
 

76 

 

 فصلية، آداهبا جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية و
ش/ . هـ 5931 صيف، 93لـالعدد ا، حمكمة علمية

 66-66 صص؛ م 1056

 يف ترمجة كتاب األايم مقارنة دراسة
 یداو يسع یعل

 بوعلي سينا جبامعة وآداهباة بير عيف قسم اللغة المساعد أستاذ 
 56/03/39: البحث اتريخ قبول    09/01/39: البحث اتريخ استالم

 صامللخ  
جم إىل عشاق األدب وقد أخرجها قبل ثالثة عقود حسُت خديو ، يعاًف ىذا ادلقال الًتمجة الفارسية لكتاب األايم
قام ادلؤلف يف ىذا ادلقال مبقارنة اجلزء األول من ىذه الًتمجة مع . يف ىذه اللغة وقد انلت إعجاب بعض األدابء

فاسدتررج منهدا . وىناك بعض العبارت اليت تددعو إىل التممدل. األصل العريب والحظ أن الًتمجة الختلو من ىنات
وقد عداًف ىدذه الًتمجدة مدن . مستعينا ببعض لسانيات الًتمجة ونظرايهتا بعض الفقرات وأخذ يدرسها دراسة لغوية

األوىل الًتمجة غَت ادلباشرة مستندا إىل نظرية فيناي وداربلنية والثانية اإلضافة يف الًتمجة والثالثة أخطاء ؛ ثالث زوااي
األوىل أن ىدذه ؛ ائج أساسديةوقد انتهى ادلؤلف من ىذه الدراسة ادلرتصرة لًتمجة خدديوجم إىل ثدالث نتد. الًتمجة

الًتمجة ابلرغم مما حتتوي عليدو مدن ادراوة يف األسدلوب ومجدال يف التعبدَت إال أّدا تادمج أخطداء جسدي ة الديكدن أن 
الثانيدة تقددم مدنهج عل دي لتقدوم الًتمجدة وعددم اإلآلتفداء اب راء . يغض الطرف عنها وتعوزىا إصالحات أساسدية

ق فقط وأياا ديكن لطالب قسم الًتمجة وادلًتمجُت أن يستعينوا هبذا ادلنهج يف نقدىم الفردية اليت تستند إىل الذو 
الثالثة تبيُت بعض احلدود والثغور اليت جيب أن يلتزم هبا ادلًتجم إذا ما أراد أن تكون ترمجتو أمينة ومكافئة . للًتمجة

 .للنص ادلبدأ
 

 .مجةنقد الًت ؛ خديوجم؛ او حسُت؛ األايم: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                               


        alisaidawi@yahoo.com             لاتب املسؤو الک 
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 املقدمة
ألن تناول ادلعٌت من لغة وإعدادة صدياغتو يف لغدة أخدر  . الًتمجة ع لية صعبة بل ىي صعبة للغاية

ولدذا لدو أن مًتمجدا حدداول أن ص  بدنص مقبدول يف اللغدة اذلددف البدد لددو أن . لدي  ابألمدر السدهل
وذلذا أياا . التوواحلصيف من تعد ز . لي  من اليسَت أن يفيق عليها مجيعا، يتكبد صعوابت مجة

يالحدظ جانددب االنصدداف ، جيدب علددى آلدل مددن يتندداول الًتمجدات ابلنقددد والدراسدة أن يكددون حددذرا
 .حىت اليبر  حقا لصاحب حق واليايع تعبا لذي تعب، دوما يف آلالمو ويف تقيي و

وقدد ، أما الًتمجة اليت قرر ادلؤلف معاجلتها يف ىذا ادلقال فهدي ترمجدة آلتداب األايم لطدو حسدُت
انلدت  .«آى سٍصّاب » خرجها إىل قراء اللغة الفارسية حسُت خديوجم قبل ثالثة عقدود حتدت عندوانأ

ىذه الًتمجة إعجاب األدابء فقد أشاد هبا غالحمسُت يوسفي وموسوي آلرمارودي وآلذلك افتنت هبا 
وىددددذا يف احلقيقددددة يادددداعف مددددن . (983-979: 1991، ُتاددددو حسدددد) ىددددواة األدب وتناقلوىددددا بيددددنهم

ولكددن علدددى أي حدددال . ادلؤلدددف ويلزمدددو بتددوخي ادلزيدددد مدددن األانة واحليطددة يف احلكدددم عليهدددامسددؤليجة 
ولكن . الدينعو ذلك من غربلة الًتمجة ما دام ىدفو ىو البناء ال أن ينتقص قدرا أو حيطج من شمن

 .يف أصل البحث جتدر اإلشارة إىل حياة آلل من ادلؤلف وادلًتجم اخلوضقبل 

 طه حسني
دخدل األزىدر سددنة . فقددد بصدره يف الثالثدة مدن ع دره. مبحافظدة مغاغدة 1889ة ولدد ادو حسدُت سدن

وانل  1998التحق ابجلامعة ادلصرية سنة . ولكنو آلان متربما بترلف األزىر وضيق آفاقو 1991
مث أوفدتو اجلامعة يف بعثة إىل  .«جتديد ذآلر  أيب العالء» شهادة الدآلتوراه يف ا داب على رسالتو

 .«فلسدفة ابدن خلددون االجت اعيدة» انل دآلتدوراه الثانيدة يف الفلسدفة علدى رسدالتوحيث ، السوربون
وقدد خلدف آارا آلثدَتة مدن أكهددا آلتداب األايم وىدو ثالثدة أجددزاء رو  فيهدا ادلؤلدف سدَتة حياتددو ويف 

 .(۴۸۲. 177. 19۱۶. ضيف) 1979وتويف سنة . اختَت وزيرا للتعليم 1999سنة 

 حسني خديوجم
ولددذلك  . يف أسددرة متواضددعة احلددال، يف مدينددة مشددهد ادلقدسددة 1917سددنة ولددد حسددُت خددديوجم 
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ولكندو يف . ع دل يف حدرف لتلفدة مدن أجدل حتسدُت أحدوال أسدرتو، آلاندت فدًتة شدبابو عصديبة جددا
انل شدددهادة . الوقدددت نفسدددو واصدددل دراسدددتو ا آلادميدددة وحصدددل علدددى شدددهادة الثانويدددة وىدددو متدددزوج

ويف عددام .  ددل فددًتة يف ادلكتبددة الوانيددة ووزارة الثقافددةع. الليسددان  يف ا داب مددن جامعددة فردوسددي
لدو مؤلفدات وترمجدات عديددة مدن أكهدا . حصل على شدهادة الددآلتوراه مدن جامعدة بدَتوت 1999

 .fa) يف مديندددددة اهدددددران 1989مدددددن أآلتدددددوبر  17تدددددويف خدددددديوجم يف . ترمجتدددددو لكتددددداب األايم

Wikipedia. org 12. 11. 95). 
خديوجم أخرج ترمجة األايم قبل ثالثة عقود ولكن يبدو أن ىذه  وآل ا أسلف ادلؤلف القول أن

 .الًتمجة مل تدرس حىت ا ن وىذا ادلقال ىو يف احلقيقة أول نقد لًتمجة خديوجم
اهبا أربعة مناىج أما عن ادلنهج الذي اختذه ادلؤلف يف دراستو فقد ذآلرت جوليان ىاوس يف آلت

 :لتقييم الًتمجة
الوفدداء » موضددوعي يسددتند إىل آراء ذاتيددة تصددف الًتمجددة بعبددارت آلددداألول مددنهج انطبدداعي غددَت 
. وأمثاذلددا ،«اإلبقدداء علددى روح الددنص أو عدددم اإلبقدداء عليهددا» ،«ابلددنص ادلبدددأ أو عدددم الوفدداء بددو

والثاين منهج متمثر بعلدم الدنف  السدلوآلي يقديم الًتمجدة حسدب رد الفعدل الدذي يصددر عدن القدار  
والثالدث مدنهج ينظدر إىل آليفيدة الدنص . دلنظدر األمريكدي يدوجُت نيدداوأول من دون ىذا ادلنهج ىو ا

أمدا الرابدع فهدو مدنهج مقدارن . ادلدًتجمم ومدد  مطابقتدو مدع النظدام اللغدوي والثقدايف يف اللغدة اذلددف
، House) يقدوم فيددو الناقددد ابدلقارنددة بدُت الددنص األصددلي وادلددًتجمم ودراسدة الًتمجددة مددن منطلددق لغددوي

2013: 43-57). 
وقام بتطبيق اجمللد األول من الًتمجة مع . اختذ ادلؤلف ادلنهج الرابع لدراسة ترمجة خديوجم وقد

الدددنص العدددريب مث اسدددتررج بعدددض الفقدددرات أو اجل دددل مدددن ىدددذا اجمللدددد وأخدددذ يف دراسدددتها وحتليلهدددا 
ف أما األمثال واجل ل ادلسدتررجة فقدد قدام ادلؤلد. مستعينا ببعض األصول اللغوية ونظرايت الًتمجة

والثالثدة أخطداء . والثانيدة اإلضدافة يف الًتمجدة. األوىل الًتمجة غَت ادلباشدرة؛ بدراستها من ثالث زوااي
 .سنتطرق إليها حسب الًتتيب ادلذآلور. الًتمجة

 الرتمجة غري املباشرة. 5
ن ترمجدة مباشدرة وغَتمباشدرة أمدا ادلباشدرة فتتاد ، ير  فيناي وداربلنية أن الًتمجة تنقسم إىل قس ُت
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 :ثالثة مناىج وىي

 االقرتاض. 1-5
مثدل  . (87: 1999، عنداين) وىو إدخال الكل ة األجنبية آل ا ىي ورمسها حبروف اللغدة ادلدًتجم إليهدا

وآلذلك تلفن وتلفزيون وآل بيوتر اليت . العربية اليت قد دخلت الفارسية، إديان وآلفر وشرك، آلل ات
 .األروبية قد وردت اللغة العربية والفارسية معا من اللغات

 النقل ابحملاكاة. 9-5
وىددو نقددل آلل ددة ذات داللددة خاصددة بًتمجددة أجزائهددا لوضددع آلل ددة حتدداآلي ادلصدددر مث تكسددب معددٌت 

 اليت ترمجدت إىل« توجو» آلل ةمثل   «ثشداسٕ گشتِ» ويس ىفي الفارسية (،88. ادلصدر نفسو) مستقال
، فرشددديدورد) «خَاسااا ي شٗااابدف» ترمجدددت إىل« اسدددتغاثو» ل ددةيف الفارسددية وآلدددذلك آل «آٍسدى سٍى»

1988 :19). 

 الرتمجة احلرفية. 9-5
إّدا أآلثدر أندواع الًتمجدة ، ويقول فينداي وداربلنيدو. وىي الًتمجة اليت تلتزم ابلكل ات نفسها ابللغتُت

 آلاإلجنليزيدة والفرنسدية،  شيوعا في ا بُت اللغات اليت تنت ي إىل العائلة اللغويدة ذاهتدا والثقافدة نفسدها
 .(88: 1999، عناين)

أما اللغتُت العربية والفارسية وإن آلانت ادلشًتآلات الثقافية آلثَتة بينه ا إال أّ ا ال تنت يان إىل 
ولدذلك قل دا يالحدظ أن يلجدم ادلًتمجدون يف ىداتُت اللغتدُت إىل ىدذا الندوع مدن ، عائلدة لغويدة واحددة

 .الًتمجة
فعلدى ادلدًتجم أن يلجدم إىل الًتمجدة غدَت ، أما الًتمجة غَت ادلباشرة فإذا تعدذر إخدراج ترمجدة حرفيدة

 :وىي تتا ن أربعة مناىج، ادلباشرة

 اإلبدال الصريف. 1-5
 ومعندداه إبدددال الصددورة الصددرفية للكل ددة يف الددنص األصددلي بصددورة صددرفية أخددر  دون تغيددَت لل عددٌت

 :االن ا تيانومنو ادلث، وىو أآلثر أنواع التغيَت البنائي شيوعا بُت ادلًتمجُت. (89: 1999، عناين)
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 (133: 1919، حمفوظ) قلُت متموجىا. 
 .(197: 1988، حمفوظ) آّٖ کش٘ذم ٍ گف ن :الرتمجة

 .(آّٖ کش٘ذم) إىل مجلة يف الفارسية( متموجىا) ففي ىذا ادلثال قد أبدل ادلًتجم اإلسم العريب
 (99: 1999، حمفوظ) فابتس ْت رادوبي  وقالت آلاحلادلة. 

: 1991، حمفدوظ) ثاشد گفا    د ٍ چَى کسٖ کِ دس سؤٗب ثِ سش هٌٖذٕ صسادٍث٘س لجخ: الرتمجـة
197). 

 ٖچَى کس» إىل مجلة آلاملة يف الفارسية« آلاحلادلة» وىنا حتولْت شبو اجل لة يف العبارة العربية

 .«ثشد هٖکِ دس سؤٗب ثِ سش 

 تغيري النظرة. 6-5
 يف حددود اللغدة ادلسدتهدفة« ضدبط النظدرة» الدذي يطدرأ علدى صدياغة الدنص ليدؤدي إىل وىدو التغيدَت

 :فإذا الحظنا الًتمجة ا تية، (99: 1999، عناين)
 (31: 1919، حمفوظ) أمر هللا فوق آلل تدبَت. 

 .(99: 1988، حمفوظ) شَد گشف  جلَ کبس خذا سا ًوٖ: الرتمجة
. يف العبارة العربية أن النظرة مسلطة من فوق وذلك بسبب اسدتردام آلل دة فدوق نفسدها يبدو

ومردج ذلك إىل الثقافة واساليب . تعطف النظرة إىل األمام« جلَ» ن يف الًتمجة الفارسية آلل ةولك
 .التعبَت عن إرادة هللا

 التعادل. 6-5
يستع ل فيناي وداربلنيو ىدذا ادلصدطليف يف اإلشدارة إىل احلداالت الديت تصدف فيهدا اللغدات ادلرتلفدة 

 ىدددو ذو فائددددة آلدددرب  يف ترمجدددة ادلصدددطليف اللغدددويو ، حالدددة معيندددة بوسدددائل أسدددلوبية أو بنائيدددة لتلفدددة
گَشش سا » إىل نًتمجدويف الفارسدية ومل « شٌ٘ذ» إىل« ارق أذنيو» مثل ترمجة، (88: 1999، عناين)

 .«ثب شكس  ثشگش » ومل يًتجم إىل« شكس  خَسد» إىل« ابء ابلفشل» وآلذلك نًتجم ،«صد
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 التطويع. 6-5
وقد ،  النص األصلي إىل ما يقابلها يف ثقافة النص ادلستهدفومعناه تغيَت احلالة الثقافة الواردة يف

: 1999، عندداين) وقددد يكددون علددى مسددتو  مفهددوم أوسددع، يكددون ذلددك علددى مسددتو  اللفددظ ادلفددرد
 يف الفارسية إىل جممل تًت  ،«ىي احلقيقة السوداء» :على سبيل ادلثال آلل ة السوداء يف عبارة، (99
 ثقافددة الفارسددية ابلسددواد بددل توصددف ابدلددرارة وذلددذا ترمجددت إىلألن احلقيقددة التوصددف يف ال« ساا٘بُ»
 .«حق٘ق  تلخ اس »

فيناي وداربلنية آلغَتكا من منظري الًتمجة أمثال انيدا ونيومارك إىل أن الًتمجة ادلباشرة  ويذىب
مرجحة وىي أفال النوعُت مادامت تتألم مع اللغة ادلقصد وجيب على ادلًتجم أال ياحي ابللفظ 

 .(89. ادلصدر نفسو) رورات بنائية وثقافيةإال لا
ادلقدمة اليت آلتبهدا خدديوجم علدى ترمجتدو لكتداب األايم حتددث عدن األسدلوب الدذي اختدذه  ويف

: 1991، او حسُت) لًتمجة ىذا الكتاب وىو على حد قولو أسلوب معقول جي ع بُت اللفظ وادلعٌت
17). 

مجة والنص العريب يدر  أن ىنداك عبدارات آلثدَتة لو أمعن القار  يف ادلقارنة بُت ىذه الًت  واحلال
بدل  ، بل ىي آلثَتة جدا مل يتقيد ادلدًتجم ابللفدظ يف ترمجتهدا ومل تكدن ىنداك ضدرورة تددعو ذلدذا األمدر

 :ا تية ثلةآلان يف وسعو أن ص  بًتمجة معادلة جت ع بُت اللفظ وادلعٌت يف آٍن معا ومنها األم
 (139: 1978، او حسُت) يشُت أو خَتا مما تعيشُت؟ألست مقتنعة أنو آلان يعيش آل ا تع. 

، ُتادو حسد) اسا    کاشدُ ٖ ه ٖکِ اٍ هبًٌذ تَ دس ًبص ٍ ًعو  صًذگ ٕثشٖ گوبى ًو بٗآ: الرتمجـة
1991 :99). 

أنك تظنُت أنو آلان ، يف ىذه الًتمجة أن ادلًتجم قد تسلل إىل مفهوم العبارة العربية أي يالحظ
وذلذا استردم مبدأ التعادل يف نظرية فيناي وداربلينية وجاء مبا . ا نيعيش يف رفاىية آل ا تعيشُت 
بين ا آلان يف وسعو أن . واليت تعٍت الًتف يف ادلعيشة« ًبص ٍ ًعو » يعادل ىذا ادلفهوم وىي عبارة

عالوة على ذلدك . ص  بًتمجة معادلة من دون أن ياحي ابللفظ ويًتك ادلفهوم إىل القار  ليبلغو
لدذا آلدان مدن األفادل أن تدًتجم . قد أكلت يف الًتمجدة دتامدا« خَتا مما تعيشُت» ة الثانيةفإن العبار 

 :اجل لة العربية إىل العبارة ا تية
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  کشد هٖ ٖثْ ش اص تَ صًذگ ٍٖ ح کِ اٍ ّوبًٌذ تَ  ٕثشٖ گوبى ًو بٗآ :املقرتحة الرتمجة
 ولكنهدا قريبدة مندو آلثدَتا وىدي ادلؤلف أن ىذه الًتمجة تعادل النص العريب لفظا ومعدٌت واليدعي

 .مع ذلك سلسة لي  فيها ما يتناىف مع السياق الفارسي
  فدإن سدملتٍت آليدف انتهددى إىل حيدث ىدو ا ن وآليدف أصددبيف شدكلو مقبدوال التقتح دو العددُت
 .(191: 1978، او حسُت) والتزدريو

چگًَاِ  صاَس  هَجاَد دسآهاذ ٍ     يٗا چگًَِ ثاِ ا  ٖکِ آى صًذگ ٖاگش اص هي ثپشس :الرتمجة

 .(98: 1991، ُتاو حس) ثِ خَد گشف   ٍ دلپسٌذ جبٗسًگ ص
فالعبارة . ىذه الًتمجة أياا يالحظ أن ادلًتجم قد اقتحم ادلفهوم وجاء مبا يعادلو يف الفارسية يف

بين ا يف الًتمجة الفارسية السؤال عن احليداة  ، العربية تستفهم عن األب آليف انتهى إىل ىذه احلال
مقبولة ال  بًتمجةوآلان يف مقدور ادلًتجم أن يلزم نفسو ابللفظ وص  . ذه احلالآليف حتولت إىل ى

مل « التقتح دو العدُت والتزدريدو» وإضافة على ذلك فادلقطع األخَت مدن اجل لدة العربيدة. غبار عليها
 :ذلذا يقًتح ادلؤلف الًتمجة ا تية. يًتجم ومل يشاىد لو أثر يف العبارة الفارسية

ٍ  بفا  ٗ ذُٗپساٌذ  ٍٕ چگًَِ غبّش ذ٘سس ٌجبٗچگًَِ ثِ ا ٖاگش اص هي ثپشس :حـةاملقرت  الرتمجة

 .ذٌکٌٖ ثِ اٍ ًگبُ ًو ش٘تحق ٓذّٗب ثب د چشن

 (139: 1978، او حسُت) أبوه يس ع معجبا. 
: 1991، ُتادو حسد) دادٖ ساخٌبى گاَم ها    يٗا فشاٍاى ثاِ ا  ٖشبدهبً ٍ ٖپذس ثب شگف  :الرتمجة

99). 
« معجدب» أن ادلًتجم قد استردم مبدأ اإلبدال الصدريف وحدول مفدردة يف ىذه الًتمجة يالحظ
وآلدان يف مقدددوره أن ، واحلدال مل تددُع إىل ذلدك ضدرورة« فااشاٍاى ٖشاابدهبً ٍ ٖثاب شااگف  » إىل عبدارة

 :يتجنب ذلك وص  بًتمجة مقيدة ابللفظ وادلعٌت معا ويقول
 .دادٖ صدُ گَم ه پذس شگف  :املقرتحة الرتمجة

 (191: 1978، او حسُت) ف انتقل من تلك احلال إىل ىذه احلالإن سملت آلي. 
 .(9۹: 1991، ُتاو حس) شذ لٗحبل  تجذ يٗچگًَِ آى حبل  ثِ ا ٖاگش ثپشس :الرتمجة

أن ىنداك حتدوال يف  دوفقدا لنظريدة فينداي وداربلينيدة  ددقدق القدار  النظدر يف ىدذه الًتمجدة يدر   لدو
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التحدول يسدند إىل ضد َت ىدو مسدتًت يف فعدل ، لعبدارة العربيدةألندو يف ا. النظرة قد حددث يف الًتمجدة
 ضدرورةالتحدول يسدند إىل احلدال وليسدت ىنداك ، بين دا يف الًتمجدة. انتقل وىو يعدود إىل ادو حسدُت

 :تدعو إىل ىذا التغيَت وآلان يف وسع ادلًتجم أن حيافظ على اللفظ آل ا حيافظ على ادلعٌت ويقول
 .آهذسٍص دسحبل ٍ  يًَِٗ اص آى حبل  ثِ اچگ ٖاگش ثپشس :املقرتحة الرتمجة
 (79: 1978، او حسُت) فبين ا يروح العل اء ويغدون يف القاىرة الحيفل هبم أحد. 

ٖ ثش داًشاوٌذاى   ّب شتپس اگش دس قبّشُ سٍصّب ٍ  :الرتمجـة ثاِ آًْاب ان ٌاب     ٍٖ کسا  گازسد  ها

 .(۱۶: 1991، ُتاو حس) کٌذ وًٖ
لف قد استردم فعلي يروح ويغدون ولكنو يف الواقع مل يقصد يف العبارة العربية أن ادلؤ  يالحظ

اجلاندب الدزمٍت يف ادلسددملة أي مل يقصدد زمددان الغددو وىددو الصدباح وال زمددان الدرواح وىددو الليدل آل ددا 
 ايهبدمبل ما آلان يذىب إليو ادلؤلف ىدو البعدد ادلكداين لل سدملة أي ذىداهبم وإ، جاء يف آلتب اللغة
 ىذه الًتمجة أياا قد حول ادلًتجم النظرة من ادلكان إىل الزمان وآلان إًذا يف. وظهورىم أمام الناس

 :يف وسعو أن يتجنب ذلك وص  بًتمجة مقبولة ويقول
ثاِ آًْاب    ٖکشدًاذ ٍ کسا  ٖ آهذ ها ٍ دس قبّشُ داًشوٌذاى سف کِ  دسحبلٖپس  :املقرتحـة الرتمجـة

 .کشدٖ ان ٌب ًو

 اإلضافة إىل الرتمجة .1
حىت أن بعض ادلنظرين قد عرف الًتمجة أبّا ع لية تغيَت ، مجة أمر البد منوالشكلي يف الًت  التغيَت

 .(7 :1988، یَت کب) لشكل النص عند حتويلو من لغة إىل أخر 
. التقنيات احملولة لشكل النص واليت قد يلجم إليها ادلًتجم يف ع لية الًتمجة ىي اإلضافة ومن

ًتجم األمُت حياول دوما أن ينقل النص آل ا ىدو مدن التدل على ادلهارة يف مجيع األحوال وادل یوى
 .(19و 19: 1971 ،آل ايل) دون زايدة وال نقصان

إىل الًتمجة ليعوض ، أنو ياطر أحياان إىل إضافة بعض ادلفردات أو العبارات أو حىت اجل ل إال
: 1998. ةاألمحديددد) عدددن االختالفدددات اللغويدددة أو النحويدددة أو الثقافيدددة بدددُت اللغتدددُت اذلددددف وادلصددددر

183). 
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استردم خديوجم تقنية اإلضافة بصورة واسعة يف ترمجتو وىو قد أصاب يف بعض اجل ل  وقد
 :فجاءت ترمجتو مقبولة من حيث السياق الفارسي ومنها على سبيل ادلثال

  آلان مط ئنا إىل أن الدنيا تنتهي عن ديينو هبذه القناة اليت مل يكدن بيندو وبينهدا إال خطدوات
 .(11: 1978، و حسُتا) معدودة

اص چٌاذ گابم فبصالِ     ش٘کِ ثب اٍ ثا  ضٗکبس يٗاص سو  ساس  ثِ ا ب٘داش  کِ دً ي٘قٗ :الرتمجـة

 .(۴۲: 1991، ُتاو حس) شَد هًٖذاش  خ ن 
وىدددي إضدددافة يف حملهدددا وذلدددك ألن « مسدددت» ترمجدددة ىدددذه العبدددارة قدددد أضددداف ادلدددًتجم آلل دددة يف

اللغة العربية تكتفي بذآلر آلل ة ديُت لإلشارة إىل تلك فإذا آلانت . اخلطاب يف اللغتُت خيتلف آلثَتا
ويبدددو مددن « مسددت» اجلهدة يبدددو أن اخلطدداب يف اللغددة الفارسدية يوجددب يف تلددك احلددال ذآلدر آلل ددة

ا ال  .(18: 1988، صليف جو) التعبَت سلسا ابيعيا يكوندّو
 (3: 1978، او حسُت) وآلان من العسَت عليو أن يترطاه إىل ما وراءه. 

، ُتادو حسد) ًواَد ٖ دشاَاس ها   شٗآى ثاشا  ٕهابٍسا  ٕب٘ثِ دً بف يٗ  نجَس اص آى ٍ ساُ ٍ :ةالرتمجـ
1991 :۴۶). 
، إىل ترمجتو وىي إضافة جيدة ولو حذفت من اجل لة« ٕب٘دً» أياا أضاف ادلًتجم آلل ة ىنا

 .يصبيف ىناك خأل يف اجل لة الفارسية يشعر بو آلل من لو معرفة هبذه اللغة
 (89: 1978، او حسُت) ىل الذآلرآلان جي ع الناس إ. 

 .(۱۲: 1991، ُتاو حس) کشدٖ رکش دنَ  ه ٔهشدم سا ثِ حلق :الرتمجة
إذا مل ُتاف إىل آلل ة أخدر  رمبدا تعدٍت ذآلدر هللا سدبحانو وتعداىل ، ذآلر يف اللغة الفارسية آلل ة

، دراويشولكددن مبدددا أن ادلقصدددود مددن الدددذآلر يف العبدددارة العربيددة ىدددي حلقدددات الددذآلر الددديت يقي هدددا الددد
لذا اضطر ادلًتجم أن ، والقار  العريب يفهم ذلك من دون أن تااف إىل آلل ة حلقة أو حلقات

ىددذه . بكل ددة حلقددة ليتبددُت للقددار  الفارسددي أن ادلقصددود ىددي حلقددات الددذآلر عنددد الدددراويش  ص
دت يف إال أن ىناك إضافات آلثَتة ور ، مناذج من اإلضافات اجليدة اليت قام هبا خديوجم يف ترمجتو

ترمجتددو مدددن دون أن تدددعو إليهدددا ضدددرورة وآلددان يف وسدددعو أن يتفاداىدددا وص  بًتمجددة معادلدددة الغبدددار 
 :منها األمثلة ا تية. عليها
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 ادددو حسددددُت) أحددد  أن ىدددذا الددددوي خيفددددت مث ينقطدددع، وللطدددالب مدددن حولدددو دوي غريددددب ،
1978 :۹۲). 

ثاِ خاَد آهاذ     ٖکَدک ٌّگبه. ثَد ش٘دسگ تٗغش ٕا ّوْوِطالة اطشاف اٍ  بى٘دس ه :الرتمجـة

 .(99: 1991، ُتاو حس) ذٗقطع گشد كجبسُٗ ٍ فشًٍشس ّوْوِ ًبگْبى  يٗکِ ا
وليسدت ىنداك ضدرورة تددعو ، إىل ترمجتدو« ثِ خاَد آهاذ   ٖکَدک ٌّگبه» ادلدًتجم عبدارة أضداف

ذلدددذا األمدددر ويف احلقيقدددة لوحدددذفت ىدددذه العبدددارة وأجريدددت بعدددض التعدددديالت الدددوجيزة علدددى الًتمجدددة 
 :حت أقرب إىل النص العريب ولذلك يقًتح ادلؤلف الًتمجة ا تيةألصب

کاَدک احساب    . ثَد بىٗدس جش ٖج٘نج ٕا ّوْوِطالة اطشاف اٍ  بى٘دس ه :املقرتحـة الرتمجـة

 .شذى اس   ٍ قطع فشًٍشس يّوْوِ دس حبل  يٗکشد ا
  ويددر  نفسددو يف ضددحى يددوم جالسددا علددى األرض بددُت يدددي سدديدان ومددن حولددو اائفددة مددن

 .(18: 1978، او حسُت) النعال آلان يعبث ببعاها
کاِ   ٌاذ ٘ثٖ ها اص سٍصّاب   ٖكٗشجح خَد سا دس غْش  ٖصًذگ ِگزش  ٕسٍصّب ٖثب ثشسس: الرتمجـة

اسا  ٍ اٍ ثاب    جواع شاذُ   يٍ٘ ًعلا کفاش   ٕهقاذاس  ًشس ِ ٍ ثش گشدم ي٘صه ٕثشاثش آخًَذ سٍ

 .(93: 1991، ُتاو حس) کٌذ هٖ ٕاص آًْب ثبص ٖثعض
إىل الًتمجدة بين دا وجودىدا لدي  « شجح ٖگزش ِ صًذگ ٕسٍصّب ٖثب ثشسس» ادلًتجم عبدارة أضاف

کاِ دس   ثٌ٘اذ  هٖخَد سا ، اص سٍصّب ٖكٗدس قجل اص غْش » :فلو حذفت وقيدل. ضروراي يف فهم النص

جواع شاذُ اسا  ٍ اٍ ثاب      يٍ٘ ًعلا کفاش   ٕهقاذاس  گشدم ًشس ِ ٍ ثش ي٘صه ٕثشاثش آخًَذ سٍ

أقرب إىل النص العريب ومفهومة ، ألصبحت الًتمجة خالية من الزوائد ،«کٌذ هٖ ٕاص آًْب ثبص ٖثعض
 .دتاما

 ومدن ذلدك . من ذلك الوقت تقيدت حرآلاتو بشيء من الرزاندة واإلشدفاق واحليداء الحدد لدو
 .(19: 1978، او حسُت) الوقت عرف لنفسو إرادة قوية

ٍ  بط٘ا اح . أم شاذ  ٍ دلْشُ ٍ ششم تَ بط٘اح  ٖاص آى لحػِ حشکب  ٍ سف بسم ثب اًذک :الرتمجـة

اسادُ ٍ  ي٘آٌّا  ذٗا کاِ ثب  بفا  ٗدس خٗاص آى تابس . ام دسسا  هعلاَم ًجاَد    کِ اًذاصُ ٖدلْشُ ٍ ششه

 .(19: 1991، ُتاو حس) ثبشذ شًٗبپز شكس 
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 :الًتمجة حتتوي على ثالثة إشكاالت ىذه
وىدي يف احلقيقدة إضدافة غدَت الزمدة وآلدان يف « ٍ دلْشُ ٍ شاشم  بط٘اح » ىو تكرار عبدارة، ولاأل

ولكدن يبدددو أن ىدذه اإلضددافة ذلدا سددبب وىدو اإلشددكال . وسدع ادلدًتجم أن يتجنبهدداويكتفي ابألوىل
 عبارةالإذا دقق القار  يف الًتمجة يالحظ أن ىناك تناقاا يف ادلعٌت بُت . الثاين الذي ورد يف الًتمجة
ٍ  بط٘ا اح  ٖثب اًاذک » ألنو يف العبارة األوىل قد وصف االحتياط ابلقلدة. األوىل والثانية من الًتمجة

والظداىر أن  .«ام دسس  هعلَم ًجاَد  اًذاصُ» بين ا يف العبارة الثانية وصف ابلكثدرة ،«دلْشُ ٍ ششم
فاصددال بددُت  لتكددون« ٍ دلْااشُ ٍ شااشم  بط٘اااح » ادلددًتجم قددد شددعر هبددذا التندداقض ولددذا آلددرر عبددارة

ويبدددو أن ىددذا التندداقض موجددود يف الددنص . ادلتناقاددُت ويصددبيف التندداقض غددَت حمسددوس إىل حددد مددا
اليت تدل على « بشيء من» عندما مجع بُت عبارة، العريب أياا وىناك تساميف قد وقع فيو ادلؤلف

إىل  ذلدددكالددديت تددددل علدددى الكثدددرة وقدددد تسدددلل « الحدددد لدددو» وعبدددارة، (939: 1999، آذرندددوش) القلددة
 .الًتمجة
ومددن ذلددك الوقددت عددرف » اإلشددكال الثالددث فددادلًتجم قددد أخطددم يف ترمجددة اجل لددة األخددَتة أمددا

 .«ثبشاذ  شًٗبپاز  اسادُ ٍ شكسا   ي٘آٌّ ذٗکِ ثب بف ٗدس خٗاص آى تبس» إذ ترمجها ،«لنفسو إرادة قوية
 :فلذا يقًتح ادلؤلف الًتمجة ا تية إلصالحها برمتها

َ  اص :املقرتحة الرتمجة ٍ اص ، أم شاذ  آى صهبى حشکب  ٍ سف بسم ثب ٍقبس ٍ دلْشُ ٍ ششم فشاٍاى تا

 .داسد ي٘آٌّ ٕا کِ اسادُ بف ٗآى هَقع دس
 1978، اددو حسددُت) وآليدف اسددتطاع أن يهدديء لددك وألخيددك مددا أنت دا فيددو مددن حيدداة راضددية :
191). 

ِ تَاًسا   شاذ ٍ پاذس  چگًَا    ٕسپش ٖدس چِ صهبً ٍٖ ًبثسبهبً شبىٗآى دٍساى پش :الرتمجـة

 .(99: 1991، ُتاو حس) ساح  ٍ دلخَاُ سا فشاّن سبصد  ٖصًذگ يٗتَ ٍ ثشادس  ا ٕثشا
يكن يف وسع مؤلف ىذا ادلقال أن ص  ابجل ل السابقة ذلذه العبارة من النص العريب ليتبُت  مل

 یپر سد یدر چو زمان یو انبسامان شانيآن دوران پر » للقار  أن ادلًتجم قد أضاف اجل لة األوىل
ومل يتبُت السبب الذي محل ادلًتجم على أن يقوم . من عنده ولي  ذلا ما يعادذلا يف األصل ،«شد

 :هبذا األمر بين ا لو حذفت لصارت الًتمجة مكافئة إىل حد بعيد
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ساحا  ٍ دلخاَاُ سا    ٖصًاذگ  يٗتَ ٍ ثشادس  ا ٕپذس  چگًَِ تَاًس  ثشا :املقرتحة الرتمجة

 فشاّن سبصد 

 مجةأخطاء الرت  -9
بلغت حيطة ادلًتجم ابللغة اليت يًتجم منها ومقدرتو على الكتابة ابللغة اليت يًتجم إليها فإنو  مه ا

ىكذا خديوجم فربغم من معرفتو الواسعة ابللغة العربية وبراعتو يف أساليب الكتابة . معرض للرطم
، ت يف ترمجتدو يف مسدتويُتوقد عاًف ادلؤلف األخطاء اليت ورد. ابلفارسية إال أنو مل يسلم من الزلل

 .األول يف مستو  ادلفردات والثاين اجل ل

 املفردات
ومن ادلباد  اللسانية اليت تفرض على . أن ادلًتجم المناص لو من التعديل يف الًتمجة، القول سبق

 .(Lexical Collocation) ادلًتجم أن يقوم ببعض التعديالت يف النص ادلصدر ىو التاام اللغوي
ادلنظرين يف الًتمجة أنو ينبغي علدى ادلدًتجم أن خيتدار مدن مفدردات اللغدة ادلصددر مدا  بعض وير 

جيعدل الددنص برمتددو يف أعلددى درجددات الت اسددك وعليدو أن يددرفض ادلعدداين التاددامية الدديت التسددهم يف 
 .(139: 1991. نيوبرت) الت اسك العام للنص أو تلك اليت هتدمو

بعض اجل ل وقام بتعديالت أفات على ترمجتو دتاسكا اتبع خديوجم ىذا ادلبدأ يف ترمجة  وقد
 :ومجاال ملحوظُت ونذآلر منها على سبيل ادلثال الًتمجة ا تية

 (9: 1978، او حسُت) والتفج حولو الناس وأخذ ينشدىم يف نغ ة عذبة غريبة. 
ِ    ٖشذًذ ٍ اٍ ثب ًَاٖٗ هشدم گشد اٗي ًقبل جوع ه :الرتمجـة  ٖساشاٗ  ش٘شٗي ٍ دلكاش ثاِ افسابً

 .(11: 1991، ُتاو حس) پشداخ ٖ ه
بين ا  ،«دلكش» يف النص العريب إىل« غريب» يف ىذا ادلثال أن ادلًتجم قد ترجم آلل ة يالحظ

 «شاگف   ٍ العابدُ  فاَ   ٍ هعواَل ش٘غ ٍ گبًِ٘ث» :أن القوامي  الثنائية قدد ترمجدت ىدذه ادلفدردة إىل
 .(799 :1989، بعلبکي)

ألن ، دث خلل يف التاام اللغوي وآلذلك الت اسك يف النصقام ادلًتجم بًتمجة حرفية حل ولو
 الُتادمج إىل آلل ددة ،«شااگف ، العاابدُ فااَ ، هعوااَلش٘غ، گبًااِ٘ث» ادلعدادالت الفارسدية ذلددذه الكل دة
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 .وقد انتبو ادلًتجم ذلذا األمر وأجر  تعديال صحيحا الدي  البنية الع قية للنص «ش٘شٗي»
م ابدلعدادل اإلرجداعي الصدحييف ذلدا مدن دون أن تددعو ىناك مفردات آلثَتة مل صت ادلدًتج ولكن

 :ومنها على سبيل ادلثال. خلل يف التاام أو الت اسك حيدثلذلك ضرورة أو 
 (97: 1978، او حسُت) وآلان شيرنا الصيب قصَتا حنيفا شاحبا زريج اذليئة. 

، ُتادو حسد) اًاذام ثاَد   کٗا سًاگ ٍ ثبس  ذُٗا پش، ًضاس، قذ کَتبُ ٕحذتب، کَچک هب خ٘ش :الرتمجـة
1991 :98). 

وتدددرجم إىل الفارسدددية يف ، (979: 1989، بعلبكدددي) يف قددداموس ادلدددورد ىدددو الدددذميم واحلقدددَت الدددزري
إًذا زري اذليئة ىو من لو ظداىر . (319: 1999، آذرنوش) «صثَى، هحقش، پس » فرىنگ معاصر إىل

 لعلى ذلدك فدإن مدا يعدادعالوة  .«اًذام کٗثبس» واليصيف أن يًتجم حبال إىل. حتتقره العيون، ابئ 
لذا يقًتح ادلؤلف أن تًتجم . موجود يف العبارة العربية وىو حنيف، يف الًتمجة الفارسية «اًذام کٗثبس»

 :ىذه العبارة إىل
 .سًگ ٍ صثَى ثَد ذُٗپش، ًضاس، قذ کَچک هب کَتبُ خ٘ش :املقرتحة الرتمجة
 (98: 1978، و حسُتا) وآليف السبيل إىل إقناعو بذلك وىو شيخ قد حفظ القرآن. 

شاذُ ثاَد ٍ توابم قاشآى سا      خ٘شا کاِ   دسحبلٖ ،تي دس دّذ  ٘هحشٍه يٗچگًَِ ثِ ا :الرتمجـة

 .(98: 1991، ُتاو حس) حفع کشدُ ثَد!
ويف احلقيقة أن ادلًتجم قام  ،«تي دس دّذ» ىذا ادلثال يالحظ أن آلل ة إقناع قد ترمجت إىل ويف

ألن اإلقنداع يف اجل لدة العربيدة يصددر مدن الغدَت .  لة الفارسديةبًتمجة غَت مباشرة وغَتج النظرة يف اجل
وليسدت . نفسدهاواحلال أن الرضوخ يف العبارة الفارسية ينبع من شرصدية الطفدل ، ليؤثر يف الصيب

ىندداك ضددرورة تدددعو إىل ىددذا التصددرف وآلددان ابسددتطاعة ادلددًتجم أن يقددوم بًتمجددة مباشددرة يلتددزم فيهددا 
 :د ويقولابللفظ وادلعٌت إىل حد بعي

ٖ  ،تَاًس ٌذ اٍ سا قبًع کٌٌذٖ اهب چگًَِ ه :املقرتحـة الرتمجـة قاشآى سا حفاع کاشدُ ٍ    کاِ   دسحابل

 .شذُ ثَد خ٘ش
 (98: 1978، او حسُت) وما ىي إال أايم حىت سئم لقب الشيخ وآلره أن يدعى بو. 

د ٍ کاش  ذا٘ا ًفش  پ خ٘هبجشا ًگزش  کِ کَدک اص لقت ش يٗثش ا ٕاص چٌذ سٍص ش٘ث :الرتمجـة
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 .(98: 1991، ُتاو حس) ًبم ثخَاًٌذ ًبساح  ثَد يٗاٍ سا ثِ ا ٌكِٗاص ا
 «ًبساحا  ثاَد  » آل عدادل لسدئم و ،«کشد ذاً٘فش  پ» يف ىذا ادلثال جاء ادلًتجم بفعل آلذلك

، آلسدل شدد: واحلال أن القوامي  الثنائية قدد ذآلدرت مقابدل فعدل سدئم أفعداال مثدل. آل عادل لكره
وذآلرت أياا مقابل فعل آلدره أفعداال ، (988: 1989، بعلبكي) ور شدرجن، ديملول گرد، خستو شد

 .(839 :ادلصدر نفسو) «هٌضجش شذ، ه ٌفش شذ، کشد تَصى کٌِ٘»: مثل
آلان يف وسعو أن ص  ابدلعادل اإلرجاعي الصحييف ذلذين الفعلُت من دون أن يلجم   وخديوجم

 :ىلإىل ىذا التصرف الذي وصم ترمجتو ابخلطم وينقل العبارة إ
ِ ٗخسا ِ شاذ ٍ اص ا   خً٘گزش  کِ کَدک اص لقت ش ٕاهب چٌذ سٍص :املقرتحـة الرتمجة اٍ سا  ٌكا

 .ًبم ثخَاًٌذ ًفش  داش  يٗثِ ا
عينددة صددغَتة مددن ادلفدردات الدديت قددد أخطددم ادلددًتجم يف اختيدار ادلعددادل ذلددا الصددحييف وىندداك   ىدذه

يسع ادلؤلف أن يتطرق إليها يف ىذا آلل ات آلثَتة جدا مل حيسن ادلًتجم اختيار ادلعادل ذلا ولكن ال
 .ادلقال

 اجلمل
يف مسدتو  اجل دل فاألخطداء الديت وقدع فيهدا ادلدًتجم ليسدت قليلدة أيادا ولكدن اليسدعنا يف ىدذا  أمدا

 :ادلقال إال أن نتطرق إىل بعاها ومنها
 (19: 1978، او حسُت) آلان صاحبنا يقعد منهم مزجر الكلب وىم عنو غافلون. 

ٖ  ي٘سافشُ کوا   کًٗضد ٕا لقوِ ذ٘کِ ثِ اه ٖسبى سگ کَدک ثِ :الرتمجـة دس کٌابس آًابى   ، کٌاذ  ها

 .(91: 1991، ُتاو حس) ًشس ٖ ه
اص اٍ ، ام سا ثب اٍ حفاع کاشد   فبصلِ: قعد مندو مزجدر الكلدب» يف معجم فرىنگ معاصر جاء

إًذا ىذه العبدارة ىدي يف احلقيقدة مصدطليف وآلدان مدن الواجدب . (397: 1999، آذرنوش)« کشد ض٘پشّ
أن ص  ادلًتجم مبا يعادلو يف الفارسية ومبا أنو لي  ىناك ما يعادل ىذا ادلصطليف يف ىذه اللغة فلم 

ويف الواقدددع أن ادلدددًتجم جددداء بًتمجدددة معنويدددة ذلدددذا . يبدددق أمدددام ادلدددًتجم إال أن ص  مبدددا يعدددادل معنددداه
ذا ادلصددطليف يف ادلصدطليف ولكنهددا تعت ددد علددى تفسددَت فددردي بعيدددة آلدل البعددد عددن ادلعددٌت ادلددذآلور ذلدد

 :ومن األفال أن تًتجم العبارة العربية إىل. القوامي 



 یداو يسع یعل دراسة مقارنة يف ترمجة كتاب األايم

67 

 

 .آًبى اص اٍ غبفل ثَدًذ ًشس  ٍٖ ه شبىٖ قذهکَدک دس چٌذ ٍ :املقرتحة الرتمجة
 (139: 1978، او حسُت) وکم أحب لو تعرفينو آل ا عرفتو. 

 .(98: 1991، ُتاو حس) !ٖاٍ سا هبًٌذ خَد ثشٌبس ٖتَاًس ٖ کبم تَ ّن ه ٕا :الرتمجة
وقددع ادلددًتجم يف ىددذا اخلطدم؟ وذلددك ألن عرفتددو لددو قُدرء عرفتُددو أو عرفتمددو أو عرفت ددو مل تكددن  آليدف

إًذا إمدا أن العبدارة مدع بسدااتها قدد التبسدت علدى . ترمجتو يف احلاالت الثالثة ما جاء هبا خدديوجم
کااابم تاااَ ّااان  ٕا، ادلددًتجم أو أن ىنددداك خطددم مطبعيدددا أي أن العبددارة الفارسدددية آلانددت ىكدددذا

 :أما ادلًتجم فيقًتح الًتمجة ا تية. ٖاٍ سا هبًٌذ خَد هي ثشٌبس ٖتَاًس ٖ ه
 .ٖشٌبخ ٖ ه ض٘گًَِ کِ هي اٍ سا شٌبخ ن تَ ً چقذس دٍس  داش ن ّوبى ٍ :املقرتحة الرتمجة
 (198: 1978، او حسُت) ويف احلق أنو مل يفهم دلاذا صدجق وعد أبيو ىذه السنة. 

ادو ) سبل ثاِ ٍناذُ خاَد ٍفاب کاشد      يٗکِ پذس ثِ چِ نل  دس ا ذ٘اٍ ًفْو ٖاس ثِ س :الرتمجـة
 .(91: 1991، ُتحس

لفعددل صدددجق يف العبددارة العربيددة ىددو الادد َت ادلسددتًت وىددو يعددود إىل الصدديب يف العبددارات  الفاعدل
السددابقة ولكددن يبدددو أن ادلددًتجم مل يتبددُت ىددذا ونسددب الفعددل إىل األب ويف النهايددة أخطددم يف نقددل 

. ةعالوة على ذلك فإن ادلعٌت اللغوي لفعل صدجق اليتناسب مع ىذه الًتمجد. جل لة إىل الفارسيةا
بنداء علدى ذلدك يصدَت . (919 :مدادة صددق) جاء يف ادلعجم الوسيط صدجقو أي اعًتف بصدق قولو

 إًذا الًتمجة الصحيحة. معٌت العبارة "صدجق وعد أبيو" اعًتف بصدق وعده ال أن األب وىفج بوعده
 :ىي

 .پذس سا ثبٍس کشد ٓسبل ٍنذ يٗکِ چشا دس ا ذ٘اٍ ًفْو ٖساس  ثِ :املقرتحة الرتمجة
 (139: 1978، او حسُت) حنار درسو العام مث حنار عليو درسا خاصا يف بيتو. 

کاِ دس خبًاِ اٍ    ٖدس جلساِ خوَصا   ضً٘. نٗشَٖ توبم سبل سا دس دس  اٍ حبضش ه: الرتمجـة

 .(93: 1991، ُتاو حس) ن٘کٌٖ شَد ششک  هٖ ه ل٘تشك
العددام يف العبددارة العربيددة ىددي صددفة للدددرس وادلقصددود منهددا الدددرس الددذي حياددره ع ددوم  آلل ددة

الطالب والتدل على السنة حبال وآلل ة خاص يف العبارة الثانيدة ديكنهدا أن تكدون قريندة تددل علدى 
 :إًذا فالًتمجة الصحيحة للعبارة ىي. ىذا أياا
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اٍ  ٔکِ دس خبً ٖخوَص ٔدس جلس ضً٘ ،نٗشَٖ اٍ حبضش ه ٖنوَهدس دس   :املقرتحـة الرتمجـة

 .ن٘کٌٖ ششک  ه ،شَدٖ ه ل٘تشك
 ولكن صاحبو حيتال أن ، يقول ذلك متغنيا بو مرتال لو ترتيال يف صوت الخيلو من حشرجة

 .(133: 1978، او حسُت) جيعلو عذاب
کاشد  ٖ داس ادا ها  صًاگ  ٖٗهعلَم ٍ صاذا  ٖخبص ٍ ًػو ٖکلوب  سا ثب آٌّگ يٗش٘خ ا :الرتمجـة

ٍ  بى٘ا ث َمسا خا  خ٘شا  تٗا ٍ فش شًاگ ٘تاب ثاب ً   ذ٘کَشا ٖ دٍسا  اٍ ها   ٍٖلا ، ًجَد ٌذٗکِ خَشب

 .(99: 1991، ُتاو حس) کٌذ ٖسخي هعشف يٗش٘ش
. الذي حدث يف ىذه الًتمجة انشئ من خطم ادلًتجم يف إعادة الا َت يف آلل ة صاحبو اخلطم

آل ا توىم ادلًتجم وذلك ألن الصيب حار الدرس ألن مرجع الا َت ىو الشيخ ال صاحب الصيب  
أن صداحب الصدوت حيتدال ليجعدل ، وما آلان يقصده ادلؤلدف. مع أخيو ومل حياره مع صاحب لو

 :إًذا الًتمجة الصحيحة ىي. الصيب بصوتو عذاب ال صاح
کاشد کاِ   ٖ خشخشکٌابى ادا ها   ٖٗخبص ٍ صاذا  ٖکلوب  سا ثب آٌّگ يٗا خ٘ش :املقرتحـة الرتمجة

 .بًذٍٗ جزاة ثٌوب يٗش٘کشد آى سا شٖ ه ٖسع ٍٖل، ًجَد ٌذٗخَشب

 النتيجة
 :ىذه الدراسة ثالث نتائج وىي حمصل

قد تبُت يف ىذه الدراسة أن ترمجة خديوجم ابلرغم مما تشت ل عليدو مدن أسدلوب مجيدل : األوىل
 :رائع إال أّا الختلو من احنرافات عن األصل وىي ثالثة أنواع

 يلتددزم فيهددا ادلددًتجم ابلددنص ادلبدددأ بين ددا آلددان يف مقدددوره أن يتجنبهددا ترمجددات غددَت مباشددرة مل. 1
 .وص  بًتمجة مكافئة حتتفظ ابللفظ وادلعٌت

إضدافات يف الًتمجدة غدَت ضدرورية تعدد تصدرفا اليليدق ابلًتمجدة األميندة وآلدان يف وسدع ادلدًتجم . 1
 .اجتناهبا
 .جل لأخطاء انزلق إليها ادلًتجم وىي يف مستو  ادلفردات وا. 9

عددرب ىددذه الدراسددة يتعددرف القددار  علددى مددنهج عل ددي لتقيدديم الًتمجددة تقيي ددا موضددوعيا : الثانيددة
 .اليعت د على ا راء الفردية
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بعددض احلدددود والثغددور الدديت جيددب أن يلتددزم هبددا ، تقدددم ىددذه الدراسددة عددرب مددنهج عل ددي: الثالثددة
 .دأادلًتجم إذا ما أراد أن تكون ترمجتو أمينة ومكافئة للنص ادلب

، النهايدة ومبدا أن آلتداب األايم يعدد آلتدااب مه دا يف السدَتة الذاتيدة يف األدب العدريب ادلعاصدر ويف
 .يقًتح ادلؤلف أن يًتجم ىذا الكتاب مرة أخر 
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 .، الطبعة العاشرة، دار ادلعارفاألدب العريب املعاصر يف مصر (،1989شوقي )ف، يض

 .ان انشرون، مكتب لبننظرية الرتمجة احلديثة، الطبعة الثانيةم(، 1999عناين، دمحم )

 .دار الشروق :القاىرة ،، الطبعة الرابعةالشحاذم(، 1999حمفوظ، جنيب )

 .، الطبعة الرابعة دار الشروق، القاىرةرادوبيسم(، 1999حمفوظ، جنيب )

 ،الددين محيددي، النشدر العل دي وادلطدابع ًتجم: حمديمد، الرتمجـة وعلـوم الـنص(، 1991نيوبرت، ألربت وغريغوري شدريف )
 سعود. كادلل جامعة

 مقاالت

 .199، العدد جملة اآلداب العاملية، «اإلضافة واحلذف يف الًتمجة بُت العربية واإلجنليزية» (،1998األمحدية، جهاد )

 ب( فارسی
هاکتاب

، تْشاى: اٍل، ه شجن: هحوذ هقذ ، چبح الووردیفارسیـفرهنگعرب، (7767)الجعلجكٖ، سٍحٖ 

 .اه٘شکج٘ش
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م، آرستبم )  ٖ.، چبح شبًضدّن، تْشاى: ً(یبهفارسیفرهنگهعاصر)عرب، (7767آرسًَ

 .، تْشاى: هشکضپٌجن، چبح گفتواىوترجوه، م(7766جَ، نلى ) صلح

فرعوىسیرادوبُ(، 7766ًج٘ت، هحفَظ )  تْشاى: ،چبح سَم ًژاد، ، ه شجن: نٌبٗ  اهلل فبتحٖدلذاده

 ٖ.هبّ

 .ً٘لَفش: چبح سَم، تْشاى، ه شجن: هحوذ دّقبًى، گذاُ(، 7766ًج٘ت، هحفَظ )

 .، تْشاى: ساٌّوباصولوروشترجوه، (م7766قبسن )، ٕکج٘ش

 .، تْشاى: سخيٗكن، چبح دستورهختصراهروز، م(7766) فشش٘ذٍسد، خسشٍ

هقاالت

َاد )  ٍ ضٍٗ٘ دٍاصدّن، پب بصدّنٗشوبسُ  ،هترجن، «اضبفِ دس تشجوِ حزفٍ » م(،7767کوبلٖ، هحوذج

 .صهس بى

 اينرتنتی های ج( سايت
fa. Wikipedia. org 12. 11. 95 

House, J. (2013). Translation. University press: Oxford. 
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 امیبرترجوهکتاباالیقیتطبینقذ
 یذاویسعیعل

ب  نشٖث  ٍ گشٍُ صثبىاس بدٗبس   ٌب٘س ٖثَنلداًشگبُ اد٘ث

چکیذه
 َجنٗخاذ  ي٘کِ حسا  إِ تشجو. ي٘طِ حس امیاالک بة  ٔاس  ثش تشجو ٕجس بس حبضش ًقذ

 ًٖبه جبىٗاص اد ٖنشضِ کشد ٍ هَسد تَجِ ثشخ ٖاص سِ دِّ قجل ثِ خَاًٌذگبى صثبى فبسس ش٘ث

 ٖتشجوِ ثب ه ي اصال  يٗجلذ اٍل ا سِٗدس  ثِ هقب سٌذُٗهقبلِ ًَ يٗدس ا. کشَس قشاس گشف 

زٍل هجا ک ابة   يٗا دس ثشگاشداى ا  َجنٗکِ خاذ  ٕبدٗص ّٕب تالم سغن ثِصدُ ٍ هالحػِ ًوَد 

ٍ جوال   ّب نجبس اص  ٖثشخ سٌذًَُٗ جِ٘دسً . س ٘اص اشكبل ً ٖخبل ٍٕ ٔتشجو، اس  داش ِ

اضابفِ دس تشجواِ ٍ   ، ن٘شهسا ق ٘غ ٔتشجوا  ٖعٌٗ ِٗتشجوِ سا اس خشاج ًوَدُ ٍ اص سِ صاٍ يٗا

اس  کِ  ٖاسبس ٔج٘پژٍّش سِ ً  ياٗ حبصل کِ دّذٖ قشاس ه ٍٖ ثشسس هَسدهطبلعِ ّب لغضم

، آى ٍٕ سجک ًَشا بس  ًٖگبسش ّبٕ ٖٗجبٗصداش ي  سغنٖ نل َجنٗخذ ٔتشجو (الف: نجبستٌذ اص

ٍ  ٖنلوا  ٖجس بس سٍش يٗدس ا (ة ؛س ً٘ ٖپَش چشن قبثلاس  کِ  ٕاشكبال  ه عذد ٕداسا

اص  ٖثشخا  (ج ؛شاَد ٖ اسائِ ها  شذُ تشجوِجْ  ًقذ ه َى  ٖشخو ًػش انوبلگًَِ  دٍس اص ّش

، جٌذ ثبشذٗثذاى پب ذٗثب، خَة ٔتشجو کًٗجبم سسبًذى ثِ سشا ثشإ، کِ ه شجن ٕثغَس ٍ حذٍد

 .اس  ٍ پ٘شٌْبد شذُ ي٘٘تع

 
 .ًقذ تشجوِ ؛َجنٗخذ ؛ي٘طِ حس ؛بمٗاال:هاکلیذواژه

                                                                                                                                                               

 :ًَٗسٌذٓ هسئَل                 alisaidawi@yahoo.com 
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