علي حج رها و ساقيها فيضاً من شعاعها الذي يبرق ألالء فهوق سهطح النيهل
(محفو 0868،م.)78 :
تر مه :پرتویی از آفتاب ،كه بر فراز ني میدرخشيد ،بر زانوان و سابهاي بثينره افتراده برود
(دهقانی.)39 :6833 ،
این مسأله در تر مه از فارسی به عربی بهخصود در تر مة اعضاي زوج بدن نيرز بایرد
مدنظر قرار گيرید .به عنوان مثال ،اگر متر می بخواهد رمان « شمهایش» اثر بزر علوي
را به عربی تر مه كند در برگردان عنوان باید از لي ه مثنی استفاده كند و از سراختار زبران
فارسی تبعيت ناند .با و ود این در برخی موارد مالحظره شرده مترر م در برگرردان لري ه
مثنی به فارسی نا ار است از عدد «دو» استفاده كند .به عنوان مثال ،میتروان بره مرورد ذیر
اشاره كرد:
تخيل تصادم سيارتين عند مفترق الطريق (محفو 0868،م.)688 :
تر مه :میپنداشت دو ماشين بر سر هارراهی با هم برخورد میكنند (دهقانی.)689 :6833 ،
از دیگر موارد ساختاري كه در نسبيت زبانی بين دو زبان عربی و فارسی قابليت بحرث و
بررسی را دارد ،موضوع نسيت است كه در این ستار بره تفصري بردان پرداختره خواهرد
شد .اما همانگونه كه قبالً اظهار شد نویسندگان این سرتار از مقولرههراي واژگرانی تنهرا بره
تر مة اوقات شبانهروز خواهند پرداخت.
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 .2-4نسبیت در اوقات بانه روز
ابومنصور ثعالبی در كتاب «فقه اللغة واسرار العربية» (باب  ، 88فصر  )67اوقرات شربانهروز
در زبان عربی را به نق از حمزة بن الحسن بره لرورت منردرج در ردول ( )6تقسريمبندي
كرده است.
جدول ( :)1اوقات بانهروز در زبان عربی به نقل از حمزة بن ال سن
الغروب

الصباح

العشي

الصبح

االصيل

الفجر

القصر

السحر

العصر

البهرة

النننننهننار

الظهيرة

الههلههيههل

الرواح

الزلفة
الزلة

الهاجرة

الفحمة

الضحي

السدفة

الغدوة

العتمة

البكور

الغسق

الشروق

الشفق

منبع :الثعالبی348 :2222 ،

باطنی در كتاب زبان و تفار ،تقسيمبندي اوقات شبانهروز در زبان فارسی را به لرورت
دول ( )0نشان داده است.
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جدول ( :)2تقسیمبندی اوقات بانهروز در زبان فارسی
1

پگاه

7
4

صبح

1

پیش از ظهر

10
11
12

نیمروز

روز

13
1

عصر

15
11

بعد از ظهر

عصر

17
14

غرو

11
شامگاه

20
21

سرشب

22
23
2

شب

نیمه شب

1
2
3
5
منبع :باطنی172 :1373 ،

شبانگاه
شبانگاه
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با مقایسه این دو دول ،مشاهده میشود تقسيمبندي اوقات شربانهروز در زبران عربری و
فارسی كامالً منطبق نيست .به همين دلي متر م در برگردان الطالحات مربو بره اوقرات
شبانهروز باید این عدم تطابق را مدنظر قرار دهد؛ راكه عدم تو ه به نسبيت زبرانی در ایرن
مورد ممان است ،باعث شود فضاي به تصویر كشيده شده در متن مقصد هماهن

برا مرتن

مبدأ نباشد و یا حتی مو ب سردرگمی خواننده متن مقصد شود؛ در تر مره رمران الشرحاذ
نيز مشاهده میشود كه دهقانی در برخری مروارد ،نسربيت زبرانی را در تر مرة الرطالحات
مربو به اوقات شبانهروز مدنظر قرار نداده است كه از آن ملره مریتروان بره مروارد ذیر
اشاره كرد:
سفعت رياح شتوية نوافذ المكتب وانقلب األصيل ليال (محفو )31 :0868 ،
تر مه :بادهاي زمستانی بر پنجرههاي دفتر وزید و غروب به شب بدل شد (دهقانی)686 :6833 ،
این عبارت بخشی از متنی است كه نویسنده در آن فضاي بيرون از دفتر عمرر شخصريت
اللی داستان گدا را به تصویرمیكشد .به یاباره باد زمستانی همراه با ابر وزیدن میگيررد و
ساعات عصر را تبدی به شب میكند .اگر نگاه دوبارهاي به دول تقسيم اوقات شربانهروز
در زبان عربی بيندازیم ،مالحظه خواهيم كرد كه واژب «ألي » در زبران عربری زیرمجموعره
اوقات روز است؛ یعنی آفتاب هنوز غروب نارده و هوا روشرن اسرت .سرپس براد زمسرتانی
همراه با ابر ،فضا را دربر میگيرد و روز تبدی به شب «لي » میشود .در واقرع ملرة عربری
نوعی تضاد را به ذهن خواننده القا مریكنرد؛ تضراد برين شرب و روز ،تضراد برين تراریای و
روشنایی .در لورتی كه در تر مة فارسی نين تضادي مشاهده نمیشود ،زیررا مترر م بره
اي «ألي » واژه غروب را بهكار برده است .واژه غرروب عرالوه برر ایناره در عررف عرام
تاریای را در ذهن القا میكند در دول اوقات شبانهروز در زبان فارسری نيرز زیرمجموعره
شب است .در نتيجه به نظر میرسد اگر به اي واژه «ألي » ساعات عصر یا اواخر عصر را
بهكار ببریم ،تر مه به متن عربی نزدیکتر میشد.
تر مة پيشنهادي :بادهاي زمستانی بر پنجرههاي دفتر وزید و اواخر عصر را تبدی به شب نمود.
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رأيت أن أدعوك لتشهدي معي الغروب ...
همت باالعتذار فيما بدا له ،كان يعلم أن ذاك وقت خروجها مع أمها وأختها لنزههة األصهيل
على الكورنيش( 6محفو )06 :0868 ،
تر مه :بثينه خواست عذرخواهی كند و برود .عمر میدانست كه طبق معمول میخواهرد برا
مادر و خواهرش به گردش شامگاهی در بلوار برود (دهقانی.)87 :6833 ،
این متن بخشی از دیالوگی است كه بين عمر و دختر بزرگش بثينه رد و بردل مریشرود.
عمر از بثينه میخواهد كه در بالان كنار او بشيند و غروب آفتراب را نظراره كنرد ،امرا بثينره
دوست داشت معذرتخواهی كند و به مادر و خواهر كو کتر خرود ملحرق شرود كره در
طول اقامتشان در شهر اساندریه هر روز عصر براي گردش به ساح رود ني مریرفتنرد .برا
تو ه به عبارتی كه از زبان عمر نق میشود هوا هنوز روشن است و آفتراب غرروب ناررده
در نتيجه به نظر نمیرسد بهكار بردن واژه شرامگاه ،كره در زبران فارسری زیرمجموعره شرب
است و تاریای را تداعی میكند به عنوان معادل براي «ألي » ندان دقيق باشرد .بنرابراین،
به نظر میرسد اگر دهقانی به اي شامگاه واژه عصرر را برهكرار مریبررد ،فضراي مروردنظر
نویسنده را بهتر به زبان فارسی منتق میكرد:
تر مه پيشنهادي :بثينه خواست عذرخواهی كند و برود .عمر مریدانسرت كره طبرق معمرول
میخواهد با مادر و خواهرش به گردش عصرگاهی بر روي بلوار برود.
على ضفاف النيل أو في الشرفة أو في الصحراء خرس الفجر (محفو )606 :0868،
تر مه :بر سواح ني یا در بالان یا در بيابان لب .خاموش بود (دهقانی)698 :6833 ،
واژه «فجر» در زبان عربی زیرمجموعه اوقات شرب اسرت .همچنرين معرادل آن در زبران
فارسی؛ یعنی بامداد یا سپيده دم ،زئی از شب بهشرمار مریآیرد در لرورتی كره لرب( .برا
 .6واژه كورنيش ) (cornicheاز زبان فرانسه وامگيري شده است و به ادهاي اطالب میشود كه روي ساح كشيده

میشود (آذرنوش.)663 :6868 ،
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تو ه به دول ( ))0در زبان فارسی زیرمجموعه روز است؛ یعنی زمانی كه آفتراب برآمرده
و روشنایی همه ا را در برگرفته است .در نتيجه به نظر میرسد متر م در اینجا نيرز نسربيت
زبانی در اوقات شبانهروز را رعایت نارده است و بهتر بود واژه سپيده دم را بهكار میبرد:
تر مة پيشنهادي :بر سواح ني یا در بالان یا در بيابان سپيدهدم خاموش بود.
ممان است برخی این ایراد را مته به خشخاش به حسراب آورنرد و آن را سرختگيري
بیمورد بدانند .در لورتی كه اگر فضاي كلی متن مدنظر قرار گيرد ،مالحظه میشرود كره
این ایراد ندان هم بیمورد نيست .در پاراگراف طوونی كه این عبارت رزو آن اسرت در
مالت بعدي میخوانيم:
وخاطبت المقاعد والجدران والنجوم والظالم (محفو )606 :0868 ،
تر مه :با مبلها و دیوارها و تاریای سخن گفتم (دهقانی)698 :6833 ،
یقيناً خواننده متن فارسی با خواندن این عبارت سردرگم میشود .اگرر زمرانی كره راوي
توليف میكند ،لرب .اسرت ،پرس ررا بایرد فضرا تاریرک باشرد و سرتارگان بدرخشرند؟
همچنين در عبارتهاي پایانی همين پارگراف میخوانيم:
وتعذر التنبؤ بطلوع الشمس (محفو )606 :0868 ،
تر مه :و خبر دادن از طلوع آفتاب دشوار گشت( .دهقانی)698 :6833 ،
حال آیا اماان ندارد این سؤال در ذهن خواننده شا گيرد كه اگر آفتاب طلوع نارده

گونه میتواند لب .باشد؟ اما با بهكار بردن واژه سپيده دم همه این ابهامات برطرف مری-
شود و متن از انسجام بهتري برخوردار خواهد شد.
استلقيت على ظهري فوق الحشائش رانيا إلى األشجار الراقصة بمالطفات النسيم في الظالم.
أنتظر وغن طال االنتظار .وإذا بأقدام تقترب وصوت يهمس:
 -مساء الخير يا عمر (محفو )644 :0868 ،
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تر مه :روي علفها دراز كشيدم و به درختان خيره شدم كره از نروازش نسريم در تراریای
میرقصيدند .انتظار مریكشريدم هر نرد انتظرار طروونی اسرت .ناگهران گرامهرایی نزدیرک
میشود و لدایی آهسته میگوید:
 عصر بخير ،عمر (دهقانی.)617 :6833 ،در كتاب المنجد در تعریف مساء الخير آمده« ،سالمی اسرت كره در هنگرام مسراء رد و
بدل میشود» .همچنين در كتاب المعجم الوسيط در تعریف واژه مساء آمرده« ،مسراء مقابر
لب .است و از بعردازظهر ترا نيمره شرب امترداد دارد» (الوسريط .)378 :6636 ،در برخری از
فرهن هاي ل ت دو زبانه براي واژه مساء سه معادل شرب ،بعرد از ظهرر و عصرر ذكرر شرده
است (المورد .)670 :6839 ،از مجموع آنچه در كتابهاي ل ت ذكر شده ،نتيجه میگيرریم
در زبان عربی براي سالم دادن دو الطالح و ود دارد؛ یای لرباحالخير كره برراي قبر از
ظهر بهكار میرود و دیگري مساءالخير كه براي بعدازظهر ترا نيمره شرب اسرتفاده مریشرود.
تقاب الطالحات سالم دادن در زبان عربی و فارسی در دول ( )8نمایش داده شده است.
جدول ( :)3تقابل اصطالحات سالم دادن در زبان عربی و فارسی
صباح الخير

الظهر

صبح بخیر

ظهر

مساء الخير
ظهر بخیر

عصر بخیر

شب بخیر

منبع :یافتههای پژوهش

با تو ه به دول ( ،)8مالحظه میشود كه براي الطالح عربی مساء الخيرر ،سره معرادل
در زبان فارسی و ود دارد .در نتيجه متر م هرت معادلیرابی درسرت بایرد سرياب مرتن را
مدنظر قرار دهد تا بفهمد الطالح مسراء الخيرر در مرتن عربری در ره زمرانی از شربانهروز
بهكار رفته؛ بعدازظهر ،عصر یا شب ،سپس با تو ه به آن معادل مناسب را براي تر مه خود
اختيار كند .اگر نگراه دوبرارهاي بره مرتن عربری بينردازیم ،مالحظره مریشرود نویسرنده واژه
تاریای را بهكار برده است؛ «رانيا إلى األشجار الراقصة بمالطفات النسيم فهي الظهالم» .ایرن
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واژه ثابت میكند الطالح مساءالخير زمانی بهكار رفته كه هوا تاریک بوده است .درنتيجره
تر مه كردن آن به «عصر بخير» خالی از اشاال نيست ،اما با تو ه به ایناه الرطالح «شرب
بخير» غالباً براي خداحافظی بهكار میرود نه سالم كردن ،بهتر است عبارت مسراء الخيرر در
متن عربی به سالم یا وقت بخير تر مه شود.

 .5جنسیت
براساس نظریه نسبيت زبانی ،انسانها از دریچه زبان ،هان پيرامون خود را نظاره مریكننرد.
برخی از زبانشناسان بر این باورند كه ساختارها براي انتقال معنی برهكرار مریرونرد و خرود
منجر به توليد معنی نمریشروند و الرووً بحرث در مرورد ارتبرا مقولره رنس در زبران برا
واقعيات هان خارج را بیمورد میدانند (علینژاد .)30 :6834 ،با و ود ایرن برخری دیگرر
گونه گفتن را دلي بر گونه فار كردن میدانند (همان .)30 :در هر حال ،خواه مقرووت
ساختاري یا دستوري در هانبينی سخنوران زبان مؤثر باشد یا نباشرد ،نمریتروان منارر آن
شد كه این تفاوتها در شيوه تعبير از پدیدههاي طبيعی و انسانی مرؤثر هسرتند و مترر م در
برگردان از زبان مبدأ بره مقصرد بایرد آنهرا را مردنظر قررار دهرد .یاری از ایرن مقولرههراي
ساختاري نسيت است.
در هر زبانی میتوان نشانههایی از تمایز ميان دو نس مؤنث و مرذكر را مشراهده كررد.
به عنوان مثال ،در زبان فارسی واژههایی مانند :زن و مرد ،دختر و پسر ،عمه و عمرو ،خالره و
دایی و ...و ود دارد كه بر تمایز نسريتی دولرت دارد (شريري ،)40 :6831 ،امرا در برخری
زبانها مانند زبان عربی این تمایز گستره وسيعی را دربر میگيرد و شام اسمهرا ،اسرمهراي
اشاره ،اسمهاي مولول ،أفعال و ضمایر مربو به آنها میشود .با تو ره بره ایناره در ایرن
ستار مبحث نسيت فقط در افعال و ضمایر مورد بحث قرار میگيرد ،ردول ( )4هرت
مقایسه ضمایر عربی و فارسی ارائه شده است .اگر از ضمایر مثنی كه در عربی برراي مرذكر
و مؤنث بهطور یاسان بهكار میرود ،شرمپوشری شرود ،تقابر ضرمایر عربری و فارسری را
میتوان مطابق آنچه در دول ( )4است ،نشان داد.
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جدول ( :)4مقایسه ضمایر عربی و فارسی
زبان

مخاطب مفرد

مخاطب جمع

غایب مفرد

غایب جمع

متکلم

عربی

أنتَ  /أنتِ

أنتم  /أنتن

هو /هی

هم  /هن

أنا

نحن

فارسی

تو

شما

او

آنها

من

ما

منبع :یافتههای پژوهش

براساس دول ( )4بجز ضمایر متالم كه در دو زبان تناظر یک به یک بين آنها و ود
دارد در لي ههاي غایب و مخاطب ،تطابق كامر برين ضرمایر نيسرت و ایرن ناشری از عردم
و ود نسيت در زبان فارسی است.

نبود نسيت در افعال و ضمایر فارسی گاهی تر مه به این زبان را بهخصرود از زبران-
هایی كه داراي نسيت گسترده هستند ،مشا میسازد .در نتيجره مترر م بایرد در مردنظر
قرار دادن نسبيت نسيتی دقيق عم كند تا تر مره از اشرتباه و یرا ابهرام ،مصرون بمانرد .در

تر مة دهقانی مالحظه میشود كه وي غالباً این نسربيت را لحرا كررده اسرت و بره عنروان
نمونه میتوان به مثال زیر اشاره كرد:
وتقلبت في الفراش على وجهها فانحسر طرف القميص عن نصفها التحتاني العهاري ،فهانزلق
من الفراش متجها نحو الشرفة (محفو )44 :0868 ،
تر مه :زینب در رختخواب غلتی زد و پيراهنش از نيمره پرایين بردنش كره برهنره برود پرس
رفت .عمر از رختخواب بيرون آمد و به بالان رفت (محفو .)90 :6833 ،
این متن در توليف عمر و زینب ،همسر اوست .با و ود ایناه در متن عربری ذكرري از
نام آنها نيست ،خواننده عرب به راحتی و بره كمرک لري ه افعرال مریتوانرد معنری مرتن را
دریابد .در لورتی كه تر مة آن به فارسی بدون اضافه كردن نام زینب و عمر باعرث ابهرام
در متن میشود و خواننده متن فارسی را سردرگم میكند .در نتيجره مشرخص شردن مر رع
فع غلت زدن و بيرون رفتن الزامی به نظر میرسد و تنها راه اضافه كردن نام زینرب و عمرر
حال میشود.
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با و ود این در تر مه دهقانی عباراتی دیده میشود كه بره نظرر مریرسرد در برگرردان
آنها ،نسبيت نسيتی لحا نشرده و درنهایرت تر مره برراي خواننرده مرتن فارسری نردان
واض .نيست كه از آن مله میتوان به موارد ذی اشاره كرد:
ويوم الجمعة سعى إلى بثينة في الشرفة وهي تسقي أصص الورد .طالعهها بابتسهامة مرتبكهة
فوثبت نحوه مرحبة وأولته خدها ليلثمه .ورغم إشراقها لمح في نظرتها المتهربة عتابا كالعبير
الواني.
 -أوحشتني جدا!

فعض باطن شفتيه و قال( ...محفو )11 :0868 ،
تر مه :روز معه بثينه را در بالان دید كره گلردان گر سررخ را آب مریداد .برا لبخنردي
پریشان او را نگریست و بثينه هم شادمان به سویش رفرت و گونرهاش را پريش بررد ترا عمرر

ببوسدش .با ایناه شاد بود در نگاه گریزانش سرزنشی ون رایحهاي مالیم دیده میشود.
 واقعا دل واپسم كردي.لبانش را گاز گرفت و گفت( ...دهقانی.)77 :6833 ،
همانطور كه مالحظه میشود ،در متن عربی براي پی بردن به معنراي مرالت ،خواننرده
ملزم نيست به سياب ر وع كند و از طریق لي ه افعال به راحتی میتوانرد معنری مرالت را
متو ه شود .در لورتی كه در تر مة فارسی ،خواننده نا ار است به سياب تايه كند تا معنا
را به درستی دریابد .در ملة اول به خاطر مقدم شدن نام بثينه دریافت معنی كمی راحتترر
انجام میشود ،اما در ملة دوم «با لبخندي پریشان او را نگریست» ،مر ع فع نگریسرت از
طریق سياب و پس از خواندن ملة بعد مشخص میشود .مر ع فع «شاد بود» را نيرز نره برا
تايه بر سياب ،بلاه با حدس و گمان میتوان فهميد .همچنين مر ع فع «گاز گرفرت» را از
طریق سياب و با خواندن عبارت بعردي مریتروان مشرخص كررد .در واقرع خواننردب تر مرة
فارسی هت دریافت معنی مالت ،مدام بایرد بره عبرارات قبر و بعرد ر روع كنرد و ایرن
مو ب گسستگی در ذهن میشود و درنهایت لذت مطالعه را كم میكند .به نظرر مریرسرد
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در اینجا متر م باید نسبيت نسيتی را مدنظر قرار میداد و با تارار نرام شخصريتهرا آن را
ح میكرد:
تر مه پيشنهادي :روز معه عمر وارد بالان شد .بثينره در آنجرا بره گلردانهرا آب مریداد.
عمر با لبخندي پریشان او را نگریست .بثينه نيز شادمان به سرویش رفرت وگونرهاش را پريش
برد تا او را ببوسد .با و ود ایناه بثينه شاد بود ،در نگاه گریزانش سرزنشری رون رائحرهاي
مالیم دیده میشد.
 نگرانم كردي.عمر لبانش را گاز گرفت و گفت...
در تر مة پيشنهادي نام عمر و بثينه هر كدام سه بار تارار شده است كه براي رفع ابهرام
در متن ضروري به نظر میرسد .در حقيقت در زبان فارسی و بهخصود در مترون ادبری بره
منظور بران عدم تفايک نسيتی نام شخصيتها تارار میشود.
رفع حاجبيه الكثيفتين في دهش:
 نعم  ..الحظت انهماكها في الكتابة ،وأنها تمزق ما تكتب ثم تعيد كتابته ،وأخيهرا اعترفهتلي بأنها تكتب شعرا فضحكت وقلت لها..
وترددت فسألها (محفو )03 :0868 ،
تر مه :عمر ابروهاي پهن خود را با شگفتی باو برد.
 خُب  ..میدیدم كه غرب نوشتن است و هر ه مینویسد پراره مریكنرد و براز از نرو مری-نویسد .تازگی پيش من اعتراف كرد كه شعر مینویسد ،خندیدم و بهش گفتم ..
لحظهاي تردید كرد .عمر پرسيد:
 بهش ی گفتی (دهقانی)81 :6833 ،این متن ،بخشی از گفتوگوي بلندي است كه برين عمرر و همسررش زینرب رد و بردل
میشود .همانگونه كه مالحظه میشود در مله «خُب  ..میدیدم كه غرب نوشتن اسرت »...
قرینههایی و ود ندارد كه مشخص كند این مله را عمر میگوید یا زینب .البته باید اذعان
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كرد این اشاال بر متن عربی نيز وارد است .مخصولاً كه در نسخه اپ دارالشروب بعرد از
كلمه «دهش» دو نقطه آمده كه خود دال بر نق قول است و این توهم را در خواننده ایجراد
میكند كه مله بعد ،یعنی «نعم..الحظهت انهماكهها فهي الكتابهة ،و أنهها تمهزق »..را عمرر
میگوید .در لورتی كه این مله از زبان زینب روایت شده است و البته متر م به درسرتی
آن را به زینب نسبت داده است .اما اشراال اینجرا اسرت كره خواننرده مرتن فارسری فقرط برا
خواندن عبارت بعد ،یعنی «لحظه اي تردید كرد .عمر پرسيد» متو ه میشود كه این عبارت
را زینب گفته است نه عمر؛ زیرا در مالت قب قرینههایی براي آن و ود ندارد .بره همرين
خاطر به نظر میرسد اگر متر م نسربيت نسريتی را لحرا مریكررد و در عبرارت اول نرام
زینب را در كروشه اضافه میكرد ،این ابهام برطرف میشد:
تر مه پيشنهادي :عمر ابروهاي پهن خود را با شگفتی باو انداخت[ .زینب ادامه داد]:
ندت عنه آهة فرح كأنه سيستعمل الذهب ألول مرة.
 حبيبتي ( ..محفو )38 :0868 ،تر مه :عمر آهی از سر شادي بركشيد گویی نخستين بار است كه طال میبيند.
 عشق من ( ..دهقانی.)69 :6833 ،این عبارت بخشی از گفتوگویی است كه بين عمرر و ورده رد و بردل مریشرود .ورده
دكمهاي از طال به عمر هدیه میدهد .عمر شادمان آهی میكشد و میگوید« :عشق من» .در
عبارت عربی تاء تأنيث در «حبيبتی» مشخص میكند این عبارت از زبان عمر نقر مریشرود.
حال آناه در تر مه معلوم نيست كه عبارت «عشق من» را ه كسی میگوید عمر یرا ورده.
ممان است كسی ایراد بگيرد كه فع آه كشيدن متضمن گفتن نيز هسرت .در رواب بایرد
گفت ،با تو ه به ایناه بين عبارت «عشق من» و فع آه كشيدن ملره «گرویی نخسرتين برار
است كه طال میبيند» دایی انداخته ،از این رو ،برداشت نين معنرایی از فعر آه كشريدن
تضعيف میشود.
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به نظر میرسد متر م هت رعایت نسبيت نسيتی و رفع ابهام بهتر برود فعر گفرتن را
به آخر مله اضافه میكرد تا مشخص شود عبارت «عشق من» از زبان عمر روایت میشود:
تر مه پيشنهادي :عمر كه گویی نخستين بار طال میبيند آهی از سر شادي بركشيد و گفت.

نتیجهگیری
همانگونه كه دیدیم ،عدم تقارن زبان فارسی و عربی در بحث واژگانی «اوقات شبانهروز» و
ساختاري « نسيت» در این رمان به وضوح ایرن مسرأله از بحرث نسربيت زبرانی را بره اثبرات
میرساند كه عدم تو ه متر م به آن ،باعث بروز ل زشها و اشتباهاتی در تر مه مریشرود.
متر م كتاب الشحاذ ،محمد دهقانی به خوبی توانسته است از پس تر مة این كتاب برآید،
اما در برخی موارد از تر مة ایشان ،شاهد اشتباههایی در تر مه هستيم.
در مقولة نسيت از بحث نسبيت زبانی ،متر م بدون تو ه به تفاوتهاي سراختاري دو
زبان ،زبان عربی را به همان شا در زبان مقصد وارد كرده كه به مو ب این امر ،خواننرده
در یافتن مر عهاي ضمایر د ار سردرگمی میشود بهخصود در قسرمتهرایی ازداسرتان
كه گفتوگوهایی بين شخصيتهاي مرد و زن در ریان است.
در بحث واژگانی «اوقات شبانهروز» از آنجا كه تا به حال برشبنديهاي زمرانی در ایرن
دو زبان لورت نگرفته بود ،وزم دانسته شد این بحث در پژوهش گنجانده شرود ترا ضرمن
تشری .آن در دو زبان فارسی و عربی ،بتوانيم به مشاالت متر مان به خاطر آگراهی كمری
كه نسبت به این مقوله داشته با ذكر مثالهایی از این كتاب به اهميت آن لحه گذاشرت .در
این رمان نيز شاهد نين ل زشهاي از محمد دهقرانی هسرتيم كره بره عردم تو ره ایشران بره
برشبنديهاي زمانی دو زبان و قرینرههراي مو رود در مرتن برمریگرردد .همرانطور كره در
مثالهاي داخ متن از آن یاد كردیم ،دهقرانی كلمره «مسراءالخير» را بردون درنظرر گررفتن
موقعيت این عبارت در مله و نيز اكتفا كردن به تر مره رایر آن در فرهنر ل رتهرا بره
لورت «عصر بخير» تر مه كرده است؛ بنابراین مقوله نسبيت زبانی واقعيتی غيرقابر انارار
است كه متر م در برگردان از زبانی به زبان دیگر باید آن را هميشه لحا كند.

911

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،9شمارة  ،12پاییز و زمستان 2991

در نهایت یادآور میشود مثالهاي ارائه شده در این پرژوهش از ارزش تر مره دهقرانی
نمیكاهد و همزمان میتواند الگویی هر ند كو ک براي متر مان تازهكار باشد تا نرين
مواردي را در تر مه مورد اغمام قرار ندهند.
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