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چکيده
وی با وجود . را به زبان شعر ترجمه نموده است مولوی« نامه نی»م( 0798-0881و شاعر سوری، محمد الفراتی) مترجم

موفق نبوده است. لذا این  مولویاستعاره و کنایه موجود در زبان آشنایی با زبان فارسی گاه در فهم، دریافت و انتقال 

در ود موج استعارات و کنایاتسعی دارد به بررسی و ارزیابی دریافت معنایی  ،تحلیلی -جستار با استفاده از روش توصیفی

، شکاف های مترجم گردد با وجود تالش می ، توسط محمد الفراتی بپردازد که در پی آن برای مخاطب روشننامه نی

گردد که فهم مقصود اصلی بسته به  خورد. همچنین روشن می گزینی در ترجمۀ وی به چشم می در معادل  معنایی و نارسایی

شود که مترجم با مبنا قرار دادن متن مبدأ  دنبال آن برای خواننده روشن میو به درک معانی پوشیدۀ واژگان و تعابیر دارد 

بازداشته و  مولویو استعاری وی را از رسیدن به پیام کنایی وجود مفاهیم ، گاه اماتالش نموده در نقل معانی امین باشد، 

نتوانسته پی به مقصود شاعر ببرد، در نتیجه ترجمۀ لفظی را اختیار نموده که معنا و عناصر فرهنگی زبان مبدأ در آن نادیده 

 گرفته شده است.

نقد ترجمه، استعاره و کنایه. فراتی،د المحمّنامه،  نی ادبیات تطبیقی، واژگانکليدی:

                                                           
 03/1/0379تاریخ پذیرش:    22/00/0371تاریخ دریافت:  .0
  motaseifi2002@yahoo.comنویسندۀ مسئول: رایانامه. 2

  fatemeh.sarparast@yahoo.com. رایانامه:3



 0379 تابستان، 31تم، شمارۀ شنامۀ ادبیّات تطبیقی، سال ه / کاوش91

7.پيشگفتار
 .تعریفموضوع7-7

فهم ،و استعاری کنایی، تعابیر رمزیکاربرد پربسامد است که « نامه نی»وی مول ماندگار یشعرهایکی از 
ترجم در بیان دوباره و بازآفرینی اندیشۀ م ،توجه به این ویژگی بادشوار ساخته است.  مترجمآن را برای 

شود و قادر نخواهد بود به بطن متن و مقصود نهایی دست یابد. لذا ترجمه که  با چالش روبرو می شاعر
ط کامل مترجم به مستلزم تسلّ ،توان آن را بازسازی و بازپروری یک متن در زبانی دیگر دانست می

 ،. بنابراینتاسهای ثانویه )درون زبانی( متن مبدأ  های اولیه )برون زبانی( و داللت عناصر و داللت
به دشواری ایهام  است و  یعنی استعاره، کنایه ؛مایۀ آن مجاز بدیهی است درک و دریافت زبانی که بن

شودکه  ها و خطاهایی در بازآفرینی مترجم در زبان مقصد مشاهده میلغزش ،در نتیجه شود.حاصل می
به توانایی بر زبان مقصد دانست  جهل و ناآشنایی نسبت به موضوع و اکتفا نمودن»توان عامل آن را  می

که موجب بروز خطا و لغزش در ترجمۀ وی شده و از طرفی خطای در استدالل نیز از عیوب مترجم 
« طریق تفسیر نادرست محتوا از معنای اصلی متن خروج کرده است از بوده است. بدین صورت که

بدیلی از آن  ،ده که در متن اصلیو مفهومی را در زبان مقصد جایگزین آن نمو (200 :2100 مصطفی،)
 شود. برایش یافت نمی

م( شاعر و مترجم معاصر عربی از 0798-0881مشهور به فراتی) ،بن محمود  اهللء عطا  بن  محمد
به مدت چهارده سال به تنهایی و  فراتی»است.   را ترجمه کرده ویمولکه اشعار است جمله کسانی 

بدون معلم، زبان فارسی را فرا گرفت و سفرش به عراق، بحرین و ایران و ارتباط مستقیم او با این زبان، 
( و در نتیجه آثار ارزشمندی از جمله 023:0797، )شوحان« امکان یادگیری بیشتر آن را فراهم آورد

 نموده است. را به عربی ترجمه مثنوی معنویای از  گزیده
موجود در  هایهو کنای هاهاستعارنگارنده در این پژوهش به دنبال بررسی و ارزیابی ترجمۀ وی از 

تسلط مترجم به  علی رغم آشنایی وبرآمده تا از این رهگذر برای مخاطب روشن شود که  « نامه نی»
ود را از دست داده و مترجم به واژگان و تعابیر متن اصلی در زبان مقصد بار معنایی خ اما ،زبان فارسی

ها و عبارات  لذا بر آن شدیم تا ترجمۀ استعاره بر نیامده است. مولویدرستی از عهدۀ انتقال پیام 
مورد واکاوی و نقد قرار ، که توسط فراتی به زبان عربی درآمده را مثنوی« نامه نی»وار در روایت  کنایه

پژوهش دهیم تا به دنبال آن میزان توفیق فراتی در انتقال درونمایۀ شعری برای مخاطب روشن گردد. 
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مخاطب روشن گردد که دریافت کننده در را در پیش گرفته تا برای تحلیلی  - توصیفی روشحاضر 
چه میزان در انتقال درونمایۀ اشعار به و تا برخورد با تعابیر استعاری و کنایی چه روشی در پیش گرفته 

 ؟زبان مقصد موفق بوده است
7-8.هدفضرورتواهمّيّت،

از آنجایی که محمد الفراتی با ترجمۀ شاهکارهای ادب فارسی خدمت شایانی به شناساندن اینن ادبینات   
ه نمنوده  زبانان نموده است، آشنایی با وی و مهمتنرین آثناری کنه ترجمن      در جهان بخصوص میان عرب

و از سنوی دیگنر ترجمنه بنه عننوان ابنزاری        های اهمیت و ضرورت اینن تحقینق باشند    تواند از جنبه می
های مختلف از دیرباز نقنش مهمنی را در ایجناد پیونندهای فرهنگنی، اجتمناعی و        ارتباطی میان فرهنگ

و بررسنی مینزان    موالننا  نامنه ننی محمند الفراتنی از    داشته است، حال واکناوی ترجمنۀ   ها ادبی میان ملت
هنای دیگنر اینن پنژوهش اسنت کنه نتنایآ حاصنل آن          موفقیت وی در انتقال پیام مبدأ به مقصد از جنبه

های مختلنف علنوم انسنانی از     تواند مورد استفاده و توجه پژوهشگران عالقمند و دانشجویان در رشته می
.جمله: زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و ترجمه قرار گیرد

7-0.پرسشپژوهشهای
 ای در پیش گرفته است؟ به زبان مقصد چه شیوه مولویهای زبان  محمد فراتی برای انتقال استعاره .0

 بوده است؟ متن مبدأچگونه از کنایات فراتیدریافت  .2

7-3.پژوهشپيشينة
هایی به  صورت گرفته، ولی اندک پژوهش مولوی«نامه نی» بسیاری در رابطه با های پژوهشمطالعات و 

هایی که در مورد  از جمله پژوهش. است  پرداخته با متن اصلی« نامه نی»ۀ عربی ترجم تطبیقیبررسی 
 وارد ذیل اشاره کرد: متوان به  صورت گرفته می« نامه نی»
علی اصغر میر  زاده، نامه نوشتۀ راضیه حجتی مقال( درگفتمان نی -گرا )حال عناصر زمینه بررسی -0

 .29-24، صص0372، تابستان 2، شماره 4باقری فرد و اسحاق طغیانی، فصلنامۀ جستارهای زبانی، د 
نامه، گرای حاضر در گفتمان نیای از عناصر زمینهنویسندگان در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل پاره

پرداز ض و بسط کالمی اهمیت گفتهاز جمله ضمایر شخصی، اشاره و عناصر زمانی و با طرح مسألۀ قب
 اند.تر کردهاند و سپس نیت گوینده را در نزد مخاطب شفافرا نشان داده
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زاده، فصلنامۀ لسان مبین، سال دوم،  از رضا سمیع مولوینامۀ  سینا و نی پژوهشی پیرامون عینیۀ ابن -2
ایسۀ بین دو اثر، یعنی عینیۀ ابن در این نوشتار به مق. 42- 28، صص0371، تابستان 4دورۀ جدید، شمارۀ

اند که هر دو این بزرگان نامۀ موالنا پرداخته شده است و نگارندگان به این نتیجه دست یافتهسینا و نی
پذیری و اند و در عین افتراق وجه مشترک هر دو کالم دلمطلب را خواندنی و دلنشین بیان کرده

الحتی از تحسین قلبی خواننده و در موالنا با چاشنی ترحم دلنشینی آن است. در بوعلی سینل همراه با م
 همراه است.

پادشاه و »و داستان « نامه نی»روایت )مقایسۀ دستور زبان روایت در  در معنا و نحو ارتباط در تأملی -3
 فارسی، سال نثر و نظم شناسی سبک تخصصی راضیه حجتی و طاهره صالحیان،  فصلنامه«(: کنیزک

نگارندگان در این مقاله تالش  .020-011، صص21پیاپی شمارۀ ،0372 –تابستان – دوم شماره – ششم
ها و مضامین متعددی از قبیل مایهاند تا از خالل تهیه و ترسیم دستور زبانی، به دریافت درونکرده

به ها حضور دارد، دست یابند. مضامین عرفانی، کالمی، تعلیمی و غنایی که به شکل پوشیده در حکایت
گونۀ آن، هدف اصلی عبارت دیگر بررسی معانی و اغراض ثانویه متن از طریق ساختار کالن روایت

 نگارندگان بوده است.
نقد هیچ یک از آنها به  نویسندگان در گردد که با مطالعه و بررسی مقاالت نوشته شده، روشن می

مورد تطبیق قرار  را با متن اصلیو بازتولید مترجم نپرداخته  «نامه نی»استعارات و کنایات  ترجمۀ
با محور « نامه نی»به دیگر سخن تا کنون پژوهش مستقلی در باب نقد و ارزیابی ترجمۀ عربی اند.  نداده

داشته است،   قرار دادن این نکته که مترجم تا چه اندازه در امر انتقال مفاهیم استعاری و کنایی توفیق
 .از نظرها دور مانده استپژوهش مستقلی صورت نگرفته و این امر 

7-5.روشنظریچارچوبوپژوهش
بنا   باشد و می ای کتابخانه شیوۀ به اطالعات شیوه گردآوری تحلیلی و -توصیفیج روش تحقیق در این 

تا کتابهایی را که به عنوان منبنع اصنلی موضنوع     شدههای داخل و خارج کشور سعی  مراجعه به کتابخانه
به نقدد   نگارنده آوری اطالعات مربوط اقدام شود. استفاده از فیش برداری به جمع، تهیه گردد و با است

پدردازد تدا از ایدن    مدی در کتاب روائع من الشدرر الااریدی   نامۀ موالنا از نیتحلیل و ارزیابی برگردان فراتی 
 گردد.رهگذر میزان توفیق مترجم در انتقال درونمایۀ کالم شاعر به زبان مقصد برای مخاطب روشن 
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8.موضوعتحليلیپردازش
8-7.مقصدزبانبهاستعارهبرگردانچگونگی

ره  ،سازند. ادبیّت متن آفرین و تخیّلی زبان، اساس ادبیّت متن را می های زیبایی صُور مجازی و نقش
 دهد )فتوحی ها در عرصۀ مجاز و صور بالغی رخ می ست و همۀ این بازیا ها آورد بازی باداللت

ت متن دارد، بسامد کاربرد استعاره به نشان از ادبیّ که ( لذا از جمله مواردی241: 0370،رودمعجنی
 واسطۀ قوۀ خیال است. 

شود به ویژه هنگامی که موضوع مربوط به تصاویر  ل بنا میبر تخیّ ،به طور عمده ،تصاویر شعری
 به سخنور» شاعران است که ترفندهای از که یکی استبرگرفته از استبدال و جایگرینی، مانند استعاره 

« جاگیرگرداند دوست  سخن ذهن در بیشتر چه هر را خویش تا سخن کوشد می آن یاری
مانند تشبیه، استعاره در زبان عرفانی را  ؛عبدالرحمن جامی، استفاده از زبان مجازی(. 74: 0392)کزازی،

ترین قالب برای بیان معانی و تجارب عرفانی دانسته و کارایی آن را از طرفی اثرگذاری بر  مناسب
متنی  ،حال اگر مترجم(. 201: 0391)یثربی، داند مخاطب و از طرف دیگر پوشیدن اسرار از نااهالن می

است از زبان مبدأ به مقصد منتقل نماید، انتقال همۀ تصاویر  را که کابرد زبان مجازی در آن پربسامد
از جمله  ؛همراه با محتوای اصلی و قالب ساختاری برای وی ناممکن است و وجود صور مجازی

مانع  ،اندازی استعاره که مبنای آن در واقع متشکل از عناصر فرهنگی هر ملتی است، همچون دست
یدن به درونمایۀ تعابیر استعاری آشنایی و تسلط مترجم بر شود؛ زیرا برای رس درک صحیح وی می

که حاوی « نامه نی»از  را نگارنده ابیاتی ،اندیشه و فرهنگ نویسندۀ مبدأ ضروری است. با این توضیح
 استعاری میزان توفیق مترجم در انتقال مفاهیماز این رهگذر دهد تا  میمورد بررسی قرار  ،استعاره است

 :شن گرددبرای خواننده رو
 کننند مننی، ایننن نننی چننون شننکایت بشنننو

 
 ي  معربممممممممممممممم    ممممممممممممممم   ممممممممممممممم    أإسممممممممممممممم        ممممممممممممممم

 

 کننننند هننننا حکایننننت مننننی از جنننندایی 
 (2: 0399)مولننننننوی،                           

 بعممممممممممممممممممممممممم      بممممممممممممممممممممممممم        ممممممممممممممممممممممممم         ممممممممممممممممممممممممم 
 (3)فر  ی، د. :                                 

گوید، جالل  ها با تو سخن می کند و از جدایی می در شرح این بیت آمده است: این نی که شکایت
ی است که بر یک ساز چوب دالّ ،هدر داللت اولیّ« نی(. »281 :0398الدین محمد بلخی است )استعالمی،

ای از  ای که در آن به کار رفته است، نشانه اما در داللت ثانویه با توجه به زمینه ؛شود با دمیدن نواخته می
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ت از نیستان )اصل خود( است که این مدلول )جدایی از نیستان( به نوبۀ خود دال یّبریده شدن و مهجور
است که در اندوه فراق در  دور افتاده از وطنو غریب  ، موجودینی انسانبر مدلول دیگر است؛ یع

دهد که خود این مدلول )انسان مهجور و مشتاق  بار سر می ای حسرت ای رسیدن به اصل خود نالهتمنّ
 (. 8 :0تا، ج یا زبان شاعر باشد )فروزانفر، بی مولویبر خود  تواند دالّ نیز مییار( 
مایۀ سخن  فراتی جان. مولوی به عنوان انسان کامل است استعاره از انسان کامل و خود« نی» ،بنابراین 

را  را از استعارۀ خلق شده دریافت کرده و تالش نموده با وفاداری در سبک و فهم درست پیام مولوی
به ویژه از نظر سبکی  .ق ظاهر شده استبدون کم و کاست به مخاطب مقصد برساند و در این امر موفّ

واژگانی را در پایان هر دو مصراع گزینش نموده که در وزن و حرف رویّ مشترک  ،همانند متن مبدأ
است. از نظر معنایی نیز از درونمایۀ  ع آفریدهصّرمصنعت  مولویبه تقلید از فراتی  ؛هستند. به عبارتی

شود و آن جایی  لغزشی در بیت ابداعی مترجم دیده می ،با این حال اما ،کالم شاعر فاصله نگرفته است
دهد که چرا روح آزادۀ او  ناله و شکوه سر می ،به علت جدایی و دوری از محبوبِ ازل مولویاست که 

که به معنی همزاد و « لدات»از نیستانِ عالم معنا بریده است؟ حال آنکه فراتی در ترجمه با آوردن واژۀ 
شود که وی علت  و چنین دریافت می استکمی فاصله گرفته  مولویباشد، از مقصود  سن و سال می هم

. حال آنکه است ی از دوری از دوستان و همزادان دنیوی خود دانستهرا ناش مولویغم، اندوه و شکایت 
به  مولویشکایت و زاری  ،به دیگر سخن دور ماندن و بریده شدن از نیستانِ عالم معناست. ،مراد وی

درک درستی از تعالیم بلند عرفانی شاعر  ،حال آنکه مترجم ؛علت دوری و جدایی ذات حق بوده است
در انتقال پیام با چالش مواجه  ؛در نتیجه است. ندیشه و فرهنگ ویژۀ وی ناآشنا بودهنداشته و نسبت به ا

های زبان جدید وارد شده  نارسا و فاقد تأثیرگذاری متن مبدأ به سازه ،شده و درونمایۀ سخن شاعر
 است.

 انننند کنننز نیسنننتان تنننا منننرا ببرینننده    
 

انننننند یننننندهنالدر نفینننننرم منننننرد و زن    
(2: 0399)مولوی،   

ممممممممممممممممممممممم         ع ممممممممممممممممممممممم د  قممممممممممممممممممممممم       فممممممممممممممممممممممم    
 

  رقممممممممممم د  عممممممممممم   تممممممممممم    مممممممممممم    قممممممممممم     عممممممممممم   ب 
(3)فر  ی، د. :   

اند و به این دنیای مادی  از زمانی که مرا از عالم روحانی و اصل خود جدا کرده گوید: می مولوی
اند و آنها  ام و افراد زیادی با من اظهار همدردی کرده اند، من در فراق آن پیوسته آه و ناله کرده آورده

این ناله در همۀ  کهپندارد می مولوی ،به دیگر سخن(. 92: 0392 اند )دزفولیان، نیز در فراق معشوق نالیده
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همۀ هستی، « در نفیر او»نالند.  آنها بدمد، همه میو اگر عنایت یا جذبۀ پروردگار درموجودات هست، 
آورند. این فریاد، فریاد یک تن نیست،  نالند و عشق به مبدأ را بر زبان می می« مرد و زن»همۀ آفریدگان، 

واژۀ شاعر  ،بنابراین(. 32 :0383)استعالمی،  فریادِ تمامیِ هستی، در شوقِ ادراکِ حقیقتِ هستی است
ترین روش  زبان استعاری مناسب ؛ چرا کهرا برای عالم روحانی و الهی استعاره آورده است« نیستان»

بوده است. عبدالرحمن جامی، نیز استفاده از زبان مجازی مانند تشبیه،  مولویبرای بیان معانی عرفانی 
ترین قالب برای بیان معانی و تجارب عرفانی دانسته وکارایی  استعاره و کنایه در زبان عرفانی را مناسب

 :0391داند )یثربی،  پوشیدن اسرار از نااهالن می ،آن را از طرفی اثرگذاری بر مخاطب و از طرف دیگر
022.) 

در مستعار  مولویاز مقصود  مترجمیابدکه  به این مهم دست می فراتی ت در برگردانمخاطب با دقّ
غافل مانده و نتوانسته در ذهن خود تصویر آن را بیافریند و داللت ثانویۀ واژۀ « نیستان»بودن واژۀ 

ینش معادل واژگانی توان برداشت نمود که وی در گز را دریافت نکرده است تا جایی که می« نیستان»
تأثیرگذاری متن اصلی را  ،گردان وی برای خوانندۀ مقصدرب ؛ق نبوده و در نتیجهموفّنیز در زبان مقصد 
آنچه در فرآیند ترجمه به عنوان اصل و زیربنای کار مترجم قرار  نمود؛توان برداشت  مینخواهد داشت. 

نگی در زبان مقصد باشد که ارزش معنایی و فرههایی پویا  باید به دنبال معادلاین است که  ؛گیرد می
ای نیست که با هدف خدمت به  مترجم فقط به عنوان خواننده»؛ زیرا زبان اصلی را نادیده نگیرد

ه وی در بلک ،مخاطبانی که نسبت به زبان مبدأ ناآشنا هستند متنی را از زبانی به زبان دیگر منتقل کند
کند. وی به  ز فرهنگی خاص را به فرهنگی دیگر منتقل میکه متنی اای خالق است  حکم خواننده

آن را در  ،همۀ آنچه متن اصلی نسبت بهباید  ،کننده متن و یک دریافتمتمایز  ۀعنوان یک خوانند
، نوع متن، ساختار، زبان، فرهنگ و سبک شاعربه عنوان مثال با زندگی  ؛، آشنا باشداستبرگرفته 

باشد و قبل از شروع با تفسیر از معانی خاموش و ضمنی متن برای فهم شعری وی آشنایی کامل داشته 
این ویژگی در بازتولید  اما، (22: 2117)مرابط، « درونمایۀ متن و انتقال آن به زبان مقصد کمک بگیرد

تواند  نمی مولویدر زبان و فرهنگ عرفانی « نیستان»واضح است که واژۀ زیرا  شود؛ فراتی مشاهده نمی
ط مترجم درک و دریافت آن ذکاوت، آشنایی و تسلّ ،ظاهری خود به کار رفته باشد، بنابراین در معنی

طلبد؛ چرا که این شاعر بزرگ پارسی از استعاره، کنایه، تمثیل  را می مولوینسبت به معارف عارفانۀ 
 و گوناگون اخالقیهای  ها و پیام و انتقال آموزههایی در بیان معانی عرفانی  و... به صورت رمزگان
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کار برای مخاطب و مترجم دشوار شده  ،. در نتیجهر سود برده استعرفانی به مخاطبان خویش بسیا
ت دوری این بوده که تمام هستی و آفریدگان از مرد و زن به علّ مولوی چنانچه بیان شد مقصوداست. 

 اظ از مفهوم اصلی آن دور مانده است.دهند حال آنکه مترجم با پناه بردن به الف از عالم معنا ناله سر می
اصل امانتداری را  ،بیت نسبت به اندیشۀ و معانی ضمنی زبان مبدأ بازآفرینی مترجم در پیداست که لذا

ترجمه در واقع بازتولید اندیشه و انگیزۀ نویسنده یا گوینده از زبانی به زبان رعایت نکرده است؛ زیرا 
گیرد،  دارای و پایبندی به سبک قرار می این اندیشه در کنار امانتدیگر است و در آن مهارت در فهم 

ثیر زبانِ مبدأ را در مخاطب ایجاد نماید تا أهمان ت ،ای که متن ترجمه شده در خواننده یا شنونده به گونه
که در مهمی نکتۀ  (.22 :2100،مصطفیماندگاری متن را همراه با افکار و معانی آن تضمین نماید )

کننده و سازگاری  انطباق حداکثری ترجمه با زبان و فرهنگ دریافت ،باید از آن غافل ماندترجمه ن
که این ویژگی و مطابقت حداکثری و به طور کلی تعادل  سبک و زبان ترجمه با بافت پیام است

 شود. ای در برگردان فراتی دیده نمی ترجمه
 سنننرّ منننن از نالنننۀ منننن دور نیسنننت

 
  فسمممممممممم و قريممممممممممي  ممممممممممم   مممممممممم     سممممممممممر  

 

 لیننک چشننم و گننوش را آن نننور نیسننت 
 (5: 7711)مولدددددوی                     

  سمممممممممممممممممی  ممممممممممممممممم  بسممممممممممممممممم       ممممممممممممممممم   قممممممممممممممممم    
 (4)فر  مممممممممممممممممممممممی، د. :                           

 

های من نهفته  و از آن جدا نیست و به گوش هر کس  ام در ناله گوید: هر چند رازهای درونی مولوی می
بینایی و گوش را آن شنوایی نیست که به اسرار نهفتۀ من پی ببرد )زمانی، رسد، ولی چشم را آن  می

تواند شد،  شنود، از سر من غافل نمی گوید: کسی که نالۀ من را می شاعر می ،(. به دیگر سخن21 :0381
لیک چشم و گوش جسدی را این نور نیست، سر قلبی را ببیند و نالۀ قلبیّه را بشنود. چشم و گوش 

سامعه یعنی قوت سامعه این نور را ندارد که نالۀ من را بشنود و از شنیدن این  تمستعار است برای قو
در  مولویکه گفتنی است تصویر استعاری (. 1:  0،ج0384اسرار دیگر دریافت دارد )بحرالعلوم، ناله، 

های فرهنگی بنا شده است. به عبارتی یعنی استعاره را با ماهیت قرارداد  این بیت آفریده بر خاستگاه
 فرهنگی خلق نموده است. 

در زبان مقصد، مفهوم و پیام مصراع اول را به زیبایی «  و قريي  م        سر   فس »با بیان  فراتی نیز 
نالۀ من  ،به دیگر سخنام نزدیک و از آن دور نیست.  نالۀ من به راز درونی : گوید میمنتقل کرده و 
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مصراع مقصود از گزینی بجا در زبان مقصد،  وی با معادلگویای درد پنهانی است که در سینه دارم. 
مصراع دوم همچون  اماده و همان را به مخاطب منتقل نموده است، را به درستی درک کر اول

قدرت درک مقصود و سپس انتقال آن را به زبان مقصد نداشته  و اندازی بر سر راه مترجم بوده دست
نتوانسته در بازآفرینی خود همان تصویر و معنی زبان مبدأ بار دیگر در زبان مقصد  ،در نتیجهاست. 

یکی از راهکارهای  ؛رسایی و اثرگذاری مبدأ را ندارد. گفتنی است ،بازگردان وی ،بیافریند. بنابراین
ای که مترجم بتواند شبیه و  بازگرداندن و بازآفرینی سبک شعر به گونه»مهم در ترجمه عبارت است از 

یعنی  ؛شود. به عبارتی گفته می «سازی شبیه»مانند آن را در زبان مقصد جایگزین نماید که به این شیوه 
تقلید و محاکات شاعر در وزن، قافیه، تصاویر و معانی که این بهترین روش برای ترجمۀ متن ادبی به 

از فاقد این ویژگی است و  ،برگردان فراتی ،حال آنکه (.049: 2111)عنانی، « آید ویژه شعر به شمار می
و  فضای متنینی مناسب یابی و جایگز معادلبا شود که وی مقصود نتوانسته  برداشت میوی ترجمۀ 

به روشنی پیداست که بازتولید وی  ،بنابراین را در زبان مقصد بازسازی کند. استعارۀ موجود در آن
 در زبان مقصد تصویری ازدر نتیجه انطباق و تعادل حداکثری خود را در زبان مقصد از دست داده و 

 شود. دیده نمی مولویهنرآفرینی 
 نیسنت بنناد آتنش اسنت ایننن باننگِ نننای و    

 
    ممممممممممممممممممس    مممممممممممممممممم ي   ف ممممممممممممممممممس  ممممممممممممممممممم  سممممممممممممممممممع ر  

 

 هننر کننه ایننن آتننش ننندارد، نیسننت بنناد    
 (2: 0399)مولننننننوی،                           

 بمممممممممممممممممممممممم   رير  ال هممممممممممممممممممممممم     فمممممممممممممممممممممممم    مممممممممممممممممممممممم  
 (4)فر  ممممممممممممممممممممی، د. :                            

 

شود مراد باشد از باب استعاره برای نی  آمده است و می «گلو»به معنی   مولویدر زبان « نای»واژۀ 
و  قات مادی و نفسانی استاستعاره از تعلّ ،نیز در مصراع اول« باد»(. کلمۀ 22 :0، ج0394)سبزواری، 

گوید: آنچه نی را به حرکت و صدا درآورده است، آتش  شاعر می در مصراع دوم، فعل دعایی است.
ای  ادی و نفسانی و امیدوارم هر کس که آتش عشق ندارد، یعنی گمشدهقات منه تعلّ ،عشق الهی است

نیست »ع دوم ا(. در مصر93 :0392اندیشد، نیست و نابود باد )دزفولیان،  به چیزی نمی ندارد و اصوالً
اگر چه به صیغۀ دعا و نفرین است، اما معنی جملۀ اخباری دارد: کسی که این سیر باطنی را ندارد، « باد

در ظاهر زنده است، زنده نیست، نابود است؛ زیرا این هستی مادّی در حقیقت نیستی است  اگر چه
 (. 39: 0383 )استعالمی،
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به  در نتیجه درک نکرده و را خلق کرده« باد»در واژۀ  مولویای را که  استعاره ،فراتی ؛چنانچه پیداست
-با چالش روبرو شده و به ترجمۀ تحت در برگردان بیت ،بنابراینمفهوم اصلی شاعر دست نیافته است. 

ترجمۀ تحت اللفظی »به مخاطب مقصد منتقل نشده است؛ زیرا  مولویاللفظی روی آورده است و پیام 
رو نیست، بلکه این نوع ترجمه در بیشتر مواقع به  نه تنها بهترین ضامن برای دقت در انتقال پیام متن پیش

 (.013: 2102)الناهی، « شود وض و پیچیدگی ترجمه میجای روشن کردن و توضیح دادن منجر به غم
« هواء»منتقل نشده، بلکه با جایگزین کردن واژۀ  مولویدر بازآفرینی مترجم نیز نه تنها درونمایۀ سخن 

و پیچیدگی سخن را افزون ساخته  ،دشواریسازد و با این شیوۀ ترجمه شنونده را حیران و سردرگم می
نبرده  مولویمترجم در برگردان این بیت پی به زبان پر رمز و راز کرد که  توان چنین برداشت است. می
که هر چند باید اذعان داشت  .است برداشت نکرده ،است نمودهکه او از واژۀ باد اراده را ای  و استعاره

 مترادف و همسان کامالً زبان یک در ای هیچ واژه زیرا ؛داد هئارا توان ینم یک متن را از ترجمۀکامل»
مترجم به عنوان واسطه و میانجی دو (. 32: 0381)حقانی،  «نیست. مقصد زبان در دیگر ایواژه با

فرهنگ، باید با آگاهی از اندیشه و فرهنگ متن مبدأ و تکاپوی ذهنی به دنبال یافتن معادلی پویا در 
و کلمات ترتیب  نه اینکه امانتداری در ترجمۀ خود را انتقال معنی بداند، و مبنای باشدزبان مقصد 

 .ت قرار دهدلویّوساختار جمله را در ا
 آتنننش عشنننق اسنننت کانننندر ننننی فتننناد 

 
   مممممممممممممممممممممممممم   ممممممممممممممممممممممممممم ر ب   ممممممممممممممممممممممممممم   و ه  ممممممممممممممممممممممممممم    

 

 جوشننش عشننق اسننت کاننندر مننی فتنناد   
 (2: 0399)مولننننننوی،                           

مممممممممممممم      ممممممممممممممر       مممممممممممممم      مممممممممممممم  م    مممممممممممممم    ر   
  (4)فر  مممممممممممممممممممممممممی، د. :                              

 

را برای انسان کامل استعاره آورده است. در این « نی» مولوی ؛همانطور که در بیت نخست بیان شده
نهفته است که در واقع استعاره از « می»یگری نیز در زبان شاعر خلق شده و آن در واژۀ دبیت استعارۀ 

گوید: آتش عشق است که اندر انسان کامل افتاد و قلب او را  چنین می مولویمعشوق است. بنابراین 
مستولی گشت به وجهی که غیر محبوب را دخلی نیست در قلب وی و جوشش عشق است که اندر 

(. واضح است که 9 :0، ج0384معشوق افتاد، چنانکه عاشق را فرط محبت است با عاشق )بحرالعلوم، 
تجارب عالم قدس را به واسطۀ زبان مجاز و استعاره در کسوت صور حسی در آورده تا نمایانگر  شاعر

کاربرد الفاظ را در مورد معارف عرفانی، از سر  ،       ض   ه    یمعانی بلند و مورد مقصود وی باشند. 
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ود که عشق، این نی ش از سخن شاعر برداشت می ؛(. در نتیجه19 :0397داند )همدانی،  تشابه و مجاز می
در واقع تعبیری است از عشق او به حقیقت. سخن این  ،سراید نوازد و آنچه شاعر در مثنوی می را می

است که این سوز درون و آتش عشق سرمایۀ زندگی معنوی و سیر به سوی کمال است )استعالمی، 
0398: 282 .) 

نسبت به متن  است فارسی تالش نموده ط بر زبانتسلّوجود برداشت این است که هر چند فراتی با  
چنانچه  ،را منتقل نماید مولویعناصر اصلی زبان  ،ترجمۀ لفظیئه اصلی وفادار باشد و سعی داشته با ارا

تعابیر و واژگانی که برخاسته از فرهنگ و اندیشۀ گویشور  شود در دریافت معنی و مقصود مشاهده می
را  هبتواند مقصود و تصاویر زبان اولی ،یعنی انتقال و جایگزینی ،تا در مرحلۀ بعد موفق نبوده استاست 

پیام متن اولیه خام و فاقد تأثیرگذاری به  ،بنابراینهای فرهنگی زبان مقصد جایگزین کند.  در سازه
اول باید متن را فهمید بعد »گوید:  در این خصوص می« ودیع فلسطین» حیطۀ زبان دوم وارد شده است.

رای فهمیدن متنی که قرار است ترجمه شود، ناگزیر باید زبانی را که متن با آن نوشته ترجمه کرد و ب
ها و کنایات دور از  کاریها، قواعد ادبیات و نکات دقیق، استعاره شده است، خوب فرا گرفت و ریزه

ذهن و... آن زبان را به خوبی درک کرد و از معنای ظاهری و عادتی آن فراتر رفت و به طور کلی 
 :0391)حسن، « طلبد، نه فقط تسلط بر ترجمۀ واژگان زبان مبدأ تسلط فراگیر و همۀ جانبۀ متن را می

 مولویفرض است برای انتقال مقصود  -که به عنوان یک مترجم باید به او نگریست-لذا بر فراتی (. 48
های ثانویه زبان وی را کشف کند تا بتواند بین متن اصلی و خواننده تعامل ایجاد کند به  در ابتدا داللت

 را داشته باشد. مولویهمان تأثیرگذاری زبان  ،شکلی که برگردان وی
 نننی، حریننف هننر کننه از ینناری برینند    

 
مممممممممممممممم     مممممممممممممممم  تممممممممممممممممي   ريمممممممممممممممممي    همممممممممممممممم   ب 

 

هنننای منننا دریننند  هنننایش پنننرده پنننرده   
(2: 0399)مولننننننوی،                            

مممممممممممممم      مممممممممممممم          ممممممممممممممم    و  ) مممممممممممممم  (     
(4)فراتی، د.ت:                            

 

گوید: انسان کامل حریف و غمخوار کسی است که از معشوق جدا شده و در هجر  می مولوی 
های آواز و  برای پردهگرفته عبارت است از مراتب سرور، مستعارهای نی را که  شاعر پرده افتاده است.

هایی را که ما  های آواز انسان کامل که نالۀ قلبی اوست، پرده گوید: نغمه می ،نالۀ انسان کامل. بنابراین
 ،با زبان رمز و کنایی شاعر(. گفتنی است 8 :0، ج0384درد )بحرالعلوم،  بین او و حق واقع است، می
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کنایه  ؛در واقع ،تعبیر پرده دریدن ؛ه است و آن اینکهای را در این بیت اراده کرد مفهوم زیبای پوشیده
(. در 22 :0،ج0394نام و ناموس شدن است و در اینجا مراد رستن از قیود آمده است )سبزواری،  از بی
« های ما درید نالۀ نی پرده»اما این که  ،ها و آوازهایش یعنی ناله ؛های نی به طور کلی پرده مولویکالم 

شکار آشود که شنونده احساسات و عواطف نهفتۀ خود را  یک معنی ظاهری دارد که موسیقی باعث می
کند و پرده دریدن به معنی رسوا کردن است. برای عاشق حق و نی از  نیستان حق بریده، پردۀ دیگری 

کنار زدن حجاب  ،کند و در این مورد پرده دریدن می هم وجود دارد که او را از دیدن حقیقت محروم
کند و کسی که جویای  راز او را فاش می ،از پیش چشم عاشق است. کسی که عاشق صورت است، نی

)استعالمی،  دارد تا جمال معشوق حقیقی را ببیند ها را پیش چشم او برمی معرفت حق است، نی پرده
0398: 282 .) 

گردد، مقصود و  که به انسان عاشق برمی« نواه»با جایگزینی واژۀ  ،فراتی در بازآفرینی خود
 ،را درک کرده و استعارۀ موجود در زبان مبدأ را بار دیگر در زبان مقصد مولویدرونمایۀ سخن 

                   ()»توان دریافت کرد که مقصود وی از تعبیر  بازتولید نموده است؛ چرا که می
این ترجمۀ وی ربناب .سازد های انسان کامل است که اسرار قلبی عاشق را رسوا می همان ناله«         
 دور نشده است.در راستای متن مبدأ بوده و از درونمایۀ بیت و مطابق همسو 

 بننننند بگسننننل، بنننناش آزاد ای پسننننر 
 

ممممممممممممم      ممممممممممممم   و    ممممممممممممم       ممممممممممممم   يممممممممممممم ب    ک 
 

 ی بننننندِ سنننیم و بننننندِ زر؟ شننن چنننند با  
  (2 :0399)مولوی،                                

مممممممممممممممممم    ال   مممممممممممممممممم    مممممممممممممممممم     سمممممممممممممممممم      و       
 (5)فر  مممممی، د. :                                

 

مولوی  .قید و استعاره از نفس و تعلقات مادی و نفسانی است  ؛به معنی مولویدر کالم « بند»لفظ 
خواهی اسیر  می مادی را از پای خود باز کن، چقدر و تا کیبند نفس و تعلقات   انسانگوید: ای  می

 (. 92 :0392سیم و زر این دنیا و تعلقات و مظاهر زیبا و فریبندۀ آن باشی )دزفولیان، 
در برابر متنی قرار گرفته که باید آن را »ه داشته باشد که م توجّباید به این مهّمترجم  ؛گفتنی است

و روش به کارگیری لفظ رابطه برقرار سازد و به دنبال آن   فهمیدهبفهمد و درک کند و بین آنچه 
را در زبانِ مقصد  -الفاظی که همان معنی متن مبدأ را به مخاطب منتقل سازد -ترین الفاظ مناسب

آید که وی به این واقف بوده و  از برگردان فراتی این مهم به دست می .(22: 2100)مصطفی، « برگزیند
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را به مخاطب  مولویدرونمایۀ سخن « ال            س      و         »د با گزینش عبارت در زبان مقصلذا 
بر حذر داشتن مخاطب از اینکه بندۀ سیم و زر باشد، در واقع مخاطب را همانند  با منتقل نموده است و

. داشته استمتن مبدأ از تعلقات مادی و نفسانی برحذر 

8-8.بهکنایهبرگردانمقصدچگونگیزبان
های بیان و ابزار تولید تصویر هنری است که متضمن معانی زیبا و اشارات پنهانی  یکی از راه ،کنایه

ای بدان معنی دارد )حمدان،  تنها اشاره ،است و بدون اینکه به صراحت معنای خواسته شده را بیان کند
متضمن دو معنای نزدیک و دور است که آنچه مورد مقصود و خواستۀ  ،این صنعت ادبی(. 323 :2111

برداشت معنی  ،هرچند در کنار ارادۀ معنای دور .شاعر از بیان تعابیر کنایی است، ارادۀ معنای دور است
باشد، ولی دریافت معنای ضمنی پس از درنگ برای مخاطب لذت  میننزدیک آن نیز خالی از اشکال 

رجم، مستلزم اهد داشت. با این بیان شناخت مفاهیم کنایی در متن مبدأ از سوی متادبی به همراه خو
 از و تعامل سازنده با متن اصلی است. در این بخش ناصرایجاد ارتباط بین این ع، دریافت عناصر پوشیده

ه و در از تعابیری که شاعر مقصود خود را پوشیدرا مقاله به دنبال این هستیم که دریافت محمد الفراتی 
 قرار دهیم. و بررسی مورد نقد، لفافه بیان کرده

 هننر کننه جننز منناهی ز آبننش سننیر شنند  
       

 سممممممممممممممممم     إ     ممممممممممممممممم  ف سممممممممممممممممم       مممممممممممممممممرو 
 

 روزی اسنت روزش دینر شند    هر که بنی  
 (2: 0399)مولوی،                                

 رممممممممممم و يممممممممممم  م ِ  ممممممممممم   بممممممممممم      مممممممممممم    مممممممممممر 
 (5)فر  مممممی، د. :                                

 

اند و آب نیز به معنای سیر در  کنایه از کسانی است که در عشق حق فنا شده ،در اینجا« ماهی»کلمۀ 
کنایه از  ؛«روز کسی دیر شدن»و (.38: 0383 عالم معنا و رابطۀ بنده با پروردگار است )استعالمی،

 .(22 :0،ج0381)فروزانفر، ناامیدی و عدم موفقیت است
بدون عشق  ،زنده به آب است و جز در آب نتواند زیست. همچنین عاشق راستین ،دانیم که ماهی می 

دهد و  زندگانی نتواند کرد؛ زیرا مایۀ حیات وی عشق است و از عشق مدد گیرد و جان را غذا و نیرو می
مالل متصور نیست و عاشق در نهایات وصال همچنان، تشنه کام و طالب مزید است  ،از این رو در عشق

شود و  گوید: همانطور که ماهی هیچ وقت از آب سیر نمی می مولوی( 22 :0، ج0381)فروزانفر،
شود و هر کسی که  ب است، عاشق واقعی نیز هرگز از دریای عشق الهی سیر نمیآوجودش وابسته به 
برد  ای از زمان نمی گذرد، اما او فایده بهره باشد، زمان بر او می نصیب و بی به الهی بیاز این عشق و جذ
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رف کامل را تشبیه زیبایی را آورده است و آن اینکه انسان عا ،شاعر در این بیت (.92 :0392)دزفولیان، 
در آب میسر زیرا حیات ماهی فقط  ؛شود گفته: بجز ماهی هرکس از آب سیر میبه ماهی مانند کرده و

است. همینطور عاشق صادق نیز بدون عشق و طلب حضرت معشوق زندگی نتواند کرد، پس مایۀ 
نصیب باشد روحی پژمرده و افسرده  حیات عاشق، عشق است و هر کس که از آب عشق و عرفان، بی

ت بهره اس شود که از عشق و معرفت بی سیری و مالل گردد معلوم می دارد. یعنی هرگاه دچار دل
 (. 10 :0381)زمانی،

؛ زیرا ترجمۀ خوب و مطابق با مفاهیم و موفق ظاهر نشده است ،فراتی در برگردان بیت به زبان مقصد
ه و تولید معنای متن اصلی شود به ئیعنی آوردن قالب و فرمهایی که منجر به ارا»درونمایۀ زبان مبدأ 

های معنایی در زبان مقصد به تبعیت از قواعد نحوی و اعرابی زبان مبدأ با  ای که مجموع قالب گونه
که از ترجمۀ  در حالی(. 281: 2112)الدیداوی، « مجموع قوالب معنایی زبان مبدأ مطابقت داشته باشد

مترجم در  ؛با قالب معنایی زبان مبدأ مطابقت ندارد ،شود که بازآفرینی وی فراتی چنین برداشت می
اندازی بوده که  وجود کنایه همانند دست .وهلۀ اول که وظیفۀ درک و دریافت پیام زبان مبدأ را دارد

وی نتوانسته مفاهیم عرفانی سخن شاعر را دریافت کند تا در مرحلۀ بعدی همان را به در مفاهیم 
یعنی اگر ماهی « س     إ       ف س       رو » مترجم با بیان انتقال دهد.فرهنگی و عرفانی زبان مقصد 

تنها  ،را منتقل نکرده است و با ترجمۀ تحت اللفظی مولویشوی هرگز مقصود  باشی با آب سیر نمی
شود  مشاهده می ،بر این نارسایی افزون معنای بیت را برای مخاطب مقصد پیچیده و مبهم ساخته است.

مفهوم « روزی است روزش دیر شدهر که بی»ناتوانی در فهم و دریافت شاعر از تعبیر کنایی به دلیل 
ن را در زبان آدریافت نکرده و چون آن را چالشی در برابر وی بوده، « ناامیدی و عدم موفقیت»پوشیده 

 ن عبارتترجمه لفظی بیاورد و به جای آدر معادل آن را  ه است تامقصد حذف کرده و حتی قادر نبود
 ، اورده است.ندارد مولویی به درونمایۀ سخن که ارتباط«ي  م ِ     ب      م    ر ر و »

 مننننا  2و ننننناموس 0ای دوای نخننننوت
 

 

     ممممممممر ي وممممممممف     ف سمممممممم   يمممممممم    رمممممممم   ممممممممم
 

 ای تننننو افالطننننون و جننننالینوس مننننا  
 (1: 0399)مولوی،                               

 ر     سمممممممممممممممم يمممممممممممممممم      مممممممممممممممم   قمممممممممممممممم  بم مممممممممممممممم   
 (6)فر  مممی، د. :                               

 

                                                           

 ر و غرورنخوت: تکبّ. 0

 ناموس: حب شهرت و آوازه.  .2
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افالطون: حکیم اشراقی، سمبل طبیب دردهای روحی و معنوی. جالینوس: طبیب معروف یونانی، حکیم 
به عشق خود که کنایه از  مولوی(. 91 :0392جسمانی و طبیب دردهای مادی و جسمی )دزفولیان، 

کنی و  گوید: تو نخوت، غرور و آوازۀ خوشی را که ما گرفتار آن هستیم درمان می معشوق است می
 (. 284 :0398)استعالمی، راستی تو طبیب حاذقی مانند افالطون و جالینوس هستی

شود و آن  نقصی در زبان وی مشاهده می اماداشته،  مولویفهم و درک نسبتاً صحیحی از پیام  ،فراتی
را در زبانِ خود « واو»و ضمیر  است فی نکردهمعرّ ،شناخته شده ایشاندر نظر که اینکه وی عشق را 

ورده آطبیب را برتر از جالینوس  افزون بر این، .را معادل عشق آورده است« عالج»حذف کرده و واژۀ 
 ز با افالطون و جالینوس به مخاطب معرفی کرده است.معشوق خود را همطرا ،مولوی ،حال آنکه است

 از همزبنننانی شننند جننندا  او هنننر کنننه  
 

 

مممممممممممممم       سمممممممممممممم       ب مممممممممممممم   م مممممممممممممم  رفمممممممممممممم  ت 
 

 بننی زبننان شنند گرچننه دارد صنند نننوا     
 (1: 0399)مولوی،                               

 ب     ممممممممممممممممم  ممممممممممممممممم  بمممممممممممممممممأ ف   ) ممممممممممممممممم  (  ممممممممممممممممم   
 (6)فر  مممی، د. :                               

 

زبان  زبان: دو کس که به یک زبان سخن گویند، مجازاً دو کس که مقصود یکدیگر را بفهمند. بی هم
نتایآ دور ماندن از  مولوی(. 32 :0، ج0381شدن: کنایه از خاموش شدن. نوا: آهنگ و آواز )فروزانفر، 

دارد هر کس که از همزبانش جدا شود، اگر صد نوا و نغمه  عالم معنا و معشوق بیان کرده و اظهار می
(. فراتی چون دور ماندن از نیستان 12 :0381زبان خواهد بود )زمانی، هم که داشته باشد باز هم الل و بی

بوده است آن را به  ناتوان مولویان عرفانی لذا از درک زب ،معنا و حقیقت هستی را درک نکرده است
 معنای جفا نمودن به دوستان و همزادان عنوان کرده است. به دیگر بیان ترجمۀ لفظی نموده است.

دربرگیرندۀ یک بخش  ،به ویژه متون عرفانی و ادبی ،در پایان باید اظهار داشت که همۀ متون 
رجم از درک و دریافت زیبایی و درونمایۀ متن شود مت ضمنی هستند که این معانی ضمنی باعث می

نیاز  ترین بخش پیام نویسنده را در بردارند، لذا بیمهم ،ادبی عاجز بماند؛ زیرا مفاهیم ضمنی و پوشیده
معانی ضمنی و دور از ذهن که مخاطب  ،بودن از آنها در ترجمه غیرممکن و محال است. به عبارتی

ناپذیر زبان و عنصر مهم در  نکاش فکری داشته باشد، بخش جداییبرای رسیدن به آنها باید اندکی ک
بدان توجه  ،مترجم در طول فرآیند ترجمه باید باشد و این همان عنصری است که فرآیند ارتباط می
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مقصد نیز  ۀ زباندر خوانند است، داشته باشد تا بتواند تأثیرگذاری که متن مبدأ در مخاطب ایجاد کرده
 ایجاد نماید. 

0.نتيجه
به عمق متن دست یابد و  است نتوانسته ،مولویبه علت ناآشنا بودن با فرهنگ و اندیشۀ خاص حمد الفراتی م .0

است. در  روی آورده تحت اللفظی ناگزیر به ترجمه و از مفاهیم ضمنی و استعاری زبان شاعر فاصله گرفته
 از اثرگذاری زبان مترجم کاسته شده است.  نتیجه

با چالش مواجه شده  کنایی و استعاری زبان مبدأدر ایجاد تعادل و انطباق متن بازسازی شده با مفاهیم  فراتی .2
ضرورت حفظ و رعایت هویت و زبان ویژۀ متن فاقد اصل مهم  ،و در نتیجه برگردان وی در فرآیند ترجمه

 است.  مبدأ 

برای مخاطب دشوار بوده است، لذا دریافت و کاربرد استعاره و کنایه در  مولویدرک و فهم اندیشۀ عرفانی  .3
همان قالب و معنای اصلی زبان مبدأ در بسیاری از موارد برای مترجم همچون مانعی بوده که گذر از آن و 

 ورود به درونمایه سخن را برای وی ناممکن ساخته است. 

 ،بنابرایناست. به سیاق ابیات و معانی ضمنی واژگان چندان پایبند نبوده که  برگردانی است ،این ترجمه .4
توان انتقال معانی الفاظ، حفظ مفاهیم ضمنی و سیاق شعر( نمی)ای را در سطح داللت معنایی  چنین ترجمه

 .به شمار آورد مولویبرگردان دقیقی از شعر 
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 م ّك س( -ب  ث ف    د       ر  )فص ّ س    ّ س 
 کرم  و ه  ،ک ّّ س  آلد   و  ع     إل س  ّ س، ر معس ر زي

 86-66 ، تص  1318هم. ق/  1301هم. ش/  1017ت ف، 03،   ع د ث م س  ّس س   

 1)در سس و      (   ل    ي        ي  «   می »  فر      س ع ر   و     ي   ف  رر س م    

 0م س  س فی
 الّلغة العربیة و آداهبا، جامعة کاشان، ايرانأستاذ مساعد يف قسم 

 3ف     سرپرس 
 مالبة الدّکتوراه يف فرع الّلغة العربیة و آداهبا، جامعة کاشان، ايران

 ص    خّ 
على جل   الدين املولوي إلی العربیةو « ين نامه»قصیدة ( 0298-0882حممد الفرايت )السوري املعاصر شاعر ال رتجم واملترجم 

لبحث هذا ا هتمّ لذلك، ي.أنه مل ينجح يف فهم ونقل استعارات و کنايات لغة املولوي أحیانا الر م من معرفته باللغة الفارسیة ، إال
 نقلأن  لنا يتضحالفجوات الداللیة واألخطاء فیه. النص املرتجم لیلقي الضوء علی یم وتقی دراسةبالتحلیلي  -املنهج الوصفي

ستیعاب الکنايات و اإلستعارات او يعتمد على فهم املعاين اليت تغطیها املفردات  ة للنصوص ال سّیما الشعرية منهاالرئیسرسالةال
معجمیة خاصة للمولوي ال يتیسر فهمها إاّل للذي قد سرب  مفرداتهناك مفاهیم و کما يتبنّی للمتلقي أّن ،و الصور الشعرية

يتم فیها اليت ةاحلرفی مجةالرت إلی  جلأ وبالتايل« نامهين»إلیه ترمجة حممد الفرايت لد تفتقرو هذا ما  ،أ وار لغته الشعرية و آرائه العرفانیة
 .أحیاناجتاهل املعىن والعناصر الثقافیة للغة املصدر 

 اإلستعارات و الکنايات. نقد الرتمجة، نامه،ين األدب املقارن،حممد الفرايت، :  ّ    ّ س        

 

 

                                                           

 04/00/0142تاريخ القبو :    01/5/0142تاريخ الوصو :  .0

  motaseifi2002@yahoo.com :العنوان اإللکرتوين للکاتب املسئو . 0

 fatemeh.sarparast@yahoo.com :العنوان اإللکرتوين. 4


