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كیه بر الگوی مثنوی با ت« شاه و کنیزک»بررسی تعريب داستان 
وينی و داربلنه )موردپژوهی مقايسه ترجمة منظوم هاشمی و 

  جواهری(

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام الملليبين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان گروه استاديار، شهبازی اصغرعلی
  

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام الملليبين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان گروه استاديار، پورپارسايی مصطفی

 
 چکيده

مثنوي موالنا در آن سوي مرزهاي زبان و فرهنگ فارسری بازترابی گسرترده داشرته و مخاطبران بسرياري را       
اي برخروردار بروده اسرت.    اثر فاخر در ميان كشورهاي عربی نيز از تو ه ویژه شيفتة خود ساخته است. این

اند كره در ایرن   عرفانی پرداخته -به تر مه و شرح این شاهاار ادبی -هاي نظم و نثردر قالب-ادباي عرب 
هاي منظوم دو شاعر معاصر عراقی، عبردالعزیز  رواهري و محمرد  مرال هاشرمی در معرفری       ميان، تر مه

اندیشه سرراینده   وي به مخاطبان عرب نقشی بر سته ایفا كرده است. آشنایی این دو متر م با  ار وبمثن
سرازد. در مقالرة   مثنوي و قرابت فرهنگی دو زبان، فضاي روحانی اشعار را در تعریرب ایرن اثرر نمایران مری     

شراه و  »ي، یعنری  هراي ایرن دو تر مرة منظروم، برگرردان داسرتان آغرازین مثنرو        حاضر پس از بيان ویژگی
مورد ارزیابی قرار دادیم. ایرن بررسری بيرانگر    « داربلنه»و « وینی»را با تايه بر هفت راهبرد تر مة « كنيزك

گيري پربسامد از الگوهاي تر مة مستقيم و به طور ویژه تر مرة  آن است كه تعریب  واهري به دلي  بهره
هراي مثبرت ایرن    به متن و رعایت امانت از ویژگری است. ضمن آناه وفاداري  ترلغوي به متن مبد  نزدیک

آید. درحالی كه در تر مة منظوم هاشرمی، سراختارهاي نحروي و معنرایی زبران مقصرد       شمار میتر مه به
بيشتر  لوه دارد. این متر م به  اي تعریب دقيق ابيات به تصریح معانی ضمنی داسرتان پرداختره اسرت ترا     

 رایی و  آسان شود. در ميران راهبردهراي هفتگانرة تر مره نيرز  ابره       درك داستان براي خوانندب زبان دوم
 .تعدی  در تر مة هاشمی، فراوانی قاب  تو هی نسبت به دیگر مراح  دارد

 نقرد  داربلنه، و وینی مدل کنیزک، و شاه داستان تعریب، مولوی، مثنوی واژگان کليدی:

 .ترجمه

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولshahbazi@hum.ikiu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-6639-9339


 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 321

 

 مقدمه

هراي متعرددي   هرا و فرهنرگ  ة مولوي در زبران هاي عارفان اذبة مضامين روحانی و اندیشه
تجلّی یافته است كه از این ميان زبان و ادب عربی  ایگاهی ویژه دارد. تو ه بره ایرن اثرر    

 «شراهنامه »ماندگار، ابتدا در مصر آغاز شد؛  ایی كره دیگرر آثرار برزر، فارسری،  رون       
شرح شد و از نيمره  سعدي در آنجا تر مه و  «گلستانو  بوستان»حافظ، « دیوان»فردوسی، 

دوم سدب نوزدهم ميالدي، یعنی از زمانی كه كتاب المنهو القوي لطالب الشریف المثنوي 
ها  اي در  اپخانة بوالق قاهره منتشر شد، این پژوهش« یوسف بن احمد القونوي»توسط 

( ترا  رایی   6861خود را در دیگر كشورهاي عربی نيز باز كرد )ر.ك؛ گنجی و اشرراقی،  
مستقلی از تعریب مثنوي و دیگر آثار مولوي در اغلب این كشورها پدید آمد. در  كه آثار

این ميان، ادباي خوش قریحة عراق نيز در قالب نظم و نثر به تر مه و شررح ایرن شراهاار    
قمرري( و   6861هراي منظروم عبردالعزیز  رواهري )    عرفرانی پرداختنرد كره تر مره     -ادبی

ها است. آشنایی این دو متر م با گفتمران  مله آنقمري( از   6867محمد مال هاشمی )
سرایندب مثنوي و قرابت فرهنگری دو سررزمين، اثرر مهمری در ارائرة برگردانری مناسرب از        

هراي دنيراي غررب از تحریرف مفراهيم      مثنوي در عراق داشته و برخالف برخی از تر مره 
 (. 6867، 1اند )ر.ك؛ آزادي بوگر و پتنعرفانی به دور مانده

همرت گماشرتند؛ از  ملره:    « مثنروي »ز هاشمی و  واهري نيز ادبایی به برگردان پيش ا
قمري( در كنار نگارش مقاالتی  ند دربارب مولروي بره برگرردان     6873عبدالوهاب عزّام )

 6863(. محمرد الفراتری )  6611، 2پرداخرت )ر.ك؛ كفرافی  « مثنروي »هایی از منظوم بخش
نظرم درآورده و تعریرب آن را در كنرار برگرردان     را بره  « مثنوي»هایی از قمري( نيز بخش

بره نشرر رسراند.    « روائرع مرن الشرعر الفارسری    »اشعار سرعدي و حرافظ در كترابی برا عنروان      
اسرت  « مثنوي»هاي منظوم یاد شده تنها بخش كو ای از آثار ادبی عربی در حوزب تر مه
السرالم كفرافی و   هراي عبد هاي منثور دیگر آن،  ون تر مره توقّف در كنار تر مهكه بی

 اي  هران عررب ادامره    ابراهيم دسوقی شتا از سدب نوزدهم آغاز شده و همچنان در  اي
در سرال  « عائشره محررزي  »ترین تعریب مثنوي توسط شاعري به نرام  كه تازهدارد به طوري

                                                                                                                                         
1-Azadi Booger,O. and Patten, S. 

2- Kafafi, A. 
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الردین  الردیوان العربری لموالنرا  رالل    »ميالدي در الجزایر به انجام رسيد و با عنروان   1863
 (. 1863، 1منتشر شد )ر.ك؛ موقع الوفاق« ی دیوان العشّاق و ینبوت األذواقالروم

آید بررسی و نقد این  ه در زمينة برگردان منظوم و منثور این اشعار مهم به نظر میآن
؛  ه آناه برگردان شعر به قالب نظم، آن هم شعر موالنا كه برا معرانی عميرق    هاستتر مه

رسد. در این زمينه، محمرد  مراه است، امري دشوار به نظر میهاي ادبی هعارفانه و تانيک
در تر مره ]مثنروي[، رنجری فرراوان     »نویسرد:  مری « فصول من المثنروي »در سرآغاز  2عزّام

متحمّ  شدم،  راكه متر م به مرزهاي معنایی متن مبد  و قيد و بندهاي شعر ملزم است و 
اي سراختاري و دسرتوري، دشرواري ایرن     هالتزام به برگردان بيت به بيت با و ود اختالف

(. همين ناته را عبدالسرالم كفرافی دربرارب تر مرة     1868)عزام، « كندكار را دو ندان می
هاي ایرن ادیرب   با نهایت امتنان من نسبت به تالش»گوید: منظوم  واهري بيان داشته و می

هاي منظوم تر مهالدین مولوي در متر م باید اعتراف كرد كه نمایش هنر و اندیشة  الل
 (. 6611)كفافی، « شودمحقق نمی

ها در این  ستار تالش شده با تايه بر مردل ارزیرابی   با تو ه به اهميت نقد این تر مه
، برگرردان حاایرت آغرازین    5«ژان داربلنره »و  8«ژان پر  وینری  »شرناس فرانسروي،   دو زبان

قصاة  »اد شرده برا عنروان    بررسی و تحلي  شرود. داسرتان یر   « شاه و كنيزك»؛ یعنی «مثنوي»
حادی   »و برا عنروان   « حکایات و عِبَار  هاشامی  »بيت( در دیوان  819« )الملک و الجاریة

تر مه شده است. در ایرن  «  واهر اآلثار»بيت( در  513« )عش  السلبان األمة وابتیاعه لاا
هراي زیرر پاسرخ    شود به پرسشپژوهش با بررسی تعریب منظوم این حاایت، كوشش می

 شود: داده 
در نرزد دو مترر م،  رواهري و    « شراه و كنيرزك  »هاي بر سرتة تعریرب منظروم    ویژگی -

 هاشمی، كدامند؟ 
« شرراه و كنيررزك»، تر مررة منظرروم «داربلنرره»و « وینرری»بررر پایررة هفررت راهبرررد تر مررانی  -

 هایی با یادیگر دارند؟  واهري و هاشمی،  ه تفاوت

                                                                                                                                         
1- Al-Vefagh 

2- Azzam, M. 

3- Vina, J-P. 

4- Darbelnet, J.  
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 . پيشينۀ پژوهش0
هراي  ید در دو بخش، مورد بررسی قرار دارد؛ نخست، پرژوهش پيشينة پژوهش حاضر را با

انجام یافته در باب بررسی تعریب اشعار مولوي و دوم در زمينة نقد تر مه براساس الگوي 
 هاي ذی  یاد كرد:توان از پژوهشوینی و داربلنه. دربارب بخش اول می

پژوهری  نابع مولروي درنگی در آثار و م»( در پژوهشی با عنوان 6861گنجی و اشراقی )
هاي منتشرشده در قالرب كتراب و   ها و پژوهشها، تأليفبه بررسی تر مه« در  هان عرب

اند. نتيجة حاص  از این مقالره بيرانگر آن اسرت كره بيشرترین      مقاله پيرامون مولوي پرداخته
پژوهان عرب در باب آثار مولوي، معطوف به تر مه و شرح مثنوي اسرت  رویارد مولوي

اند )ر.ك؛ گنجری  تر بودهین زمينه مصر و سوریه از دیگر كشورهاي عرب، پيشگامو در ا
 (. 6861و اشراقی، 

)مثنروي در  « مثناوی بعیاون عراقیاة   »( در پژوهشی كوتاه با عنوان 1869طالب عيسی )
دیدگان عراقی( بره معرفری شخصريت هاشرمی )مترر م مثنروي( پرداختره و پرس از ذكرر          

كنرد. ایرن مقالره در سرایت     ي، برگردان مثنوي او را معرفری مری  نامه و آثار ادبی وزندگی
 به نشر رسيده است. « طواسین للتصوّف و اإلسالمیات»

د تر مررة محمررد الفراترری از نقرر»( در پژوهشرری بررا عنرروان 6867سرريفی و سرپرسررت )
بخش  رون اسرتعاره   اند تا با تمركز بر عناصر خيالسعی كرده« نامهها و كنایات نیاستعاره

 كنایه به نقد برگردان محمد الفراتی، بپردازند.  و
گانره وینری و   دربارب پيشينة بخش دوم نوشتار حاضر هم باید گفرت كره الگروي هفرت    

 كار رفته است. از  مله:هاي متعددي در حوزب نقد تر مه بهداربلنه در پژوهش
 رویاردهراي تعردی  در  »برا عنروان    ( در فصر  سروم كتراب خرود    1888محمد عنانی )

هاي متنوت از زبران عربری و انگليسری،    كند و با مثالبه تفصي  از این نظریه یاد می« تر مه
 دهد. هفت راهبرد وینی و داربلنه را شرح می

پررداز را بره تفصري     الگروي ایرن دو نظریره   ، «تر مة متون ادبی»( در 6836) فرخزاعی
كراوي بخشری از تر مرة    وا»مورد واكاوي قرار داده است. همچنين در  ستارهایی  رون  

تغيير بيان »(، 6861)نيازي و دیگران، « براساس الگوي نظري وینی و داربلنه« الشحّاذ»رمان 
)حيردري،  « و فاخرگویی در تر مه از فارسی بره عربری برر اسراس نظریرة وینری و داربلنره       

 ت. كار رفته اسها به( و مانند آن، رویارد نقدي وینی و داربلنه در تحلي  تر مه6863
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به زبان عربی، « مثنوي»شود كه بررسی و نقد تر مة با تو ه به این پيشينه، مالحظه می
هاي علمی متعددي دارد تا غبار زمان از ایرن آثرار زدوده و انتقرال ایرن اثرر      نياز به پژوهش

 صورت پذیرد.  هاي علمی و با دقت بيشتريفاخر در  ار وب نظریه
« داربلنره »و « وینری »كه با تايه بر كاربست نظریة نوشتار حاضر نخستين پژوهشی است 

همت گماشته است و ترالش دارد ضرمن بيران    « شاه و كنيزك»به ارزیابی تعریب حاایت 
ها كه اغلب ناشری  هاي برگردان آنها و امتيازات تر مة دو شاعر عراقی به كاستیویژگی

 هاي تر مة ادبی است، اشاره كند. از محدودیت
 
 ی. چارچوب نظر3
 در مثنوی« شاه و کنيزک». وکايت 3-0

بيرت بره    198نخستين حاایت دفتر اول مثنوي است كره حردود   « شاه و كنيزك»حاایت 
نظم درآمده است. در این داستان عرفانی، پنو شخصيت اصلی به ترتيرب: شراه، كنيرزك،    

ورد و خها رقم میطبيبان ظاهري، حايم الهی و زرگر، و ود دارد كه داستان پيرامون آن
كنرد  آموز را نق  میدر سير نق  این داستان، مولوي گاه ناات اخالقی و داستانی حامت

گردد. بخش اول داستان برا عشرق سرلطان بره كنيرزك      و دوباره به سخن پيشين خود بر می
رسرد. در  شود و با بيماري سخت كنيزك و ناتوانی اطبا در درمان او به پایران مری  آغاز می

كنرد و در  راي شفاي كنيزك خالصانه به درگاه پروردگرار نيرایش مری   بخش دوم سلطان ب
دهند. بخش بعدي، اشاره به ادب و توفيرق رعایرت   عالم رؤیا مژدب درمان بيمار را به او می

آن در محضر الهی است. در قسمت  هارم حايم ربّانی بر برالين بيمرار حضرور یافتره و از     
شود. در بخش بعدي به امر سلطان، زرگرر از  بيماري روحی و عشق وي به زرگر آگاه می
كند. بخش پایانی هم كشته گشتن زرگر بره  سمرقند به دربار آمده و با كنيزك وصلت می

قرابت زمرانی و مارانی   »شود. این داستان به سبب تصویر كشيده شده و دالی  آن ذكر می
ل و عقایرد مربروط   هاي مثنوي است كه غالرب اصرو  ترین داستان، یای از  دي«نامهنی»با 

بينی، تجارب روحانی و حيراتی و مرا راي روح آدمری در  سرم در آن بره زبران       به  هان
 (. 6831)رنجبر، « تمثيلی ترسيم شده است

بنا به گزارش صاحب كتاب  احادیث و قصص مثنوي مشابه این داستان در دیگر متون 
و...، بره  شرم   « وارزمشراهی ذخيرره خ »، «اسراندرنامه »، «قانون»، « هار مقاله»فارسی  ون 
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و عشرق او بره   « شراه بهررام »هرا، داسرتان   ترین آن( كه از بر سته6836خورد )فروزانفر، می
قمررري( اسررت )ر.ك؛  119« )فخررر مرردبر»اثررر « آداب الحاارب و الشااجاعة»كنيررزك در  
 (. 6868پارسانسب، 

 . جواهری و تعري  منظوم مثنوی3-3
در نجرف اشررف    6368ق عراقی است كه در سرال  ذوعبدالعزیز  واهري از ادباي خوش

دیده به  هان گشود. او همچون برادرش محمدمهدي و سایر نزدیاان از موهبت و قریحة 
برراي   6618(. این شاعر نامی در سال 1861شعري شگفتی برخوردار بود )ر.ك؛ خالدي، 

سپري كررد و در سرال   به ایران سفر و تا پایان عمر را در آنجا  «دانشنامة آثار شيعه»تامي  
 (. 6665 ا به دیار باقی شتافت )بصري، در همان 6671

از  ه  سرال پريش و   »نویسد:  واهري دربارب تعریب مثنوي در مقدمة كتاب خود می
در عراق بودم و همچون عشق بلب  به گ ، گرد آن « مثنوي»در اوان  وانی، شيفتة تر مة 

(. تا ایناه بعد از سفر 6693) واهري، « كردمب میاي از ابيات آن را تعریگشتم و پارهمی
به ایران و اقامت در كرمانشاه كه شش سال به طول انجاميد به طور  ردي بره تر مرة ایرن     

در  هار  6693اثر همت گماشت و موفق به تعریب كام  مثنوي شد و اثر خود را در سال 
الادین  ناداار محماد جاالل   مثنوی موالناا خداو  جواهر اآلیار فی ترجمة»مجلد با عنروان  

به  اپ رساند. وي در این تر مه هر بيت فارسی را اغلب در قالرب  « البلخی الرومی شعراً
دارد ترا  آورد و گاه توضيحاتی را در ذی  تر مة عربی بيان میدو بيت عربی به نظم درمی

تر شود. این توضيحات اغلرب در شررح كلمرات و عبراراتی     درك ابيات بر مخاطب آسان
اي اسرت. او برا مطالعرة شرروح     ست كه حام  مفاهيم عرفانی یا دربردارندب ناات تر مره ا

هاي ابيات در تر مه داشته است، اما مختلف مثنوي، سعی در وفاداري، حفظ سبک و پيام
تردید ناشی از زندگی در این ميان بسيار متأثّر از زبان فارسی و ساختارهاي آن بوده كه بی

 ن بوده است.طوالنی وي در ایرا

 . هاشمي و تعري  منظوم مثنوی3-2
در شهر نجف اشرف بره دنيرا آمرد. از ایرن ادیرب       6665سيد محمد مال هاشمی در سال 

اصاول الادین   »تروان بره كتراب    آثار متعددي به یادگار مانرده اسرت كره از  ملرة آن مری     
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دب العربای و  اإلسالمی، مع القرآن الکریم، األدب الجدید، هکیا عرفت نفسای، تااریخ األ  
دار فانی را ودات گفت و در وادي السالم در  6677اشاره كرد. وي در سال  «األدب القدیم

 (. 6583كنار قبر پدرش آرميد )ر.ك؛ خاقانی، 
هاي پایانی عمر خود، تعریب مثنوي را آغاز كرد، اما بره علرت مرر،    هاشمی در سال

در « المثنوی حکایاتٌ و عِبَر من»عنوان  ناگهانی، این تر مه ناتمام باقی ماند. تر مة وي با
رسيد. این تر مه برخالف تر مرة  رواهري، تعریرب دقيرق     در بيروت به نشر  6678سال 

ابيات نيست، بلاه او گاه به تعدی  و بازآفرینی مضمون ابيات مثنروي پرداختره و اقردام بره     
وم سره  شرود. در   كند تا درك آن براي خوانندب زبان دتصریح و تفسير معانی ضمنی می

پرداخرت، حالرت   هرگاه متر م به برگردان مثنروي مری  »گفتار این كتاب آمده است: پيش
كررد، گرویی   آميز ابيات آن را زمزمه مری شد و با صداي حزنخاص معنوي بر او  يره می

-فارغ از زمان و ماان شده است. وي تعریب اشعار مولوي را تنها در این حالت انجام مری 

« شرود ين خاطر، براي خوانندگان این تر مه، فضاي عرفانی خاصی مجسرم مری  داد. به هم
 (. 6678)ر.ك؛ هاشمی، 

 . نظريۀ ويني و داربلنه در ارزيابي ترجمه3-4
گمان، انگيزب اصلی در ارزیابی تر مه، تعيين كيفيت آن است، اما از آنجا كره كيفيرت   بی

گيررد  آن و بافتی كه در آن انجام مری مفهومی نسبی است، ارزشيابی نيز با تو ه به اهداف 
رو، در این زمينه الگوهراي نقردي و رویاردهراي    بر معيارهاي نسبی استوار است؛ از همين

بنردي  (. از  مله افرادي كه دسرته 6861ارزیابی متنوعی مطرح شده است )ر.ك؛ پاالمبو، 
اسرت. وي   6يان هراوس شناس آلمانی  ولاند، زباننسبتاً  امعی از این رویاردها ارائه داده

هراي فارري   ، تر مره را از منظرر نگررش   1«ارزشريابی كيفری تر مره   »اي با عنوان در مقاله
گررا،  ها را در سره بخرش كلّری، رویاردهراي ذهرن     گوناگون مورد بررسی قرار داده و آن

دهد و سپس رویارد گفتمانی را در سه محرور نگررش   محور، قرار میبنياد و گفتمانپاسخ
 8گرايشناختی  اي داده و به شرح مدل نقشاختارشانانه و رویاردهاي زبانتوصيفی، س

شرناختی بره تر مره در دهرة     (. رویاردهاي زبان6861خود پرداخته است )ر.ك؛ هاوس، 

                                                                                                                                         
1- House, J. 

2- Translation Quality Assessment 

3- Functional Approach 



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 311

 

-مطرح شد. از  مله افرادي كه مدل نظري تر مة خود را با تايه برر مباحرث زبران    6698

هرا بره   هسرتند كره عمرده شرهرت آن    « ن داربلنره ژا»و « ژان پ  وینی»شناسی تبيين ساختند، 
 6693در سرال   6«شناسری تطبيقری فرانسره و انگليسری    سربک »سبب نگارش كتابی با عنوان 

است. الگوي معرفی شده در این اثر فقط بر محور دو زبران فرانسره و انگليسری اسرت، امرا      
تلفری بره ترأثير از    هاي مخها نهاد و كتابتأثيري بر سته در مطالعات تر مه در دیگر زبان

ها در این كتاب، الگوي ارزیابی خود را بر سره  (. آن6865آن نگاشته شد )ر.ك؛ ماندي، 
و آن را دو بخررش تر مررة مسررتقيم و  ، تبيررين سرراخته«پيررام»و « سرراختار»، «واژگرران»اصرر  

دهد )وینی و ( آن را نشان می6هایی، معرفی كردند كه ساختار )غيرمستقيم با زیرمجموعه
 (. 6669بلنه، دار

 . الگوی ارزيابي ترجمه ويني و داربلنه0شکل 

 

بنردي  (، طبقره 1886الگوي پيشنهادي وینری و داربلنره، همچرون الگروي كتفرورد )     
پررداز برا معرفری دو گرروه از     كالسيک تغييرات زبانی در تر مه است. ایرن دو نظریره  

ه در ایرن دهره   هاي تر مه، رویارردي  رخشری )تعردی ( را بره مطالعرات تر مر      شيوه
شود بخش نخست )تر مة مستقيم( ( مالحظه می6كه در ساختار )معرفی كردند.  نان
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است و بخرش دوم )تر مرة غيرمسرتقيم یرا     « واژگان»بيشتر ناظر بر  گونگی برگردان 
زبان مقصد تو ه دارد؛ با این « ساختارهاي نحوي و معنایی»ناموازي( بيشتر به سبک و 
سران تر مرة آزاد   اللفظی و روش دوم بهيه به تر مة تحتتوضيح كه روش نخست شب

اگر پيام حاص  از تر مه در سه مرحلة اول ( و به نوعی 6865آید )ماندي، شمار میبه
تر مة مستقيم، نامفهوم باشد باید به روش تر مة ناموازي )غيرمستقيم( متوس  شد ترا  

ون بررر ایررن دو بخررش كرره افررز(. 6669)وینرری و داربلنرره، معنررایی مناسررب ارائرره شررود 
شناس، تر مه در سطح دیگرري برا   دربرگيرندب هفت راهبرد است از نگاه این دو زبان

گيرررد كرره راهبرررد عملرری بررراي بررسرری آن   مررورد ارزیررابی قرررار مرری « پيررام»عنرروان 
 است. « سازي بران»

اي كه حتمًا باید در این الگرو مردنظر داشرت ایرن اسرت كره اگرر بعرد از تحلير           ناته
 مه، تر مة مستقيم در متن بسامد بيشتري داشته باشد، تر مه به زبان مبد  نزدیک شده تر

و متر م الگوي متن مقصد را رها كرده است و برر عارس ایرن مطلرب، اگرر در تر مره،       
معيارهاي تر مة غيرمستقيم )ضمنی( بسامد باالیی داشته باشد در این صرورت تر مره بره    

 تر شده است. زبان مقصد نزدیک
هراي تر مرة   در مقایسه این دو تانيک مستقيم و غيرمستقيم، وینره و داربلنره برر روش   
)وینری و  دهنرد   مستقيم، مانند تر مة لغوي، بسيار تأكيد دارند و راهاار آن را تر يح می

 (. 6669داربلنه، 

 های ويني و داربلنهبراساس مؤلفه« شاه و کنيزک»تعري  منظوم . بررسي 2
   0گيری. وام2-0
ها است. از نگراه وینری و داربلنره    گيري واژگانی یای از راهبردهاي متداول در تر مهوام

اغلب از انگيزب نياز سر شمه یافتره و  هاي تر مه است كه ترین روشاین تانيک از ساده
شرود. ایرن فرآینرد زمرانی     سازد و مو بات غناي زبان مری ارتباط برون زبانی را پدیدار می

هيچ تغييري از زبان مبد  بره مرتن تر مره    یک واژه یا اصطالح، عيناً و بیدهد كه روي می
. در اصرطالح زبرانی از   (6699)وینری و داربلنره،   منتق  و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود 

شود كره پرس از مردتی ایرن واژگران در      یاد می« دخي »این پدیده اغلب با عنوان واژگان 
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(. بنابراین، هنگامی كه زبران  1888، 6شود )عنانیكر میفهرست واژگان فصيح یا عاميانه ذ
كند كره در زبران   مبد  در قالب واژه یا گروه واژگانی، واقعيتی مادي یا انتزاعی را ارائه می

پوشی از آن روشی مناسب در تر مه است كه نتيجه به صرورت  مقصد و ود ندارد،  شم
ل واژب مزبرور در زبران مقصرد تعمريم     آید. البته شرط آن است كه اسرتعما گيري در میوام

 (. 6867اص ، یابد )نيازي و قاسمی
دهرد اغلرب نراظر برر حروزب      بنابراین عناصر قرضی كه در اثر تعام  دو زبران روي مری  

واژگان است و نه ساختار،  راكه حوزب دوم، شاكلة اساسی هر زبرانی اسرت و بره سرختی     
« شراه و كنيرزك  »متر مران از حاایرت   اي كه این شود. در دو تر مهدستخوش تغيير می

هراي فارسری   واژههایی از وام( نمونه6كند. در  دول )اند این موضوت صدق میارائه داده
 عربی راه یافته، ارائه شده است. كه از متن داستان، مستقيم به تر مه

 های فارسيواژه. وام0جدول 
 های قرضيواژه مترجمان

 اد، انگبین، محراب، تاج، هلیله، جالب، خوان، درویش، ابریق، مسک.کنز، بستان، شکر، است جواهری

 کنز، کوزه، محراب، فردوس، تاج. هاشمي

هایی است كه به دلي  تبادل فرهنگی و ( از  مله واژه6هاي درج شده در  دول )واژه
در این پدیده را نبایرد  ا تماعی دو زبان به شا  مستقيم به تر مه راه یافته است. البته 

هراي  ها و فرهنرگ گيرنده پنداشت،  راكه هر  ه زبانی با زبانزمرب ضعف زبان قرض
شرود )فرشريدورد،   دیگر تماس بيشتري داشته باشرد، عناصرر قرضری آن نيرز بيشرتر مری      

( نيز پيدا است بایرد  6(. با مقایسة تعریب منظوم هر دو شاعر  نان كه از  دول )6838
هاي داستان در زبان مبد  بيش از هاشمی از واژهگفت كه  واهري به علت گرایش به 

تر مرره اقتبرراس كرررده اسررت. ایررن مبررد گرایی متررر م در اقتبرراس را بایررد در آشررنایی 
و رو  نزدیک وي با زبان و فرهنگ فارسی و اقامت طوالنی مردت او در ایرران  سرت   

ریرزد.  هاي مرسوم دستوري عربی نيز نمیكرد؛ از این رو، گاه تر مة خود را در قالب
یرابی یرا شررح معنراي     ها، اغلب مبتنری برر معرادل   تانيک هاشمی در برگردان این واژه

 هاي زیر آمده است:هاي دخي  در تر مههایی از واژهكلمات است.  نمونه
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 از آسرررمان شرررد منقطرررع خرررواننررران و 
 الجُااااودِ وَالخباااازِ انقَبَااااعْ فَخُااااوانُ

 لِألَبَااااد الخُااااوانِبَعاااادَ ذا مِاااانْ ذا 
 

 نشررد كررس منتفررع  خرروانآن زان بعررد از  
 مِااانْ ساااماءِ الفَضااالِ واللُّبااا ِ امتَنَاااعْ
 أَحَاااادٌ مااااا انتَفَااااع النّعمَاااای فقَااااد

 

 (6693) واهري، 

معررب خروان   « خُروان »یرا  « خفروان »آمده است: « هاي فارسی عربی شدهواژه»در كتاب 
در مرتن  « خروان »(. واژب 6831است كه در اص  به معنراي خروراك و سرور اسرت )شرير،      

حاایت  هار بار تارار شده كه  واهري در همة این موارد، كلمرة دخير  را مسرتقيم در    
یابی كلمه پرداختره و در برابرر   كار برده است در حالی كه هاشمی به معادلتعریب خود به

 دهد. را قرار می« مائده»آن، واژب 

 آن خيرررررراالتی كرررررره دام اولياسررررررت
 کَااااالقَمَر عکااااسُ مِاااان أوجِاِااااامْ

 

 خداسررررت بسررررتانیرررران عاررررس مهرو 
 إلاااااهِ البَشَااااار بُساااااتانُشَاااااعَّ 

 

 (6693) واهري، 

تبردی  شرده اسرت بایرد     « بسرتان »كه در عربی تخفيف یافته و بره  « بوستان»دربارب واژب 
كه سازندب اسرم ماران فارسری اسرت،     « ستان»و پسوند « بو»گفت كه این كلمه از دو  زء 

( كه متر م آن را مستقيم بره  6833 ساخته شده و ساختاري فارسی دارد )ر.ك؛ آذرنوش،
 تعریب منظوم خود وارد ساخته است.

 شررد محرررابرفررت در مسررجد سرروي  
 دَمااعٍ جَاارَی  مِاانْ المحاارابُفَااامتَلَی 

 

 گراه از اشرک شره پرر آب شرد     سجده 
 بِاااهِ وَالسُّااالبانُ مُلقًااای ماااا دَرَی  

 

 (6693) واهري، 

 فاای قَلاابٍ حَاازِین   المحاارابَقَصَاادَ 
 

 العَاااااااالمین سااااااااجِدا هللِ رَبِّ 
 

 (6678)هاشمی، 

انرد. ایرن واژه   واژب دیگري است كه هر دو متر م به عربری وارد سراخته  وام« محراب»
مهرپرسرتان  »آمدنرد؛  بوده است كه پيروان مهرر در ایرن  ایگراه گررد مری     « مهرابه»معرّب 
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« آوه»یا « آبه»و « مهر»گفتند كه از دو واژه می« مهرآبه»یا « مهرآوه» ایگاه پرستش مهر را 
« ساخته شده و  رزء دوم ایرن واژه بره معنری  ایگراه و نروعی طراق گنبردي شرا  اسرت          

است كه اص  ساختار فارسری آن  « درویش»گيري، واژب (. نمونة دیگر وام6866)كسائی، 
گزینری و  (.  واهري به  اي معادل6831به معناي  لو درخانه بوده است )شير، « درپيش»

بهره  سته، اما در تعریب هاشمی، مفهوم این واژه در قالب  مله بيان  برابریابی از این واژه
 شده است:

 شرره  ررو پرريش ميهمرران خررویش رفررت    
 ضَاااایْفَه السُّاااالبانُ لمّااااا قَصَاااادا   

 وَعِشااااقاً وَفَاااارح  دَروِیشاااااًلَااااهُ 
 

 رفرررت درویررش شرراه برررود ليررک برررس    
 کَاااانَ سُااالباناً وَلکِااانْ کَااام غَااادَا   

 َلَ بُشاااااراً وَکَفَیّاااااهِ فَاااااتَح هَااااالَ
 

 (6693) واهري، 

 کَاااااانَ سُااااالباناً وَمَااااانْ قَابَلَاااااه 
 

 ذَابَ فَقااااااراً یجتَاااااادِی نائِلَااااااه  
 

 (6678)هاشمی، 

 0برداری. گرته2-3
برداي بخش دیگري است كه در الگوي وینی و داربلنه در دو زیرگرروه واژگرانی و   گرته

زبرانی  « يگيرر وام»و « ابردات »شود. این پدیده در واقرع، حرد واسرط    ساختاري سنجيده می
است و در آن، ا زاي متشا  یک تركيب  دا  دا از ا رزاي تركيرب خرار ی تر مره     

عينراً تر مرة   « وشوي مغزيشست»گيرد. براي نمونه واژه شده و در كنار یادیگر قرار می
Brain Washing  لفرظ  بهتر مة لفظ« آهنراه»انگليسی یاChemin de Fer   فرانسروي
پرس از یرک   هاي قرضی گراه  ها مانند واژهن دست از واژه(. ای6866است )ر.ك؛ نجفی، 

شروند ترا   با همان ساختارهاي عاریتی خود در زبان مقصد  ا یافته و مرسوم می برهه زمانی
و گراه هرم دسرتخوش تغييرر معنرا       شروند ناپذیر زبان تبردی  مری   ایی كه به بخش  دایی

روش برا الگروي پيشرين در انتقرال      (. بنابراین، تفاوت ایرن 6699)وینی و داربلنه، شوند می
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دهرد و دومرين راهبررد در    بررداي روي مری  ساختار زبان مبد  است كه تنها در روش گرته
 آید.شمار میتر مه به

-رسد مسرأله گرتره  نزد دو متر م به نظر می« كنيزك و شاه»با تأمّ  در تعریب سرودب 

واهري به علت پایبندي مترر م  اي ندارد، اما در تعریب  برداري در تر مة هاشمی نمونه
هرایی از ایرن پدیرده    به ا زاي سازندب متن و نيز پيرروي از سراختار دسرتور فارسری، نمونره     

شود. از  مله مواردي كه  واهري در شرعر خرود بره طرور آشراار برر مبنراي        مالحظه می
 بره شريوب  « گدارویان»هاي فارسی تعریب خود را ارائه داده، برگردان واژب مركب مشخصه
 برداري است:گرته

 نادیرررررررررده ز آزگررررررررردارویان زان 
 ذی ومَااانْوجاااوهِ السَّاااائلین   مِااانْ

 

 آن در رحمرررت برررر ایشررران شرررد فرررراز    
 لحِااارصٍ وَأَفَااانْ  تَنظُااارْ هِااایَ لااامْ 

 

 (6693) واهري، 

به معناي گداصفتی، گداپيشگی یا گدامنش بودن اسرت )انروري،   « گداروي»یا « گدارو»
بر تر مة  رزء بره  رزء و بره شرالی نادرسرت و ناآشرنا بره          ( كه متر م آن را با تايه6831

تر مه كرده است؛ حرال آناره  رزء دوم ایرن تركيرب در فارسری، معنراي        « وجوه السائلین»
بررداري از شرعر مثنروي بره     رساند. این تركيب با گرتره را می حقيقی نداشته و مفهوم مشابهت

پرسران( را بره   فارسری قيرد حالرت )پررس    تر مة شاعر راه یافته است. در بيت زیر نيز ساختار 
 آید:     شمار میاي مستقيم از فارسی بهزبان عربی انتقال داده است كه گرته

 كشرريدش تررا بصرردر  مرری پرسررانپُرررس  
 سُاااااؤاالً بِسُاااااؤالٍ فَلَاااااهُ قَاااااالَ  

 

 گفرررت گنجررری یرررافتم آخرررر بصررربر    
 وَلِصَاااادرِ النَّااااادِی عِاااازّاً وَجَلَااااال

 

 (68)همان: 

هاي براال از تر مرة  رواهري، سراختار دسرتوري و      شود در نمونهی نان كه مالحظه م
هراي ناآشرنا پدیرد آمرده     هاي واژگانی زبان مقصد نادیده گرفتره شرده و تركيرب   مشخصه

بررداري برا گرذر زمران     گيري و گرتره است. البته از نگاه وینی و داربلنه هر دو روش قرض
شرود. گراه هرم    مرسوم آن تبدی  می اغلب در زبان مقصد ادغام شده و به بخشی از عناصر
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توانرد آن را بره   شرود كره مری   رو مری هر دو پدیده با تغييرات معنایی در زبران مقصرد روبره   
 (.6865ریشه كاذب بدل سازد )ماندي، هاي همواژه

  0. ترجمۀ لغوی2-2
بخش دیگري كه در الگوي مستقيم وینی و داربلنه مطرح است، تر مرة لغروي اسرت. در    

- زاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در متن مقصرد برازآفرینی مری   این روش ا

شود؛ هرر  نرد بنرا بره مقتضريات و      آغاز می« واژهبهواژه»شود. در این بخش كار با تر مة 
)نيرازي و  شرود  ساخت تركيبی زبان مقصد، نروعی تعرادل صروري ميران ا رزاء دیرده مری       

هراي  گونره از تر مره از برتررین شريوه    ربلنره ایرن  . به اعتقاد وینری و دا (6867اص ، قاسمی
توانرد مرورد   بخش به همراه داشرته باشرد، مری   اي رضایتتر مه است و تا زمانی كه نتيجه

معنا یا نامتناسب از نظرر سراختاري   گاه كه شيوب لغوي به پيامی بیاستفاده قرار گيرد؛ اما آن
( نيرز برا   1866) 2(. نيومارك6699 منجر شود، پرهيز از آن ضروري است )وینی و داربلنه،

هميشه تا  ایی كه ممان است و به شرط حفظ ترأثير برابرر   »تأیيد این دیدگاه معتقد است 
( این مسرأله بره طرور خراص در     6868، 3)پاالمبو« اللفظی تر مه كردباید به صورت تحت

ي هرا شرود و برا و رود گذشرت  نرد دهره از تر مره       زمينة تر مة صنایع بالغی دیده مری 
اللفظی از پرطرفدارترین روش در ميان متر مان بروده اسرت   مثنوي، كماكان تر مة تحت

 (.6861زاده، )حسين
ها و اصطالحات اختصاص این مؤلفه در مقایسه با دو مرحلة نخست كه بر تر مة واژه

شاه و »داشت، بيشتر ناظر بر تر مة  مالت است. با بررسی این موضوت در تر مة داستان 
باید گفت كه به طور كلّی تمای  به رعایت اسرلوب فارسری و تر مرة كلمره بره      « كنيزك

شرود، امرا ایرن ميرزان در تر مرة هاشرمی بسريار        كلمه در برگردان هر دو متر م دیده می
هراي اسرميه برر مبنراي  مرالت      اندك است. در تر مة  واهري، و ود پرر بسرامد  ملره   

گویاي فراوانی این راهبررد در تر مره اوسرت.     یابی،فارسی و تو ه به زبان مبد  در معادل
دسرت  »، «پررده برداشرتن  »، «آه كشريدن »یرابی افعرال مركبری  رون     براي نمونره در معرادل  

و مانند آن با تفايک ا زا براي هر  زئی، هویتی مستق  قائ  شده و به صرورت  « گشودن
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يطی در برابرر  كند؛ این در حالی است كه هاشمی اغلرب فعر  بسر   مجزا اقدام به تر مه می
 گزیند: این افعال برمی

 كنررررارانش گرفررررتو دسررررت بگشرررراد 
 الجَنبَاااااینِ ضَااااامّوَفَاااااتَحَ کَفَّیاااااهِ 

 

 همچررو عشررق انرردر دل و  ررانش گرفررت 
 مِنااااهُ زَالَ مَااااا بِااااهِ هَاااامٌّ وَغَاااامّ 

 

 (6693) واهري، 

 الوافِاااادَ مَلاُوفاااااً کَمااااا  حَضَاااانَ 
 

 یحضُااانُ القلااابَ الاَاااوَی مُضااابَرما    
 

 (6678)هاشمی، 

افزون بر این مسأله، نوت  ينش اعضاي ثانویة  مله،  ون قيدهاي حالت، زمان، ماان 
اي بر اساس آرایش واژگران ابيرات فارسری    و... در تر مة  واهري به شا  قاب  مالحظه

صورت پذیرفته است، حال آناه فراوانی این مسأله در تر مة هاشمی به این ميزان نيست. 
 دیم مفعول در تر مة  واهري دقيقاً براساس نظم فارسی است:براي نمونه در بيت زیر تق

 دسرررت و پيشرررانيش بوسررريدن گرفرررت  
 قَبَّااااالَ والوَجاااااهَ سَاااااأل  یَااااادَهُ

 

 وز مقررررررام و راه پرسرررررريدن گرفررررررت 
 کَیاااا َ وصاااال  والسّاااافرَحَالَااااه 

 

 (6693) واهري، 

 قَبّاااالَ األنمُاااالَ والوجااااهَ الکااااریم 
 

 ساااائالً عَااان سااایرةِ الضَّااای ِ العَظِااایم 
 

 (6678ی، )هاشم

دقيقاً بر اساس آرایش واژگان « الافر»و تقدیم خبر آن « یصير»در بيت زیر تأخير فع  
 فارسی بوده است:

 آوريبررررردگمانی كرررررردن و حررررررص
 إنّ ساااوءَ الظّااانِ والحااارصَ الکَبِیااار  

 

 كفررررر باشررررد نررررزد خرررروان مهتررررري    
 الکفااارَ یَصااایرمِااان خُاااوانِ السَّااایدِ  

 

 (6693) واهري، 
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اللفظی، پدیردب خرروج از   یی و اهتمام به تانيک برگردان تحتبه علت همين مبد گرا
شود. براي نمونره  هنجارهاي زبانی در تر مة  واهري نسبت به هاشمی، بيشتر مالحظه می

دارد تا نظم بيرت  منه را بر اسم تفضي  مقدم میدر بيت زیر با تايه بر بيت فارسی، مفضول
 فارسی مراعات شود:

 مخرور  خرورم ترو غرم   من غم ترو مری  
 أمٍ و أبِ مِاااااانْ مائاااااااةِ أَنَااااااا  

 

 ترررم از صررد پرردرر تررو مررن مشررفقبرر 
 قلبااااً عَلیاااکَ لااای احْسِااابی  أَشْااافَ َ

 

 (51)همان: 

 هت باید گفت كه تفاوت تعریب  واهري و هاشمی براساس الگوي وینری و   از این
كره از ميران راهبردهراي    داربلنه، گرایش بيشتر  واهري بره روش مسرتقيم اسرت. همچنران    

اي در تر مه او دارد. هر ند هر گانة این روش هم، تر مة لغوي فراوانی قاب  مالحظههس
دو متر م به استراتژي تر مة ناموازي و غير مستقيم نيز روي آورده انرد كره در ادامره بره     

 ها پرداخته شده است.آن

 1جايي. جابه2-4
هررا اشرراره شررد، برره آنتر مرة مسررتقيم كرره   در الگروي نقرردي وینرری و درابلنرره، سرره مؤلفررة 

پاسخگوي ارزیابی كام  تر مه نيست. از ایرن  هرت، تر مره در سرطح براالتري؛ یعنری       
گيررد. نخسرتين الگرو در ایرن بخرش از      هاي تر مة غيرمستقيم مورد بررسی قرار میمؤلفه

تغييرر مقولرة دسرتوري    »است كه بره معنراي   « تغيير صورت»یا «  ایی ابه»ارزیابی، فرآیند 
وینری و داربلنره ایرن تانيرک را      (.6868)پراالمبو،  « ن مبد  در متن مقصرد اسرت  عناصر مت

)وینی و داربلنره،  « گيرندگرفته توسط متر مان در نظر میترین تغيير ساختی انجاممتداول»
-در صورت كالم به اقتضاي تفاوت دستگاه ساختاري دو زبان شا  می (. این تغيير6699

دهد و هرر متر مری نراگزیر از ایرن تانيرک      را تغيير می گران  مله ایگاه كنشگيرد و 
هایی  ون تبدی  ساختارهاي فعلی به اسم و برعاس، تغيير عناصر قيدي، دگرگونی است.

هراي مفررد بره  مرع و ماننرد آن،      هاي معلوم به مجهول و برعاس، تبدی  اسرم تبدی  فع 
روابرط دسرتور زبرانی روي     گيرد كه متناسب با شرباة همگی در زمرب این فرآیند قرار می
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گفتنی است محمد عنانی با تايه بر نظریة وینی و داربلنه، ایرن مجموعره تغييررات    دهد. می
و « الزامی»ها را به دو بخش یاد كرده و آن« اإلبدال الصرفی»در تر مه به عربی را با عنوان 

 (.1888كند )عنانی، تقسيم می« اختياري»
تروان  هراي متعرددي از ایرن مقولره را مری     تر م، نمونره هاي این دو مدر بررسی تر مه

مالحظه كرد كه اغلب به صورت الزامی و به علت ناسازگاري سراختاري و نيرز تنگناهراي    
 برگردان منظوم روي داده است. 

 . تبديل فعل به اسم2-4-0
یای از اقسام تغييرات ساختی در تعریرب هرر دو مترر م، تبردی  فعر  بره مصردر، اسرم و         

شرود؛ برراي   است. این بخش از تغييرات در تعریرب هرر دو مترر م مالحظره مری     برعاس 
 نمونه در تعریب  واهري:

 منتظرررررربرررررود انررررردر منظرررررره شررررره  
 انتَظَاااروَقَااا َ السُّااالبانُ فااای البَاااابِ 

 

 ترررررا ببينرررررد آنچررررره بنمودنرررررد سرررررر  
 کَشَااافهُ السِّااارَّ وَماااا فِیاااهِ افتَکَااار    

 

 (6693) واهري، 

 رزر گرفررت آن مررد شررد و مشررغول كررا   
 أَخَااایَ التِّبااارَ الفَتَااای فِیاااهِ اشاااتَغَل   

 

 از حالررررت ایررررن كررررارزار  خبررررربرررری 
 الحااربَ وَمااا مِناااا اشااتَعَل   مَااا دَرَی 

 

 (53)همان: 

شرود، مترر م آن را در   مالحظره مری  « خبرر بری »و « منتظر»كه در تعریب دو كلمة  نان
تغييرر  « س الرجال لای »به سراختار  « نامرد»قالب فعلی بيان كرده است. در بيت زیر هم واژب 

 صورت داده است:

 برراكی كنررد در راه دوسررتهررر كرره برری
 لاااصُّ البّرِیااا  لَااایسَ الرَّجااالَهُاااوَ 

 

 اوسرررت نرررامردرهرررزن مرررردان شرررد و    
 لِلرّجاااااالِ وَلَاااااهُ الااااایَّمُ یَلِیااااا  

 

 (19)همان: 
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در تر مه ارائه نرداده و  « نامرد»مدارانه، معناي درستی از مفهوم مجازي این گزینش لفظ
با خود به همراه دارد؛ به همين دلير   « نا»توري فارسی را در انتقال معناي نفی پيشوند شمّه دس

 ا شده منتو بره گفتره دسرتوري    اللفظی یا حتی  ابهتر مة تحت»از نگاه وینی و درابلنه گاه 
شرود، ]امرا[ آن تر مره در زبران مقصرد نامناسرب غيرمصرطلح و حتری ناشريانه          صحيحی مری 
ابيات كه این مسأله به روشنی در تر مة باال هویدا است. ( 6865دي، )مان« شودمحسوب می

 زیر، نمونة دیگري از این موضوت است:

 هررر  رره مررا را در دل اسررت   تر مررانی
 أظاَرَتااااهُکُاااالُّ مااااا فاااای سِاااارِّنا 

 

 دسررتگيري هررر كرره پررایش در گفلسررت    
 کُااالّ ماااا أشاااقَی بِناااا أساااعَدتَه    

 

 (88)همان: 

، معنراي ضرمنی آن را   «پرسران  پرس»ه  اي قيد حالت در بيت زیر از تعریب هاشمی ب
 دهد:هایی بيان ساخته است كه نشان از تغيير ساختار دستوري  مله میبا ذكر پرسش

 كشرريدش تررا بصرردر  مرری پرسررانپرررس
 هاُناااا کَیااا َ جِئاااتُم  أیااانَ کُناااتم 

 

 گفررررت گنجرررری یررررافتم آخررررر بصرررربر 
 مَاان أنااا أنا...قُاال  أنااتَ؟ مَاانْأنااتَ 

 

 (17)همان: 

در بيت فارسی در تعریب با دو سراختارهاي  « كو»بقه و نقش دستوري قيد پرسشی یا ط
  ا شده است:   ابه« رَامُوا»و « طَلَبُوا»فعلی 

 در ميرررران قرررروم موسرررری  نررررد كررررس
 طَلَبُااااوا فُوماااااً وَرامُااااوا عَدَسااااا   

 

 كرررو سرررير و عررردس  ادب گفتنرررد بررری 
 تَرَکُااااوا النُّااااورَ وَأمُّااااوا الغَلَسااااا   

 

 (17)همان: 

 تبديل فعل به اسم   .2-4-3
فراوانی تبدی  فع  به اسم بررخالف مرورد پيشرين در دو تر مره، نرادر و محردود بره نظرر         

توان ناشی اند و این ناته را میآید؛ یعنی هر دو متر م به حفظ ساختار فعلی مقيد بودهمی
زبران اهتمرام بره    از محوریت فع  در زبان عربی دانست،  راكه سليقه و ذوق فطري عررب 
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(. برا ایرن و رود،    6631است )مخزومری،   حدث در گفتارها و تو ه به این بخش از  مله
 هاي زیر از آن  مله است:  ایی در دو تر مه مالحظه شد كه مثالهایی از این  ابهمثال

 گفررررت فرمرررران ترررررا فرمرررران كررررنم   
 قَااااالَ: مُرنِاااای سَااااتَرانِی طَائِعااااا   

 

 همچنرران كررن آن كررنم  گررویی هررر  رره 
 عَقلِاااااای خَاضِااااااعا وَألَقوالِااااااکِ

 

 (6678)هاشمی، 

 پرررری مررررا دون مررررن كشتسررررتمكرررره آن
 عِشاااقاً بمااان عَنّااای سَااافَل   قَااااتِلی

 

 ندانرررد كررره نخسررربد خرررون مرررن   مررری 
 لَااایسَ یَااادِری الااادَّمُ مِنّااای ال یُبااال 

 

 (6693) واهري، 

 . تغيير فاعل جمله2-4-2
ی بررخالف  است كره هاشرم  «  ایی ابه»هاي راهبرد تغيير فاع   مله یای دیگر از بخش
برد و تنها مفهروم و معنراي كلری  مرالت را در تر مره       واهري به كرات از آن بهره می

 دارد؛ براي نمونه:خود بيان می

 توفيرررررررق ادب از خررررررردا  رررررررویيم 
 مِااااانْ اهللِ األدَب یَساااااألُ العَقااااالُ 

 

 ادب محرررروم شرررد از لطرررف رب  بررری 
 فَاااااوَ لِلخَیاااارِ وَللفَاااایضِ سَاااابَب  

 

 (6678)هاشمی، 

در تعریرب هاشرمی برا كلمره     « لرزیردن »ب بخش پایانی این حاایت، فاعر   یا در تعری
  ایگزین شده است: « رحمن»

 از مرررردح شررررقی مرررری بلرررررزد عرررررش
 مِاانْ مَاادحِ الشَّااقِی  یَغضِاابُ الاارّحمنُ  

 

 برررردگمان گررررردي زمرررردحش متقرررری  
 وَیُسِاااایءُ الظّاااانَّ فِیااااهِ المُتَّقِاااای   

 

 (16)همان: 

شود، اغلب به علت نوت ریب هاشمی مالحظه میها كه در تع اییها و  ابهاین تبدی 
گزینش قالب معنایی است كه متر م انتخاب كرده و سعی دارد محتواي قصه را در زبران  
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مقصد بازنمایی كند؛ از همين رو، به اقتضاي قواعد دستوري زبان عربی، ساختارهاي مرتن  
 دهد.انجام میهاي دستوري را  اییمبد  را در هم شاسته و متناسب با آن،  ابه

 جايي ساختاری. جابه2-4-4
 ایی ساختاري در این بخش، تغيير در ساختارهاي قيدي، عناصر دستوري مقصود از  ابه

یابرد.  و  نوت  مالت در تر مه است كه متر م به ضرورت یا اختيار بره آن گررایش مری   
هاي به  مله هاي فاعلی یا مفعولی در متن حاایتصفتهاي مركب، تبدی  برخی از واژه

بر ستة ساختاري است كره در تر مرة   هاي  ایی ابهبرساخته از موصول و صله از  مله 
كره تركيرب    «رويمراه »شود. براي نمونره، در بيرت زیرر اسرم مركرب      این داستان دیده می

 اضافی مقلوب است به شا   مله صله تر مه شده است:

 رويمررررراهآه سرررررردي بركشررررريد آن  
 بَاااهَی القَمَاار  مَاانْوَجَاارَی مِاانْ عَااینِ  

 

 آب از  شررمش روان شررد همچررو  رروي  
 المااااااءُ کَنَاااااارٍ بِااااااألَیَر وَجاُاَاااااا

 

 (6693) واهري، 

 و در بيت زیر:

 زانکرره عشررق مردگرران پاینررده نیسررت  
 مَااان قَاااد فَنَااای  ال یَعُاااودُ نحوَناااا  

 

 سرروی مررا آینررده نیسررت  مررردهزانکرره  
 عَیشُاااااهُ فَاااااانٍ حَلِیااااا ٌ لِلعناااااا

 

 (6678)هاشمی، 

بره  ملرة صرله روي آورده اسرت.     « مررده »یابی صرفت مفعرولی   م به  اي معادلمتر 
 همچنين در بيت زیر:

 بررردتنهرررا نررره خرررود را داشرررت  ادببررری
 لِلشَّااارِّ اقتَااارَب  تَنااااءَی عَناااهُ  مَااانْ

 

 بلارررره آتررررش بررررر همرررره آفرررراق زد    
 ذَاک بُرکااااانٌ بِااااهِ الجااااوُّ التَاَااااب 

 

 (17)همان: 



 311 |پور شهبازی و پارسايی

 

تعریرب بيرت براال بره  راي صرفت مشرتق         شرود هاشرمی در  همانطور كه مالحظره مری  
« نه خود را داشرت برد  » اي  ملة را آورده و به« من تناءی عنه»،  ملة موصول «ادببی»

را  ایگزین كرده است. ضمن آناه تركيب نفری  « للشرّ اقترب»ضمن تغيير ساختار  مله، 
ن ارائه كند. از اي رواو استثناي مو ود در بيت را به ساختاري مثبت تبدی  كرده تا تر مه

هاي  ا شده از نظر مفهوم، یاسان است، اما داراي ارزشنظر وینی و داربلنه، عبارات  ابه
 رایی، گراه از ایرن رو اسرت كره      (. ایرن  ابره  6699لزوماً برابري نيستند )وینی و داربلنره،  

رتی ساختار مشابهی در زبان مقصد و ود نداشته باشد و متر م برراي احترراز از ارائره عبرا    
هراي منظروم   ناملموس، ناگزیر از آن است؛ ضمن آناه قيد و بندهاي عروضری در تر مره  

تر ساخته است. در مجموت با مقایسره ایرن   مورد بررسی، گرایش به این راهبرد را  پر رنگ
در تعریررب هاشررمی، نمررود بر سررته و «  ررایی ابرره»رسررد مقولررة دو تر مرره برره نظررر مرری

كنرد و  ر  ار وب الفاظ و ساختار متن مبرد  توقرف نمری   پربسامدتري دارد،  راكه وي د
آورد. از این  هت تر مة وي در مقایسه عناصر دستوري را طبق زبان مقصد به نظم درمی

ترر و  زبران روان با تر مة  واهري به دلي  نزدیک شدن به زبان عربی براي خواننده عررب 
 كند. تر  لوه میطبيعی

   0سازی. دگرگون2-5
«  تغييرر صرورت پيرام در نتيجرة تغييرر زاویرة دیرد       »ربلنه تعردی  )مدوالسريون( را   وینی و دا

شرناس، ایرن روش سرنگ    (. از نگراه ایرن دو زبران   6699اند )وینی و داربلنه، تعریف كرده
(.  اسراس ایرن روش در   6865محای مناسب براي تعيرين مترر م خروب اسرت )مانردي،      

گيررد؛ رونردي كره حاصر  آن     ها شرا  مری  تر مه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبان
برقراري تعادل ميان متن مبد  و مقصد اسرت. ميرزان تعردی  را نروت مرتن و هردف تر مره        

هاي فرهنگی دو زبان و فاصلة زمانی نوشتن اثرر و تر مرة آن نيرز از    كند. تفاوتتعيين می
. در واقرع،  (6836نرژاد،  رونرد )صرحرایی  شرمار مری  عوام  مهم در تعيين ميرزان تعردی  بره   

تعدی ، تغيير در شا  پيام متن اصلی به سبب تغيير در زاویة دید و به دو زیر گروه آزاد یا 
اي از شرود. ایرن دو زیرر گرروه هرم طيرف گسرترده       اختياري و ثابت و ا باري تقسيم مری 

 ( نشان داده شده است. 1گيرد كه در  دول )ها را دربر میپدیده

                                                                                                                                         
1- Modulation 
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 ي و دابلنهدر نظريۀ وين . تعديل3جدول 
 اقسام تعديل

 . تبدیل معلوم به مجهول5 عکسبر . ترجمه مفهوم انتزاعی به عینی و2
 . تغییر نماد6 عکسبر . ترجمه مفهوم خاص به عام و2
 سازی متضاد. منفی7 عکس. ترجمه کل به جزء و بر3
 . کاستی و فزونی در ترجمه7 . وارونه سازی عبارت2

 
 زاعي به توصيف عيني. تبديل تصاوير انت2-5-0

توصريفات عينری و   »به « تصاویر انتزاعی»سازي تبدی  هاي تعدی  و دگرگونیای از نمونه
یا برعاس است كه مثال آن را در تعریرب هاشرمی شراهدیم. مترر م در بخرش      « ملموس

با تايه بر تصاویر محسوس برآمده از صنعت تشربيه بره توصريف و    « دیدار حايم از بيمار»
پردازد و این تعدی  را تنها در برابر عبرارت كوتراه   می« قصة رنجور و رنجوري»بازآفرینی 

 دهد:قرار می« قصة رنجور و رنجوري»

 بخوانررررد قصرررره رنجررررور و رنجرررروري
 وَهاااوَ یحکِااای قِصّاااةَ الصّااایدِ لَاااهُ   
 کیاا َ صَااادَ الظّباای صَاایّادَ الظّباااء؟    
 کیااا َ حَاااازَ الظّبااای بِالماااالِ وَماااا  

 

 نشررراند بعرررد از آن در پررريش رنجرررورش 
 کَیااا َ سَاااامُ اللّحاااظِ قَاااد جَندَلَاااهُ  
 کَیاا َ وَهااوَ الاایِّئبُ أمسَاای وَهااوَ شَاااء 
 حَااااازَهُ إذ فَاااارَّ عَنااااهُ سَااااقما؟   

 

 (6678)هاشمی، 

این نوت تعدی  در تر مة  واهري به علرت تايرة مترر م برر مرتن داسرتان و عردم        
ی  تر مره  خروج از  ار وب بيانی مولوي یافت نشد.  واهري این بيت را به شا  ذ

 كرده است:

 قِصّااااةَ العِلّااااةِ قَااااالَ والعَلِیاااال  
 بَعاااادَ ذا أجلَسَااااهُ عِناااادَ العَلیاااال

 

 لَاااهُ أنبااااهُ عَااان الخبااابِ الجَلیااال    
 فااای األماااامِ یَسااائَلُ الااارّأیَ النَّبِیااال  

 

 (6693) واهري، 
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 . کاستي و فزوني در ترجمه2-5-3
دهاي واژگرانی  كاهش و افزایش در تر مه بخش دیگري از الگروي تعردی  اسرت. واحر    

كو ک به دلي  عدول از ساختار نحوي  مالت، هنگام تر مه از زبانی بره زبران دیگرر،    
( كه 6867)ماندي، « اغلب به دلي  بسط نحوي است»افزایی شوند. این كلمهتر میگسترده

هرایی را كره   تروان افرزوده  اي دارد. در اینجرا مری  در هر دو تر مه، فراوانی قابر  مالحظره  
-طول روایت داستان اختيار كرده و به واسطة آن معرانی ضرمنی را روشرن مری     متر م در

سازد،  زء این بخش برشمرد. براي مثال، هاشمی در تر مرة ابيرات نخسرتين برراي پيونرد      
كنرد ترا شرااف    هاي داستان، بيتی را اضرافه مری  ا زاي داستان و نمایش سير طبيعی صحنه

 د:حاص  از تر مه براي خواننده محسوس نباش

 لُعبَاااةُ األقااادارِ فااای دُنیاااا البَشَااار   
 

 لاام تَاازلْ تجاارِی عَلَاایام فاای الصُّااوَر    
 

 (69)همان: 

زیبایی كنيرزك را بره   « تصباد»و « ظبیة»یا همين متر م در بيت زیر به مدد دو استعاره 
 كشد كه البته این مفهوم در بيت فارسی مو ود نيست:تصویر می

 یرررک كنيرررزك دیرررد شررره در شررراهراه  
 عَیناااااهُ فاااای ذَاک المجااااالْ تْرأ إِذْ

 

 شرررد غرررالم آن كنيرررزك  ررران شررراه     
 ظبیااااةً تصاااابادُ آسااااادَ الرِّجااااالْ 

 

 (1)همان: 

هاي متنوت براي یک كلمه به صورت عطرف یرا نعرت و اضرافه نيرز از      آوردن معادل
عوام  توسعة نحوي است كه در تعریب  واهري از بسامد باالیی برخوردار اسرت و بره   

هررا اغلررب از شررود. ایررن افررزودهتر مررة وي مالحظرره مرری صررورت تانيررک غالررب در
هاي تر مة منظوم ناشی شده است. در تر مة هاشمی نيرز كاسرتی و فزونری    محدودیت

در تر مه به علت بازگویی داستان بسيار روي داده و متر م التزامی به حركت در مسير 
تعرابير مجرازي در    رو، گراه تشربيهات و یرا   ساختار فارسی داستان نداشته است؛ از همين

 شود. تر مه او مالحظه نمی
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 . ترجمۀ جزء به کل و برعکس2-5-2
مقصود از تر مة  زء به ك  یا عاس آن در نظر گرفتن معناي مجازي واژه اسرت كره از   

هایی از این مسأله در تعریب هر دو آید. نمونهشمار می مله رویاردهاي راهبرد تعدی  به
 ( آمده است.8در  دول )شود كه متر م مالحظه می

 گزيني. تعديل در معادل2جدول 
 هاشمی جواهری های فارسیواژه

 أنمل ید دست

 وجه وجه پیشانی

 غی  أمبار ابر

 روض روض چمن

 سالب الصفراء الخل واالنگبین سرکنگبین

 ممد القوی اهلیلج هلیله

 سوء أفعال البشر سوء األدب باکی و گستاخیبی

 باع  الباجة ن اللوزده روغن بادام

 الزالل السحاب آب

 عزیزاً قد غال حِسان خوبان

 كنيم:ها را در ابيات زیر مالحظه میبرخی از این نمونه

 هررر  رره بررر تررو آیررد از ظلمررات و غررم   
   کُااالُّ ماااا تَلقااااهُ مِااان شِاااینٍ وَشَااارّ 

 

 اسررت هررم  برراكی و گسررتاخی ز برریآن  
 ساااوءِ أفعاااالِ البشااار صاااادرٌ مِااان 

 

 (6678)هاشمی، 

كراري را  رایگزین   در این بيت، شاعر بجاي دو صفت زشت خاص، نرام كلری زشرت   
 كرده است.

 شررراد بررراش و ایمرررن شرررو كررره مرررن   
 مَعَاااک أعمَااالُ مِثااالَ ماااا المَبَااار  

 

  مررنآن كررنم بررا تررو كرره برراران بررا      
 لُبفااااً وَالزَّهَااار بِاااالرَّوضِ  عَمااالَ

 

 (16)همان: 
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 گزینری برا شررح همرراه      راي معرادل   بره « هليلره »و « سركنگبين»براي نمونه در تر مه 
 شده است:

 صررررفرا فررررزود  سررررركنگبينعاقبررررت 
 الخَاااالُّ لاااااا وَاألَنگَبااااینْبِالقضاااااءِ 

 

 نمررررودروغررررن بررررادام خشررررای مرررری  
 ضااااعَ َ الصَّااافراءَ أربَااای بِااااألنِینْ   

 

 (6693) واهري، 

 أمسَاااای مُوجِباااااً سااااالِبُ الصَّاااافراءِ
 

 باعِاااا ُ البَاجَااااةِ أَمسَاااای مُکرِباااااً  
 

 (6678 )هاشمی،

اسرت در زمررب   « سرركنگبين »را كره معررب كلمرة    « سرانجبين « »فقه اللغاة »ثعرالبی در  
( و هر دو مترر م ایرن كلمره را    1888شمارد )ثعالبی، كلمات دخي  فارسی در عربی برمی

گزینری، ا رزاي كلمره    اند. در تر مة  واهري به  اي معادلبه شا  توضيحی بيان داشته
در شرا  فارسری خرود وارد تر مره شرده اسرت؛ برا ایرن         « گبينان»مجزا بيان شده و كلمة 

دهد و بره  راي تعریرب كلمره بره اثربخشری و       تفاوت كه هاشمی مفهوم كلمه را تغيير می
رود و كرار مری  كه به عنروان قرابم بره   « هليله»كند. یا در تر مة كلمة درمان آن اشاره می

نواحی حاره  رون هندوسرتان    ميوه بيضوي شا  به اندازه یک سنجد ریز بوده... و خاص
( در شعر هاشمی به  اي آوردن معادل عربی آن در قالب  ملة صرله  6831است )انوري، 

 توضيح داده شده است.

 قررربم شرررد اطرررالق رفرررت   هليلرررهاز 
 والّاااایِی کَااااانَ مُمِاااادّاً لِلقُااااوَی  

 

 آب آتررش را مرردد شررد همچررو نفررت    
 نَاااازَفَ القُااااوّةَ فَاااااِزدَادَ الجَااااوَی 

 

 (6678)هاشمی، 

 . تغيير نماد2-5-4
هاي زبان عرفانی است كه موالنا در بيان اغراض خرود از  استفاده از نمادها یای از ویژگی

اي برراي ظهرور   آن به وفور بهره گرفته است. از نظر بيانی در نماد، برخالف استعاره، قرینه
اربلنره،  اي از نگراه وینری و د  هاي تعردی  تر مره  معناي حقيقی و ود ندارد. یای از گونه
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تغيير این پدیدب ادبی اسرت كره نمونرة آن در تر مرة هاشرمی در برگرردان ایرن بخرش از         
 شود: دیده می« شاه و كنيزك»حاایت 

 خرررواه ليرررک انررردازه خرررواه  آرزو مررری
 لِاااایَکُنْ وِفاااا َ مَساااااعِیک األَمَاااال 

 

 كرررراه بررررر، برنتابررررد كرررروه را یررررک 
 ال یَاااأتی الجَبَااال النَّمااالِ فَبِسَاااعی 

 

 (6678)هاشمی، 

را  رایگزین  « نم »ارزشی است كه هاشمی كلمة نمادي از كو ای و بی« كاه»كلمة 
 را ذكر كرده است:« تبن»داشته است؛ حال آناه  واهري معادل این كلمه؛ یعنی 

 الجَبَاااال وَرَقٌ فَااااردٌ مِاااان التِّاااابنِ 
 

 یَقلاااعُ اقنَاااع وَاتااارُکن طُاااولَ األَمَااال  
 

 (6693) واهري، 

 0. تعادل2-6
از الگوهاي تر مة غيرمسرتقيم نظریرة وینری و داربلنره، تعرادل اسرت كره در        راهبرد دیگر 
« تعرادل »هرا، اصرطالح   ها و اصطالحات بسيار راهگشا است. از نظرر آن المث تر مة ضرب

ها یک موقعيت یاسان را با ابزار ساختاري یا رود كه زبانكار میبراي اشاره به مواردي به
(. در این روش به  اي تر مة یک  ملره  6865دي، كنند )مانسبای مختلف توصيف می

هرا برا اسرتفاده از    شود،  راكه برخی از عبارتیا عبارت، معادل آن در زبان مقصد بيان می
برداري، قاب  تر مه نيست؛ بنابراین، باید معادل آن را در زبران  اللفظی یا گرتهروش تحت
 مثال:در این (. 6699و و كرد )وینی و داربلنه، دیگر  ست

 رنجرررش از سرررودا و از صرررفرا نبرررود
 لااام تَاااکُ الصّااافرَا یَومااااً مَنشَاااأه    
 تُعاارَفُ األحبااابُ مِاانْ ریااحِ الاادُّخانْ   

 

 برروی هرررر هیرررزم پدیرررد آیرررد ز دود  
 ال وال السَّاااااوداءُ کانَاااااتْ مبااااادأهُ 
 وَاعااتاللُ القلْاابِ فاای البَّاارفِ یُبااانْ    

 

 (71)همان: 

                                                                                                                                         
1- Equivalence 
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 یابی عبارت پرداخته است:ه معادلبيت زیر هم هاشمی در برگردان مصرت دوم ب در

 بهرررر آن اسرررت امتحررران نيرررک و برررد  
 إنّ لِلخَیااااارِ ولِلشَااااارِّ اِمتَحاااااان  

 

 ترررررا بررررررآرد كررررروره از نقرررررره زبرررررد 
 یَکشِااا ُ الحااارَّ مِااان العَبااادِ المُااااان  

 

 (6678)هاشمی، 

المثر  برراي بيران عردم تحقرق همرة       از  مله ابياتی كه در این داستان در قالرب ضررب  
كار رفته، بيت زیر است كه در ادامرة آن تر مرة  رواهري و    در این دنيا به مرادهاي انسان

 هاشمی آمده است:

 آن یارری خررر داشررت و پرراالنش نبررود    
 وَجَااادَ هَااایا حمااااراً مَاااا وَجَااادْ    
 وَمُااااایْ البَرذَعاااااةِ قَااااادْ وَجَااااادَا 

 

 یافررت پرراالن، گررر، خررر را در ربررود     
 لَااااهُ مِاااانْ بَرْذَعَااااةِ القَصْاااادِ فَقَااااد

 بُ الحمااااارَ قَاااادَدا قَبَّااااعَ الاااایِّئ 
 

 (6693) واهري، 

 و تر مه این بيت در شعر هاشمی به شا  زیر آمده است:

 رُبَّ حاااافٍ لااام یجِااادْ مَاااا یَنعلُاااهْ  
 

 وحِماااارٍ لااام یجِااادْ مَااانْ یحملُاااهْ    
 

 (6678)هاشمی، 

گرایانة  واهري، تو ه به زبان مبرد  بروده   شود در تر مة لفظكه مالحظه می نان
ز این  هت معنا و الفاظ این مَثَ  دقيقاً مطابق با بيرت فارسری آورده   است و نه مقصد؛ ا

 هراي بيرانی،  رون اسرتعاره و كنایره نيرز مالحظره        شده است و این ناته در دیگر گونره 
اللفظی را به انتخاب معادل همسو تر يح داده اسرت. در  شود كه شاعر تر مة تحتمی

 زیررده و بررا آوردن معررادل مثرر  برره مَثَرر  را برگ«  ررایگزینی»حررالی كرره هاشررمی روش 
و در مصررت دوم نيرز بره بسرط مثر        عربی، عبارت كاربردي و مرأنوس را ترر يح داده  

        پرداخته است.  
 شود:هاي دیگري كه در راستاي تعادل در این دو تر مه دیده مینمونه
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 شرررراه بررررود شرررراه بررررس آگرررراه بررررود
  مَلِکااااً کَاااانَ بَعِیاااداً فااای النَّظَااار    

 

 اهلل بررررررود خاصررررررهبررررررود  خرررررراص 
 مِاااان رَبِّ البَشَاااار وَقَرِیاااابَ القَلاااابِ

 

 (16)همان: 

 «:خونبها»یابی و معادل

 اسررب تررازي برنشسررت دلشرراد تاخررت    
 فَرِحاااااً ظَااااارَ الجَااااوادِ رَکِبااااا   

 تِلاااکَ الخلاااع  دیاااةً مِااان دَمِاااهِ  
 

 خرررویش را خلعرررت شرررناخت خونبهررراي 
 وَإلااااای حَتفِاااااهِ عااااادوا ذهباااااا 
 عَاااادَّ فاااای مَوتِااااهِ هَااااامَ ولااااع   

 

                     (6693واهري، )  

 0. همانندسازی2-7
یرابی واژگرانی   است كه در معادل« همانندسازي»هفتمين راهبرد پيشنهادي وینی و داربلنه، 

شرناس ایرن زیرگرروه،    دهرد. از نگراه ایرن دو زبران    ترر از آن روي مری  یا واحدهاي بزر،
وم ویژه با دیردگاه خراص   ترین روش تر مه است. روندي كه توسط آن یک مفهافراطی

در  نين مواردي متر مان مجبورند معادلی مشرابه را برراي   شود. زبان مقصد هماهنگ می
یک پيام كره در موقعيرت مشرابه دیگرري بيران      »به عبارت دیگر، كارگيرند. بيان مقصود به

 (.6699)وینری و داربلنره،   « شود كه در ارتباط با اصطالحات یا نهادهاي فرهنگی باشرد می
سازي فرهنگی است، زیررا در برابرر واژب فرهنگری معرادلی     این روش در واقع نوعی معادل

 رود. كار میدهيم كه در موقعيت مشابه در زبان مقصد بهقرار می
المثر  یرا كنایره    هنگامی كه یک نماد، ضرب»نظران این بخش به اعتقاد غالب صاحب

فهرومی و هرم از نظرر شرا  و تصرویر      در هر دو زبان مبد  و مقصد هرم از نظرر بازتراب م   
كار گرفته شده، یاسان باشد،  ایگزینی معادل دقيق و همسرنگ آن  احساسی و عاطفی به

( تا نقش و تأثير معرادل ادبری یرا    6868)نصيري، « گيرددر زبان مقصد در اولویت قرار می
  (. البتره بره دلير   6633عنصر فرهنگی در زبان مقصرد محسروس باشرد )ر.ك؛ نيومرارك،     

                                                                                                                                         
1- Adaptation  
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اشتراكات فرهنگی نزدیک در محدودب دو زبان عربری و فارسری، مسرألة همانندسرازي در     
 شود. تر مه تاحدودي كمرنگ می

 شرررررررربت و ادویررررررره و اسرررررررباب او 
 فَعَقااااااااقِیرُ وَجُلّاااااااابُ وَماااااااا
 ذَهَااابَ کَااااالرِّیحِ وَالشَّاااأنُ افْتضَااااح  

 

 ریخرررررت یاسرررررر آبررررررواز طبيبررررران  
 دَبَّاااروا مِااانْ غَیااارِ أسااابابِ السَّااامَا 
 لِألطبّاااااااءِ وَلِلملااااااکِ اتَّضَااااااحْ

 

 (6693) واهري، 

حاصرلی  را كه بيانگر بی« یاسر»در این مثال از برگردان منظوم  واهري، معادل قيدي 
)همچرون  « ذهب کالریح»اثري كلّی و آنی داروي حاما است را در عبارت كاربردي و بی

از  ملرة كراربردي و   « آبررو  ریختن»باد رفت( بيان داشته است. همچنين براي تعبير كنایی 
 در زبان عربی بهره گرفته است تا مخاطب بدان انس داشته باشد.« الشأن افتضح»روان 

اي دارد، متر م را بره تصررّف   گاه انتخاب معادل كه مضمون فرهنگی و اعتقادي ویژه
گونره  را هاشرمی ایرن  « كنيزك و شراه »دارد. براي نمونه این بخش از شعر در تر مه وامی

 كند:ر مه میت

 مصررطفی مررن  ررون عمررر   اي مرررا تررو  
 کَاااالنَّبِی المُصااابَفَی قَااادْ صِااارْتَ لااای

 

 از برررررراي خررررردمتت بنررررردم كمرررررر    
 مِنْاااااکَ بِحُبّااااای کَعَلِااااایوأناااااا 

 

 (6678)هاشمی، 

هاي فاري خود كره  شود هاشمی در این بخش با تايه بر ارزشهمانطور كه مالحظه می
ژیک اوسرت پرا از دایررب وفراداري بره مرتن مثنروي        برگرفته از نگرش مذهبی و تلقی ایدئولو

بيرون نهاده و به  اي نام خليفة دوم كه در بيت ذكر شده اسرت، نرام امرام علری )ت( را قررار      
كشد. این تعردی  و تغييرر لغروي از    دهد و عشق دوسویة پيامبر و امام علی را به تصویر میمی

از موارد همانندسازي است كه در بيت زیرر   آید. تغيير تشبيه نيزشمار می نبة سلبی تر مه به
شود. در این بيت شاعر پيار نحيف كنيزك را كه بر اثر بيماري  ون مرو  از هاشمی دیده می

كنرد كره تشربيهی متعرارف و مترداول در ادب عربری اسرت؛        تشربيه مری  « خيال»شده است به 
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اما تشبيه مو رود در  ( نشان از این مسأله دارد، نحی  الجسم« )مختل الجسم»اصطالحی  ون 
 شود:مصرت دوم در دل تر مه محو شده و عبارتی دیگر  ایگزین آن می

 شررد مررويآن كنيررزك از مرررض  ررون 
 کَالخیَاااالْنحااالَ الجِسْااامُ وَأمْسَاااتْ  

 

  شم شه از اشک خون  رون  روي شرد    
 وَأغتاادَی السُّاالبانُ مِنْاَااا فاای خَبَااالْ    

 

 (66: 6678)هاشمی، 

 در تر مة  واهري به شا  زیر آمده است:این بيت از حاایت مثنوي 

 حَیاااا ُ تِلااااکَ األمااااةُ بِاااااألَلم   
 مُقلَااااةُ السُّاااالبانِ دَمعَاااااً کَالاااادَّم 

 

 شَاااااعرَةً عَاااااادَتْ وَلُااااابَّ القَلَااااامْ 
 قَااادْ جَااارَتْ نااااراً وَرَی مِااانْ ضَااارَم 

 

 (6693) واهري، 

 گيریبحث و نتيجه
بر پایرة هفرت راهبررد تر مرانی      مثنوي« شاه و كنيزك»در این مقاله تعریب منظوم داستان 

مورد ارزیابی قرار گرفت. دستاورد حاص  از این بررسی در موارد زیرر  « داربلنه»و « وینی»
 شود: خالصه می

گيرري و برگرردان لغروي بره     گيري پربسامد از شيوب وامبرگردان  واهري به دلي  بهره -6
ها اقدام ت به گزینش معادلمتن مبد  نزدیک است درحالی كه هاشمی با آزادي نسبی نسب

هراي  كرده و بيشتر از الگوهاي تر مة غيرمستقيم و ضرمنی و بره طرور خراص از تانيرک     
 اي روان ارائه داده است. ایی، بهره برده و تر مهتعدی  و  ابه

هاي معنایی زبان مبد  و نيز اهتمام به حفظ در تر مة  واهري التزام به مضمون و قالب -1
ن مثنوي به طور  شمگير بيشتر از تعریب هاشمی است؛  نران كره از ميران    ساختارهاي زبا

كمتررین فراوانری را   « بررداري گرته»بيشترین و « تر مة لغوي»سه تانيک تر مة مستقيم، 
یابرد بره شررح اصرطالحات و     دارد. این متر م هر  ا كه عرصة تر مة منظوم را تنگ می

این توصيف، وفاداري  واهري به متن مثنروي   كند. باعبارات مثنوي در پانوشت اقدام می
 اي بيشتر از هاشمی است.و رعایت امانت در تر مه به گونة قاب  مالحظه

با تو ه به تفضي  تانيک تر مة لغوي از نگاه وینی و داربلنه بایرد گفرت كره تر مرة      -8
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ارد؛  واهري در مقایسه با تر مة هاشمی به دلي  رعایت اص  متن شعري برر آن برترري د  
نمایرد، امرا شرروحی كره در     هر  ند كه خواندن متن تر مه گاه براي مخاطب دشوار مری 

 سازد.ذی  تر مه و در قالب نثر بيان داشته، این نقيصه را تا حدودي مرتفع می

حذف و تعدی  مضامين از رویاردهاي تر مة هاشمی است. وي به  اي تعریب دقيق  -5
-استان پرداخته و به تصریح و تفسير معرانی ضرمنی مری   ابيات، گاه به بازآفرینی مضمون د

پردازد تا درك داستان براي خوانندب زبان دوم سره  شرود. هاشرمی در ایرن كرار از سرير       
شود و تغيير و تعدی  او در راستاي روان كردن حاایرت و بره   طبيعی داستان هم غاف  نمی
 تعبيري ایجاد تأثير برابر است.

هاي متنوت براي یک كلمه به صرورت عطرف، نعرت و    عادلدر تر مة  واهري ذكر م -9
شود كه از عوام  توسعه نحوي اسرت و بره صرورت تانيرک غالرب در      اضافه مالحظه می

 رود. شمار میتر مة وي به

هراي ذكرر شرده درتر مرة     تالش هاشمی براي ارائة یک متن روان با تايه بر تانيرک  -1
یرایش دومری از مثنروي را خلرق كررده اسرت و      غيرمستقيم ستودنی است، اما در واقع او و

مثنرروي واقعرری از تر مررة او  ررز در محترروا رخررت بربسررته و حترری معررانی را هررم بيشررتر بررا 
 سازي ارائه كرده است. دیگرگونه

 تعارض منافع
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