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Abstract  
The translation of literary texts, especially poetry, is of great importance in the transmission of 

information and the exchange of cultures. However, it also has some difficulties. The translator 

of literary texts must have special conditions, the result of which is a precise and deep 

understanding of the source language and sufficient expert of the target language to convey the 

semantic concept of literary texts. Given that the main purpose of translating from one language 

to another is to find an equivalent to convey meaning and message from the first language to the 

second language, the authors decided to translate some of the verses of the fourth book of 

Masnavi into Arabic in an analytical descriptive, comparative way. The authors decided to 

compare the Arabic translations of Masnavi with its Persian text in a descriptive-analytical way, 

to criticize the field of words and phrases of the Arabic translation, and to determine the degree 

of success of the translator. The results of the study and analysis show that the criteria of 

accuracy of translation have not been observed in some cases in the Arabic translation of poems, 

and Ali Abbas Zolikheh has not been very successful in translating the semantic concept and the 

dominating spirit of Rumi's poems. The translator, while adhering too much to the word-to-

word translation and the source language, has distorted the meaning and concept of the Iranian 

poet.  
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 چکیده
 ادبای  متاون  متارجم  دارد. نیاز  هاایی دشواری حال،این با .استهم م بسیار هافرهنگ تبادل و اتاطاّلع انتقال در شعر ویژهبه ادبی متون ترجمة

 ادبای  متاون  معناایی  باار  انتقال برای مقصد، زبان به کافی طتسلّ و مبدأ زبان عمیق و دقیق درك آن، نتیجة که باشد داشته ایویژه شرایط باید

 دوم زباان  باه  نخسات  زباان  از پیاامی  و معنای  القای برای معادل یافتن دیگر، زبان به زبانی از ترجمه هدف تریناساسی اینکه به توجّه با است.

 و واژگاان  حاوزة  ،تحلیلای  - توصاییی  روشباه  آن فارسای  ماتن  باا  مثناوی معناوی   عربای  ترجماة  تطبیق با تا شدند آن بر نگارندگان است،

 کاه  داد نشاان  تحلیا   و بررسای  ةنتیجا  ند.سااز  صمشخّ بارهاین در را مترجم تقیّموفّ میزان و ندرا نقد و بررسی کن عربی ترجمة هایعبارت

 انتقاال  در ماواردی  در زلیخاه  عبّاا   علای  و است نشده رعایت اشعار عربی ترجمة در موارد از برخی در ترجمه درستی و تصحّ معیارهای

 مبادأ،  زباان  ةواژباه واژه ةترجما  باه  حاد  از بیش پایبندی ضمن مترجم، است. نداشته چندانی تقیّموفّ ناموال اشعار بر حاکم روح و معنایی بار

 .است کرده مخت  تاحدودی را ایرانی شاعر نظر مورد میهوم و معنا

 .زلیخه عبّا  ،ترجمه نقد ،مثنوی ترجمة ،مثنوی چهارم دفتر تطبیقی، ادبیّات :یکلید واژگان
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 پیشگفتار .9

 . تعریف موضوع9-9

 شامار  باه  اساالم  از پس پارسی متحک و فارسی کهن عرفانی ادبیّات هایکتاب برترین از یکی مثنوی معنوی

 کارده  اساتیاده  مثناوی  شاعری  قالب از هم عطّار و ییسنا مانند دیگری شاعران مولوی، از قب  اگرچه رود.می

 هاای مثناوی  بیشاتر  همانناد  شاعری  دیاوان  ایان  اسات.  برخوردار باالتر ادبی سطح از مولوی مثنوی ولی بودند

 ،یاامبران پ اسات.  کارده  استیاده تصوّف تعلیمات بیان برای ابزاری وانعنبه «داستان» از عمده صورتبه صوفیانه

 نقاش  نیاز  حیواناات  .هساتند  موالناا  مثناوی  یهاا داساتان  اصالی  هاای شخصیت ،بردگان و چوپانان ،پادشاهان

 بارای  روزماره  اتاتّیاقا  از اساتیاده  در را خاود  تبحر مثنوی در مولوی کنند.می بازی هاداستان این در پررنگی

 است. داده نشان عرفانی هایدیدگاه یحتوض

 اثار  ایان  پیراماون  پاژوهش  و بررسی به فارسی، غیر و فارسی از اعم ،ادب پژوهشگران و ناقدان از بسیاری 

 هاا آن ةازجملا  ؛اندپرداخته دنیا یهازبان سایر به آن ترجمة به و ننشسته بیکار نیز مترجمان اند.پرداخته ارزشمند

 است. برگردانده عربی زبان به را مثنوی معنوی جلد شش که کرد اشاره زلیخه ا عبّ علی به توانیم

 و تاعباار  واژگان، حوزة در مثنوی معنوی عربی ترجمة بررسی گرفته، قرار نظر مدّ پژوهش این در آنچه

 بخاورد.  چشام  باه  اشاتباهاتی  و هاا کاساتی  است ممکن یاترجمه هر در که پیداست ناگیته .است اصطالحات

 قبیا   از اصاولی  به باید مترجم عرفانی، متون ویژهبه ادبی متون ترجمة برای که داشت نظر در همواره باید یول

 باه  توجّاه  جملاه،  ارکاان  صاحیح  تشاخیص  عباارات،  و واژگاان  خوانادن  در دقت مبدأ، زبان به کافی آشنایی

 بکوشاد.  هاا آن رعایات  در و باشد پایبند فارسی و عرفانی اصطالحات صحیح درك و متن در نگارشی عالئم

 در کاه  را اشاتباهاتی  و هایکاست ،هاآن عربی ترجمة و شعری هاینمونه تطبیق با تا است آن بر ،روپیش نوشتار

 پیشانهاد  را بهتاری  ترجماة  تیا درنها و نموده مشخص اصطالحات و تاعبار واژگان، حوزة در ،عربی ترجمة

 کند.

 کاه  اسات  پیچیده یندیافر و دیآیم شماربه مختلف یهافرهنگ و اهتملّ بین ارتباطی پ  عنوانبه ترجمه

 روبناایی  و ظااهری  معناای باه  رسیدن برای هاواژه رهگذر از متن شناخت و دارد زبان ةجانبهمه شناخت به نیاز

 زباان  باا  را خاود  اصالی  مقصاود  و درونای  عواطاف  یاسانده ینو یاا  شااعر  اگار  .کافی نه است الزم شرط آن

 او کاالم  یاة ماجاان  باه  رسایدن  کناد،  بیاان  واژگان ورای در یکلّ طوربه و عرفانی و کنایی وار،یهاما استعاری،

 زیارا  ؛دهدیم رخ فراوانیبه شعر ترجمة در ویژهبه مسئله این .است ناشدنی بساچه و دشوار کاری مترجم برای

 باه  هاا زباان  ساختار در بنیادین یهاتتیاو مناسب، یابیمعادل و ینیگزواژه در مترجمان تسلط مشک  برافزون 
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 تاالش  شاعری  یاة مادرون انتقال در باید مترجم رونیازا .انجامدیم متون گونهنیا ترجمة امر در اصولی ناتوانی

 یاترجماه  تعاادل  ایجااد  کاه  هرچناد  باشاد،  نزدیا   مبادأ  ماتن  به است ممکن که جایی تا وی آفرینش کند

   شد.با ناممکن حتّی یا و دشوار ،کام 

 ،زادهو فتحعلای  ی)سایی  اسات  ترجماه  اناوا   دشاوارترین  از یکای  شاعر  ترجمة که داشت دور ازنظر نباید 

 درونای  موسایقی  و قافیاه  وزن، یهاا تیمحادود » اسات.  معمولی زبان با متیاوت زبانی ،شعر زبان (.66 :5634

 ترجماه  درباارة  جاحظ (55 :5611 )اقبالی، «.است شعر ترجمة در عمده موانع و اصلی مشکالت از یکی شعر،

؛ نیسات  روا دیگار  زبانی به زبانی از آن انتقال و ندارد را شدن ترجمه قابلیت شعر، که است گیته شعر ناپذیری

 باه  تبادی   و رفات  خواهاد  ازمیاان  آن زیباایی  و شاود یم باط  نآ وزن و بریده آن نظم ترجمه، صورت در و

 حاصا   ماوزون  شاعر  تبادی   از کاه  اسات  ینثار  از زیباتر اشد،ب نثر خودخودبه که نثری شد. خواهد نثر سخن

 رابارت  همچاون  زماین مغارب  معاصار  نظاران صاحب از بسیاری حتّی و (64 :5356 جاحظ،ر.ك: ) باشد شده

 (.53 :5614 بهرامی،ر.ك: ) اندورزیده تأکید امر این بر 6شلی و 6یاکوبسن رومن ،5فراست

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .9-2

 باه  را عارب  جهاان  ازجمله مرزها یسوآن نظرانصاحب و اندیشمندان توجّه مثنوی معنوی که است یرزمانید

 برگرداناده  عربای  زباان  ازجملاه  مختلف یهازبان به بار چندین مثنوی معنوی آن، دنبال به و نموده جلب خود

 شاناخت  باه  بتاوان  اتا  اسات  برخاوردار  بااالیی  اهمّیّت از و ضروری هاترجمه این نقد و بررسی که است شده

 ملا   ساایر  باه  را هاا آن شایساته  یاگونهبه و یافت دست هاآن یبهاگران آثار و فارسی ادب بزرگان از بهتری

 عمادة  اشاکاالت  شناسایی و زلیخه عبّا  علی ترجمة معرّفی نیز روپیش مقاله اصلی هدف کرد. معرّفی جهان

 معاانی  و اشاعار  از تاری به شناخت ارائة تیدرنها و تاشکاال این کردنبرطرف درراستای تالش و وی ةترجم

 ست.وا نظر مورد

 پژوهش هایپرسش .9-8

 است؟ بوده حد چه تا ناموال اندیشة و مضمون انتقال سطح در عربی ترجمة بودن نارسا یا رسایی میزان -

 است؟ بوده چه هاعبارت و واژگان یابیمعادل در مترجم هایچالش ترینمهم -

 پژوهش ینةپیش .9-4

 شاگرد ، (5613) حاری  ازجملاه  اسات.  شاده  نوشاته  مقااالتی  مثناوی معناوی   هایترجمه ارزیابی و نقد دربارة

                                                                                                                                             
1. R. Frost 

2. R. Jakobson 

3. P. Shelley 



 9811(، تابستان 83)پیاپی  2، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 923
 

 ةترجما  معضاالت  ازجملاه  را آن و کرده بررسی آمریکایی انگلیسی به موالنا اشعار ةترجم در را زداییغرابت

 را بااهم مقایساه   مثناوی  انگلیسای  هاای ترجماه  (؛5636همکااران )  و طااهری  .کناد یم معرّفی 5بارکس کلمن

را  تبریازی  دیاوان شامس   از ایبرگزیاده دشاواری ترجماة غزلیاات     ،(5634) زادهفتحعلای  و ساییی  اند.کرده

 عربای  ترجماة  نقاد  و بررسی حوزة در دارند، اطاّل  پژوهش حاضر نگارندگان تاآنجاکه امّااند؛ بررسی کرده

   است. نگرفته صورت پژوهشی ،مثنوی

 نظری چارچوب و پژوهش شرو .9-1

 و تاعباار  واژگاان،  حاوزة  در تنهاا  را زلیخاه  عبّاا   علای  ترجماة  دارناد  قصاد  نگارنادگان  اینکاه  به توجّه با

 .شود اشاره حوزه این به است الزم دهند، قرار بررسی و بحث مورد اصطالحات

 پیاام،  ایان  عناصار  تارین زیربنایی و یناوّل برای معادل یافتن دیگر، زبان به زبانی از رجمهت برای گامنخستین 

 انتقاال  بارای  زباان،  طریق از ارتباط ایجاد هنگام به زبان سخنگوی (6 :5614 شهپرزاد،ر.ك: ) است واژه یعنی

 برحساب  را واحادها  ایان  و کناد یما  انتخااب  زباان  واژگانی نظام از را واحدهایی خود، مخاطب به موضوعی

 مخاطاب  اختیاار  در خاود  یهاا انتخااب  از یارهیا زنج صاورت به و کندیم ترکیب یکدیگر با زبان نظام قواعد

 تکارار  را کاار  هماین  ترجماه  بارای  ینا یگزواژه فرایناد  در نیاز  مترجم (3: 5616 ،صیویر.ك: ) دهدیم قرار

 بررسای  را متارجم  واژگانی یهابیترک و هاانتخاب ابتدا که است همین نیز ترجمه منتقد کار بنابراین ؛کند یم

 .دکن نقد و

 و کناد یما  رجاو   خود شخصی یهادانسته به یا مقصد به مبدأ زبان یهاواژه برگرداندن هنگام در مترجم 

 یهاا دانساته  باه  وی کاه  دهاد یما  رخ هنگاامی  مترجم اشتباهات از بسیاری .کندیم مراجعه لغت فرهنگ به یا

 رخادادهای  وقاو   ماوازات باه  .اسات  تحاوّل  حاال  در و پویاا  زناده،  عنصری زبانازآنجاکه  کند. اعتماد خود

 و... فلسایی  ناوین  یهاا شاه یاند زایاش  اجتماعی، و سیاسی تتحواّل و تغییر یا و علمی یهاشرفتیپ گوناگون،

 واژگاان  ةترجما  تحاوّل  متارجم  (6 :5614 شاهپرزاد، ر.ك: ) شاود یما  زباان  ةحوز وارد جدید و نو ییهاواژه

 بحاث  در .هاسات انتخااب  و اقادامات  ایان  ارزیاابی  تقاد من ةوظییا  و زناد مای  ییهاانتخاب و اقدامات به دست

 بناابراین  ؛نادارد  وجاود  زباان  در یمعنهم واژه دو هیچ که باورند این بر نظرانصاحب بسیاری ناپذیری ترجمه

 یجاا باه  زباانی  یهاا بافت در توانندینم و نبوده یکدیگر کام  یمعنهم زبان دو در یاواژه دو هیچازآنجاکه »

 :5661 صایوی، ) «.زناد مای  یاابی متارادف  باه  دسات  هاواژه یابیمعادل فرایند در مترجم روند، رکابه یکدیگر

 بار  دال حاد  چاه  تاا  مترجم ةشدارائه معادل ببیند که است این نخست گام در منتقد ةوظیی اسا ، این بر (564

                                                                                                                                             
1. C. B. Barks 
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 یاا  اسات  کارده  ینیزآفرباا  مقصاد  زباان  در را تاأثیر  و عاطیی و معنایی بار همان و است اصلی ةنویسند منظور

 هستند. آن ارزیابی و تحلی  دنبال به روپیش مقالة در نگارندگان که موضوعی خیر؛

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 یهاا عبارت و اصطالحات واژگان، از دقیق درك عدم زلیخه، عبّا  علی ترجمه اشکاالت ترینمهم از یکی

 اشااره  امر این از ییهانمونه به درادامه .شودیم دیده انیفراو به وی عربی ترجمه در موضو  این است. فارسی

 پاردازان نظریّاه  نیتار برجساته  از نایدا است. مبدأ زبان با آشنایی ترجمه در توجّه مورد و مهم نکات از شود.می

 از پیاام  یا   مجادد  بیاان  از اسات  عباارت  ترجماه » است: گیته هترجم تعریف در ناسی،شزبان علم حوزة در

 (61 :5611 آباادی، )شامس  «.نوشاتاری  ساب   رعایات  ساپس  و معناا  رعایات  باا  نخست ،دیگر زبان هب زبانی

 خاود،  درسات  درك باا  بتواناد  اتا  باشاد  داشاته  کاافی  آشانایی  مبدأ زبان اصطالحات و واژگان با باید مترجم

 از خاود  غلاط  تبرداشا  و فارسای  متن با کافی آشنایی عدم دلی به زلیخة عبّا  علی .دهد رائها مناسبی ةترجم

   زیر: بیت در ازجمله ؛است شده اشتباه دچار مثنوی ابیات از بسیاری عربی ةترجم در ،هاواژه از برخی

 ساااات سَاااانی صاااادّیق زیااااد بگویااااد آن
 

 اسااات کشاااتنی گبااار زیاااد بگویاااد ویااان 
 

 (616: 4 ج ،5363 )مولوی، 

 (666 ات:يب یخه،)زل «َم  وسي. ْوم  ظ ل   ز ْيد   قال   هذا و س ِِن، ِصدْيق   ز ْيد   قال   ذاك  » :یعرب متن
 :4 ج ،5615 ی،زماان  ؛616 :4 ج ،5363 ،مولویر.ك: ) است آمده ینس فتح با شروح تمام در «یسَن» واژة 

 از ماأخو   بلناد  :باالیتح  سانی » که است آورده یتب ینا شرح در وبیا هخواج (.55 :6 ج ،5666 یدی،شه ؛46

 باالیتح  سانا  و رابشا  بردن ییجا به ییجا از و کردنیرس کسر: به و دشدنبلن یمعنبه ممدوده الف و فتح به سنا

 (535 :6 ج ،5666 یوب،ا) «.است «یاهیگ نام و یروشن یعنی القصر و

 اسات.  کارده  ترجماه  «سُانی  » به را آن و است (ینس ضم با) «یسُن» واژه، ینا که است کرده گمان مترجم   

 در متارجم  اسات.  مجاو   و پرسات آتاش  یمعناا باه  که گرددیبرم «گبر» واژة به امر ینا تعلّ یادز احتمال به

 اسات  کاافر  یمعناا باه  یمثناو  یگار د یاات اب از یاریبس و یتب ینا در گبر است. رفته خطابه یزن گبر واژة ترجمة

 اسات.  کارده  ترجماه  یمجوسا  به را آن مترجم یول ؛(531 :6 ج، 5666 یدی،شه ؛565 :5613 ی،زمانر.ك: )

 ترجماه  (قاال ) گذشاته  صاورت باه  را آن متارجم  یولا  اسات  یندهآ و حال ی،فارس یتب در «یدگوب» فع  زمان

   است. کرده

 قتل ه. واجب   کافر   ز ْيد   هذا: يقول و شريف ِصديق   ز ْيد   ذلک يقول :یشنهادیپ ترجمة
 زیار  بیات  در «ازقضاا » ترکیاب  است شده اشتباه دچار فارسی متن عربی ترجمة در مترجم که مواردی دیگر از
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 :است

 ازقضاااااا اوّل کاااااه لقیاااااه یکااااای جاااااز
 

 رباااااا دل را او شاااااد و افتااااااد وی بااااار 
 

 (611: 4 ، ج5363 )مولوی،

 (666 ات:يب یخه،)زل الق ْلب م ْسل ْوب   ِمْنها و صار   ل ه   وق ع   الق ضاِء، ِمن   أوال   كان   واحد ة   ل ْقیة   إلا  :یعرب متن
 هواژ یان ا یاب تعر در متارجم  .اسات  یاتّیااق  و یتصاادف  ی،ناگهاان  یامعنبه یفارس متن در ،«ازقضا» عبارت 

 چاون  ییهاا معاادل  از توانسات یما  متارجم  اسات.  آورده (القضناء منن) شاک  همان به را آن و شده اشتباه دچار

 «شادن دثحاا  و آمدنیشپ» یمعنابه «افتاد یو بر» عبارت کند. استیاده (طناراو  عامتوقّ  غری ،ع ر ِضیّا ،مباغتا ،مفاجئا)

 «لنه حند » عباارت،  یان ا یبارا  مناساب  معادل کهیدرحال ؛کرده استیاده «له وقع» عبارت از مترجم یول است،
 است.

 .الق ْلب   منها س ل ب ت و عرضیّا له حد  يذالّ  لاألوّ  اللقاء إلا  :ترجمة پیشنهادی
 صاورت  اشاتباه  هترجما  در ماورد  ود در کاه  کارد  ساتناد ا یار ز یتب به توانیم مترجم اشتباه یهانمونه یگرد از

 است: گرفته

 جنااان یاا  آن باار اساات  ات یاا  زیااد
 

 زیااااان و رناااا  همااااه دیگاااار باااارین او 
 

 (616: 4 ، ج5363 )مولوی،

 (666 ات:يب یخه،)زل «و خ ْسران. أل    ك لُّه   اآلخ رِ  ِِلذا وه و   ِجنان الواحدِ  ِلذاك   وه و   واِحد   ابلذاات ز ْيد  » :یعرب متن
 و  اتاا   یمعناا باه  را آن متارجم  یولا  ؛اسات  شاخص  یا   و نیار  ی  یمعنابه یفارس یتب در « ات ی » 

 نساخة  در «ج ننان» واژة داشاته  نظار  یکلساون ن نساخة  باه  متارجم  ینکاه ا باه  توجّاه  باا  است. گرفته خود یخود به

 (ِجننان) میجا  کسار  باا  واژة یان ا یعربا  ترجماة  در؛ امّا است سپر یمعنابه که است آمده یمج ضمّ به گیته، پیش

   است. بهشت و درخت از پر ةباغچ یمعنابه و (ج نة) جمع یمج کسر با «جنان» است. آمده

 و خ ْسرانه. ضرره يف عامل ولألخر کاجل نان خصالشّ  لذاک لکنه واحدة ذ ات زْيد   :یشنهادیپ ترجمة
 است: یرز یتب یبررس مورد یهانمونه یگرد از

 پرساااااات در آن و بسااااااتندش در باااااااز
 

 اسااات شاااده پاااا آتاااش اومیاااد هماااان بااار 
 

 (615: 4 ، ج5363 )مولوی،

 (666 ات:يب یخه،)زل «بِق د ِمه. الناار   ت ْشت ِعل   ذاتِهِ  األم لِ  على ذاك، البابِ  وعاِبد   ج ديد   ِمنْ  الباب   أ ْغِلق  » :یعرب متن
 عباارت  از تار روان ،«للبناب دالعابن ذلنک» عبارت از استیاده هرچند است. اشکال از یخال ةترجم نخست مصرح

 یوصای  ییبا ترک کاه  «درپرسات » اوّل اسات  رفتاه  کارهب اصطالح چند یفارس متن در است. «ذاک البناب عابند»
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 ی،زماان ر.ك: ) اسات  صاود مق در  شادن گشاوده  یادوار  ام و مراقاب  که یکس یعنی ؛است در پرستندة یمعنا به

 یمعناا  در را آن شارا  یزعبادالعز  و ناشاکیب  و قارار بای  یمعنا در را آن یدیشه که «پاْآتش» دوم (61 :5615

   (.3 :4 ، جتایب ،شرار.ك: ) است دانسته یزروت و شتابان ییکنا

 یان ا پرسش ،«است کرده ورشعله را درپرست آن یپا آتش،» :یدکن نگاه مترجم یعرب متن ةترجم به حال 

 باودن چابا   و شاتابان  یاا  درپرسات  باودن قراریبا  و تااب یب» عبارت، ینا از زبانعرب مخاطب یاآ که است

 اساتیاده  معناا  یان ا انتقاال  یبارا  «لنه قنرار ل» همچاون  یگرید معادل از مترجم بود بهتر .شودیم توجّهم را ،(یو

 .کردیم

   األم ِل. نفس على للوصول له قرار   ل للبابِ  العاِبد   وذلک ج ديد   ِمنْ  الباب   ين ْغل ق   :یشنهادیپ ترجمة

 ینادرسات  ترجماة  جهیدرنت و شده اشتباه دچار یفارس زبان دستور یهانقش یصتشخ در مترجم یزن یرز یتب در

 است. داده دستبه یتب از

 کااااار مااااردِ ای شاااامربرماااای همچنااااین
 

 هااازار تاااا کاااس یکااای از ایااان نسااابت 
 

 (615: 4 ج ،5363 )مولوی،

 (666 ات:يب یخه،)زل «أ ْلف. إىل واحد   ْخص  ش   ِمنْ  هذا واْنِسبْ  ر ج ل، أي األْمر   اْعت ِبِ  وهكذا» :یعرب متن
 شاخص.  هازار  باه  شاخص  یا   از را ینا بده نسبت و برشمر را کار ینا مرد، یا :یدبنگر یتب یعرب ترجمه به

 برد. نخواهد یپ موالنا یاصل مقصود و معنا به یتب ینا خواندن با زبانعرب مخاطب که است معلوم کامال 

 «عما   مارد  و یاق ال مارد » یمعنابه «کار مرد» یفارس یتب در است. رفته خطابه «کار مردِ یا» عبارت در مترجم

 در برشامر  میعاول  کاه  درحاالی  است. گرفته نظررد «برشمر» میعول را کار مترجم، اامّ ؛است شده واقع منادا و

 ارائاة  باه  جار من ی،فارسا  زباان  دساتور  فهام  در اشاتباه  اساا ،  یان ا بار  کاار.  نه است «...ینا نسبتِ» یفارس یتب

 است. شده یواژگان حوزة در نادرست یاترجمه

 .رجل ألف إلی رجل من هذا نسبة العمل ر ج ل ای خذ وهكذا :ترجمة پیشنهادی

 :است نکرده ارائه موالنا یاتاب از یقیدق ترجمة مترجم یزن یرز متن در

 دروغ در شاااد خیااای صااادقت جاااوهر. 5

 فااااش و پیااادا تااان دوغ ایااان هااااساااال. 6

 ایبنااااده رسااااولی، حااااق سااااتدفر تااااا. 6

 فاااان بااااه و هنجااااار بااااه بجنبانااااد تااااا. 4
 

 دوغ طعااام انااادر روغااان طعااام چاااوهااام 

 الش و فاااااانی انااااادرو جاااااان روغااااان

 ایجنبانناااااااااااده خُمااااااااااار ه در را دوغ

 مااان باااود پنهاااان کاااه مااان بااادانم تاااا
 

 (466: 4 ، ج5363 )مولوی،
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، ظناِهر   الثُّمال نة   والب ند ن   ِسني  . 6 الثُّمال ة. ط ْعمِ  يف الزاْيت ط ْعمِ  ِمْثل   الك ِذب، ِمن   خاِفیا   صار   ِصْدِقك   ج ْوه ر  . »6 :یعرب متن  ٍ  و فنا
. فنان   فینهِ  النرُّو ِ  و ز يْنت  ٍ رِكنا   ،ر س ننول ع ْبندا   احل نقُّ  أ ْرس نل   أنْ  إىل. 3 و م نتش ّا . 6 اخل ْمنر ة. يف للثُّمال نةِ  ُم  ن  أِلْعل ننم   و ف نن، ِبِ ْسنل وب   ح نراك   ح 
ِْفیاا . يفا  كان   م نْ   (666 ات:يب )زلیخه، «َم 
 ریختاه  آن در راساتی  و صاداقت  کاه  ردهآو شامار باه  ظرفی سانهب را دروغ شاعر فارسی، نخست بیت در 

 را «دروغ در» عبااارت نخساات مصاار  در متاارجم امّااا ؛اساات دانسااته روغاان ظاارف زنیاا را دوغ و اساات شااده

 باا  امّاا  ؛دارد تعلیا   معناای  عربای  ةترجما  در «ِمنن» ساخن،  دیگربه ؛است کرده ترجمه «الکنذب منن» صورت به

 يف» یعنای  ؛نماود  ترجماه  ظرفیت صورتبه نیز را آن باید ،است صداقت و راستی ظرف «غرود» اینکه به توجّه
   .«الکذب
 جاانی  و اسات  دوغ مانناد  کاه  تنای  یعنی هستند تشبیهی اضافة هردو، «جان روغن و تن دوغ» دوم بیت در 

 کارده  ترجماه  «الثُّمال نة   الب ند ن  » به و آورده وصیی صورتبه را تن دوغ اشتباهبه مترجم امّا ؛است روغن نندما که

 روغان  تشابیهی  اضاافة  متارجم،  .کارد یما  ترجمه «اجلسند َمنی  ای اجلسد مثالة» صورتبه باید که درحالی است.

 «سنني» عباارت  از ،هاا ساال  برای مترجم که بود تربه همچنین ؛النرُّوِ ( ز يْنت) است کرده ترجمه یدرستبه را جان
 .کردمی حذف آمده «والبدن» از پیش که را واو حرف و کردیم استیاده

 در واژة ایان  اسات.  فارسای  بیات  در «خماره » واژة یکای  دارد، وجاود  عماده  اشکال چند نیز سوم بیت در 

 واژة  یا   عمیاد،  و معاین  و خادا )ده «دن و کوچاه  خام  خمباره،  خمچه،» صورتبه فارسی هایلغت فرهنگ

نر ة» صاورت باه  آن متارجم  شاود، ده مای یا د ترجمه در که طورهمان امّا ؛است شده ترجمه خمره(  ترجماه  «َخ 

نر ة» واژة کهدرحالی است. کرده  از ناشای  امار  ایان  نگارناده  اعتقااد  به است. فارسی شراب معنای در عربی «َخ 

 اساتیاده  «برمیا   یاا  دن» واژة از خُماره،  یجاا به توانستیم مترجم است. فارسی زبان با مترجم کافی آشنایینا

 کند.

 اسات.  فارسای  کناایی  اصاطالح  یا   از یظای اللّتحات  ةترجما  ةارائ است، وارد مترجم بر که دیگری اشکال

 جها   پوشاش  از را عقا   و جداساختن دروغ از را راست» معنایبه «جنبانیدن خمره در دوغ» بیت دوم مصر 

 را مهام  ماورد  ایان  مترجم امّا ؛(445 :6 ج، 5666 شهیدی،ر.ك: ) است «ساختنجدا بد از را نی  و برآوردن

 از زباان عارب  مخاطاب  کاه  رودینما  گماان  و ؛است ساخته منتق  عربی زبان به یظیاللّتحت صورت همان به

رِكا  » عربی عبارت  دریابد. را ایرانی شاعر اصلی صودمق و معنا شراب( در دوغ دهندةحرکت) «اخل ْمر ة يف للثُّمال ةِ  ُم 

 نقاد  باه  ساپس  ،کارده  ترجماه  را فارسای  بیت ابتدا .دید توانمیروشنی به آخر بیت در را مترجم فاحش اشتباه

 پردازیم:می ترجمه
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 باوده  پنهاان  «مان » میاان  در «مان » که بدانم من که دهد تکان قدرآن مهارت و اسلوب با را کوزه رسول، آن تا

 کاه  بادانم  تاا  بنگریاد:  عربای  متن ترجمة به است. نکرده درك اصال  را دوم مصر  معنای ترجمم ظاهرا  است.

 چاه » صاورت به ،است ربطی ایهواژ که فارسی بیت در را «که» واژة مترجم است. بوده پنهان من در کسی چه

 در «م نن» هاینکا  ضامن  نادارد.  وجاود  پرسشای  اصاال   بیت این در که درحالی ست.ا کرده ترجمه «م ن» «کسی
 است. نشده لحاظ ترجمه در امر این که آمده تأکید برای من، بدانم عبارت

نْوه ر   اختفی. 6 :پیشنهادی ةترجم  اجلسند مثالنة طويلنة وملندة. 6 الثُّمال نة. ط ْعنمِ  يف الزايْنت ط ْعنم   خیتفني کمنا الك نِذب يف ِصنْدِقك   ج 
. فنان   فینهِ  النرُّو ِ  ز ْيت و   فاٍ و ظاهر  ٍ . 6 الباطنل(. منن )احلنق الکنذب منن الصند  میینز ر س نول ع ْبندا   اهلل يْرس نل   أن إىل. 3 و م نتش
ّا   داخلي. )أان( اختفت ِبن أان أِلْعل م   و ف ن، ِبِ ْسل وب   حی راك   ح 

 باه  را آن متارجم  ولی (66 :6 ج، 5666 شهیدی،ر.ك: ) است آزردگی و دلتنگی معنای به زیر بیت در سیری

 .است دلتنگی بیت این در موالنا منظور کهدرحالی است کرده ترجمه یری()س «بعالشّ »

 مااااالل و ساااایریّ ز ایماااان شااااوی تااااا
 

  والجااااالل زیاااان لااااه اهلل کااااان گیاااات 
 

 (615: 4 ج ،5363 )مولوی،

ّا » :یعرب متن  (666 ات:يب خه،ی)زل «اجلشل. ذو ل ه اهلل كان   قال   هذا ِمنْ  وامللل، ِمْنه   الشب عِ  ِمن   آِمنا   ت ِصرْی   ح 
 منن» صاورت باه  ییظاللّتحت به را آن مترجم ولی «خاطر همین به دلی ، همین به» یعنی ؛دارد تعلی  معنای زین
   است. کرده ترجمه «هذا

ّا  :پیشنهادی ترجمة  ل ه. اهللّ  كان   (هللّ  کان )من ذواجلشل قال   هنا من وامللل الکأبة ِمن   تتحرر ح 

 ترجماه  اوّل مصارا   از پیوسته قید که درحالی است. دعاکردن پیوسته معنایبه زیر بیت در «دنیدرکش دعا در»

 :شودینم برداشت

 دیکشااااایدرمااااا دعاااااا در را عاااااوان او
 

 رساااید  راحااات چناااان را او عاااوان کاااز 
 

 (615 :4 ج، 5363) 

 (666 ات:يب یخه،)زل «الراح ة. تِْلك   ِمْثل   ْته  و ص ل   الشُّر طِ  أولئك   ف ِمنْ  للشُّر ط ، الدُّعاءِ  يف ماض   و ه و  » :عربی متن
 زباان عارب  مخاطاب  باه  دارد وجاود  فارسای  بیات  در کاه  را کثرتی معنای هرگز «الندُّعاءِ  يف ماض   و ه و  » عبارت

 .دهدینم انتقال

 احة.الرّ  تلک وصله يذالّ  هو ألنه دائما للحارس يدعو أخذ فهو :پیشنهادی ترجمة

 داده انتقاال  عربای  زباان  باه  ییظاللّتحت ورتص را آن مترجم امّا ؛دارد کنایی یمعنا زیر بیت در «کابین» واژة

 ببرد. پی شاعر اصلی میهوم و معنا به زیر ترجمة خواندن با زبانعرب مخاطب که رسدیم نظربه بعید و است
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 کااار یوجااوجساات بااه درافکناادش چااون
 

 بیاااار کاااابین کاااه بسااات، در آن از بعاااد 
 

 (611 :4 ج ،5363)

 (663 ات:يب )زلیخه، «.امل ْهر هات أنْ  ذِلك   بن ْعدِ  ِمنْ  الباب   أ ْغل ق   األ ْمر، و ط ل بِ  البْحثِ  يف أْلقاه   ِحْي  » :عربی متن
 آن متارجم  کاه  اسات  فارسی بیت در کابین واژة آن مشک  تنها است کرده هترجم یخوببه را بیت این مترجم

 هنگاام  باه  کاه  اسات  مبلغی و مهریه معنای به لیظا  کابین است. کرده ترجمه المهر هب یاللیظتحت صورتبه را

ر.ك: ) اسات  بسایار  مجاهادت  و ساعی  ،بااال  بیات  در آن از مقصاود  امّاا  شاود می مقرر مرد  مة بر نکاح عقد

 واژة از «ملهنرا» واژة یجاا باه  یا دهد توضیح پاورقی در را امر این توانستمی مترجم (4 :4 ، جتابی اکبرآبادی،

 کند. استیاده «اجملاهدة و يعالسّ »

 .يعالسّ  هات قال و ذلک بعد الباب   أ ْغل ق   األ ْمر و ط ل بِ  البْحثِ  يف أْلقاه   ِحْي   پیشنهادی: ترجمة
 است: نکرده درك را فارسی بیت نخست مصر  عنایم خوبیبه مترجم نیز زیر بیت در

 پوساات هساات نمایاادماای هسااتت آناا 
 

 اوسااات اصااا  نمایااادمااای انیفااا وآنااا  
 

 (466 :4 ج ،5363 )مولوی، 

 (666 ات:يب )زلیخه، «أ ْصل ه. فانیا   يت ظاه ر   الاذي و ذاك   اجلِْلد، ه و   ظاِهرا ل ك   ي ْظه ر   الاذي ذاك  » :عربی متن
 نیسات.  بایش  پوساتی  درواقاع  کناد،  ما   جلاوه  حقیقای  هساتی  نظارت به آنچه که است این فارسی بیت معنای

 صاورت باه  آن متارجم  امّاا  ؛است حقیقی هستی تو نظربه آنچه که است این معنایبه «نمایدمی هستت» بارتع

نر  »  ترجماه  صاورت نیباد  را آن متارجم  باود  بهتار  نیسات.  دقیقای  ترجمة که است کرده ترجمه «ظناِهرا ل نك   ي ْظه 

 :کرد یم

 اصش. إل لیس معدوما و فانیا تعتبه ما کل و جلدا إل لیس احلقیقي وجود ک تعتبه ما کل پیشنهادی: ترجمة
 است: زیر بیت مترجم اشتباه هاینمونه دیگر از

 بااااود گنااااگ اصاااالی کاااارّ هاااار دائمااااا 
 

 شااانود ماااادر از کاااه شاااد کاااسآن نااااطق 
 

 (466 :4 ج، 5363 )مولوی، 

ع   الاذي الشاْخص   ه و   النااِطق   دائما ، أ ْبك م   ي ك ون   أ ْصِلي أ ص مِ  ك لُّ » :یعرب متن  (666 اتيب یخه،)زل «األ م. ِمن   َسِ 
 یمعناا  باه  یفارس متن در «یاصل کرّ» است. نکرده عم  خوب «یاصل کرّ» واژة انتقال در مترجم یزن باال یتب در

 برد.یم بهره «املیشد و الفطري» چونهم ییهاواژه از «یاصل» واژة یجابه مترجم بود بهتر است. یمادرزاد کر

ع   الاذي ه و   النااِطق   دائما ، أ ْبك م   ي ك ون   (یشد)ابملي فطر  أ ص مِ  ك لُّ  :شنهادییپ ترجمة  األ م. ِمن   َسِ 
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 گیرینتیجه .8
 و مثناوی  ابیاات  از صحیح یاترجمه ارائه در بسیاری موارد در زلیخه که شد روشن مثنوی معنوی چهارم دفتر بررسی با

 ترجماة  ارائاه  زلیخاه،  ترجماه  اشکاالت نیترمهم از است. بوده ناتوان زبانیارسپ شاعر اندیشه و مضمون درست انتقال

 خاود  زباان عارب  مخاطاب  بارای  را ایرانای  شااعر  مراد و فارسی بیت معنای موارد، از بسیاری در که است یاللیظتحت

 ،هاا  واژه از برخی از خود غلط برداشت و فارسی متن با کافی آشنایی عدم دلی به زلیخة عبّا  علی است. کرده مخت 

 هاای  ترکیب معانی درك از نیز، موارد برخی در زلیخه .است شده اشتباه دچار مثنوی ابیات از بسیاری عربی ةترجم در

 در اصاطالحات،  و عبارت معنای درست درك وجود با زلیخه دیگری موارد در است. بوده ناتوان مثنوی معنوی ابیات

 عربای  و فارسای  های واژه بودن یکسان دلی به مترجم نیز دیگری موارد در است. کردهن عم  خوبیبه دقیق معادل ارائة

   است. نموده بیان نادرستی ترجمة فارسی، ابیات گذاری حرکت در دقت وعدم

 از بایش  التازام  باشاد:  ماوارد  ایان  تواندیم هاعبارت و واژگان یابیمعادل در مترجم احتمالی اشتباهات عوام  ترینمهم

 ابیاات  یهاا عباارت  و اصطالحات ،هابیترک واژگان، از درست درك عدم لیظ، به لیظ یا یظیاللّتحت ترجمة هب حد

 خاود،  ماادری  و عربای  زباان  باا  کاافی  آشانایی  عادم  ماواردی  در حتّی و فارسی زبان با کافی آشنایینا ،مثنوی معنوی

 واژگاان  و اصاطالحی  معاانی  باه  یتاوجّه بای  ،اظالیا  نادرسات  خواندن عربی، با فارسی یهاواژه از برخی بودنکسانی

 است. مثنوی معنوی ابیات ةترجم برای وی یزدگشتاب آخر مورد و فارسی

 و مآخذ منابع
 علمی و فرهنگی.: تهران .عربی کالسی  شعر ترجمة در گامی .(5611) عبّا  اقبالی،

 لکهنو. سنگی چاپ .مثنوی شرح .تا()بی محمّدولی اکبرآبادی،

 .تهران: اساطیر، تصحیح، محمّدجواد شریعت .اسرار الغیوب شرح مثنوی معنوی .(5666)ه واج، خوبیا

 .45-51، (46-46) 56، های قرآنیفصلنامة پژوهش .پردازان ترجمهنظریّه .(5614محمّد ) بهرامی،

 احلليب. البحانژ مصطفي مطبعة :ةالقحاهر  .احلیوان .(5691) حبر بن عمرو عثمحان ابو حاظ، اجل
 جحا.يب .الرومي الدین جلالل املعنوي املثنوي .ات()بی عبحاس علی خه زلی

 .اتاطاّلع :تهران .چهارم دفترمثنوی معنوی  جامع شرح .(5613) کریم زمانی،

 مان  ةمختاار  غزلیاات  موردپژوهاناة  )بررسای  عرفاانی  زبان ترجمة دشواری .(5634) زادهفتحعلی نجمه و محسن سییی،

 .66-66 ،(56) 6 ،عربی ادبیّات و زبان در ترجمه هایوهشپژ .تبریزی( شمس دیوان

 هتران. دانشگحاه هتران: .ومیالرّ  البلخی الدبن جالل حممّد خداوندگحار موالان مثنوی ترمجة يف اآلاثر جواهر .ات()بی عبدالعزیر  شرا
 پار.چا :تهران .فارسی به عربی از کاربردی ترجمة و ترجمه تئوری .(5611) حسین آبادی،شمس

   .سمت :تهران .شدهترجمه آثار بررسی و مقابله .(5614) کتایون شهپرزاد،

 ی. گ ن ره ف و ی م ل ع :ران ه ت .شهیدی مثنوی شرح .(5666) جعیری شهیدی،
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 .565-566 ،(64 و 66) اعداد ،کل  ةمجلّ .ترجمه نقد ةشیو .(5661) کوروش صیوی،

 .51-6، (6) 5 ،ترجمه مطالعات .ترجمه مندنظام نقد در بانیز درون مالك چند طرح .(5616) -----------
 بری . :لندن .نیکلسون رینولد تصحیح: .مثنوی معنوی .(5363) بلخی ینالدّجالل مولوی،

 

 



 

 بحوث في األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 181-121، صص. 1441(، صیف 83) 2جامعة رازي، الّسنة العاشرة، العدد 

 زلیخه( عبّاس يعل ترمجة )دراسة للمثنوي ابعالرّ  لكتاب ةالعربیّ  الرتمجة يف والعبارات الكلمات مطابقة

 1انهید اایزي
 ة، جامعة حر، طهران مرکز، طهران، إيرانة اآلداب والعلوم اإلنساني  ي  ة وآداهبا، كل  غة العربي  الل  فرع كتوراه يف د  ال ةطالب

 2يولو  سیمنی
 إيران ،طهران ،مرکز طهران ،حر جامعة ،ةاإلنساني   والعلوم اآلداب ةي  كل   ،وآداهبا ةالعربي   غةالل   يف مشارك أستاذ

 22/8/1441القبول:   26/1/1441الوصول: 

 امللّخص
 يكددون أن جيدد  عوابب لص ددا بعدد  العمدد  هلدد ا فدد ن   ،ذلدد  ومدد  قافددات الث   وتبدداد  املعلومددات نقدد  يف یکدد   ةي ددأه   ذات ،عرالش دد ةخاص دد ،ةاألدبي دد صددو الن   ترمجددة تعددد

 ة األدبي دد صددو للن   اليلالددد   مدد احل لنقدد  املسددتهدفة غددةالل   يف الكددايف حك والددت   املصدددر غددةلل   وعميدد  دقيدد  فهدد  إىل ييدد د   ام دد ،ةخاص دد شددرو  ةاألدبي دد صددو الن   ملددمج 
 مجددةالم   مبقارنددة فددونامل ل   رقددر   ،انيددةالث   غددةالل   إىل األوىل غددةالل   مدد  سددالةوالر   عدد امل إلحيددا  املعادلددة کشدد  هددو أخددر  إىل لغددة مدد  مجددةالم   مدد  األهدد  الغددر  أن   إىل ظددرابلن  
 ةح  الص د يریمعدا أن   راسدةالد   نتداج  أظهدرت دد الص د هد ا يف املدمج  جندا  یمدد اندو يعي  و  يلد حتل - وصدف  مدنه  سدا أ یعلد الفارسد  هانص د مد  املعندوي للمثنوي ةالعربي  
 وأن    ياملولددو  شددعر حتكدد  يتال دد و والددر   اليلالددد   العدد   نقدد  يف يددن   مل يخددةزل عب ددا  علدد  وأن   ،احلدداالت بعدد  يف للقصدداجد ةالعربي دد مجددةالم   يف تددراع   مل تهدداودق   مجددةالم  

    يرايناإل اعرالش   يريده  يال   مع   يعط   املصدر، غةابلل   مسکوالت   ابلکلمة الكلمة بممجة كثریا   التزم املمج 

  يخةزل عب ا  مجه،الم   نقد ،املثنوي ترمجة ،للمثنوي اب الر   الکتاب املقارن، األدب :یسیةالّرئ تاملفردا

                                                                                                                                             
 nahedayazi28@yahoo.com                  العنوان اإللکموين:1
 dr.simin.valavi@gmail.com               العنوان اإللکموين للکات  املس و : 2
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