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شناسی ترجمه از زبان واسطه )بررسی موردی ترجمة آسیب
  فر از رمان عرس الزين(شكراهلل شجاعی

 رانيا همدان، نا،يس يبوعل دانشگاه ،يعرب اتيادب و زبان گروه ،ارياستاد یداويسع یعل
  

 رانيا همدان، نا،يس يبوعل دانشگاه ،يعرب زبان يمترجم ارشد يکارشناس یاحمد سجاد

 
 چکيده

تر مه از  بیای از مباحث حوزه مطالعات تر مه، تر مه از زبان واسطه است كه بسيار اهميت دارد. دربار
كننرد و برخری دیگرر آن را در    كام  رد مری برخی آن را به طور  ؛نظرات مختلفی و ود دارد ،زبان واسطه
هاي فارسی كه برا واسرطه انجرام    دانند. از  مله تر مه ایز می ،محدودي دارند بهایی كه گسترمورد زبان

فر این رمان را اثر طيب صالح است. شجاعی «عرس الزین»فر از رمان عربی شده، برگردان شاراهلل شجاعی
سی به فارسی برگردانده است. در ایرن  سرتار، نگارنردگان برا الگرو قررار       انگلي ةبا واسطه و از طریق تر م
كراهش   بفر در سه حوزشجاعی ةاند. تر مشناسی تر مه از زبان واسطه پرداختهدادن این تر مه به آسيب

ها مورد تحلي  قرار گرفته است. نتایو حاصله نشران  و افزایش واژگانی، همایش واژگانی و همچنين لغزش
كراهش و افرزایش    بانگليسی هرم در حروز   ةفر به خاطر واسطه قرار دادن تر مشجاعی ةكه تر م دهدمی

هراي مترر م   برخری از لغرزش  همچنرين  واژگانی و هم از نظر همایش واژگانی د ار انحراف شرده اسرت.   
 .ة وي منتق  شده استانگليسی به تر م

 .فرشجاعی شکراهلل ن،یالزعرس واسطه، زبان از ترجمه ،شناسیبیآس واژگان کليدی:

                                                                                                                                         
 است همدان نايس یبوعل دانشگاه یعرب زبان یمتر م ارشد یكارشناس نامه انیپا از برگرفته حاضر مقاله. 

  :نویسنده مسئولa.saedavi@basu.ac.ir 
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 مقدمه

باز متداول بوده است. به عنروان مثرال، بسرياري از آثرار یونران      تر مه از زبان واسطه از دیر
تر مه از زبان دربارب قدیم با واسطه از زبان فارسی و سریانی به زبان عربی برگردانده شد. 

تر مه از زبران واسرطه   دحسينی رضا سيّ ؛هاي متفاوتی دارندنظران دیدگاهصاحب ،واسطه
اثرر تومراس    6خود از رمان تونيروكروگر  ةاي كه براي تر مكند. ایشان در مقدمهرا رد می

آورد. زیرا ایرن رمران   این كتاب سخن به ميان می ةتلخ خود در تر م ةنوشته از تجرب 1مان
 روان   و به متر مران  به زبان فارسی برگردانده است فرانسه و تركی ةرا با واسطه از تر م

 بنویسرند  ،طه حسرين . (6833كند آثار ادبی را از زبان اصلی تر مه كنند )مان، توصيه می
هایی كره در خاورميانره گسرتره كمترري     نامدار مصري تر مه از زبان واسطه را براي زبان

 باگر كسی اثري را از یک نویسرند  ،داند. به اعتقاد ويدارند )مانند زبان آلمانی(  ایز می
همران اثرر    تر مرة انگليسری  را برا   تر مرة خرود  توانرد  ز زبان فرانسه برگرداند، میآلمانی ا

 (.6636اطمينان پيدا كند )طه حسين،  تر مة خودمقایسه كند و از صحت 
امروزه با و ود گسترش وسای  ارتباطی و در دسترس بودن اماانات برراي یرادگيري   

هرایی كره برا واسرطه بره      از  مله كتابها، باز هم شاهد تر مه از زبان واسطه هستيم. زبان
زبان فارسی برگردانده شده، رمان عرس الزین اثر طيرب صرالح نویسرندب نامردار سرودانی      

، متررر م مشررهور 8اسررت. ایررن اثررر برره زبرران عربرری نگاشررته شررده و دنرريس  انسررون دیفررز 
 و كتاب 5تبار كه صاحب  ندین  ایزب ادبی و همچنين دارنده  ایزب گوگنهایمآمریاایی
را « عرس الرزین »، (http://iranketab.ir/profile/4726-denis-jhonsonملی است )

فر آن را با واسطه و به انگليسی تر مه كرده است. این در حالی است كه شاراهلل شجاعی
بی  كه متن اصلی است به فارسری برگردانرده   از روي تر مة انگليسی و نه از روي متن عر

 است. 
كره   سرؤال پاسرخ دهنرد    ایرن   بهتا رو، نویسندگان به دنبال آن هستند در پژوهش پيش

، تر مة انگليسیفر از رمان عرس الزین به خاطر واسطه قرار دادن شجاعیتر مة شاراهلل »
  «هایی شده است؟د ار  ه آسيب

                                                                                                                                         
1- Kroger, T. 

2- Mann, T. 

3- Davies, D. J. 

4- Guggenheim  

http://iranketab.ir/profile/4726-denis-jhonson
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فر از رمان عرس الزین براي اولين بار از لحراظ  شجاعی تر مة شاراهللدر این  ستار، 
مرورد تحلير  و ارزیرابی    اسرت،   ایناه با واسطه از زبان انگليسی به فارسی برگردانده شرده 

گيري از روش نقرد تطبيقری یرا نقرد تقرابلی      گيرد. نگارندگان در نظر دارند با بهرهقرار می
فر را از یک طرف با متن عربری  شجاعیهلل تر مة شاراگانه بزنند و اي سهدست به مقایسه

آن مقایسره كننرد و آن را در سره     تر مرة انگليسری  رمان عرس الزین و از طرف دیگرر برا   
ر اها مورد تحلي  و بررسی قرو افزایش واژگانی، همنشينی واژگانی و لغزشحوزب كاهش 

ایسره  ير  و مق سه حوزه تنهرا از راه بررسری و تحل  این كه بررسی یک تر مه در ،  رادهند
 .شودمیدر كنار یادیگر ميسر  آن با متن اصلی و متن واسطه

 پژوهش ۀ. پيشين0
هایی كه از زبان واسطه انجام شده تراكنون  نردان مرورد تو ره قررار      نقد و بررسی تر مه

نامره  هاي خود تنها به دو مقاله و یرک پایران  نگارندگان در بررسی از این رو، نگرفته است.
با اویس محمدي، علی بشيري و زین العابدین فرامرزي  ةه برخورد كردند: مقالدر این زمين
ا تمراعی در تر مره از زبران واسرطه      -تحلي  گفتمانی تغيير عناصر فرهنگی» تحت عنوان

بررسی كيفيت تر مه از زبان » علی سعيداوي با عنوان، مقالة «عشق با صداي بلند ةمجموع
 ةبررسری تطبيقری تر مر   »عنوان با مهدي ابراهيم  نامهپایان و« مدارانهواسطه با رویارد متن

 «.1اثر آلبركامو 6اي رمان بيگانهواسطه ةمستقيم و تر م

 . چارچوب نظری3
شرد و   حروزب تر مره  وارد  ،پایی بودة نوشناسی كه در آن زمان رشتاوای  قرن بيستم، زبان

علمری بره خرود گرفرت.      ةصبغ ،رنگ بوداین رشته كه تا آن زمان  نبة هنري آن بسيار پر
مطالعرات   ةرشرت  ،قررن گذشرته   38 ةاین تغيير و تحول همچنان ادامه داشت تا ایناه در دهر 

 (.6831حقانی،  :تر مه تأسيس شد )ر.ك
كه نقرد تر مره یاری از    بوده هاي متعددي شاخهها و زیرمطالعات تر مه داراي شاخه

 ؛هرا متفراوت اسرت   شرده دیردگاه  تحلي  مترون تر مره   دربارب  گونگی نقردو است. ا هآن

                                                                                                                                         
1- The Stranger 

2- Camus, A. 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 033

 

ماي محمود حدادي در كتاب خود با عنوان مبانی نظري تر مه، نقد تر مه را در یک شفر 
 كلی به دو دسته تقسيم كرده است:   

در این روش، منتقد تر مه را به عنروان یرک اثرر    : نقد تر مه، مستق  از متن اصلی -الف
كره تر مره   ،  رادهد، مورد بررسی قرار میادبی و نه به عنوان متن تر مه شده از یک اثر

متنِ تر مره، رنرگ و برویی از تر مره بره       ببا متن مقصد همسو است كه خوانند به ميزانی
تر مه در اوج ظرافت و زیبایی قررار دارد. از ایرن    ،رسد و در  نين وضعيتیمشامش نمی

نره نقرد واژه بره واژه    مستق  از متن اصلی است و  ،دهدمنتقد نيز نقدي را كه انجام می ،رو
تر مه در كشرور  »هایی مانند یا نقد محتوا به محتوا. در این حالت منتقد ممان است سؤال

دهرد و  دسرت مری  هميزبان  ه اندازه كارایی دارد؟ آیا تر مه زمينره كرافی برراي تفراهم بر     
ب دارد یابد؟ آیا سبک متن با محتوا تناسر می، اطالعات بنيادین را از آن درميزبان بخوانند

 (.6878دادي، )ح كندمطرح « و یا قواعد دستوري زبان ميزبان در آن رعایت شده است
در این روش، منتقد متن تر مره را برا مرتن زبران اصرلی      : نقد تطبيقی یا تقابلی تر مه -ب

هرا و  تواند در سطح واژگان،  مالت، عبرارات، پراراگراف  كند. این مقایسه میمقایسه می
هایی هستند: آیا متر م كار  نين پرسش ةپای ،گيرد. در نقد تطبيقیحتی ك  متن صورت 

هاي نحوي و واژگانی اصر  را پررورش   محتوا را درك كرده یا توانسته است همه ویژگی
بنردي كررده   دهد و بازآفرینی كند؟ آیا موارد برابرري را عينری سرنجيده و درسرت در ره     

 (. 6878است؟ )حدادي، 

 فرشجاعياهلل ترجمۀ شکر. نقد تطبيقي 2
 . کاهش و افزايش واژگاني2-0

شرناس فرانسروي هرگونره حرذف، اضرافه، تغييرر در سربک        فيلسوف و زبان ،6آنتوان برمن
بندي را گذاري و پاراگرافنویسنده، تغيير ساختار زبان، اطناب كالم و حتی تغيير در نقطه

پرور،  كنرد )مهردي  میتحریف متن اصلی شمرده و از آن به عنوان سيستم تحریف متن یاد 
 ،حتی نادر اسرت و مترر م وفرادار   و بسيار محدود  ،خوب ة(. موارد حذف در تر م6836

-كه حذف بری ،  راكنداقدام به حذف مطلبی نمی ناپذیر ز در مواقع ضروري و ا تناب

 (. 6871شود )كمالی، ترین عيب تر مه محسوب میرویه عمده

                                                                                                                                         
1- Berman, A. 
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از آن تعبيرر   «اهش و افرزایش واژگرانی  كر » )حذف و اضرافه( كره تحرت عنروان     مسأله
كشاند و انگشت اتهام را در نقد به سروي او روانره   زمانی متر م را به  الش میایم، كرده
وي در این حوزه هيچ كمای را براي متن مقصد )متن تر مه شرده(   كه  اقداماتكند می

نری اضرافه و كراهش    یع ؛به ارمغان نياورد و تنها منجر به اطناب كالم و یا كاهش متن شود
 مثبتی را در تر مه به همراه نداشته باشد. تأثيروي هيچ 

 (1868)صالح،  یضاحکان کعادته -الف
 گذاشررت هررا مرریسررر آنفررر: طبررق معمررول بررا كارهرراي مضررحک خررودش سررربه شررجاعی
 (6876)صالح، 

 با متن عربی تر مة فارسییابيم كه با متن عربی درمی تر مة فارسیاز رهگذر تطبيق  
تر مة فارسی منظرور دیگرري   اما  ،متن عربی منظور دیگري دارد  راكه ،همخوانی ندارد
 ،«خنداندطبق معمول زنان ده را می» خواهد بگویدكند. متن عربی میمی را به خواننده القا

 ره  عباراتی را به متن اضافه كرده كره باعرث شرده معنراي اصرلی برا آن       تر مة فارسیاما 
تر مرة  تفراوت بسرياري داشرته باشرد. برا نگراهی بره         ،صرالح اسرت   منظور و مقصود طيب

 بریم:فر پی میبه اشتباه شاراهلل شجاعی تر مة فارسیو بررسی آن در كنار  انگليسی

And indulging in his usual antics (Davies, 1968) 

رسرد كره   در متن اصلی و رود نردارد و بره نظرر مری      «Antics» بهيچ برابري براي واژ
انتقرال داده   تر مة فارسری را به  «كارها»عبارت  ،فر به دلي  استفاده از زبان واسطهعیشجا

است. در این عبرارت شراهد اضرافه از سروي مترر م فارسری و انگليسری هسرتيم. ایرن در          
هيچ كمای به تر مه نارده است و  «كارهاي مضحک خودش»صورتی است كه عبارت 

از روي  »بنرابراین، تر مره    آیرد. تر به دست میعبارتی روان تر مة فارسی،با حذفش در 
  .شودپيشنهاد می «خنداندها را میعادتش آن

 (1868)صالح،  فتابعه حتی وق  فی نص  البری  -ب
مهمانان زین ایستاد )صالح،  و به تعقيب او پرداخت بين راه آشپزخانه و نيمات فر:شجاعی
6876) 
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« آشپزخانه و نيمارت مهمانران زیرن ایسرتاد    »در تر مة فارسی شاهد اضافه شدن عبارت 
هستيم، حال آناه هيچ برابري براي آن در متن عربی و رود نردارد. در حقيقرت برراي ارائره      

با نگراهی  اي شود. متن قاب  قبول در زبان مقصد نيازي نبود كه متر م متوس  به  نين اضافه
 دادن متن انگليسی است:یابيم كه این اضافه حاص  واسطه قرار به متن انگليسی درمی

Halfway to the diwan zein stopped (Davies, 1986). 

فرر نيرز   شرجاعی  ،گرفرت بهره مری  «In halfway»اگر متر م انگليسی تنها از عبارت  
باعث شده « Half to the diwan» اما عبارت ،دادانتقال نمی تر مة فارسیاي را به اضافه

، عبارت را به صرورت تفسريري تر مره كنرد و     انگليسی تر مةفر به تبعيت از كه شجاعی
 محروري نباشرد.  تر مره مقبرول و خواننرده    ،كنرد اي كه به فارسری انتقرال پيردا مری    تر مه

 شود:بنابراین، تر مه زیر پيشنهاد می
 به تعقيبش رفت تا ایناه زین ميان راه ایستاد. -

 (1868)صالح،  و تشاد محجوب و استغفر -ج
االاهلل حتی از شرنيدن  ومفنّی كرد و با گفتن الالهب كه شوكه شده بود مفنّفر: محجوشجاعی

 (6876ز خدا طلب مغفرت كرد )صالح،  نين مطلب وحشتناكی ا

ایرن  است. را به خود گرفته  تر مة تفسيريرنگ و بوي  تر مة فارسیعبارت این در 
خواننرردب  سررت كرره فرهنررگ دو زبرران فارسرری و عربرری برره یارردیگر نزدیررک وا در حررالی
. با تحلي  و بررسی مرتن  نيستبيگانه  «استغفار»و  «شهادتين» زبان با واژگانی از قبي فارسی

 بریم:پی می ،فر بدان د ار شده استانگليسی به اشتباهی كه شجاعی

Mahjoub was so shocked that he muttered “There is no god but god 
and Mohammed is his prophet (Davies, 1968) 

شرهادتين و   ،كه با اسالم زبانخوانندب انگليسیمتر م انگليسی براي آناه مطلب براي 
فرر بردون   امرا شرجاعی   ،زده تر مرة تفسريري  دست به  ،قاب  فهم باشد ،استغفار آشنا نيست

اي تفسريري از خرود ارائره    عبرارت انگليسری، تر مره    تر مة مستقيمتو ه به این مهم و با 
باشريم. ایرن اضرافه هريچ      تر مرة وي باعث شده كه شراهد اضرافه در    ألهمسكرده و همين 
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 نيشرهادت  محجروب »بنابراین، تر مرة   رویارد مثبتی را در تر مه به ارمغان نياورده است.
 .شودپيشنهاد می «كرد استغفار طلب و گفت

 (1868)صالح،  حتی أقرب الناس الیه، عمومه و أخواله، لم یکونوا یأمنونه فی بیوتام -د
هایشان راه دهند دانستند كه او را به خانهترین اقوامش صالح نمیفر: حتی نزدیکشجاعی
 (6876)صالح، 

؛ دیگرر تر مة عبارت پس  ،باشد «أقرب الناس الیه»عبارت  ةتر م «اقوامش» باگر واژ

كه در متن عربی ذكر شرده در   «عمومه و أخواله» يست؟ عبارت  «عمومه و أخواله»یعنی 
هيچ دليلی براي حذف این عبارت و رود نداشرته    شده در حالی كهحذف  فارسیتر مة 

 دلي  پی خواهيم برد:به این حذف بی تر مة انگليسیاست. با نگاهی به 

His family did not feel safe having him in their homes (Davies, 1968: 72)  

گونره  پرر شرده از ایرن    اشقدر درگير سبک متر م اول شده كره تر مره  فر آنشجاعی
 اي درخرور و شایسرته  او تر مره  ةدلي  و این امر باعث شده است كه تر مر هاي بیحذف

هرایش  ترین اقوامش از  ملره عموهرا و دایری   حتی نزدیک»بنابراین، تر مة  شمار نياید.به
 .شودپيشنهاد می «هایشان راه دهنددانستند او را به خانهصالح نمی

 (1868)صالح،  ل  الیی أحدیه الفیضان أو السیلو یحصرون الت -هر
 (6876زدند )صالح، ها را تخمين میفر: و خسارتشجاعی

حذف شده است. برا تطبيرق    تر مة فارسیدر  «الیی أحدیه الفیضان أو السیل»عبارت 
عبرارت  ایرن  بریم كه دليلی براي حرذف  به این موضوت پی می تر مة فارسیمتن عربی و 

دار حذف تنها منجر بره كراهش معنرا شرده و امانترداري مترر م را خدشره        و ود نداشته و
تر مرة  اما  ه دليلی براي حذف و ود داشته است؟ پاسخ به این سوال را در  .استكرده 

 یابيم:می انگليسی

Finding out how people were faring and making estimate of damage 
(Davies, 1968) 
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سربک مترر م    ترأثير مترر م فارسری تحرت     ،هراي قبر   مثابه مثالدر این قسمت نيز به 
هراي بره برار آمرده     و خسرارت »بنابراین، تر مرة   انگليسی دست به  نين حذفی زده است.

 .شودپيشنهاد می «زدندتوسط طوفان و سي  را تخمين می

صاامتة  حینئی أنام یزدادون قربا من تلک النقبه؟ أم تراهم یدرکون أن النقبه الغامضة ال -و
 (1868)صالح،  فی  الوسط، أمر تنتای الحیاة و ال ینتای الیاا المرء

 (6876فر: تر مه نشده است )صالح، شجاعی

رسرد  حذف شده است. به نظر می تر مة فارسیعبارت باال كه در متن عربی آمده در 
زبان واسرطه  نرين حرذفی را انجرام داده و  نرين حرذفی از        تأثيركه متر م فارسی تحت 

 بلاه منجر به كاهش معنا شده است: ،سوي وي نه تنها هيچ كمای به تر مه نارده

Don’t translated (Davies, 1968) 

گراهی بره آن    : آیرا واقعراً  براي این عبارت به این صورت اسرت  پيشنهادي بنابراین، تر مة
ط مرمروز و خراموش در وسر    ايفهميدنرد آن نقطره  كره مری  شدند؟ یا ایرن نقطه نزدیک می

 بخشد.زندگی است كه زندگی به آن پایان داده و این انسان نيست كه به آن پایان می

گاهی اوقات حرذف و اضرافه    ،تر مه مسألهناته مهم و درخور تو ه آن است كه در 
ممان است روانی را در متن تر مه به همراه داشته باشد. همچنان كه بسياري از متر مين 

اي را از مرتن حرذف و یرا بردان     ن مقصد ممان اسرت  ملره  به منظور روانی عبارت در مت
هرا را  فرر آن هایی كه شجاعی، حذف و اضافهارائه شدههاي اما در شاهد مثال ،اضافه كنند

انتقال داده نه تنهرا هريچ كماری بره مرتن تر مره        تر مة فارسیزبان واسطه به  تأثيرتحت 
امانتداري وي را در تر مه  مسألهمين بلاه منجر به كاهش یا افزایش معنا شده و ه ،نارده

 به  الش كشانده است.

 . همايش واژگاني2-3
گرزینش  انشرين و همنشرين     ،خرورد مهم دیگر كه در مباحث تر مه به  شرم مری   مسأله

 ،هرا در هرر زبران   مناسب از سوي متر م در سطوح واژگان و عبارات است. همنشينی واژه



 031 |سعيداوی و احمدی 

 

توانرد  مری  ،رودكرار مری  تی كه در هر زبران بره  تابع قواعد خاصی است و در نهایت،  مال
اي براي خود داشته باشد كه در نتيجره انتقرال هریرک از ایرن  مرالت      معنی یا معانی ویژه

پرذیر  هاي دیگر اماران ها یا اضافه كردن ویژگیبدون دستااري، حذف برخی از ویژگی
مجموعه عرواملی كره   »ان تورا میمفهوم  انشينی  ،بهتربه بيان (. 6831نماید )صفوي، نمی

«  راي یاردیگر بنشرينند   ها از نوت انفصالی است و قادرند در یک بافرت بره  ارتباط بين آن
. به عنوان یک نمونره سراده كره در بافرت زبرانی ارائره شرده        تعریف كرد (6836)شعيري، 

خرالق شراهنامه   كرد، ، در قرن  هارم زندگی میفردوسی»: كردتوان به این مثال اشاره می
توانرد  در این بافت در مواردي كه با خط مشخص شده هریک مری  «.ز اهالی طوس استا

اي نسربت بره   البته با این توضيح كه در ذهرن مرا بایرد سرابقه     ؛به  اي دیگري استفاده شود
 (.6867خانی، ها و ود داشته باشد )قرهواژه

 (1868)صالح،  باکر بعد باکر مایجی یفکر -الف
 (6876آن را اناار كند )صالح،  فردا یا بعداً تواندفر: نمیشجاعی

واژه و كلمراتی   «فرردا » بداند كه همنشين مناسب براي واژی به خوبی میزبانفارسیهر 
بلاه براي  نين بافتی در زبران فارسری از صرورتی اصرطالحی بهرره       ،نيست «بعداً»از قبي  

ن نمونه دارایی در تر مة ایرن  به عنوا ان مرسوم و رایو است.زبانفارسیگيریم كه ميان می
 (.6869)صالح، « فردا بزند زیر قول و قرارشناند فردا یا پس»عبارت  نين آورده است: 

در فرر(  )شرجاعی كه اشاال كار متر م فارسی یابيم درمی تر مة انگليسیبا نگاهی به 
 كدام بخش است:

He can’t come along denying it tomorrow or the day after (Davies, 
1968: 37-38) 

اسرت  « روز بعرد یرا روز دیگرر   »به معناي  «The day after» در زبان انگليسی عبارت 
 تر مرة فارسری  و تطبيرق آن برا مرتن عربری و      تر مرة انگليسری  (. با بررسری  6866)حييم، 

خرود از ایرن    بواژه بره واژ  ةفرر برا تر مر   توان به این موضوت دست یافت كره شرجاعی  می
پرذیري  را از روانری و خروانش   تر مة فارسی «After»اللفظی واژه تحت ةعبارت و تر م
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وي باعث شده كه صورت اصطالحی عبرارت از   تر مة مستقيماست. همچنين كرده دور 
 شود.پيشنهاد می« تواند آن را حاشا كندامروز و فردا نمی»بنابراین، تر مه  بين برود.

 (1868)صالح،  لکثی  من الوقارتقول ألخیاا و علی وجااا ذلک القناع ا -ب
 (6876گفت )صالح، قاب  رسوخ به برادرش میفر: با همان  هره مصمم و غيرشجاعی

برا  »، «برا وقرار  »، «مصمم»هایی همچون از صفت«  هره»در ادبيات فارسی براي واژب 
درسرتی در تر مره   را بره « مصرمم »كنيم. مترر م، صرفت   استفاده می« و نبا  ذبه« متانت
ر برده، اما همنشينی كه براي این واژه در نظر گرفته، همنشين مناسبی نيست،  راكه كابه

اسررتفاده « غيرقابرر  رسرروخ»از  همنشررينی  ررون « مصررمم»زبرران بررراي واژب یررک فارسرری
انردازیم و آن را برا تر مرة فارسری و مرتن      كند. وقتی نگاهی به تر مة انگليسی مینمی

بریم كه متر م در انتخاب همنشين مناسرب  پی میدهيم به این موضوت اصلی تطبيق می
« غيرقاب  رسوخ»د ار اشتباه شده است،  راكه در زبان فارسی واژب « مصمم»براي واژب 
 همایی ندارد. «  هره»با واژب 

With that impenetrable mask of gravity on her face (Davies, 1968) 

 ،است« Impenetrable mask of gravity»تر مة عبارت اشتباه متر م فارسی در  
اي را در مرتن مقصرد ارائره    تر مه ،اللفظی از این عبارتتر مة تحتفر با شجاعی  راكه
 كه واژگان آن با یادیگر همنشينی و همایی مناسب ندارند.كرده 

یابيم كه متر م در انتخاب همنشين مناسرب برراي   میاي از یک متن دربا نگاه به نمونه
گيبسون دستش را محام و مصرمم  »سليقگی به خرج داده است: ، اندكی بی«ممصم»واژب 
كشرد و از او  ترِ كنار ميز را میهاي نزدیکخيزد، یای از صندلی ایش برمی فشرد، ازمی
برا  »براساس توضريحات و نمونره ارائره شرده، تر مره      (. 6833، 6)كوئليو« خواهد بنشيندمی

 .شودهاد میپيشن «رش گفتو مصمم به براد وقاربا بهمان  هر

 (1868)صالح،  الغنی و المتعلم و الوسیم -ج
 (6876اندام )صالح، فر: ثروتمند، تحصيلارده، خوششجاعی

                                                                                                                                         
1- Coelho, P.  



 031 |سعيداوی و احمدی 

 

 نينی بایرد  هاي اینو عباراتی كه براي بافت داند كه واژهی به خوبی میزبانفارسیهر 
امرا مترر م    ،است «هيا شخو»و « تيپخوش»، « هرهخوش» عباراتی از قبي  ،كار بردبه

از  «تحصريلارده » و« ثروتمند» سليقگی در كنار واژگانی همچونبا بیفر( )شجاعیفارسی 
 ،پذیري دور سراخته اسرت  استفاده كرده و تر مه را از روانی و خوانش «اندامخوش»واژب 
 « هرره خروش »و « هيا خوش»، «تيپخوش» انتظار واژگانی مانند خوانندب فارسی  راكه
 .«اندامخوش»نه  ،را دارد

اسرتفاده شرده بره     «خروش انردام  »واژب برراي   تر مرة انگليسری  با بررسی برابري كه در 
 اشتباهی كه متر م فارسی د ار شده است، بيش از پيش پی خواهيم برد:

The rich, The educate, The handsome (Davies, 1968) 

« Handsome»ذكر شرده، واژب   «ندامخوش ا»واژب در زبان انگليسی، برابري كه براي 
است. در فرهنگ حييم كه فرهنگی انگليسی به فارسی است از ميران معرانی متعرددي كره     

خرورد )حيريم،   بره  شرم مری    «انردام خوش»واژب  ،شدهبيان  (Handsome) واژهاین براي 
تيرپ و  خروش «این واژه به معناي  ،ست كه در فرهنگ لغت دیگريا (. این در حالی6833
(. در فرهنگ عربی بره انگليسری المرورد از ميران     6838آمده است ) عفري،  «ش قيافهخو
خرورد )البعلباری،   به  شرم مری  « Handsome» بواژ «الوسيم» بهاي مو ود براي واژبرابر
حسرب مروقعيتی كره    رود، بركار مری (. با تو ه به ایناه هر دو معنا در زبان فارسی به6661

اید یای از معانی را برگزید. متر م فارسی در انتخاب همنشين گيرد بواژه در آن قرار می
نظر  را مرد  مناسب د ار اشتباه شده و تنها به یک معنا تو ه داشته و معناي دوم كه در این

پولردار،  این در حالی اسرت كره دارابری در تر مرة خرود )      بوده از دید او دور مانده است.
گان مناسربی در كنرار هرم اسرتفاده كررده      ( از واژ(6869تيپ )صالح، تحصيلارده، خوش

 .كنيمپيشنهاد می «تيپ( هره )خوشثروتمند، تحصيلارده، خوش»است. بنابراین، تر مة 

 (191: 1868)صالح،  و هو یری سی  الدین و االمام یمشیان معا ذراعا فی ذراع -د

رفتنرد  مری  یاردیگر راه الردین و امرام برازو بره برازوي      بار موقعی كه سيففر: یکشجاعی
 (6876)صالح، 
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 :بره عنروان مجراز )ر.ك    «ذرات»عررب از لفرظ    بنویسرند  اصلی،رسد در متن به نظر می
سرت كره   ا . ایرن در حرالی  كنرد ( استفاده كرده تا نوشته خود را ادبی 6836 ،جواهر البالغة

صررورتی اصررطالحی برره  «ذراعااا فاای ذراع»اسررت و عبررارت  «شررانه» ،منظررور وي از بررازو
یرا   «دوشدوشرا »ت كه در زبان فارسی عبارت اصطالحی مناسرب برراي آن   خودگرفته اس

فرر در كردام   شویم كره شرجاعی  متو ه می تر مة انگليسی. با نگاهی به است «شانهبهشانه»
 قسمت د ار اشتباه شده است:

Once seeing Seif ad- din and the imam walking together arm in arm 
(Davies, 1968) 

د رار اشرتباه شرده اسرت.     « Arm in arm»تر مة عبرارت  متر م در باال، در عبارت 
كره برراي آن    ايدر زبان انگليسی داراي معانی متعددي است از ميران معرانی   «Arm»واژب 

رسرد اشرتباه   دو معنا نظر نگارندگان مقاله را به خود  لب كرد كه بره نظرر مری    ،ذكر شده
و معناي دیگري  «بازو»ل از این واژه، معناي معناي او ؛متر م فارسی در همين بخش است

است.  «دست ]از بيخ شانه تا نوك انگشتان[»كه متر م فارسی بدان تو هی نداشته معناي 
دسرت در  »كره بره معنراي    اسرت  یک عبارت اصطالحی  «Arm in arm» همچنين عبارت
 (. 6833رود )حييم، كار میبه «شانهبهشانه»یا  «دست یادیگر

عبارت و بردون در نظرر داشرتن دو عنصرر     این اللفظی از تر مة تحتبا  سیمتر م فار
صرورت   ،و تر مره كررده  را د ار خطا و اشتباه  تر مة خود ،سازيسازي و تعادلهمسان

مترر م از دو   ،یرک مرتن ادبری    ةاصطالحی خود را از دست داده است. هرگراه در تر مر  
اي كه در اختيار مخاطب زبران   مهتر ،پوشی كند شمسازي سازي و تعادلهمسانعنصر 

ارتباط با ساختار زبران مقصرد اسرت.    بی مفهوم واي گنگ، بیتر مه ،دهدمقصد قرار می
 «رفتنرد الدین را دید كه دوشادوش یاردیگر راه مری  ک بار امام و سيفی»بنابراین، تر مه 

 .شودپيشنهاد می

 ها. لغزش2-2
، «نسبيت زبانی» هایی از  ملههاي خود در بخشكار در تر مهامروزه، اكثر متر مان تازه

(. شرراراهلل 6831صررفوي، شرروند )ر.ك: د ررار مشررا  مرری « نرردمعنایی»و  «معنرراییهررم»
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مناسب از ميران معرانی    بفر نيز از آن دسته متر مان است كه گاهی در انتخاب واژشجاعی
 همراه ساخته است.  او را با خطا و لغزش  ةتر م مسألهد ار اشتباه شده و همين  ،متعدد

 (1868)صالح،  یولد األطفال فیستقبلون الحیاة بالصریخ -الف
 (6876دهند )صالح، ها خوشی و تفریحشان را با  يغ و داد بروز میفر: بچهشجاعی

 ةسازي تر مه برا مرتن اصرلی بره ورطر     در این عبارت، متر م فارسی به منظور همسان
كه تر مه برا منظروري كره نویسرنده عررب دنبرال        خطا افتاده و همين امر باعث شده است

و متن  تر مة فارسیو تطبيق آن با  تر مة انگليسیبسيار متفاوت باشد. با بررسی  ،كندمی
 فر برد: شجاعی ةتوان پی به اشااالت مو ود در تر معربی می

At first, As is well known, Children meet life with screams 
(Davies, 1968) 

 «رویرارویی »و « دیردار »، «مالقرات كرردن  »بره معنراي    «Meet»واژب ر زبان انگليسری،  د
، « يرغ »، «فریراد »نيز بره معنراي    «Scream«واژب (. 6835پوركاشانی، رود )آریانكار میبه
قررار   تروان گفرت  مری از ایرن رو،  (. 6833آمده است )حييم، «  يغ كشيدن» و« فریاد زدن»

بافتی را در  مله ایجاد كررده كره مترر م     «Scream»واژب ر در كنا «Meet»واژب گرفتن 
 ،برریم فارسی در مركز خطا و اشتباه قرار گيرد. با مرا عه به متن عربی به این اشتباه پی می

كار رفته است و بافت  مله در به «یولد»واژب  «یستقبلون»در متن اصلی، قب  از فع    راكه
 ،كنرد تر به منظوري كه نویسنده عرب دنبرال مری  كند كه راحتمتن اصلی به ما كمک می
فرر بردان   كنرد كره شرجاعی   معناي ضمنی را دنبال می ،عربی ةدست یابيم. در حقيقت  مل

بريش از پريش    مسرأله ادبی از رمان طيب صالح ایرن   ةدقتی نداشته است. با نگاهی به تر م
ها تا به دنيا بچه: »؛ دارابی در این رمان به این صورت تر مه كرده استروشن خواهد شد

بنرابراین، تر مرة    (.6869)صرالح،  « كننرد آیند زندگيشان را با  يرغ و فریراد آغراز مری    می
  شود.میپيشنهاد  «روندكودكان از همان بدو تولد با گریه و شيون به استقبال زندگی می»

 (1868)صالح،  نعرّس لک عزة -ب

 (6876الح، م با تو ازدواج كند )صدهيفر: عزه را میشجاعی
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فالنری را بره   » در زبان فارسی، اگر بخواهيم از  نين بافتی اسرتفاده كنريم بایرد بگرویيم    
بينيم كه متر م  ملره را  اما می ،«آورممیفالنی را به عقدت در»یا  «آورممیازدواج تو در

نبروده و حتری صرورت     به صورتی تر مره كررده كره برا سراختارهاي مرتن مقصرد همسرو        
تر مرة  از بين رفته است. ردپاي این اشتباه را باید در  تر مة فارسیر د اصطالحی عبارت

  و كرد:و ست انگليسی

We’ll give you azza in marriage. (Davies, 1968) 

بخشش »، «معين كردن»، «فرض كردن»، «دادن ]به[»به معناي  «Give» ا كه فع  از آن
مترر م بردون در نظرر گررفتن      ،سرت ا «]رو به  رایی[ براز شردن   »، «تاب نياوردن»، «كردن

آن را به همران صرورت كره     ،سازي این واژهسازي و معادلمعيارهاي متن مقصد و همسان
بره ایرن ناتره     اللفظری تر مره كررده و مطمئنراً    آمده به صرورت تحرت   تر مة انگليسیدر 

 هراي یرا موقعيرت   گراه در  نرين موقعيرت   هريچ  زبران فارسری تو هی نداشته است كه یک 
تو هی فر با بی. از این رو شجاعی«دهيم با تو ازدواج كندفالنی را می»گوید: نمی یمشابه

اللفظی و مسرتقيم خرود، صرورت اصرطالحی     تر مة تحتبه صورت اصطالحی عبارت و 
 «ارميم در عقدت به را عزه»بنابراین، براي این عبارت، تر مه  عبارت را از بين برده است.

 شود. میپيشنهاد 

 (1868)صالح،  خاله فی بیت -ج
 (6876فر: در منزل عمویش )صالح، شجاعی

پرر م  »، «آثرار خيرر  »، «صراحب »در زبان عربری بره معنراي     «خَوَلَ»از ریشه  «خال»واژب 
بينريم كره   (. با ایرن حرال مری   6868شود )قيّم، برده می كاربه «دایی» و« خال ]بدن[«، «لشار

و  تر مرة انگليسری  هره برده است. با نگاهی بره  ب «عمو»واژب از  «خال»متر م در برابر لفظ 
متو ه خواهيم شد كه متر م فارسری در تر مرة برابرري كره      تر مة فارسیبررسی آن با 

 در نظر گرفته د ار اشتباه شده است: «خال»واژب متر م انگليسی براي 

Seif ad- din spent the night at his uncle’s house (Davies, 1968) 
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استفاده شده است كه در زبان  «Uncle»از معادل  تر مة انگليسیدر  «خال»واژب براي 
(. برراي  6833رود )حيريم،  مری  كرار به «دایی»و هم براي  «عمو»انگليسی این واژه هم براي 

تفهيم بيشتر این موضوت نگاهی به فرهنگ المرورد انرداختيم و متو ره شردیم برابرري كره       
(. بره  6661است )البعلبای، « Uncle»واژه  ، ود دارددر زبان انگليسی و «خال» ببراي واژ
برده و معنراي دوم از   كاربهزبان انگليسی معناي اول را  تأثيررسد كه متر م تحت نظر می

 .شودپيشنهاد می «اشدر منزل دایی»بنابراین، تر مة  نظر او دور مانده است.

 (1868)صالح،  دمدم طبل النحاس الکبیر و هدر -د
 (6876ث  رعد به غرش درآمد )صالح، : طب  بزر، برنجی مفرشجاعی

در مرتن   -6 ؛ نرد قسرمت د رار اشرتباه شرده اسرت       ة، متر م در تر ماین عبارتدر 
،  مله صورت تشبيهی به خرود  تر مة فارسیاما در  ،گونه تشبيهی و ود نداردعربی هيچ

. در زبران عربری،   «بررنو »است و نه به معناي  «مس»به معناي  «نحاس»واژب  -1گرفته است. 
اسرت. هرگراه ایرن واژه در كنرار      «]تونس[ سراه كو رک  »، «مس»به معناي  «نحاس»واژب 
 (. 6833دهد )آذرنوش، می «برنو»معناي  ،بياید « صفر»واژب 

و مرتن اصرلی بره ایرن نتيجره       تر مة فارسیو تطبيق آن با  تر مة انگليسیبا نگاهی به 
 زبان واسطه د ار  نين اشتباهی شده است: أثيرتفر تحت یابيم كه شجاعیدست می

The large brass drum let out a rumbling noise as of thunder 
(Davies, 1968) 

(. در زبران انگليسری،   6833اسرت )حيريم،   « بررنجين » و« بررنو »به معناي  «brass»واژب 
(. عبرارت  6661ی، اسرت )البعلبار   «Copper»واژب  ،برندمی كاربه «مس»اي كه براي واژه
«As of»  اللفظری  تر مة تحتقالبی تشبيهی را ایجاد كرده و متر م با  تر مة انگليسیدر

خبرر از آناره مرتن اصرلی     تشبيه را به متن فارسی منتق  كررده اسرت. مترر م فارسری، بری     
این  مله را از انگليسری تر مره و آن را بره زبران فارسری منتقر         ،گونه تشبيهی نداردهيچ
طب  برزر، مسری بره صردا     »دارابی در تر مه این عبارت  نين آورده است: است.  كرده
 شود: بنابراین تر مة زیر پيشنهاد می (.6869)صالح، « آمددر
 آید.كند و به صدا در میطب  بزر، مسی غرشی می -
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 گيرینتيجهبحث و 
در  فر شجاعیحاضر به بررسی كيفيت تر مه از زبان واسطه پرداخته شد. شاراهلل ةدر مقال
دنيرز  انسرون بره فارسری      ةرا از تر مر  «الزین عرس»كه كرده ادعا  تر مة خود ةشناسنام

پيش رو حاص  شرد برا گفتره وي در     ةاي كه از این ادعا در مقالاما نتيجه ،برگردانده است
شود و نگارندگان شده ختم نمیهاي یاد فر به مثالپذیري شجاعیتأثيرتضاد است. هر ند 

 قررار دادن   واسرطه رو شدند كه حراكی از  ها روبهتطبيق با موارد زیادي از این نوت مثالدر 
هرا پرداخرت.   تروان بره همره ایرن مثرال     زبان واسطه است، اما در ایرن  سرتار مختصرر نمری    

 پذیري متر م فارسی از  ند حالت خارج نيست:تأثير
از عبرارات را بردون تو ره بره     به فارسی بسرياري   تر مة انگليسیفر در شاراهلل شجاعی* 

تر مره   عيناً ،تواند بار معنایی خاصی را داشته باشدایناه هر واژه یا عبارت در هر زبان می
تر مرة  هرایی كره بره    باعث شده كه بسياري از واژگان، عبارات و  مله مسألهو این  كرده
 نباشد. همسو كند،میانتقال پيدا كند با رویاردهایی كه متن مقصد دنبال  فارسی

از ميران معرانی     راكره  ،برخی از واژگان د ار اشرتباه شرده اسرت    ةفر در تر مشجاعی* 
تنها معناي اوليه را برگزیده و معانی دیگر از دید او دور مانده است  ،متعدد براي یک واژه

پرذیري كرافی   و این امر خود دليلی است بر آناه تر مه این مترر م از روانری و خروانش   
 .كنداشد و خواننده را خسته و از خواندن ادامه متن منصرف برخوردار نب

 تر مرة انگليسری  ها به همران شرالی كره در    المث برخی از اصطالحات، تعابير و ضرب* 
یرابی  معرادل  اقردام بره  فرر  منتق  شده است بدون آناه شجاعی تر مة فارسیرفته به  كاربه

سرت  ا صورتی این در .ق  كرده استمنت تر مة فارسیها را به همان صورت به آنكند و 
هرا مو رود در زبران فارسری معرادل      المثر  كه براي بسياري از اصطالحات، تعابير و ضرب

 ةشود یک تر مه نسبت به تر مر مناسب و ود دارد. امروزه یای از دالیلی كه باعث می
 یابی است.معادل مسألههمين  ،محور باشددیگر خوب و خواننده

هایی را صورت داده كه ناشی از زبان واسرطه  حذف و اضافه مة خودتر فر در شجاعی* 
فرر  هرا كره از سروي شرجاعی    این حذف و اضرافه  .بوده و در متن اصلی و ود نداشته است
بلاه گاهی منجر به كراهش و   نارده، تر مة فارسیصورت گرفته نه تنها هيچ كمای در 

ایرن كرار     راكره  ،است كردهدار دشهداري متر م را خامانت مسألهیا افزایش معنا شده و 
اي آزاد و تفسيري به حساب وي باعث شده كه تر مه به متن اصلی وفادار نباشد و تر مه
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از منظوري كه متن عربری دنبرال    تر مة فارسیآید. این مهم تا  ایی پيش رفته كه گاهی 
 . استكند به دور می

 تعارض منافع
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