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Abstract  
Saadi's Golestan and Jami's Baharestan are two Persian works in prose in which significant 

techniques have been used in translating Arabic expressions due to the proficiency of the authors 

in Arabic and Persian languages and their rhetorical and linguistic knowledge. In this research, 

the Arabic-translated phrases in the mentioned works have been studied based on the target-

oriented approach in translation. The basis of this approach is that the translator tries to choose 

equivalent and equal elements of the target language with regard to the elements of the source 

language and text. With the help of special methods, he also tries to enter the entire meaning of 

the desired context into the target language and to avoid conveying the explicit meaning merely. 

The aim of the present study is to find Arabic to Persian translation techniques in Saadi's 

Golestan and Jami's Baharestan and to examine the extent of Saadi and Jami's commitment to 

the target language. Considering that Jami's Baharestan is the most prominent work of art 

identical to Saadi's Golestan in terms of form and content, the results indicate that the techniques 

of translating Arabic phrases into Persian in this work are also remarkably similar to Saadi's 

Golestan. Accordingly, the most distinguished methods of the target-oriented approach in 

translating the Arabic expressions of Golestan and Baharestan, respectively, are transition, 

dissimilation, adjunction, and disambiguation. 

Keywords: Translation Techniques, Saadi's Golestan, Jami's Baharestan, Target-

oriented Approach. 
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 بهارستان و سعدی گلستان در فارسی به عربی از ترجمه شگردهای
  مقصدگرا رویكرد براساس جامی

    آبادي عبدالباسط عرب یوسف
استادیار، گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه زابل، زابل، 

 ایران
  

 اویس محمدي 
، دانشگاه گنبد کاووس، عربیزبان وادبیات رشتۀ استادیار، 

 س، ایرانگنبد کاوو
  

 آباديفائزه عرب یوسف
دانشیار، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه زابل، زابل، 

 ایران

 چکيده 
گلستان سعدي و بهارستان وامی آثار منثوري به زبان فارسی است كه به دلي، تبحر نویسندگان این دو اثر به 

ترومة عبارات عربی مووود در این دو  زبان عربی و فارسی و برخورداري از دانش بالغی و زبانی، در

است. در این پژوهش بر مبناي رویبرد مقصدگرا در ترومه،  كتاب از شگردهاي قاب، تووهی استفاده شده

است. اساس این رویبرد آن است كه متروم تالش  شدا عربی در آثار مذكور بررسی شده عبارات ترومه

عناصري معادل از زبان مقصد برگزیند و با كمک شگردهایی كند در برابر عناصر زبان و متن مبدأ، می

. هدف نبندخاص، تمام معناي بافت موردنظر را وارد زبان مقصد كند و تنها به انتقال معناي صریح بسنده 

پژوهش آن است كه شگردهاي ترومه از عربی به فارسی در گلستان سعدي و بهارستان وامی استخراج و 

دهد كه با تووه به اینبه بهارستان . نتایج نشان میشودی به زبان مقصد بررسی ميزان تعهد سعدي و وام

است، شگردهاي ترومة عبارات عربی به  شده نوشته آن از تقليد به سعدي و گلستان شيوا به وامی كه

 ترین شگردهاي رویبردبروسته ،تووهی به گلستان دارد؛ بر این اساسفارسی در این اثر نيز شباهت قاب،

سازي، مقصدگرا در ترومة عبارات عربی گلستان و بهارستان به ترتيب عبارت است از: انتقال، ناهمگون

 . زداییسازي و ابهامافزوده

  .مقصدگرا رویکرد جامی، بهارستان سعدی، گلستان ترجمه، شگردهای ها:کليدواژه

                                                            
 انجام شده است. 1687این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه زاب، و با شماره گرنت  -
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 مقدمه

یخی دو قوم عرب و هاي تارپذیري زبان عربی و فارسی كه ریشه در تعام،كُنشهم
 تقریباً هاها با ایرانیعرب هاي ترومه دارد. روابطایرانی دارد، ارتباط مستقيمی با پژوهش

 هايدوره عربی در واژگان و تعابير از عظيمی گروه و داشته ووود هادوره همة در
ارتباط با  اب اسالم است. عالوه بر این، ایرانيان نيز پيش ازیافته  مختل، به زبان فارسی راه

 اسالم نيز با از گذاشته و پس وا به شگرفی نيز تأثيرات عربی زبان و فرهنگ بر هاعرب
در رواج آن  عربی را به عنوان زبان اسالم و قرآن پذیرفتند و زبان ودید، دین پذیرش

 .نقش بسزایی داشتند
ن عربی زبان به نوبة خود سهمی در رواج و اعتالي زبااندیشمندان و ادباي فارسی

م( و عبدالرحمان وامی 6166-6168الدین سعدي )توان به مصلحومله میداشتند. از آن
حضوري بر همم( اشاره كرد. در گلستان سعدي و بهارستان وامی عالوه 6464-6461)

تووه هاي دو نویسنده از این عبارات قاب،آیات، احادیث و امثال و حبم عربی، ترومه
نده به دلي، تبحر در زبان عربی و فارسی و برخورداري از دانش است؛ زیرا هر دو نویس

تواند به عنوان بالغی و زبانی در ترومة این عبارات از شگردهایی استفاده كردند كه می
 راهبارهاي ترومة عربی به فارسی مورد بررسی قرار گيرد.

لستان سعدي ترین اثر در تقليد از كتاب گبا تووه به اینبه كتاب بهارستان بروسته
است و با عنایت به اینبه سعدي با شگرد ودید نثرنویسی در كتاب گلستان از طریق 

نویسی در زبان فارسی استفاده از آیات و عبارات عربی سعی در ابداع شيوا ودید مقامه
نویسی به شيوا فارسی هستند كه راه ترین آثار مقامهاست، این دو اثر بروستهرا داشته 

اي براي ایجاد یک كتاب مقامات حميدي در زبان فارسی ودا كردند و مقدمهخود را از 
ژانر ودید براي زبان فارسی شدند؛ بنابراین، انتخاب این دو اثر و مقایسة وایگاه 

نویسی نوین فارسی كمک هاي فارسی از عبارات عربی به شناخت بيشتر ژانر مقامهترومه
 نوشته گلستان سعدي از تقليد ز بهارستان وامی بههایی اخواهد كرد. عالوه بر این، بخش

هایی به گلستان ادبی نيز شباهت هايآرایش و صنایع و وزن كه در استفاده از است شده
رود كه بهارستان در ترومة عبارات عربی به فارسی نيز دارد؛ بنابراین، ننين گمان می

هایی در متن هر ننين ویژگیباشد. ووود تووهی به گلستان سعدي داشته شباهت قاب، 
سو و فقدان تحقيق بنيادین كه به بررسی شگردهاي ترومة عربی به فارسی دو اثر، از یک
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در این دو كتاب بپردازد، از سوي دیگر، نویسندگان را بر آن داشت تا بر مبناي رویبرد 
 . شدا عربی در آثار مذكور بپردازند مقصدگرا در ترومه به بررسی عبارات ترومه

به عنوان واسقة ميان -اساس مقصدگرایی در فرآیند ترومه آن است كه متروم 
كند در برابر عناصر زبان و متن مبدأ، عناصري معادل و تالش می -گيررسان و پيامپيام

برابر از زبان مقصد برگزیند و با كمک شگردهایی خاص، تمام معناي بافت موردنظر را 
 ه انتقال معناي صریح بسنده نبند. وارد زبان مقصد كند و تنها ب

است. 6پردازان در حوزا مقصدگرایی ترومه، ژان رنه الدميرالترین نظریهاز بروسته
هایی است كه باید متروم م( كه مبناي پژوهش حاضر است بيانگر روش6664نظریة وي )

ها ین روشاي پایبند به زبان مقصد ارائه كند. اها را در ترومه رعایت كند تا ترومهآن
زدایی، تبرار، حق انتخاب متروم، سازي، ابهامسازي، افزودهشام، انتقال، ناهمگون

-Ladmyral, 1994: 20)درگاشت، تفسير حداقلی، خوانایی و نيستی ترومانی است 

56) . 

الزم به ذكر است كه در ترومة عبارات عربی به فارسی در گلستان سعدي و 
است؛ از این  ة نهار شيوا نخست نظریة الدميرال تأكيد شدهبهارستان وامی، بيشتر بر پای

 رو، اساس كار در این پژوهش نيز همان نهار شيوه است. 
هدف اصلی پژوهش این است كه شگردهاي ترومه از عربی به فارسی در دو اثر 
گلستان سعدي و بهارستان وامی استخراج شود و سپس ميزان تعهد سعدي و وامی در 

ربی به فارسی كتاب گلستان و بهارستان به زبان مقصد بررسی شود. به همين هاي عترومه
 ها پاسخ داده شود كه:شود به این پرسشمنظور و براي دستيابی به این هدف تالش می

 شگردهاي رویبرد مقصدگرا در ترومة عبارات عربی گلستان و بهارستان كدام است؟ -
در همخوانی متن مبدأ و مقصد در دو یک از شگردهاي رویبرد مقصدگرا كدام -

 تر است؟ترومة فوق، مناسب

 

 

 

                                                            
1. Ladmyral, J.R. 
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 پيشينة پژوهش
تاكنون نند پژوهش در ارتباط با ترومة عربی به فارسی و برعبس براساس رویبرد 

ها كه با پژوهش حاضر قرابت مقصدگرا انجام شده است كه در ادامه به برخی از آن
 شود.دارند، اشاره می

در بخش مبانی نظري « درآمدي به اصول و روش ترومه»در كتاب  (6876پور )لقفی
مربوط به ترومه، معتقد است مقالعات ترومه عمدتاً بر دو رویبرد مبدأگرا و مقصدگرا 

گيرد و رویبرد دوم به گرایی نشأت میاستوار است كه رویبرد نخست از بيگانه
 همسوسازي ترومه با بافت زبانی و فرهنگی زبان مقصد. 

 داستان از تسووی عبداللقي، ترومة بازكاوي»( در مقالة 6869لشاد و همباران )د
 كه اص، این پذیرش با« الدميرال رنه ژان الگوي براساس شب یک و هزار بنيادین
 كه است آزاد و مقصدگرا شيوا شب، یک و هزار كتاب برگردان براي شيوه ترینمناسب

 ترینمنقبق را الدميرال نظریة ها،عبارت و گانواژ به نه كندمی تووه مفهوم و معنا به
 اند.دانسته اص، این با نظریه

 البالغه نهج واژگان ترومة فرآیند ارزیابی»( در مقالة 6861صيادانی و اصغرپور )
 رویبرد الدميرال، هايمؤلفه به تووه بر این باورند كه با« (6664) الدميرال نظریه براساس
برخی دیگر  در و مقصدگرایی هاي ترومه،برخی بخش )علی شيروانی( در متروم

 و معنا انتقال به را خود تووه مبدأ، زبان واژگان به پایبندي ووود با و بوده مبدأگرایی
 .داشته است معقوف نيز متن پيام

 رازي ابوالفتوح ترومة در مقصدمداري یا مبدأمداري»( در مقالة 6861مؤیدي و باقر )
 اسلوب بدون معتقدند رازي در ترومة قرآن« قرآنی هايستعارها برگردان بر تبيه با

 حفظ به حال، با این اما است، برده بهره مقصدمداري و مبدأمداري شيوا دو از معينی
 .است داشته بيشتري تووه مبدأ زبان هايویژگی

 بر البالغهنهج خقبة نند فارسی ترومة تقبيقی نقد»نامة ( در پایان6866یار )مهدي
 همراه بازنویسی با باید ترومه محدود كردن است معتقد« الدميرال ترومة الگوي ایةپ

بپردازد؛ از این رو، وي با بررسی  مجدد آفرینش یا معنا توليد به آن در متروم و باشد
 با نشمگيري ها همسوییكه این ترومه البالغه به این نتيجه رسيدهاي نهجترومه
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 زایش و بازآفرینی به تووه ضمن اندتوانسته مترومان و دارد رویبرد ترومة مقصدگرا
 .دهند ارائه مقصد زبان فرهنگی بافت با متناسب و زیبا اثري معنا،

 نهج هايحبمت از دشتی محمد ترومه نقد»( در مقالة 6488بابازاده و همباران )
الدميرال صرفاً نظریة  اینبه به تووه معتقدند با« (6664) الدميرال الگوي اساس بر البالغه

 ترومة توانمتن به زبان مقصد تأكيد دارد؛ از این رو، می مفهوم و معنا كام، انتقال به
 .نمود بررسی الدميرال ترومة نظریة زاویة از را دشتی البالغةنهج هايحبمت

هيچ پژوهشی به بررسی  تاكنون اینبهبر  عالوهبا تووه به پيشينة بررسی شده، 
اثري نيز یافت  ،است نپرداختهربی به فارسی توسط سعدي و وامی هاي ترومة عشيوه

نشد كه به ارائة شگردهاي مقصدگرایی ترومه در متون كهن فارسی بپردازد. ضمن اینبه 
اي شگردهاي ترومة دو اثر كهن فارسیِ آميخته به تاكنون هيچ اثري به بررسی مقایسه

نپرداخته است و این موضوع، نوآوري زبان عربی كه یبی به تقليد دیگري نوشته شده، 
این نخستين  كه كرددرستی ادعا توان بهمی ،بنابراینكند. پژوهش حاضر را اثبات می

 .پردازدمیمدنظر  ه این موضوع و وامعة آماريب كهاثري است 

 روش
( به اهتمام محمد 6841كار رفته در این پژوهش برگرفته از گلستان سعدي )هاي بهداده

( به اهتمام هادي اكبرزاده است. در این پژوهش 6864شبور و بهارستان وامی )وواد م
است براي ارزیابی كيفيت ترومة تحليلی نگاشته شده  -بر روش توصيفیكه با تبيه 

عبارات عربی به فارسی مندرج در گلستان و بهارستان )آیات، احادیث و شواهد شعري 
 است، بررسی شد. سی ترومه شده واسقة سعدي و وامی به فارعربی( كه به

هاي ي مندرج در ترومههاوملهروش پژوهش به این شب، است كه واژگان و 
سعدي و وامی بررسی و با اص، متن مقایسه شد. سپس تغييرات مووود در هر یک از 

هاي پژوهش، گردآوري شد. در انتها ها  در راستاي موضوع، اهداف و پرسشترومه
و مشخص شد كه این تغييرات در متن مقصد شام، انتقال،  بنديها طبقهداده

شده الگوي ودید و زدایی است. این موارد مشخصسازي و ابهامسازي، افزودهناهمگون
دهد تا ناقد وامع را براي ارزیابی ترومة ادبی عبارات عربی گلستان و بهارستان نشان می

ها را بشناسد و به اهميت كار سعدي و هاي متروم اعم از تنگناها و آزاديترومه، گزینه
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زبانانی كه در آثار خویش هم از عبارات فارسی و هم عبارات عنوان فارسیوامی به
 اند، پی ببرد. عربی و هم ترومة عبارات عربی استفاده كرده

ها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحلي، محتوا استفاده شد. براي بررسی داده
الذكر و نيز ها تحلي، و بررسی شد و براساس انواع تغييرات فوقدادهبنابراین، تمام 

ها فراهم ي مناسب ترومه، بستري مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آنراهبارها
 هاي پژوهش ارائه شد.شد. در پایان نيز نتایج در راستاي پرسش

 هایافته
ر زبان مقصد مالك است. بودن مقلب دفهم در فرآیند ترومة مقصدگرا مسئلة قاب، 

 و كندمی فبر خواننده به بداند وابسته متن به را كارش آنبه از بيشتر متروم مقصدگرا
در ادامه به  شود.  خوانده مخاطب توسط راحتی به باید نویسدمی كه متنی معتقد است

برخی از مصادیق ترومة مقصدگراي عبارات عربی به فارسی در گلستان سعدي و 
 شود.وامی اشاره میبهارستان 

 انتقال .2
شگرد انتقال به معناي تغيير صورت ومله است و شام، حركت از یک طبقة دستوري به 

اي دیگر است. متروم براساس اختياراتی كه در فرآیند ترومه دارد و با اشراف طبقه
و  تواند در راستاي ترومة متن مبدأ تصميم بگيردكام، بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، می

. وي با تغيير در ساختار و فرم (Ladmyral, 1994:  21)دست به انتقال اركان ومله بزند 
كند. زبان بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود، تحولی در این زمينه ایجاد می

استفاده از این شگرد در ترومة عربی به فارسی عموماً هنگام انتقال وملة اسميه به فعليه و 
 هاي زیر بنگرید:دهد. به نمونهبرعبس رخ می

 :مثال اول
 یا: گفت. آمدي عليه اهلل صلی مصقفی خدمت به روز هر عنه اهلل رضی ابوهریره»

 .(79: 6841 سعدي،) «شود زیادت محبت تا ميا روز هر: حُباً تَزْدَدْ غِبّاً زُرنی! اباهریره
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است « ت، افزون و زیاده شوياز حيث محب»، به معناي «حُباً تَزْدَدْ»در گفتة باال، وملة 
را ذكر « از محبت بيش گردي، از محبت افزون شوي»هاي توان ترومهو براي آن می

كرد. این ومله از ایجازي بليغ برخوردار است؛ زیرا از یک فع، و تمييز تشبي، شده 
ر كه در فع، پنهان است، فاع، به شما« أنتَ»در اینجا، مخاطب است و « تَزْدَدْ»است. فع، 

كند. در دستور زبان فارسی، ساختاري به است و رفع ابهام می« تمييز»نيز « حبّاً»آید. می
نام تمييز ووود ندارد؛ از این رو، اگر این ساختار به فارسی ترومه شود، متن یا حشو 

ترومه « از حيث محبت»با « حبّاً»خواهد داشت یا ابهام. در توضيح باید افزود اگر تمييز 
خورد؛ زیرا براي برگردان یک واژه، یک تركيب به كار رفته ز كالم به هم میشود، ایجا

متن ابهام خواهد داشت؛ زیرا « با محبت»یا « از محبت»است. اگر براي ترومه، عبارت 
معناهاي دیگري را به ومله خواهد داد. به همين خاطر، سعدي براي اینبه به « با»و « از»

( را به حبّاً( و تمييز )تَزْدَدْز ارائه دهد، فع، مخاطب )اي موومانند متن عربی، ترومه
است. با این انتقال، متن عربی را به شبلی در شب، فع، مجهول )زیاد شود( برگردانده 

تر، عبارت اش بازسازي كرده كه همان ایجاز و بالغت را داراست. به بيان دقيقترومه
دو ركن دارد؛ یعنی از ایجاز برخوردار است « اًحُب تَزْدَدْ»نيز به مانند « محبت زیادت شود»

و ایجازش نيز مُخ،ّ فصاحت نيست، بلبه ایجازي بليغ و روشن است. در توضيح 
عبارت است از سبک سه، و ممتنع كه گلستان سعدي، افزایيم كه سبک نگارش می

یق است. این ایجاز در ساختار كالم سعدي اغلب از طر ایجاز ویژگی بروستة آن كاربرد
دهد كه در این عبارت نيز آشبار است و نویسنده به واي آوردن شگرد حذف رخ می

به آوردن دو ركن بسنده كرده « محبت تو به من زیادت شود»تمام اركان ومله؛ یعنی 
 است.

 :مثال دوم

 وال اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی»
« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمن یُقالُ

 .(619: 6841 سعدي،)
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اسم مفعول است. در زبان عربی، اسم مفعول، هم معناي « مسئولٌ»در متن باال، واژا 

سوف »)تو مسئولی( به معناي « أنت مسئولٌ»تر آید. به بيان دقيقفع، مجهول به شمار می
معناي « إنَّک مسئولٌ»شود( است؛ بنابراین، وملة اسمية )از تو پرسيده می« سأل عنكت

كند. مجهول دارد. در توضيح باید افزود برخی از مشتقات، گاهی مانند فع، عم، می
به را نصب تواند همچون فع،، فاع، را رفع دهد و مفعولٌعنوان مثال، اسم فاع، میبه

تواند اسمی را به و به معناي حال یا آینده باشد، می« ال»دون دهد. اسم مفعول نيز اگر ب
(. سعدي با دانش زبانی 191و 143: 6837فاع، مرفوع سازد )الشرتونی، عنوان نائب

بسيارش این نبته را دریافته است و آن را به فع، معلومی برگردانده كه مسندٌاليه آن ذكر 
« ال یقال»آمده است. سعدي فع،ِ مجهول در كالم « ند»َنشده است و تنها شناسة ومع 

« نگویند»شود( را نيز اینچنين برگردانده است؛ او این فع، را با فع، معلومِ )گفته نمی
اي از آن ذكر شده است. به ترومه كرده كه مسندٌاليه آن در كالم نيامده و تنها شناسه

رومه شده كه فاع، هاي معلومی تها با فع،تر، در ترومة سعدي، مجهولتعبير واضح
آهنگ و بليغ كرده است، نراكه با حذف اند. این انتقال، كالم را خوشها ناشناسآن

مسندٌاليه، از سویی، كالم مووز شده و از سوي دیگر، ومله به فع، مجهول نزدیک شده 
 است.

در زبان فارسی  -اندكه ومع-هایی افزایيم كه حذف ننين مسندٌاليهدر توضيح می
شوند كه حضورشان در كالم واضح است. مثالً در ست و بدین علت ذكر نمیرایج ا
بس در بسته كه به مفتاح دعا »یا « در كوي نيبنامی ما را گذر ندادند»هاي عبارت

، واضح است كه مسندٌاليه خدا است )ر.ك: «كز تو این مبرمت بنپذیرند»و « بگشایند
 آهنگ شود. تا كالم مووز و خوش شوند( و از این رو، حذف می69: 6836شميسا، 

 :مثال سوم

 پاي بر را تو قدر این: یعنی ؛حامِلُه فَانتَ ذلك عَلی زادَ ما و یَحمِلُكَ المِقدارُ هذا: »گفت
 .(68: 6841 سعدي،) «آنی حمال تو كنی زیادت این بر نه هر و داردهمی

ما زاد »نه؛ یعنی اند. وملة ميامتن فوق سه ومله دارد؛ وملة نخست و آخر، مخاطب
-)هر آنچه بر آن زیاده شود( ماضی غایب است. سعدي براي اینبه متن یک« علی ذلك
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دست شود، وملة دوم را هم با صيغة مخاطب ترومه كرده است )ه رنه بر این زیادت 
شب، و كالم منسجم شده است؛ زیرا یبی از ویژگی ها یک كنی(. با این انتقال، فع،

 ها است. ان كاربرد هنري هم آوایی فع، به عنوان وناس پایان وملههاي شاخص نثر گلست

 :مثال نهارم

 فـرحٌ  لِـی  اللیـل  فـی  وال النهـار  فی ال
 آه و نالرره از روز نرره امتهرری شررب نرری

 

 قَصُــرَا أم اللیــلُ أطَــالَ أبــالی فَمــا 
 كوترراه خررواهی دراز مررن شررب خررواهی

 

 (66: 6864 وامی،)  

اهميت دادن، باك داشتن، اندیشيدن »متبلم است و بر « لیما أبا»در مصراع دوم، فع، 
ترومه شده و در مصراع، تبرار « خواهی»اشاره دارد. این فع، به شب، مخاطبِ « و...

است. به این « اهميت ندادن»شده است. معناي ثانویه و ضمنی این فع، در این مصراع، 
شود. در ننين دن( گفته میمعناي ثانویه در بالغت عربی و فارسی، تسویه )یبسان بو

(. ننانچه در مثال باال، 38: 6861شود )محمدي، هایی معموالً یک فع، تبرار میفع،
تبرار شده است. ازآنجا كه وامی بيت را به شب، منظوم ترومه كرده، صيغة « خواهی»

كه در آن « خواهی»متبلم قابليت انعقاف و واي گرفتن در وزن را ندارد در مقاب، فع، 
 یجاز به حذف نيز رخ داده به خوبی در وزن شعر واي گرفته است. ا

گونه كاربرد كهن فع، ماضی استمراري در زمان وامی الزم به ذكر است كه این
هاي رایج فع، ماضی استمراري در آن رایج بوده است؛ به این ترتيب كه یبی از ساخت

ین مصراع به كار برده شده كه در ا« ماضی ساده + ي»دوران عبارت بوده است از شب، 
 است.

 سازيناهمگون .1
شود؛ به از ميان سقوح مختل، زبان، واژگان بيش از دیگر سقوح دنار تغيير داللت می

شود و با اي دیگر منتق، میاي كه داللت یک واژه از یک حوزا مفهومی به حوزهگونه
(. بر این اساس، 687: 6636شود )مبارك، حفظ معناي اصلی، معنایی ودید خلق می

اي داللت معنایی ودیدي پيدا كند، آن معناي ودید در ذهن مخاطب تثبيت هرگاه واژه
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رفته گویشوران آن را استفاده كرده و از این طریق آن معناي ودید، وارد شود و رفتهمی
 (.Ulman, 1976: 197شود )نظام معنایی زبان می

متروم متن مبدأ را اساس كار قرار دهد  سازي به این معناست كه نياز نيستناهمگون
تواند متن مبدأ را رها كند و به شده خلق كند، بلبه میتا مساوي آن، یک متن ترومه 

اي گاه ناهمگون با متن طور عامدانه ترومهشده بپردازد؛ از این رو، به پاالیش متن ترومه
هاي متن تواند از مدلولم میبنابراین، مترو. (Ladmyral, 1994:  57)دهد مبدأ ارائه می

هاي دیگر همان بار معنایی را بيافریند؛ مبدأ فاصله بگيرد و در متن مقصد با استفاده از دال
(. در ادامه به برخی از 93زیرا متروم وظيفة ترومة عقاید را دارد، نه واژگان را )همان: 

لستان و بهارستان هایی كه در ترومة فارسی عبارات عربی مندرج در گسازيناهمگون
 شود.است، اشاره میصورت پذیرفته 

 : مثال نخست
 پاي بر را تو قدر این: یعنی ؛حامِلُه فَانتَ ذلك عَلی زادَ ما و یَحمِلُكَ المِقدارُ هذا: گفت»

 .(68: 6841 سعدي،) آنی حمال تو كنی زیادت این بر نه هر و داردهمی

وناس اشتقاق دارند. همچنين این دو واژه « حامل»و « یحمل»در این عبارت، دو واژا 
آمده است كه « یحم،»اند؛ یعنی در ابتداي كالم فع، در تقاب، با یبدیگر نيز آمده

كه در انتهاي اش ضمير غایب است و فع، بر مخاطب واقع شده است، درحالیمسندٌاليه
ضمير اش ضمير مخاطب است و صفت بر آمده است كه مسندٌاليه« حام،»كالم، صفت 

غایب واقع شده است. به بيان دیگر، این دو ومله از حيث وایگاه مخاطب و غایب در 
اي را تقاب، با یبدیگرند. وناس فوق، فرم متن را زیبا كرده است و تقاب، نيز بازي كالمی

در « یحم،»در ومله خلق كرده و معناي طنز و تهبم بدان داده است. در متن عربی، فع، 
اي ووار با مسندٌاليهاست. به بيان دیگر، این فع، همك مقرح شده خصوص غذا و خورا

: این مقدار( كه اشاره به غذا دارد؛ معناي ومله ننين است: این مقدار هذا المقدارشده )

)كشاندن( « حمل»دهد(. در اینجا، معناي اصلی كشاند )به حركت سوق میغذا تو را می
دهد و تو را است كه این مقدار غذا به تو توان می مدنظر نویسنده نيست، بلبه منظور این

 دارد. به حركت وامی
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 شود؛ از همينهمجوار نمی« كشاندن»در زبان فارسی، مفهوم غذا و خوراك با فع، 
را به كار برده است؛ یعنی این مقدار غذا به تو « داشتن بر پاي»رو، سعدي در ترومه، 

را با « حمل»ارد. در واقع، سعدي در اینجا، فع، ددهد و تو را سر پا نگه میتوان می
، معادل «حام،»تعبيري شبيه به آن در فارسی، بازسازي كرده است. همچنين سعدي براي 

، مبالغه است و در مبالغه، حمّالرا به كار برده است كه بار عاطفی بيشتري دارد. « حمّال»

برپاي »، معادل «یحمل» هاي عاطفی بيشتري هست. از آنجا كه سعدي به وايداللت
« حام،»را به كار برده و وناس و تقاب، متن عربی را در ترومه نگنجانده به واي « داشتن

عالوه بر « حمّال»استفاده كرده تا ادبياتی نو را در كالم ایجاد كند، نراكه « حمّال»از 
 كند.اینبه داللت عاطفی دارد، معناي تهبم و طنز را نيز به كالم اضافه می

 : مثال دوم

 وال اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی»
« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمن یُقالُ

 .(619: 6841 سعدي،)

فته كه همخوان با زبان تعبيري به كار ر« بمن انتسبتَ»در متن فوق براي ترومة وملة 
و فرهنگ مقصد است. به بيان دیگر، سعدي این تعبير را در زبان مقصد از نو ساخته 

فعلی است كه در فرهنگ عربی معناي خاص خود را داشته است. این « انتساب»است. 

مجمع اللغة « )انتسبت: ذکر نسبه. إنتسب إلی فالن: اعتزی»فع، ننين تعری، شده است: 
نسبش را »اگر بدون متعلق بياید به معناي « انتسب»(. طبق این تعری،، 661: 1884، العربیة

نسبت دادن )خویشتن( به »همراه شود به معناي « إلی»است و اگر با حرف ورّ « برشمرد

را بدون متعلق در نظر بگيریم؛ معنایش اینچنين « انتسبت»است. در اینجا، اگر « شخصی

را در نظر بگيریم، « بمن»شماردي. اگر هم متعلق ا برمیشود: با نه كسانی نسبتت رمی
گرفت و ننين ترومه نمود: خویشتن را به « إلی»را به معناي « ب»نانار باید حرف ورّ 
روشن است كه براي این فع، معادل دقيقی در زبان فارسی «. دادينه كسانی نسبت می
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و در معناي -« پدر و پسر»رابقة  رو، سعدي مفهوم انتساب را در فارسی بانيست؛ از همين 
 بازسازي كرده است. -عام انتساب به قبيله

 :مثال سوم

 فـرحٌ  لِـی  اللیـل  فـی  وال النهار فی ال
 آه و نالرره از روز نرره امتهرری شررب نرری

 

 قَصُــرَا أم اللیــلُ أطَــالَ أبــالی فَمــا 
 كوترراه خررواهی دراز مررن شررب خررواهی

 

 (66: 6864 وامی،)  

است؛ در ترومة منظوم، گاهی صورت منظوم ترومه كرده وامی بيت فوق را به 
هایی مشابه استفاده كند. در بيت شود براي درست كردن وزن از معادلمتروم نانار می

استفاده شده است. « آه و ناله»از واژا متقاب، آن؛ یعنی « : شاديفرح»فوق به واي معادل 
ووودم »، گفته است: «ز شادي ندارمشب و رو»به بيان دیگر، متروم به واي اینبه بگوید 

صورت ضمنی از این شگرد در حقيقت سعدي به«. شب و روز از آه و ناله خالی نيست
 است.براي تعدی، كالم و تغييرهاي معنایی واژگان استفاده كرده 

 :مثال نهارم

 جیرانـــی عَـــینِ مِـــنْ لَمُســـتَتِرٌ اِنّـــی
 مررررردم ز خررررود روي برررره بسررررته در
 الغيرررب عرررالم و سرررود نررره بسرررته در

 

ــمُ اهلل وَ  ــراری یَعلــ ــی و أســ  إعالنــ
 را مررررررا نگسررررررترند عيررررررب تررررررا

 آشررررررررربارا و نهررررررررران دانررررررررراي
 

 (76: 6841 سعدي،)  

است؛ در اینجا نيز سعدي براي ساختن بيت فوق نيز به شبلی منظوم ترومه شده 
 هایی شبيه به واژگان متن اصلی استفاده كرده است. مثالً به وايوزنی صحيح از معادل

وزء و « مردم»و « ويران»را به كار برده است. رابقة « مردم»ها(، معادل )همسایه« ويران»
به « مستَتِرٌ». همچنين تعبير 6ك، است. همچنين بين این دو، رابقة شمول معنایی است

                                                            
هاي شمول معنایی به این معناست كه یک مفهوم یا واژه از حيث معنایی نند مفهوم یا واژه را دربر بگيرد؛ مثالً واژه .1

 (.688: 6876گيرد )صفوي، الله، سنب،، ميخک و... )شام،( در ذی، واژا گ، )زیرشمول( قرار می
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است. ميان این دو تعبير ترومه شده « در بسته به روي خویشتن»به شب، « پوشيده»معناي 
هاي تعبيري عام است كه با كنش« پنهان بودن»شود؛ زیرا معنایی دیده می نيز رابقة شمول

 گيرد.مختل، و متعددي، انجام می

 : مثال پنجم
 یا: گفت. آمدي عليه اهلل صلی مصقفی خدمت به روز هر عنه اهلل رضی ابوهریره»

 .(79: 6841 دي،سع) «شود زیادت محبت تا ميا روز هر«: حُباً تَزْدَد غِبّاً زُرنی! »اباهریره

است. « دوري و دوستی»المث، در زبان فارسی، عبارت ترین معادل این ضربنزدیک
هاي دور دیدار كرد( است. همچنين )در زمان« فی الزِّیارة بَّغ»به معناي  غبّادر متن فوق 

كه به این معناست كه هر نند روز دیدار كن تا كسانی « حُبّاً زُر غِبّاً تَزدَدْ»المث، ضرب
ترین ( است. نزدیک948: 1888)معلوف،  كنی، عشقشان به تو زیاد شوددیدارشان می

اي اباهریره، دیر »است. یعنی « دیر به دیر آمدن»در زبان فارسی تعبير  غبّامفهوم  معادل به
فعلی فصيح در فارسی « غبّا»سعدي براي مفهوم «. به دیر به دیدنم بيا تا محبتت افزون شود

رو، آن را با دالی دیگر و متناسب با زبان فارسی، برگردانده است و از این  نيافته است
 )هر روز ميا تا محبت زیادت شود(.

 سازيافزوده.5
سازي عبارات ناآشناي مقيد به فرهنگ و یا عدم متروم به دلي، عواملی نون شفاف

اش لحاظ رومههایی در تشود افزودههاي مختصر، نانار میگنجایش معنا در لفظ معادل
ها را یا آزادانه در متن بياورد و یا اینبه ميان پرانتز یا كروشه قرار دهد. بنابر كند و آن

پردازان ترومة مقصدگرا، متروم باید اطالعات معنایی اضافی را كه باور اكثر نظریه
ب، است، وارد زبان مقصد كند تا در نهایت به قاهمانند معناي ضمنی در متن اصلی نهفته 

(. در ترومة فارسی 96: 6868پور، بودن موضوع متن مبدأ كمک كند )مهديدرك 
است كه در ادامه عبارات عربی مندرج در گلستان و بهارستان از این شگرد استفاده شده 

 شود:ها اشاره میبه برخی از آن
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 : مثال نخست
 اَحَدُهُمْ مادامَ فیهِمْ خَیرَ ال: گفت. المُرْدِ؟ فی تَقولُ ما: بغداد مستعربان از پرسيدند را یبی»

 است اندامنازك و لقي، و خوب كه نندان یعنی. یَتَالطَفُ خَشُنَ فاذا یَتَخاشَنُ لطیفاً
 و كند تلق، نياید كاري به كه ننان شد درشت و سخت نون سختی، و كند درشتی
 .(689: 6841 سعدي،) نماند درشتی

ترومه « خوب، لقي، و نازك اندام»با سه صفت را « لطیف»سعدي در متن باال، واژا 
است. این گرفته شده « لَقُ،»صفت مشبهی است كه از فع، الزم « لقي،»است. كرده 

)زبر و زمخت شد( « کثُفَ»فع، دو معنا را در خود دارد؛ معناي نخست، نققة مقاب، مفهوم 

، مجمع اللغة العربیة) )از حيث خلق و خو، خشن شد(« خَشُنَ»است و معناي دیگر، متقاب، 
هم معنايِ ظری، )از حيث رفتار و اخالق و « لقي،»(. طبق آنچه گفته شد، 311: 1884

-نازك»و « خوب»كردار( را دارد و هم به معنی نرمی پوست است. سعدي با قرار دادن 

 در كنار هم، این دو صفت را رسانده است.« اندام

 : مثال دوم
 به آن نفع كه منه منّت و ببخش یعنی ؛عائدةٌ اِلَیكَ الفائدةَ فَاِنَّ التَمنُنْ وَ جُدْ: گوید عرب»

 .(638: 6841 سعدي،)« گرددمی باز تو

هاي ادبی مووز است؛ یعنی قولگلستان سعدي، نق، هاي عربیبسياري از عبارت
ت. اسآهنگی كالم نيز شده ایجاز حذف یا قصر دارد. افزون بر این، ایجاز سبب خوش

است؛ غرض از این حذف شده « التَمنُنْ»و « جُدْ»به فع، مثالً در متن عربی باال، مفعولٌ
(. این حذف در ترومه نيز در 691، 1886به است )الهاشمی، حذف، بيان عموميت مفعولٌ

بدون قيد و به صورت مقلق « فائدة»نظر گرفته شده است. همچنين در متن عربی، واژا 
فائده بر مدلولی عام داللت كند و هم موسيقی كالم و سجع ميان است تا هم آمده 

حفظ شود. ال، و المی )ال( كه با این واژه آمده، موصول است. طبق « عائدة»و « فائدة»
قواعد زبان عربی، ال، و المی كه بر سر اسم فاع، و مفعول بيایند، معناي موصول دارند 

توان به معناي موصول گرفت و م را می(. در اینجا، ال، و ال18: 6666)األنصاري، 
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به معناي ثبوت و حصول مال وفائده )معلوف، « فاد یفود»را نيز به شب، فع، « فائدة»

« فاد یفود»(. الفائدا نيز دو معنا دارد؛ معناي مال ثابت و پابرواست كه از فع، 963: 1888
يس و همباران، مذكور گرفته شده و معناي دیگر آن، سود، بهره و منفعت است )ان

آنچه برایت ثابت است، به »ننين است، (. در واقع، معناي مث، عربی 6963: 1، ولد 6831
را به معناي دوم آن، یعنی سود و بهره، گرفته و « الفائدة»سعدي در اینجا، «. گرددتو بازمی

این اسم را به ترومه افزوده است. به بيان دیگر، با آوردن « آن»به همين خاطر، اسم اشارا 
 اشاره ارواعی به وملة قب، داده و كالمش را منسجم كرده است.

 : مثال سوم
 السَّیفُ الحِیَلِ آخِرُ: گوید عرب. نشاید افبندن خقر در وان آیدبرمی زر به كار تا

 نررو دسررت از همرره حيلترری در گسسررت
 

 حررالل اسررت بررردن برره شمشررير دسررت   
 

 (631: 6841 سعدي،)  

آورد كه از ایجاز قصر برخوردارند؛ هاي عربی را میلمث،اگاهی نيز سعدي ضرب
هایی است و وملة مث،، خالصه و نبيدا آن به شمار ها، داستانیعنی در پس این مث،

است. سعدي این مث، را در مثال فوق « آخر الحِیَلِ السیفُ»ها عبارت رود. یبی از آنمی
ترومة سعدي باید گفت این عبارت است. در توضيح شيوا به شبلی منظوم ترومه كرده 

المثلی را كه ترومه كرد. سعدي ضرب« آخرین ناره، شمشير است»توان به شب، را می
ها را در دو مصراع گنجانده متشب، از یک ومله است با دو ومله برگردان كرده و آن

يشتر به ها باست. این امر سبب شده است كه ترومه، ساختار مث، را نداشته باشد؛ زیرا مث،
اند و معنایی كلی دارند و فرد با دانستن پيشينة مث، یا متقضاي شبلی مووز پرداخته شده

یابد. ترومة سعدي از مث،، بدون هيچ پيشينه و شرایقی حال آن، معناي آن را درمی
 ، فهم شدنی است.بيرونی

 زدایيابهام .0
هنگام ترومه، برخی از شود ها با یبدیگر سبب میهاي ساختاري زبانتفاوت ویژگی

عنوان مثال، استفادا مختصات زبان مبدأ براي گویشوران زبان مقصد مفهوم نباشد؛ به
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هایی كه فاقد تعيين دقيق ونسيت و تعداد ضمایر است، باعث مداوم از ضمایر در زبان
شود. همچنين عدم ارتباط ميان معناي حقيقی و مجازي واژگان و ایجاد ابهام در متن می

كند. براي رفع این اشبال، متروم باید تا حد امبان ابير نيز ترومه را دنار ابهام میتع
سبک نوشتاري متن مبدأ را تغيير دهد و آن را به سبک نوشتاري زبان مقصد نزدیک كند 

 هاي زیر:گویند. مانند نمونهزدایی میكه در ترومة مقصدگرا به این شگرد، ابهام

 : مثال نخست
 و عدمه بعد الیوجد الذی (هو) الصوفی: است گفته -سره تعالی اهلل قدس- حصري»

 شود فانی خود طبيعی ووود از نون كه است آن صوفی: یعنی «وجوده( بعد) الیعدم

 بعد بقاي و حقانی ووود به نون آن از بعد و ،یرد ال الفانی: كه نگردد باز آن به دیگر

 (.14: 6864 وامی،) «نشود فانی دیگر گردد محقق الفنا

هاي ادبيات متن، مساوات است؛ یعنی كالم مثال فوق متنی ادبی است. یبی از ویژگی
اي در آن زیاد است و نه كم و لفظ به اندازه آمده است كه نه واژهبه شبلی نگاشته شده 

« یعدم و وجود»و « یوجد و عدم»هاي است. ویژگی ادبی دیگر متن باال، تضادها و تقاب،
در این متن، آرایة عبس به كار رفته است كه مووب آهنگين شدن كالم  است. همچنين

شده است. عبس آن این است كه بخشی از متن مقدم شود و بخشی مؤخر آید، سپس 
وارونه شود؛ یعنی آنچه مقدم شده در آخر بياید و آنچه در آخر آمده مقدم شود 

وامی متن عربی را افزود (. در توضيح شيوا ترومة وامی باید 816: 1866)الهاشمی، 
« عدم»ترومه كرده است. ترومة او، گزیدگی و اختصار متن عربی را ندارد؛ زیرا در آن، 

ترومه شده است. روشن است « فانی شدن از ووود طبيعی»كه یک واژه است به شب، 
تر است و این كوتاهی ومله به علت تعدد ضمير و مروع، گاه كه عبارت عربی كوتاه

تر است و شود. عالوه بر این، متن ترومه، طوالنیم در درك فحواي عبارت میباعث ابها
تر بيان شود. است ارتباط ميان ضمير و مروع، واضحگویی سبب شده این طوالنی

برگردانده شده « بازنگشتن»)ووود ندارد( به صورت « ال یوجد»همچنين در ترومه، فع، 
تر م كرده است و با به كاربردن آن، كالم روشنابهام ومله را ك« بازنگردد»است. فع،ِ 

 است. شده
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 : مثال دوم
 را وي كه است نيزي آن قدر به هركس قيمت: یعنی .یُحسِنه ما امرئٍ کُلِّ قیمةُ»

 .اقوال بدایع و افعال محاسن از آرایدمی
 اسرررت زر و سررريم از نررره مررررد قيمرررت

 

 اسرررت هنرررر قررردر بررره مررررد قيمرررت 
 

 (11: 6864وامی، )  

ي موصول عام به كار رفته است. این موصول، گاهی «ما»ر عبارت عربی فوق، د
در « من»بيانيه به كار نرفته است. نياوردن « من»آید. در این ومله، بيانيه می« مِن»همراه با 

تر شود. به گسترده« ما»كالم، سبب شده كه معناي آن عموميت پيدا كند و دایرا معنایی 
« مِن»تر كرده است. ننانچه گفته شده، را وقوع فع، را گستردهعبارت دیگر، حذف، دای

مشخص است، « مِن»است. ننانچه از نام این نوع بيانيه و اسم بعد از آن نيز به كار نرفته 

و مجرور آن « مِن»سازد. از آنجا كه كاركرد تبيينی دارد؛ یعنی كالم را مبين و روشن می
است. وامی در ترومة ام و كليت برخوردار شده در كالم نيامده، متن از ویژگی ابه

است. را به كار برده « ما»گرِ به همراه واژگان تبيين«( از»بيانی )یعنی « مِن»فارسی، معادل 
تر شده است و محدود به مواردي شده تنگ« ما»با این تغيير، دایرا داللت موصول عام 

 سن افعال و بدایع اقوال.است؛ یعنی محدود به محاذكر شده« مِن»كه بعد از 

 : مثال سوم
 وال اکتَسَبتَ ماذا القیامةِ یومَ مسئولٌ اِنَّك بُنَّی یا: گفتهمی را پسر كه دیدم را اياعرابی

« كيست پدرت نگویند نيست عملت كه پرسيد خواهند را تو یعنی. انتسبتَ بمَن یُقالُ
 .(619: 6841 سعدي،)

رفته كه موصولی عام است. این موصول عام به به كار « مَن»در متن باال، موصول 
است؛ است و معناي كلی و عام دارد. این كليت در ترومه لحاظ نشده « كسی كه»معناي 

تر از ترومه شده است كه داللتی محدودتر و روشن« پدر»( با واژا مَنزیرا موصول عام )
 موصول عام دارد.

 



 112 | آبادي و همکارانعرب یوسف

 

 گيريبحث و نتيجه
هش باید گفت كه شگردهاي رویبرد مقصدگرا در در پاسخ به پرسش نخست پژو

انتقال، ترومة عبارات عربی گلستان سعدي و بهارستان وامی عبارت است از 
در توضيح باید افزود كه سعدي و وامی زدایی. سازي و ابهامسازي، افزودهناهمگون

ي اتمای، بيشتري دارند به تغيير صورت ومله و حركت از یک طبقة دستوري به طبقه
بر دیگر و تغيير در ساختار و فرم زبان بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود؛ عالوه 

با استفاده از شگرد  هاي خویشهاي مختلفی از ترومهسعدي و وامی در بخشاین، 
و در متن مقصد با استفاده از هاي متن مبدأ فاصله گرفتند از مدلول سازيناهمگون

سازي اطالعات معنایی اند و از طریق افزودهایی را ایجاد كردههاي دیگر همان بار معندال
تا  است، وارد زبان مقصد كردند اضافی را كه همانند معناي ضمنی در متن اصلی نهفته

بودن موضوع متن مبدأ كمک كند. عالوه بر این، هر دو نویسنده درك  در نهایت به قاب،
د براي رهایی از ایجاد ابهام در متن به هاي خویش تالش كردنهایی از ترومهدر بخش

دلي، عدم ارتباط ميان معناي حقيقی و مجازي واژگان و تعابير با استفاده از شگرد 
زدایی تا حد امبان سبک نوشتاري متن مبدأ را به سبک نوشتاري زبان مقصد ابهام

 نزدیک كنند.
خاطر اشراف به در پاسخ به پرسش دوم پژوهش باید گفت از آنجا كه سعدي و وامی

اند، بيشتر سعی كردند كاملی كه بر هر دو زبان عربی )مبدأ( و فارسی )مقصد( داشته
اركان عبارات عربی را انتقال داده و با تغيير در ساختار و فرم زبان مبدأ )انتقال وملة 
اسميه به فعليه و برعبس(، بدون اینبه معنا و مفهوم متن عوض شود، تحولی در این 

رویبرد ترین شگرد عنوان مناسبتوان شگرد انتقال را بهایجاد كنند؛ از این رو، میزمينه 
مقصدگرا در همخوانی متن مبدأ و مقصد در ترومة عبارات عربی گلستان و بوستان 

. انتقال اركان ومله در این دو ترومه نشان از تبحر سعدي و وامی در زبان عربی برشمرد
عبارات عربی  اصلی ا تأكيد بر اصول ترومة مقصدگرا، مفهومدارد؛ زیرا هر دو نویسنده ب

 ارتباطی اند. در نتيجه همانانتقال داده مقصد زبان در بيانی شب، ترینروان و بهترین به را
 ارتباط همان نيز ترومة این دو اثر متن خوانندا كنند،می برقرار اصلی متن با زبان اه، كه
 .كنندمی برقرار شدهترومه متن با را
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