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 شکالیة ترجمة الکلمات العربیة في الجملة الفارسیةإ

 عبداحلكيم بن فهد السناف      
   زلاضر يف كلية اللغات كالًتمجة، جامعة ادللك سعود                                                                       

عليها نوعان من التغيَت يف البنية كالداللة بعد دخوذلا إىل اللغة قد طرأ من ادلفردات العربية الواقع أف كثَتان 
 تؤدم إلی أخطاء الداللية اليتغَتىا من  وبةصعقل األىي  اتادلفردىذه يف بنية التحوالت كتبدك . الفارسية

سبثل البنية ىذه تغيَت  ةكاليلعل إشك  الواردة فيها.سياؽ اجلملة كلي يف تغَت  تؤدم إىل عندما  فادحة كخباصة
العربية اللغة إىل وص فارسية نصبنقل  هتمالذی یالعريب ادلًتجم  التحدیات اليت یواجههااحدة من أبرز ك 

العربية اليت دخلت عملية تطور ىذه ادلفردات  ادلتواضعسوؼ یتناكؿ الباحث يف ىذا العمل ك  .كالعكس
 .بنيتها كداللتهاطرأت على التغيَتات اليت  ترلاال، ك ك أسباهباالفارسية 

اليت تواجو ادلًتجم العريب تتمثل يف كثَت من اجلوانب من أبرزىا اجلانب  اتشكاليكلعل مرد ىذه اإل   
كاستحداث  بُت اللغتُت العربية كالفارسية الثقايف االنقطاع ك ، كالتطورات السياسية كاالجتماعيةالعقدم 

من مث فإف الباحث سوؼ یسعى يف يف لغة األـ. ك  تطور ادلفرداتإىل جانب کلمات كتعابَت عربية جدیدة 
فردات العربية ادلستددمة يف اللغة الفارسية ادلالقسم التطبيقي من ىذه الدراسة لإلتياف بالعدید بالعدید من 

 . ادلًتجمكمكافئاهتا العربية، إسهامان منو يف تذليل جانب من الصعوبات اليت تواجو الدارس ك 
 

 تقديم
اللغتُت العربية ك بُت التقارب  ،عرباللغة الفارسية من الالتحدیات اليت قد یواجهها مًتجم بُت من 

تهد أف جيجم ادلًت كعلى ىذا ، دالالهتاكتغَتت  فرداتختلطت ادلاادلدتلفة  العصور على امتدادف ،الفارسية
حىت ال أـ ال ؟  العربعند داللتها ادلتداكلة  نفسبدخلت الفارسية قد ىذه ادلفردات إف كانت دلعرفة 

 . ، كبالتايل حيكم عليها بالركاكة كالضعفالًتمجةقد تغَت من زلتول  أخطاءك ینجرؼ بو احلاؿ إىل مزالق 
أف اعتناؽ اإلیرانيُت للدین اإلسالمي كاعتناقهم للدین اإلسالمي يف القرف األكؿ اذلجرم، إىل   احلقيقةك   

اليت نزؿ بو القرآف  تعلم اللغة العربيةل ان قویكاف دافعان  ،يف نفوسهم ةكبَت   مكانةىذا الدین  ؿاحتالجانب 
لدل اإلیرانيُت ضركرة لفهم ألفاظ ىذا القرآف،  ةالعربي  اللغةتعلم كعليو اضحى  الكرمي كتاب ادلسلمُت كافة.
الدین أف يف ىذا االذباه حُت أدركوا  ادلسلمُت دكر بارز یرافإ علماءلكاف كأحكامو كتعاليمو. كذلك  

  السَتة  کتب   بو  ما تفيض، ك  معانيو يفدبر كالت ،أىدافو  كأف التفقة فيو كدراسة ،ىو دین اهلل عزكجل يسالماإل



السنان فهد بن عبدالحكیم                                                 ..  ةیالفارس الجملة في ةیالعرب الکلمات ترجمة ةیإشکال  

 م2104يوليو  - 2ج –العدد السابع                           535مجلة كلية اللغات والترجمة                              

 أقبلىكذا ك  ىا كبالغتها.كاالحاطة بقواعداللغة العربية لن تتم إال بتعلم   خبار ك الركایاتك األ  احلدیث ك
 .علماءك   أئمة  فيهم  نبغك    ةالدیني  هاك نصوص لغة القرآف الكرمي ، العربية  اللغةتعلم   علی  وفیرانياإل 

ندثار دكف انقطاع رغم ما أصاهبا من فتور يف بعض العصور، كا العربامتدت العالقة بُت الفرس ك لقد    
 ان لغوی ان بعدقد أكجدت ذه القطيعة داللة بعضها. ى تغَتك من مكونات اللغة الفارسية، العربية  فرداتبعض ادل

انسلدت کليان عن اليت كىناؾ بعض ادلفردات  .إلی الفارسيةعند نقل ىذه ادلفردات  بعض الصعوبات خلق
، تصميم (معرفة) ، شعور(حالة، مواعدة) ، قرار)تربیر( توجيو) ثاؿ على سبيل ادل. ةاألصليداللتها العربية 

دكف سائر العربية كالفارسية اللغتُت ادلًتمجُت يف سبّس یراىا الباحث ظاىرة كتلك  ..(. (رغبة، طلب)
 .الداللية اتتغيَت ، كخباصة الالفارسيةاليت دخلت من ادلفردات العربية  کثَتجراء تغَت  اللغات، 

، من سائر اللغاتت مفردات قتبسعلى سبيل ادلثاؿ قد االلغة العربية ف، أمر طبيعيىو  لغةأیة تطور ك     
إال أف ىذا التطور  (725، ص 2002)ناظمياف، . «تتناقلها األلسن فيما بينها عربيةلتبدك  ،عربيان  ثوبان كألبستها 

مزالق نتج عنو  تغَتاتحدث أقد  ثقايفالدیٍت ك التواصل بالنسبة للمفردة العربية اليت دخلت الفارسية عرب ال
التغيَتات  ـ االنتباه إلیىذه األخطاء تتمثل يف عد الفارسية يف ادلاضي.مًتمجو كقع فيها أخطاء قلما ك 

، ردبا ألف ىؤالء تب النحو الفارسيلها اليت مل ینتبو إليها مؤلفو کتشکييف داللة ادلفردة، كردبا يف  الطفيفة
 .داللية ذلذه ادلفرداتال عن التحوالت طرؼك غضوا ال النطقية، تغيَتاتادلؤلفُت اكًتثوا بال

 
 سابقة الدراسات ال

ات بعض ادلؤلفكقد تناكلت  ،الدراسةمن  حقهااليت دخلت الفارسية  العربيةمفردة لل التطور الداليلمل یأخذ 
 إلی بعضها   ىذا ادلوضوع نشَت

القواعد الصرفية  بىذا الکتاقدـ ادلؤلف يف  (240-7ـ(، ص2002)فرشيد كرد، )  )العربية يف الفارسية( -
ىذه بعض كما تناكؿ داللة . امالن ك  ان الفارسية ك شرحها شرحادلستددمة يف عربية ال مفرداتالنحویة للك 
ربدث ىذا يف مقابل ىذه الداللة.  غيَتت  إلی أسبابَتیشدكف أف  «، عزديتورعنا، ركیّ »مثل  فردات ادل

تف، كِ » اليت تُلفظ يف الفارسية  اليت  «، مناظ رةِتفك    »نطق بعض ادلفردات مثلعن تغيَت تفصيالن 
 . «رةاز من
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-7ـ(، ص2077)نصَتل، )  ي للنصوص ادلًتمجة من العربية إلی الفارسية(فكيالنقد الالتقييم ك  ) طرؽ -

اكتفى باإلشارة الفارسية ك الدخيلة يف موضوع تطور ادلفردات العربية مل یتطرؽ صاحب الكتاب إىل  (200
 . على ذلك ض النماذجذکر بعمع إشارة عابرة  الفارسيةمًتجم اليت تواجو  اتالتحّدیإىل 

 (54-32ـ(، 2072)اميٌت، )  الداليل للمفردات العربية يف اللغة الفارسية كنتائجها( )حقيقة التطور - 
النماذج من حيث  يجانب التطبيقلل  یتطرؽمل لکنو، عواملوأسبابو ك  وضوع التطوردل ىذا البحثیعرض 

  .التحدیات اليت یواجهها ادلًتجمك 
التحدیات اليت ك ترمجة ادلفردات العربية الواردة يف اجلملة الفارسية اشکاليات الذم یتناكؿ  كيف ىذا البحث   

أما القسم  .اهتأسباهبا ك دالالعملية تطور ىذه ادلفردات ك نعرض يف یلي ل العريب، سوؼ جمًت یواجهها ادل
 طرأت على بنية ادلفردة كداللتها.التغيَتات اليت من ىذه البحث فسوؼ یتناكؿ  يالتطبيق

 
 العربیة الدخیلة في الفارسیةتطور الکلمات  .1

مل تنل حقها من الدراسات العربية الدخيلة يف الفارسية مفردات التطور الداليل للیرل الباحث أف قضية    
اإلیرانية، ذلا العدید من األسباب كالعوامل اليت أدت إىل ضهورىا كتفاقمها يف اللغة الفارسية، كذلك على 

  النحو التايل
 الدين 1.1
كأبرزىا شيوعان ىو  تطور الداليل للمفردات العربية اليت دخلت الفارسيةالعوامل بُت أىم من 

مثل بعض اإلیراين منذ دخوؿ اإلسالـ إليو  َتات طرأت علی اجملتمعتغي ، كما صاحبو منلعامل الدیٍتا
ة يف كمصطلحات كانت شائع كىي مفرداتعليها يف اجملتمعات اإلسالمية، مفردات القرآف ادلصطلح 

محلت معاف ادلفاىيم الدینية ك بتأثرت  ككركدىا يف آیاتو، القرآف الکرميبعد نزكؿ لکنها العصر اجلاىلي، 
يف اللغة ك  .(227، ص 7272)پاکتچی، «  تعرفها من قبل، کالصالة، احلج، الصـو ك غَتىا جدیدة مل

حيث تغَتت داللة ىذه ادلفردة ، ركضة الشهداء من کتاباليت أخذت  كضةر مثل  الفارسية مفردات عربية
مرثيو " صطلحدل ةمرادف تأصبحلدل أتباع ادلذىب الشيعي، ك  يف رلالس العزاء يف أعقاب قراءة ىذا الكتاب

 .(767، ص ـ7773زلدثي، )   " أم رللس عزاء.خوانی
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 التطورات السیاسیة و االجتماعیة 1.1
 ادلفرداتمن معاين قد یغَّت  الطابع الثقايف يف اجملتمعإف بعض التغيَتات السياسية ك االجتماعية ذات      

ال تتضمن يف بنيتها الصرفية أیة  «بار، طاغوت، هنضتاستک»ادلفردات التالية   على سبيل ادلثاؿ. كدالالهتا
دالالهتا كتوسعت يف  منحی جدیدان  بعد الثورة اإلیرانية، إال أهنا قد أخذت سياسيةأك مفاىيم  معاين

قد شاعت داللتها كمفاىيمها « استکبار»کلمة لفياهتا الثقافية لدل اجملتمع اإلیراين. فالمفاىيمها كخ
كاالستبداد بغَته من األنظمة أك الدكؿ التسلط  ریدذم یالالظامل  ادلهيمنأك النظاـ الدكلة الثقافية بأهنا تعٍت 

كاحلاؿ كذلك ینطبق على كلمات عربية  .تعايلإال التعٍت فهي كلمة معجمية ال العربية  يفأما يف  .األخری
دخلت الفارسية، كتغَتت دالالهتا كفق أحداث سياسية بعينها، أك حسب ظركؼ كربوالت اجتماعية، 

 منها  ربميلى، مستضعف، شيطاف، معلوؿ، مقدس،...   
 

 االجتماعي السلبي  دلولكلمات ذات الم .1
بينهم شائعة كمتداكلة كىي تستددـ بُت أبنائها دكف خجل أك كجل، العربية اليت  بعض ادلفرداتىناؾ      
بات ذلا  ، كشاع استددامها بُت اإلیرانيُتدخلت الفارسيةإال أف ىذه ادلفردات عندما ان. كمفهوم ان لفظ

یعتربكف مثل ىذه  مردبا ألهن، ك خيشى ادلتحدث النطق هبا يف كثَت من األكقات، ةسلبي ةاجتماعي تمدلوال
اليت جبلت  الثقافة اإلیرانية تتواءـ مع مَتاث ة للمجتمع، ك الب العاماداآلال تنسجم مع ت الكلما

ك ليست  لکنها غَت صرحية کلمات عربية أخری مرادفة كإىل  اإلیرانيوف جلأ . ذلذا التجملامعلى ا بطبيعتها
،  دیدة التستعمل هبذا ادلعنیكاجلدیر بالذکر أف ىذه الکلمات يف العربية اجل . ادلدلوؿ السلبی فيها ذلك

  ادلثاؿعلى سبيل 

 معناىا في اللغة مايعادلها في العربیة المعاصرة الکلمة العربیة
 پرداخت شده الرباز مدفوع

 رخينت، ركاف شدف البوؿ درارإ
 راه خركج الشرج سلرج
 بَتكف كردف، بَتكف كشيدف عملية التربز إخراج
 بدكار زف تطلق على جردية الزنا وفاحش
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 رابعا: االنقطاع الثقافي:

عهد الصفوم، كاصلت اللغة الالصالت الثقافية بُت إیراف ك البالد العربية يف  تبعد أف انقطع
ك سائر العلـو اإلسالمية  لظاىرة تزامنت مع تطویر علم الفقةالعربية يف إیراف تطورىا كالسيما اف ىذه ا

الکلمات ك الًتاکيب اليت شاعت يف ىذا العصر خليطة غَت . (753، ص 7263)انظر إلی  آذرنوش، 
منسقة من مکونات اللغتُت العربية ك الفارسية، فهي مصنوعة ك متکلفة يف الفارسية ك غَتمفهومة يف 

 ، فعلی سبيل ادلثاؿ  العربية
 (. 37، ص 7274)اميٍت ك نيازم،  سریع السَت"قطار ،  ، لواـز التحریرربت الشعاع " 

 ا إلی ىذه اجلملة ادلنقولة من ذاؾالنصوص يف ىذا العصر هبذه التعابَت ادلصطنعة، انظرك امتألت 
ليت ادلدافع من قذائف ادلکّرمة ػ قد أخ« اتواپ را گواليل معظمو ك بواریت موزنو خالی کردند»العصر  

ؤلف قد مجع  نقال عن امينی ك نيازی(. إف ادل 37ـ، ص  7726ػ )نعمت خاف عايل، كالبواریت ادلوقّرة 
 .  گواليلعلىواپ ك کلمة گلولو  أتعلىکلمة توپ 

 
 :عابیر العربیة الجديدة الکلمات و الت استحداث .3

عرب رلمع  ك أحيانان عرب كسائل اإلعالـ أك األشداص  ك التعابَت العربية اجلدیدة لکلماتاستحداث ایتم 
اللغة الفارسية ادللحة ذلذه نّم عن حاجة یالکلمات ىذه مثل  استحداثكیبدك للباحث أف . اللغة الفارسية

كتوجد كثَت من ادلفرادات اليت سبت مکانات اللغة العربية. إلکنها ب، ادلفردات اليت تتولد يف بيئة لغویة
  عکاس)  ، منهامع کلمة فارسيةدغم ت ك أحيانان  ،يف اللغة الفارسيةمكافئتها بادلصطلحات األجنبية 

أفضلية   حق تقدـك)السيادة الوطنية(،   رضياحاکميت ك)مجة احلرفية(، لًت   اربت اللفظيك)ادلصور(، 
رخصة(،   رلوزك)، قطع غيار(  یدکیـ لواز ك)رفع العقوبات(،   لغو ربرديهاك)الركاتب(،   حقوؽك)ادلركر(، 

 .، كغَتىا كثَتاجملاملة(  تعارؼك)ادلفاكضات ادلباشرة(،   مذاکرات مستقيمك)كساط(، أ  زلافلك)
صل عدد ىذه ، فسوؼ یفارسيةأخرل ليها الکلمات اليت تًتکب من مفردة عربية ك إإذا ما أضفنا ك    

  تکثرگرایی)االحنياز(، ل  دار )طرف  ، على سبيل ادلثاؿ ال احلصررکبةات ادلکلمالادلفردات إلی مئات 
 لشمولية(.اى سباميت خواى، ك)(مذكرة تفاىم  تفاىم ناموك)التأميم(،   فملی کردك)التعددیة(، 
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 :تطور المفردات في لغة األصل .4
فيها شائعة كمتداكلة بيت أفرادىا، إال أف ىذه الفارسية ك بقيت إىل اللغة  بعض ادلفردات العربيةدخلت 

ادلعنی ا بالداليل أك قّل استعماذل اك تغَت حقلهادلفردات ذاهتا قد تطورت يف اللغة العربية، اللغة ادلصدر 
دخلت الفارسية دبعناىا اليت دخلت الدكر(   نوبت)، مثل کلمة ك ُنسي حقلها الداليل األكؿ األصلي أ
يف احلقل الداليل اجلدید  النوبة القلبية   افقدت معناىا األصلی ك شاع استعماذل( إال أهنا دفعو)األصلي 

ػ كلکنها يف العربية  2رعد/الػ «لقـو یتفکركف»كردت يف القرآف ( اليت تفّکر)کلمة كذلك  سکتو قليب.  
ك اليت نری « التبدیل»يف کلمة  ن باب التفعيل ك احلالة نفسها نراىام« التفکَت»ادلعاصرة یستعمل 

 .(44ص، ـ2073)امينی ك نيازی، بدذلا يف العربية ادلعاصرة. « التحویل»استعماؿ کلمة 

 اجلملة الفارسية إلی أربعة أقساـ اليت تدكر يف بنية م ادلفردات العربية ينقسمن ىذا ادلنطلق ديكن للباحث 
 :التي ال تختلف صیاغتها و معناىا في العربیة و الفارسیةالعربیة  الكلمات 4.1

 في الفارسیة في العربیة
 كزارت كزارة
 كطن كطن
 فاعل فاعل
 عصر عصر
 تعليم تعليم
 كارد شدف كركد

 مصيبت مصيبة
 

 بنیتها الحالیة، ولها مكافئات عربیة أخرى تدل علیها:برد في اللغة الفارسیة عربیة الت كلمات 4.1
 في الفارسیة في العربیة

 مداكا معاجلو
 ربریك ربریض

 شعبو فرع
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 اطميناف ثقة
 اشغاؿ احتالؿ
 حاشيو ىامش

 ذبدید چاپ اعادة الطبع
 ذخَته احتياطي
 منابع مصادر

 
من حیث البنیة والداللة،  العربیة في ويختلف عن ا  الفارسیة استخدامتستخدم في عربیة كلمات  4.3

 ثل:م
 في الفارسیة في العربیة ةالمفرد
 ادراؾ احساس شعور
 صورة  خالؼ الشيء عكس

 اخلاص اخصائي اختصاصی
 ثورة تغَت انقالب
 سلالفة تأخر – زبلف زبّلف

 خبيل التافة خسيس
 تزكیر تبدؿ تقّلب
 اجملتمع اجلامعة جامعة
 تربیر رشادا توجيو
 احتماؿ اجبار فرض

 
، دبعٌت أف ىذه الكلمة تشيع يف العربية دبفهـو بعينو، الکلمة بُت العربية ك الفارسيةداللة  تلفأحيانان زبك 

إال أف نفس الكلمة تستددـ بداللة سلالفة سبامان يف اللغة الفارسية، كذلك كما يف الكلمة العربية )حریص( 
، منها شدة االىتماـ بأمر ما، إال أف نفس الكلمة )حریص( قد نقلت إىل اليت تعٍت  أكثر من داللة كمفهـو
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دبعٌت آخر عكس الشائع يف العربية )طمعكار(، كالشواىد على ىذه الظاىرة بُت اللغتُت الفارسية الفارسية 
 كالعربية كثَتة، كملحوظة كل یـو بالنسبة للمتدصصُت كالدارسُت، منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر 

سًتاتيجية يف من أجل مصاحلها اال سرائيل أف تتنازؿ عن کربیائها ك تعتذرعلى إىناک من یّدعي بأف 
 .ادلنطقة

اسًتاتژیک خود  مصاحل ساختمانیکنند اسرائيل بو خاطر برخی ىستند کو ادعا می الترجمة الخاطئة:
 ك عذر خواىی کند. پایُت بيایداز غركر خود  باید

کنار خود باید غركر خود را   منافع اسًتاتژیککنند اسرائيل بو خاطر برخی ادعا می  الترجمة الصحیحة
 خواىی کند.ك عذر بگذارد

كاألمر ك مل یراجع إلی ادلعجم « مصاحل»کما نری، إف ادلًتجم قد اعتمد علی ذاکرتو يف ترمجة 
 مایعادذلا بالفارسية. لوجد ، لو راجع ادلًتجم إلی معجم ادلصطلحات السياسية«تتنازؿ»نفسو نراه يف ترمجة 

 
لکنها تستعمل أيضا في الفارسیة، و بعبارة الکلمات التي لها ما يعادلها في الفارسیة و  4.4

 لها يختلف في العربیة و الفارسیة:أخری توظیف ىذه الکلمات و استعما
 

 في الفارسیة في العربیة المفرده
 ، مداكاومعاجل ادلعاجلة معاجلة
 كعده، قوؿ ك قرار قرار قرار
 داد ك ستد السلوؾ ومعامل

 تلفنی ك موارد مشابوارتباطات  جهاز االستدبارات سلابرات
 دار، رلبورمکّلف، عهده ادلوظف موظف
 نانوا مبدع شاطر
  يظغل كثيف کثيف

 
  لنرصد للقارئ مدل التوسع يف دالالهتا عند نقلها من الفارسية كإليها (قراركلنأخذ الكلمة )
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  .قررنا أف نذىب إلی مدینة أخری = ما تصميم گرفتيم بو شهر دیگری بركمي -
ىای شورای يف العامل = قطعناموآثار االزمة االقتصادیة  زبففديکنها أف  رللس األمن قرارات -

 .تواند آثار حبراف اقتصادی در جهاف را بکاىد )کم کند(امنيت می
ىایی را تصویب الربدلاف األكركيب سيصادؽ علی قرارات التضّر دبصاحل البالد= پاردلاف اركپا مصّوبو -

 کشور آسيب نرساند.خواىد کرد کو بو منافع  
یًتجم   ، كذلك حُت ةربة کافيالذم ال یتمتع خب دلًتجمكالصعوبة يف ترمجة مثل ىذه الكلمات قد تواجو ا   

نقل ذا (، كاألشد صعوبة بل خطورة إف صح التعبَت إقوؿ ك قرار)  ػاألمثلة بيف کّل ىذه  قرارمثل الکلمة 
ل ىذه الكلمات العربية إىل اللغة الفارسية ربتاج منا دائمان إىل ان بأكملو هبذه الصورة. إف ترمجة مثنصادلًتجم 

جانب اخلربة الطویلة يف رلاؿ الًتمجة، مزیدان من قراءة النص عن آخره، كالوقوؼ على السياؽ الكلي لو، 
 كمدل ارتباطو بالعنواف الرئيس لو 

 
 :التشكیل الصوتيها تختلف في لکن في العربیة و الفارسیة تتشابو حروفها کلمات  .5

 الفارسیة العربیة
 ع ر ؽ )عرؽ رخينت، مخرة( نژاد(األصل، ِعرؽ )

 
  مثاؿ 

 ؟ةمواجهکيف نواجو العصر ك ربدیاتو بركح من األصوؿ ك الثوابت الًتاثية يف فکرنا دكمنا  -
ك ارکاف کهن در فکرماف با دكراف ك  ىابا ركحی از اصلىيچ برخورد بدكف  چگونو الترجمة الخاطئة:

 ىای آف مواجو شومي؟طلبی مبارزه
ی ىای کهن کو در اندیشوك ارزش ىابا ركح سنت ،ىيچ برخورد بدكف    چگونوالترجمة الصحیحة

 ىای آف ركبرك شومي؟ماست با زمانو جدید ك چالش
العبارة ىو اؽ تفاد من سيك ادلعنی ادلس« العصر»ك « األصوؿ»يف کلميت إف ادلًتجم قد أخطأ 

 «.جدیدزمانو ی »ك« ىاسنت»
 ر تأثَتا من أیة مكانان أخر.ادلنصة سيکوف أکث من خالؿتوجيو االعتذار إلی ادلواطنُت  -

 دیگری بيشًت تأثَت دارد. یاز ىر جااز طریق تریبوف،   تفسَت عذرخواىی از شهركنداف الترجمة الخاطئة
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 .استدیگری از ىر جال مؤثرتر  شت تریبوف،پ از شهركنداف  عذرخواىی از الترجمة الصحیحة
ك  اإلرساؿ ػ(   العربية )فرستادف(، تعٍت يف اللغة تفسَت کردف)الفارسية يف تعٍت اليت  (توجيو)کلمة 

خذ بعُت االعتبار ادلعنی األ لوصوؿ إلی ادلعنی ادلقصود من ىذه الکلمةإف أردنا االعربية علينا يف اللغة 
 ص ك حركؼ اجلّر ادلوجودة معها. اجلّو العاـ للناألصلي ك 

فرؽ بُت تالفارسية ال ألف (توجيو االعتذار)يف  (وجيو)تيف ىذه اجلملة رأی ادلًتجم أال یًتجم کلمة ك 
 «.عذرخواىی کردف»ك  «عذرخواىی»
 

األصلي أو في الفارسیة إما بمعناىا تستعمل و  معان ثانوية في اللغة العربیةذات  کلمات  .6
 واحد من معانیها الثانوية:

 
 الفارسية                                                العربية                   الکلمة 

 منت کتاب )النصوص(                            متوف السيوؼ  تيغو مششَتىا              متوف
 منت السفينو  عرشو کشتی                  

 طرح الشیء  أبعده، رماه                                 مطرح کرد )قّدـ(   طرح       
 )هپن کرد( طرح علی األرض شيئان  مّده ك بسطو                
 )کم کرد( طرح عددان من عدد  نقصو               

 
        توجيو 

   كجو إليو رسالة  أرسل إليو رسالة                            تفسَت کرد )فّسر(              
 توجيو کرد )بّرر(  )بو اك هتمت زد( كّجو إليو هتمة   اهّتمو              
 )از اك انتقاد کرد( كّجو إليو نقدا  نق د ه              
 )بو اك مشت زد( وكّجو إليو لکمة  ض ر ب               

 )اك را راىنمایی کرد( كّجو فالنا  أرشده ك ى داه              
                                                  )راه را پيمود( س ل کو كّجو الطریق              
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منها مکاف الکلمات اليت ذلا معنياف متقارباف يف الفارسية ك لکننا النقدر أف نستعمل کل كاحدة  .7
 اتُت اجلملتُت ك ما یعادذلما يف الفارسية األخری، انظركا إلی ى
 داًلشناسم                      أنا أعرؼ کّل شیء  من مهو چيز را میأنا أعرفو  من اك را می

ا بدؿ األخر ك األمر مادلعرفة ك العلم، کلمتاف مًتادفتاف ك متقاربتاف ك يف العربية یستعمل کّل منه
 ك علی ادلًتجم أف جيعل ىذا األمر موضع اىتمامو. خيتلف يف الفارسية

 
تعّد من ادلزالق ك التحدیات يف  خباطر الناطقُت بالفارسية بعض مشتقاهتا لصق األفعاؿ العربية اليت .2

  وجودة يف الفارسية فمثالاألفعاؿ علی قياس معنی األمساء ادل ادلًتجم یقيس ىذه رلاؿ الًتمجة ألف
« صاحب»ال تستعمل يف الفارسية كلکن کلمة  کند()ترافق  مهراىی می «ُتصاحبُ »کلمة   

( ك ادلًتجم الذم الینتبو إلی تطور معنی الکلمات العربية تستعمل بالفارسية دبعنی )ادلالك
 بالفارسية ك الفرؽ بُت اللغتُت يف استعماذلما یًتجم الفعل علی قياس االسم 

 «علی صحة الفم لدی ادلرأة. آثاران كاضحةتًتؾ مراحل البلوغ  تصاحب اليت التغيَتات اذلورمونية»
 

تأثَتات كاضحی را بر سالمت  شودصاحب میتغيَتات ىورمونی کو دكراف بلوغ را  الترجمة الخاطئة:
 .کندترک میدىاف در زناف 

تأثَتات كاضحی را بر سالمت دىاف  مهراه استتغيَتات ىورمونی کو با دكراف بلوغ  الترجمة الصحیحة:
 گذارد.میدر زناف 

موجودة يف « کردفت رک ك ت رک»، ألف مفردة «تًتؾ»كالتحدم اآلخر يف ىذا اجملاؿ کلمة 
) یتدلى( كالیفکر يف « کندترک می» ببالو حتی خيطر« تًتؾ»ك مل یکد ادلًتجم یری کلمة  الفارسية

 سلبا علی مدی سالسة نص الًتمجة. ك ىذا سيؤثر «گذاردمی»آخر مثل  معادؿ
إف الرقم األكؿ ك الثاين ال یعداف ربدیا ك اشکالية للمًتجم ىي كالکلمة األخَتة يف ىذا التطبيق 

 قاـ اليت تأيت بعدمها ك اليت ربتاج إلی دقة ادلًتجم ك مراجعتو اللغویة.ر ك ادلشکلة کلها ترجع إلی األ
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 الدراسة خاتمة
 

ك تغَت ادلعاين ك  بينهما کلماتالالعربية باللغة الفارسية ك اختالط  اللغتُتبُت  تداخلالأف یرل الباحث 
قد ىذا األمر كإليها. تطورىا، من التحدیات اليت  یواجهها ادلًتجم يف رلاؿ الًتمجة من العربية إلی الفارسية 

یلـز األمر الذم . فهم النص كترمجتو ادلًتجمصعب على تُ اليت خطاء األك شاکل نتج عنو كثَت من ادلی
من إجياد  حققوا حتی یت وصالنصکلمات   بادلعاجم يف كثَت منلالستعانة ُت من غَت ذكم اخلربة ادلًتمج

 .ادلناسب كافئادل
يف ترمجة معنی الکلمات ك إجياد  أف االعتماد علی الذاکرة لادلًتجم من ذكم اخلربة الکافية یر  أما    

فوات التسّد  بل إف مراجعة ادلعاجم تفتح هبادلقصود عملية خاطئة تصيب نص الًتمجة  من ادلعٌت ناسبهاایم
علی خالؼ ما یتصوره ك  آفاقا جدیدة للمًتجم ك تساعده علی اختيار مفردة مناسبة من سلزكنو اللغوم.

و یعرؼ معنی الکلمة عادة ك البارع الیراجع ادلعاجم هبدؼ معرفة معنی الکلمة، إذ إن البعض، فإف ادلًتجم
عادذلا يف اللغة ادلًتجم إليها لمعاجم دلعرفة دائرة مفهـو الکلمة ك حدكد معناىا ك معرفة مایلكن الرجوع ل

 . اساسيات الًتمجة الصحيحةأساس من كأ  یبحث دكمان عن أقرب معادؿ للکلمة يف اللغة ادلًتجم إليهافهو 
قالب  ینظر إلی الکلمة يفعليو أف ّيد نفسو يف دائرة الکلمة بل من جانب آخر، علی ادلًتجم أالیق     

یستددـ العقل ك ادلنطق للوصوؿ إلی ادلعنی أف عليو أف يف إطار النص کما اجلملة ك ینظر إلی اجلملة 
 أبدا يف حدكد ادلعاين الضّيقة ادلوجودة يف ذىنو. ال یظل زلدكداالصحيح، ك هبذا 

 
 الملك سعود  جامعةوعمادة البحث العلمي بأشكر مركز البحوث في كلیة اللغات والترجمة، 

 ي قدمو لهذا البحث.على الدعم المالي ال
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