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 سپاسگزاری 

 همه سرود نیایش اوست و تمنای با او بودن تمام معنی زندگیمان. رپوردگار یکتایی را هک لحظه اهیمان

رم.ای مهربانترین، مرا جز هب محبت بی کران خود محتاج مگردان رد لحظهو اکنون  اهی انتوانی و نیاز وا مگذا

وندزبرگ مرتبه را بیكران سپاس كالت هب  سرانجام ربسانم و حاصل تحقيق و ژپوه سختی ه كار خویش را با هم يق عطا کرد اتارم هک توف ز گ می خدا ش اه و مش

اند و کسانی هک هب ت فعال و ارزشمند داشتهاز همه زعريانی هک رد طول انجام این تحقيق مشارك دانم می رب خود الزم. خود را هب محضر عالمان تقديم دارم

 ربای آانن خواستار باشم. توفيق  الهی و بهروزی را اند صمیماهن سپاسگزاری نمايم و آرزوی نوعی مرا یاری نموده

هلل رفیعی هک راهنمایی این پایان نمايم و باعث انهم را رب عهده دادنتش صمیماهن و مخلصاهن تقدري و تشكر میاز زحمات استاد گرانقدرم جناب آاقی دکتر یدا

 مند گردد.امر تحقيق بهره باشد هک از راهنمایی علمی و ژپوهشی ایشان ردافتخار ره دانشجویی می

 رعفت پور   هک  هب عنوان استاد مشاور مرا  رد  این پایان انهم همراهی  کردند امکل تشكر و قدردانی   را دارم. هو همچنین سركار خانم  دکتر زین 

 و  رد پایان سپاس  و تقدري  از همه ی افرادی هک رد این ژپوهش مرا همراهی کردند.
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 چکیده 

است که  استعاره به عنوان ملکه تشبیهات مجازی، دارای واالترین جایگاه معرفتی و زیبا شناختی

به علت تفاوت فرهنگی ها، مستعارمنه یا مصداق خارجی این صنعت بیانی به هنگام ترجمه، در بین زبان

ماری از نظریه شدچار ناهماهنگی می شود به همین دلیل برگردان آن به زبان دیگر بسیار دشوار و به باور 

های پیش رو، یی با چالشروپردازان معاصر ترجمه، کاری نشدنی است.بنابراین امروزه مترجم در رویا

جمه عبارت مه می باشد. با این حال مسئله ترنیازمند تسلط کامل بر هر دو زبان مبدأ و مقصد در ترج

 ای است. استعاری، نیازمند توجه و عنایت ویژه

های هنری هستند که در یالبالغه نمونه کاملی از بهترین تعابیر ادبی و تصویرپردازهای نهجخطبه

بارتند از: ها عایم که این ترجمهپرداخته البالغهبه واکاوی سه ترجمه فارسی معروف نهج این پژوهش

اهیم استعاره و شنایی مختصر با مفم. در این پایان نامه، پس از آاالسالترجمه دشتی، شهیدی و فیض

های آقایان البالغه را استخراج و به مقایسه و نقد ترجمههای ترجمه، تصویرهای استعاری در نهجدیدگاه

ع نگاه پردازیم و شیوه کار و نودشتی، شهیدی و فیض االسالم در خطبه های پنجاه و یک تا صدم می

دهد مجموعاً هفت کنیم. نتایج نشان میها را بیان میمترجمان را روشن ساخته و تفاوت ها و تمایزات آن

ی و روش از سوی این مترجمین در ترجمه استعاره به کار گرفته شده است که روش های تحت اللفظ

اللفظی همراه با افزوده های تفسیری  وش ترجمه تحتمعنایی به ترتیب پرکاربردترین روش بوده است. ر

گاهی آبه دلیل حفظ اصالت متن اصلی، غنی سازی زبان و ادبیات مقصد از شیوه های تعبیری جدید، 

اسب ترین خوانندگان ترجمه از زبان مبدأ، گرفتن وجوه شبه مختلف و متعدد و عدم تغییر و نسبیت من

به علت عدم توجه به باشد. مترجمان در برخی موارد عموماً ره میو کارآمدترین روش در ترجمه استعا

 .، ترجمه نسبتاً ضعیفی ارائه کرده اند استعاره ها بالغی ساختار

 ترجمه،استعاره،نهج البالغه،خطبه پنجاه و یک تا صدم.نقد  واژگان کلیدی:
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 پیشگفتار

صناعت های لفظی و معنوی و بیان مفاهیم به صورت فصیح و نهج البالغه کتابی است که به خاطر وجود 

.استفاده از تشبیه ،استعاره ،سجع ،مجاز .... آن چنان مخاطب را شیفته و کتب متمایز گشته است ربلیغ از دیگ

 مجذوب می کند که پا به پای کالم امام)ع( می آید تا بهره ای از دریای بی کران نصیب او گردد. این کتاب

ن یک متن دینی غیر وحی ولی مرتبط با وحی مطرح است اگر نگاهی گذرا بدان بیافکنیم خواهیم یافت به عنوا

که سرتاسر آن عجین و قرین با قرآن کریم است از سوی دیگر این کتاب ارزشمند در بین مردم به بالغتش 

 حال،ه بالغت یاد نمی کنندمشهور است به طوری که بعد از قرآن کریم هیچ کتابی را به اندازه نهج البالغه ب

ترجمه  آن اگر دو جنبه دینی بودن و بالغی بودن را بر متن اصلی نهج البالغه بیافزاییم دشوار و خطیر بودن

این امر ایجاب می کند که یک محقق یا مترجم به ویژه در مطالعه و ترجمه متنی همچون نهج  بارزتر می گردد

گذر نکند بلکه تالش نماید تا حدّ امکان کارکرد این ساختار بالغی حفظ البالغه به سادگی از کنار این پدیده 

همچنین با توجه به اهمیت و کاربرد نهج البالغه در میان اقشار مختلف و به خوانندگان ترجمه منتقل گردد.

 جامعه، ضرورت دقت فراوان در ترجمه متون آن و همچنین به منظور شناسایی لغزش های برخی مترجمین و به

تبع آن، بررسی و نقد هر یک از ترجمه ها الزم به نظر می رسد چرا که وجود نقدهای منصفانه بر ترجمه ها 

عالوه بر روشنگری در کشف معانی دقیق خطبه ها، مترجمان را به دقت بیشتر در ترجمه ها رهنمون می سازد. 

واقفند که کوچکترین سهل انگاری و  بنابراین کسانی که دست به ترجمه این کتاب گرانقدر می زنند به خوبی

عدم تخصص در موضوع می تواند تبعات و اثرات منفی و ویرانگری داشته باشد و باید در زمینه های دینی، 

فوق  جنبه هایوجود ه دهند. ا بتوانند یک ترجمه مطلوب را ارائبالغت و ترجمه دانش کافی را داشته باشند ت

مه مطلوب به مبارزه می بر اهمیت ترجمه کتاب نهج البالغه تاکید کرده و تمامی مترجمین را برای ارائه ترج
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را در « استعاره»یکی از شیوه های بالغی این کتاب ارزشمند یعنی طلبد .این موضوعات سبب شد تا ترجمه 

ط سه مترجم مطرح)دشتی،شهیدی و فیض مورد بررسی قرار داده و نحوه ترجمه آن توس 100تا  51خطبه های 

 االسالم(را مورد بررسی و نقد قرار دهیم.

 سوال های پژوهش:

 کدام شیوه ترجمه استعاره در ترجمه های مورد مطالعه بسامد بیشتری دارد؟  -1

،ترجمه آزاد( کدام نوع ترجمه)تحت اللفظی،ترجمه به جامع،ترجمه به تشبیه،تصریح به حقیقت استعاره -2

 متجلی سازد؟  توانسته است روح کلی حاکم بر متن و سبک عبارات را دقیق تر از دیگران در ترجمه استعارات

ی چه سالم داراترجمه استعاره خطبه های مورد بررسی در ترجمه های ،دشتی ، شهیدی وفیض اال -3

 ویژگی هایی هستند؟ 

 فرضیه های پژوهش:

تن نوع متن نهج البالغه با توجه به تعریف و کارکرد هر یک از مفاهیم ترجمه و استعاره و با در نظر گرف -1

پیام نهایی استعاره،  روش ترجمه تحت اللفظی استعاره های نهج البالغه همراه با افزوده های تفسیری و یا معنا و

 ترجمه های مورد مطالعه بسامد بیشتری دارد.در 

تحت اللفظی   تا حدی روح کلی حاکم بر متن را ترجمه ت امکانات زبانی خاص زبان مقصد، به عل-2

د( متجلی می نسبت به سایر ترجمه ها)ترجمه به جامع،ترجمه به تشبیه،تصریح به حقیقت استعاره،ترجمه آزا

 سازد.
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بیشتر به لفظ تکیه کرده اند و ترجمه تحت اللفظی ارائه داده اند شهیدی  ددشتی و شهیدی در ترجمه خو- 3

حفظ کند به  در برخی از ترجمه های خود سعی کرده   عناصر زیباشناختی و بار ادبی متن را در ترجمه خود

ه ا خوانندرهمین دلیل دارای ویژگی های زبان کهن و دور از حوزه زبانی معاصر است.دشتی ساختار ترجمه 

حور ترجمه ممحور،و براساس ویژگی های زبان معاصر سامان داده است ولی فیض االسالم کار خود را بر دو 

 و تفسیر قرار داده و همین سبب شده ترجمه اش روان باشد.

 پیشینه پژوهش:

ر گرانبها از در مورد نهج البالغه، کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مختلف صورت گرفته است و این اث

ست. برخی زوایای گوناگونی بررسی شده است اما در باب بررسی ترجمه های آن کمتر تحقیق صورت گرفته ا

 از پژوهش های انجام شده به قرار زیر است: 

غه از سه ترجمه جمه ی استعاره در خطبه های اول تا بیستم نهج البالبررسی روش شناسی تر»پایان نامه  -1

 . در دانشگاه قم 1389نوشته آقای کاظم وفائی، تابستان « آقایان فیض االسالم، شهیدی و دشتی

ج البالغه بررسی روش شناسی ترجمه استعاره در خطبه های بیست و یکم تا پنجاهم نه»پایان نامه  -2

هر  نشگاه قم. ، دا1389یمه، زمستان م، دشتی و شهیدی )ره(( نوشته آقای حبیب بران)ترجمه های فیض االسال

از و شهیدی(  توسط سه مترجم مطرح نهج البالغه )فیض االسالم، دشتیرا جمه  استعاره ترروش دو نگارنده، 

ترجمه های  نقد به جزئیات ارکان استعاره  در رساله های خود وهمچنین بهاما،بررسی کرده اند 50تا  1خطبه 

ان استعارات استفاده مترجمین نپرداخته اند ، شایان ذکر است در این پایان نامه از منابع مختلف جهت تشریح ارک

 شده و نیز به نقد ترجمه های مترجمین پرداخته شده است . 
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ی( ی و دشتساخت و بافت در ترجمه متون دینی، بررسی مقایسه ای دو ترجمه از نهج البالغه )شهید -3

، که 237-254، صص 1392، 5، سال 1اثر رضا ناظمیان و حسام حاج مومن، تهران: مجله ادب عربی، شماره 

هج البالغه ننگارندگان آن با روش نمونه برداری به صورت تطبیقی به مقایسه دو ترجمه شهیدی و دشتی از 

ر این خصوص وضوع آن کلی است دپرداخته اند، این مقاله بسیار ارزشمند است و نگاه تازه ای دارد اما م

 د. شگفتنی است که اگر نگارندگان چند خطبه مشخص را مقایسه می کردند ارزش مقاله افزون تر می 

ه بر ترجمه های نهج البالغه )با تکی« المالحم»و « الجهاد»بررسی ترجمه های صور خیال در دو خطبه » -4

لنامه علمی ر حسینی و حشمت اهلل زراعی کفایت: فصدشتی، شهیدی، قرشی و فیض االسالم( اثر سید محمد می

که  174-145، صص 1392، پاییز 3ف سال 8پژوهشی پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، شماره  –

الغه با تکیه بر ترجمه نهج الب 108و  27نگارندگان آن عناصر خیال تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه را در دو خطبه 

 ، فرشی و فیض االسالم مورد بررسی قرار داده اند. های دشتی، شهیدی

ید جعفر سزیباشناسی صور خیال و آرایه های ادبی در ترجمه نهج البالغه )مطالعه موردی ترجمه  -5

خطبه  114رسی شهیدی( اثر مسعود باوان پوری، رضوان لرستانی، فاطمه اسدی که نویسندگان این پژوهش با بر

ه را بیان نموده و ده در ترجمابتدایی نمونه هایی از آرایه های لفظی و معنوی و نیز صور خیال به کار گرفته ش

رجمه قرآن و تتوانمندی این استاد بزرگ را برای خوانندگان به تصویر کشیده اند. ، دو فصلنامه مطالعات 

 . 22-1، صص 1393، بهار و تابستان 1، شماره1حدیث، دوره 

اثر مرتضی قائمی و رسول « مطالعه تطبیقی ترجمه های تصاویر کنایی دنیا در خطبه های نهج البالغه»-6

، پاییز 11، شماره 4پژوهشی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی، سال  –فتحی مظفری. دو فصلنامه علمی 
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عبارت های دنیا )ترجمه دشتی، که نگارندگان آن به واکاوی روش های مختلف ترجمه کنایی  1393و زمستان 

 ایتی، مکارم شیرازی، شهیدی و فیض االسالم( پرداخته اند.

ست و این اثر هر چند که در مورد نهج البالغه، کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مختلفی صورت گرفته ا

رت گرفته صو گرانبها از زوایای گوناگونی بررسی شده است اما در باب بررسی ترجمه های آن کمتر تحقیق

ند کامالً تازگی است و از آنجا که به ترجمه بالغی خطبه های پنجاه و یکم تا صدم پرداخته نشده لذا می توا

 داشته باشد.
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 فصل اول
 

 های آنترجمه، اصول و روشبخش اول:

 بخش دوم:مبانی استعاره
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 های آنبخش اول:ترجمه، اصول و روش

 لفظ ترجمه )ریشه و مفهوم ترجمه(یابی ریشه 1-1

قصد و برقراری مبه زبان  أترجمه به عنوان یک فعالیت هدفمند در راستای انتقال مفاهیم و پیام زبان مبد

ی ترجمه گیرد. در مورد ریشها، دیرگاهی است که به صورت علمی مورد مطالعه قرار میهارتباط بین زبان

های متفاوتی از نویسان صورت گرفته و نظریهشناسان و فرهنگ، لغتشناسانزبان یهای فراوانی از سوبحث

ای بر این گردد، عدهدانیم ریشه آن به کجا برمیاست به طوری که هنوز به یقین نمیها ارائه گردیدهسوی آن

 باورند که: 

الم از زبانی برگرداندن ک»ه معنای ب «ََتِجمَ َي َ تَرَجمََ»مصدر رباعی مجرّد از ماده « ةلَََفعلََ»در لغت، بر وزن « ةتَرجَََ»

تَرجُمان، تُرجَمان، »نامه آورده است: مرحوم دهخدا در لغت .(10: 1، ج1374)کزازی،  است« به زبان دیگر

فارسی تَرزَبان  تَرجَمان: شخصی را گویند که لغتی را به زبان دیگر تقریر کند. این لفظ عربی و اصل آن در

اند. همچنین کسی که داننده دو زبان باشد که صاحب یک زبان را به ند، تَرزَفان گفتهابوده، آن را مُعرّب کرده

به فتح نیز  وزبان است. و ضم جیم از آن است که زُبان به ضم اول است صاحب دیگر بفماند و این معرّب تر

مُ تَرجَمَهُ جمَ یُتَرجَتَر اند چونآمده است. و بعد از معرب کردن این لفظ، مصدر و افعال و اسماء از آن اخذ کرده

امه دهخدا، حرف )لغت ن «نسبت می دهند «ترگوم»ی آرام واژه فَهُوَ مُترجم. برخی دیگر این واژه را به ریشه

 .«(ت»

است. فرهنگ نویسان نیز ترجمه را برآمده از ،م در زبان تازی به معنی برگردانیده و ترجمه شدهمترجَ  

)لسان نویسداند. ابن منظور در لسان العرب درباره این کلمه میپارسی دانسته ،اند و در بنیادترجمان شمرده

« ل آن از زبانی به زبان دیگر استرجَمان به معنای مفسّر زبان و ناقتُرجمانِ و تَ: »(228: 11، ج1405العرب، 
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کالمَهُ: یعنی سخن او را تَرجَمَ »می نویسد: « رجم»ذیل ماده ( 1928: 1، ج1387)عطار، جوهری نیز در الصّحاح 

َجانو با آوردن سه لغت )« به زبان دیگر تفسیر کرد ان،َالَتر ج  ان،َالَت  ج  و همچنین راغب « رجم»( ذیل ریشه الَتر

اند. دانسته« رَجم»آن را از ریشه عربی « التَّرجمان»وردن کلمه با آ( 190: 2، ج1996)راغب اصفهانی، اصفهانی

ترجمه از »داندو به اعتقاد وی ، ترجمه را وام گرفته از سریانی می( 175: 1996)سوعیالی نخلة األب رفائیل

Targume  از « ترجمان»وTargmano نیز عقیده دارد:  (69: 1993) است. پطرس البستانیسریانی گرفته شده

عربی « رجم»گرفته از و یا بر« معنی انداختن و پرتاب کردن»ی به کلدان« رجم»برگفته از « ترجمه»که بعید نیست »

نقل از شهاب الدین الخفاجی  نیز به (69: 1993) رمحمود رامیا«. ، باشد«سخن گفتن باحدس و گمان»به معنی 

 داند. فارسی می« ترزبان»یل فیما ورد فی کالم العرب من الدخیل، ترجمان را اقتباس از قلال ءدر شفا

 تعریف ترجمه 1-2

ای دقیق به است، گویای اهمیت دستیابی به ترجمههایی که از ترجمه ارائه شدهنگاهی به مهمترین تعریف

 باشد. های ظاهری و معنایی پیام زبان مبدأ در فرایند پیچیده ترجمه میهمراه امانت داری و انتقال همه جنبه

ترجمه عبارت است از »گوید: می، زبانشناس برجسته و معروف در تعریف ترجمه (Nidaیوجین نایدا )

نایدا )«بازآفرینی نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان مبدأ در زبان مقصد، اول از جهت مفهوم و بعد از لحاظ سبک

ترجمه کنشی زبانی است که در فرایند آن، موادّ »( نیز معتقد است که Catford. کت فورد )(12: 1969و تیبر، 

)کتفورد،  «دهدأ(، جای خود را به موادّ متنی معادل در زبان دیگر )زبان مقصد( میمتنی در یک زبان )زبان مبد

در رابطه با  Delosمترجمان و کارشناسان و نویسندگان نیز نظر خود را به پرسشنامه مجله دلوس  .(1: 1969

ترجم برای مطلب ترجمه خوب عبارت است از نزدیکترین معادل در زبان م»اند: ترجمه خوب اینگونه بیان کرده
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مورد ترجمه، با حفظ مشخصات متن اصلی تا آنجا که ظرفیت زبان اول ایجاب کند و عجیب و دور از ذهن 

 .(26: 1374صفارزاده، )«ننماید

 پیشینه ترجمه 1-3

های قرن بیستم ها، تاریخی چند هزار ساله دارد و مسئله ای جدید و صرفاً از پدیدهفراگیری زبان سایر ملت 

 .(9: 1372)رشیدی، نیست

اند، اما شروع گردد که دو انسان نیاز به ایجاد رابطه و گفت و شنود داشتهتاریخ اولین ترجمه به زمانی برمی

سلمانان غیر عرب حضور م  .(9: 1381)معروف، گردداعراب به روزگار پیامبر )ص( برمیرسمی ترجمه در میان 

نب پیامبر )ص( به ، تجارت با ایران و روم و ارسال سفیران از جادر مدینه، سفرهای تابستانی و زمستانی قریش

امی طول فرهنگ بشری .  در تم(65)شبستری و مومنی، بی تا: تر ساختسایر کشورها نیاز به ترجمه را ملموس

 های اساطیریذشتهخورد. تاریخ ترجمه به گهایی بسیار به چشم میها با نمودی روشن و نمونهترجمه میان زبان

اط و همکاری در . در جهان امروز که ویژگی برجسته آن وجود و لزوم ارتب(58: 1384)یعقوبی،  گرددبرمی

ای برای تسهیل هر چه بیشتر این ارتباط در جریان باشد، همواره تالش گستردههای مختلف بین کشورها میزمینه

تباط پیوسته ضرورتی عنوان وسیله ایجاد این ارهای مختلف نیز به ی با زبان ملیتاست. در این راستا آشنایبوده

 ها و وسایل مخابراتی صرفاً به منظور تسهیل و تسریع آن است. غیر قابل اجتناب بوده و اختراع و تکامل راه

 های ترجمهمشکالت و سختی 1-4

که است ترکیباتی نویسد کار مترجم به طور کلی با کار نویسنده تفاوت دارد. یک نویسنده آن چه را می 

زاد است، در حالی که مترجم حتی در سطح خیل یک نویسنده در آن نوع ترجمه آگذرد اما تاز ذهن آدمی می

 یابد چندان آزاد نیستپردازد و در بیان آن چه میعالی به توانایی و مهارت بر کشف تخیل نویسنده می
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سرانه از اندیشه نویسنده تلقی شود، بنابراین یک . زیرا بیم آن می رود تعبیری خود(157: 1384)صفارزاده، 

 مترجم خوب باید یک نویسنده برتر نیز باشد؛ زیرا سختی کار ترجمه کمتر از سختی کار نویسنده نیست

 . (67: 1374)صفوی، 

ل چندین برابر وقتی که فرهنگ و زبان هر دو )مترجم و نویسنده( دور باشند مثل فارسی و انگلیسی، اشکا

شود، بنابراین درک تفاوت های وظیفه مترجم  بسیار سنگین تر. مشکل زبان از موقعیت آن ناشی میاست و 

.  مواردی (23: 1384)صفارزاده، جزئی واژگان به یک ذهن تند، منتقد، باریک بین و حساس به زبان نیاز دارد

، «دوستانه»، «مهرآمیز»الً فته مثهایی که ویژگی دارد به کار نروزهحرساند ولی در هست که کلمه مفهوم را می

قی، شدت و مفاهیمی نزدیک به هم هستند اما از آن جا که کلمات از لحاظ مفهوم عاطفی، اخال« عاشقانه»

: 1372امی، )امضعف و وسعت کاربرد یکی نیستند هر گاه به جای یکدیگر به کار روند این تفاوت آشکار است

196). 

قابل فهم  در ترجمه برخورد کند که با وجود اینکه کلماتی ساده وگاهی ممکن است مترجم به جمالتی 

ها به درستی مشخص نیست که در چنین مواقعی یا باید صرفاً از روی ساختار دستوری و دارند ولی معنی آن

لی متن سازگار کواژگانی جمله دست به ترجمه بزند و یا به دنبال معنایی برای آن جمله باشد که با محتوای 

 .(21: 1385)صلح جو، د در هر دو حالت باید اصل جمله را در پانوشت قید کردباش

غیر از زبان دشواری ترجمه همیشه به طرف زبان دوم مترجم )زبان  یهذکر این نکته ضروری است که کف

است( دهکند؛ زیرا مترجم باید در زبان خود )زبان مادری، یا زبانی که با آن بزرگ شبومی یا مادری( سنگینی می

باشد. او باید شیوه کلمات و عبارات را در متون مختلف و بر حسب نوع مخاطب تنظیم کند. نیز مهارت داشته



۱۱ 
 

: 1382)رشیدی،  «درد ترجمه در کشور ما عمدتاً درد فارسی ندانی است»گوید: یکی از محققین ترجمه می

95). 

 برعکسمشکالت و سختی های خاص ترجمه از عربی به فارسی و  1-5

و برعکس  سه دلیل عمده فزونی تنگناهای ترجمه عربی به فارسی (180: 1379)اسماعیل دخیلی کهنموئی

 داند: ها را در مورد زیر میبر دیگر زبان

 میزش، همانندی و وام دهی وجود دارد. میان دو زبان تداخل، آ .1

 دو زبان عربی و فارسی از خانواده زبانی واحد نیستند.  -2

 .  های عربی و فارسیارهای نحوی و ظرفاختالف ساخت -3

ثل: مفعول مبرخی از مشکالت دیگر ترجمه از عربی به فارسی این است که نکات دستوری موجود در عربی 

ها دقت خاصی را های منحصر به فردی دارند که ترجمه فارسی آنمطلق ، مفعول له، حال و غیره، ویژگی

جود ندارند، مفعول له بدون حرف اضافه در فارسی به وعی در فارسی وطلبد. توضیح بر اینکه مفعول مطلق نمی

 (. 14-19: 1381)فرشید ورد، ی رودرود و حال نیز با صاحب خود به کار نمنمیکار 

های فارسی به عربی ابتدا از زبان بان عربی به زبان فارسی و بالعکس قدمتی طوالنی دارد. ترجمهزترجمه از 

 پهلوی )فارسی میانه( و پس از آن فارسی دری صورت گرفت. 

هل، و آل سع، حسن بن خود اسامی کسانی از جمله ابن مقف (305: 1971)تجدد،  «الفهرست»ابن ندیم در 

 اند ثبت کرده است. عربی ترجمه کرده نوبخت را که از فارسی به
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است، تعدادی از کتب کالسیک ادبیات در دوران معاصر ترجمه میان دو زبان گسترش زیادی پیدا کرده

 .(25: 1371)بکار،  استفارسی به عربی برگردانده شده

فارسی ترجمه  تر بخشی از کتب کالسیک و معاصر عرب را بهایرانیان نیز به نوبه خود و در مقیاسی وسیع

 .(46)همان منبع:  اندکرده

کنند با مشکالت و لغزش گاههایی روبرویند باید گفت مترجمانی که از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه می

نیز دارد زیرا  ترجمه میان این دو زبان برخی مشکالت خاص خود را که در مسیر همه مترجمان وجود دارد، اما

 داخل، قرض و تشابه برقرار است این مشکالت عبارتند از: میان این دو زبان روابط ت

اند معنایی متفاوت آگاهی اندک مترجمان از زبان مبدأ؛ بسیاری از الفاظ عربی که به فارسی وارد شده .1

کنند و این اند برخی از مترجمان این کلمات عربی را در معانی فارسی آن تعبیر میبا معنی اصلی پیدا کرده

کنند. این نقص در ترجمه فارسی به عربی پندارند که به فرهنگ لغت نیز مراجعه نمیچنان بدیهی میمعانی را 

 .(46: 1371)بکار،  و بالعکس مشکالت بسیاری ایجاد کرده است

حو بارزی عدم درک معنی ترکیبات لغوی؛ در ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس این مشکالت به ن -2

 (46)همان :شود. ظاهر می

شود غفلت از )زبان زمان( موضوع مورد از بزرگترین لغزش گاههایی که گاه مترجم دچار آن می -3

ز آن جا که ادر ترجمه سیاست نامه الفاظ و اصطالحات عربی را که مولف به کار برده،  ترجمه است. مثالً

بسیاری از آن الفاظ  گر چهاست که کتاب در آن تألیف شده باید بدون تغییر تفسیر باقی بماند،  ایدورهتناسب م

 (.4)همان منبع: استهاست که مهجور ماندهمدت
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های فارسی ترجمه شده از عربی به زبان اصلی خود؛ در بسیاری از متون فارسی مسئله برگرداندن عبارت .4

داری های مشهور وجود دارد که مترجم برای حفظ دقت و رعایت امانتهایی از قرآن و احادیث و گفتهترجمه

 باشدا داشتهالزم است در جستجوی متن اصلی عبارت برآید هر چند که توانایی ترجمه متن فارسی به عربی ر

 .(28: 1376حسن،  )عبدالغنی

ر و اقوال وارده و در ثبت اعالم یات احادیث در اشعاها و خطاها در نقل آیف ها، تصحیفکثرت تحر .5

ها از کتاب یسان، عدم آگاهی اغلب آنل انگاری نسخه نوباشد و علت آن بیشتر سهو اماکن و اسامی کتب می

 (. 50و  49: 1371)بکار، باشدمورد استنساخ و نیز اهمال و عدم شناخت کافی می

ما مترجم ترجمه جذابیت و کشش خاص خود را دارد. ترجمه خوب و قابل قبول همیشه امکان پذیر است ا

رجمه بدون نقص، مه معموالً قابلیت بهتر شدن دارد و هرگز تخوب هرگز با آن ارضاء نمی شود، به عبارتی ترج

و بیانش را بهتر  ایده آل یا کامالً صحیح وجود ندارد. مترجم همیشه در تالش است تا دانش خود را توسعه دهد

 (. 5: 1386)نیومارک، کندکار می هاست. مترجم در چهار سطحکند، همیشه در جستجوی واژه

است که مستلزم شناخت و اثبات حقایقی استکه آن ها را شرح می دهد. در این  اوالً ترجمه خود علمی

ان مناسب و اً مهارتی است که نیازمند زب؛ ثانیشودها و اشتباهات مربوط به واقعیت شناسایی میمرحله نادرستی

دهد و در واقع اً ترجمه هنری است که نوشتار خوب و بد را از هم تمییز میهاست؛ ثالثستفاده قابل قبول از آنا

مرحله خالقیت، شم و شهود و گاهی الهام در ترجمه است. نکته آخر اینکه ترجمه به ذوق و قریحه مترجم 

ی که شوند و تنوعای اعمال میای است که نیازی به استدالل ندارد و ارجحیت سلیقهبستگی دارد و این مقوله

تواند یک متن اصلی های فردی است. بنابراین ترجمه نمیشود بازتاب تفاوتدیده می ههای با اندیشترجمه در

 را از نو بیافریند یا دقیقاً همان متن باشد در نتیجه اولین و مهمترین کار مترجم برگرداندن متن است.


