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Abstract  
Among different types of texts for translation, poems are one of the challenging ones 

given their aesthetic specifications that are in harmony with the meaning. A poem can 

convey a variety of aspects of meaning to the audience, which is not easy to do in other 

ways. In addition, creating a balance at all levels of the target text to create an equal and 

similar text to the original text is not feasible, which in many cases leads to a failure to 

convey the whole meaning and concept. Literary recreation is an approach that is 

expected to attract more attention for making a versified version of the poem translation. 

The present study examines Jami Poetry Collection by Taiyeh ibn Faraz in terms of 

semantic, superficial, and aesthetic aspects and the transfer of meanings from Arabic into 

Farsi in a versified form. The study was carried out through a descriptive-analytical 

method. Taking into account the notable similarities between Jami and Taiyeh ibn 

Faraz’s poems in terms of words, sounds, and clarity of words, Jami’s work can be 

considered as a translation loyal to the original text. The poet does not attempt to create 

literary aspects to convey the idea via an independent work in Farsi. The translator has 

made himself committed to finishing the verses with words identical to the original text 

in terms of sound so that in many cases he has finished the sentences with the exact 

Arabic word. This approach has created ambiguities in the meaning and highlighted the 

loyalty of the translation to the original text. 

Keywords: Translation, Balance, Recreation, Jami’s Poem, Taieh Ibn 

Fareza. 
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 تائیه از جامی عبدالرحمان ترجمة شناختیسبک تعادل در کاوشی
 فارض ابن

   نرگس انصاري 
 ینیامام خم یالمللنیب دانشگاه ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو
  

 زهرا سلیمی
امام  یالمللنیدانشگاه ب ی،عرب اتیزبان و ادب یآموخته دکتردانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیخم
  

 يلنگرود هیبوآل یعبدالعل
 ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب ،یعرب اتیگروه زبان و ادب ،اریدانش

 رانیا ن،ی)ره(، قزو

 چکيده 
ا و مفهوم آن است، شناسانه خود كه همسو با معنییبایز يهایژگیشعر به سبب و ةانواع متون، تروم ةتروم انيم در
 یكه به راحت دهدیاز معنا را به مخاطب القا م يمتعدد يهاشعر ونبه رایاست؛ ز ژهیدقت نظر و ازمنديدشوار و ن يامر

 یارائه متن يتعادل در تمام سقوح متن مقصد برا جادیا نبهیتووه به ا ابعالوه بر این،  .ستين گریقاب، انتقال به زبان د
 شود،یدر معنا و مفهوم عبارات م ییسبب نارسا ياريناممبن است و در موارد بس ين مبدأ امربرابر و همتا با مت

 یبررس ،نی. بنابرارديشعر مورد تووه قرار گ کیمنظوم  ةدر تروم رودیاست كه انتظار م يبردیرو ،یادب ینیبازآفز
انتقال  او نحو یشناسییبایو ز يصور ،ییعنام يهانهيابن فارض در زم هياز تائ یاثر منظوم وام يهااشتراكات و تفاوت

پژوهش تالش دارد با استفاده از روش  نیاست كه ا یبه صورت منظوم هدف یبه زبان فارس یعرب اتياب یمعان
 ییآوا ،یابن فارض در سقح واژگان هيبا تائ یتووه به اشتراكات بارز شعر وام اب آن بپردازد. انيبه ب یليتحل -یفيتوص

 يبرا یادب نشیترومه خود به دنبال آفر نیكه شاعر در ا ميدانیوفادار به متن مبدأ م ةتروم کیرا  یوام اثر یو بالغ
مشترك ي در حرف رو يدر واقع ملزم بودن او بر سرودن شعر .نبوده است یبه زبان فارس یمستق، ادب ياثر يالقا

 اواژ نيع اتياز اب ياريمتروم را بر آن داشته تا در بس ،تبرار حرف تاءبه عبارتی   ؛باشدامر  نیعام، ا تواندیم، قافيه
متروم به  ينشان از وفادار كهشده  ياريبس اتيامر سبب ابهام معنا در اب نیكه ا كندتبرار  یرا در متن فارس هيقاف یعرب
 . استمبدأ  متن

   .فارض ابن تائیه جامی، شعر بازآفرینی، تعادل، ترجمه، ها:کليدواژه
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 مقدمه
معادل زبان مورد ترومه، اول از وهت مفهوم و بعد  نیترکیست از نزد عبارت «هتروم»

 اميمفهوم و پ افتنینخست  ؛دو مرحله در كار ترومه ووود دارد یعن؛ یاز لحاظ سبک
معادل »در متن ترومه كه معادل اول  سندهیسبک نو افتنی يگریمتن مورد ترومه و د

 شودیم دهينام «معادل كام،»ها آن وعممج و« معادل سبک»و معادل دوم « مفهوم
است كه  یاصل مياز مفاه یبی ،مفهوم تعادل در مقالعات ترومه .(18: 6811)صفارزاده، 

كننده درك ما از است كه منعبس یمفهوم ،اختالف نظر است. تعادل در ترومه يدارا
ترومه متوسط از متن  یآموزش التيبا تحص يتصور فرد ،به عنوان مثال .ترومه است

بوده كه اص، آن در  يگریمجدد متن د نشیآفر ای ییبازنما یاست كه به نوع یمتن ،شده
 .(147: 1886شده است )هاوس،  ديتول گرید یزبان

به بيان  ترومه برابر و معادل متن مبدأ باشد. نبهیا یعنی ي؛اتعادل ترومه ی،طور كل به
به متن مقصد انتقال  یشیو افزا كاهش چيمتن مبدأ بدون ه يتمام عناصر و اوزا دیگر،

 انيووود اختالفات م ببه سب یو واژگان ينحو ،یبالغ ،یی. در سقوح گوناگون آواابدی
روش  نیاما متروم در ا ،سخت است اريو تعادل بس يبرابر گونهنیا يبرقرار، دو زبان

در متن  هكرد جادیكه متن مبدأ در مخاطب ارا  يريتا همان تأث كندیتمام تالش خود را م
صورت است كه متن مبدأ و مقصد  نیدر ا كند، نراكه جادیا شیمقصد بر مخاطبان خو

 باشند. گریبدیبرابر و معادل  توانندیم

 زانيم انيابن فارض با هدف ب هياز تائ یوام هيتائ ةحاضر با تووه به تروم پژوهش
 :است ریز يهاپاسخ به پرسش یمتروم در پ یادب نشیآفر ای يوفادار

 نگونه است؟ دیمتن ترومه در وزن و قالب ود ینیدر انتقال و بازآفر یروش وام -

 ،يدر سقوح متعدد نحو یابیبر معادل یمبتن یوام هيدر تائ هیمانتقال محتوا و درون ا -
 نگونه بوده است؟ یو واژگان یبالغ

 پيشينة پژوهش

منتسب به  يامنظومه ةنشناساسبک یبررس است؟ یاز وام يكبر هيمنظوم تائ ةتروم ایآ»
 ةاست كه در ارتباط با تروم (6867واللی ) عنوان پژوهش «یعبدالرحمن وام نینورالد

نون  ییهایژگیمقاله با تووه به و اسندیبه نگارش درآمده است و نو یوام هيتائ
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 یترومه و تسامحات وزن نیا يزبان سست و ناتندرست شعر ،ينحو اصخ يهاساخت
كامال  یآثار وام ریبا سا سهیاثر را در مقا نیا ی،نتسب به عبدالرحمن واماثرِ م نیا اريبس

 .ابدییم زیمتما یبا سبب

مقالة به  زين یبه فارس یشعر عرب ةو تروم یابیمقالعات مرتبط با معادل احوز در
 ةتروم ،يبراي تحل یشناختزبان ارنوبهن»( با عنوان 6861ناظميان و حاج مومن )

 یةمتناسب با نظراین پژوهش  سندگانینوتوان اشاره كرد. می« یارسبه ف یشعراز عرب
به  یشعر عرب یزبان تيانتقال ماه یمسئله تووه داشته و نگونگ نیبه ا یروس 6سميفرمال

شعر به شعر  ةكه تروم انددهيرس جهينت نیرا مورد مقالعه قرار داده و بر ا یزبان فارس
 دیگر، به عبارت .كند ینیبازآفر یدر زبان فارسرا  یفرم شعر عرب يهالفهؤم تواندیم

قرار  تیلووبا معنا در ا سهیرا در مقا يمقاله انتقال شب، و زبان شعر نیدر ا سندگانینو
 اند.داده

و شعر فرزدق  یشعر وام يامقابله یشعر)بررس ةدر تروم یادب ینیبازآفر ،يوفادار
 سندهینو . در این مقاله،( است6867ي )رانصاعنوان مقالة «السالم( هيدر مدح امام سجاد عل

 یدر دو اثر مورد بررس يارا به صورت مقابله يو نحو یواژگان ی،بالغ ،اییآو يهاهیال
از شعر  یوام ةتروم یاصل ةمشخص ،ترومه ینیكه بازآفر دهيرس جهينت نیو بر ا قرار داده

 فرزدق است.

مزرعه و عنوان مقالة « یفارس در ترومه به یشعر نو عرب یداخل یقيموس هاينالش»
 ابيشاكر س آثار بدر يشعر ةتروم یبه بررس . ایشان در این مقاله( است6866) همباران

مختص به هر  یزبان يهایژگیپرداخته و معتقدند با تووه به و یشعر نو عرب شگامانياز پ
ر به شب، و ترومه شع ستين ریپذامبان گریبه زبان د هایژگیو نیشاعر، انتقال كام، ا

شيوه براي ترومة شعر نو است تا بتواند عمق معنا را به زبان مقصد منتق،  نیترنثر مناسب
روش  نیبلبه در ا ،ستيشعر به شعر ناممبن ن ةتروم كه گفت دیبابا این حال . كند

 انتقال داد. قصدبه زبان م توانیم زيرا ن يافزون بر محتوا، شب، و فرم شعر

عنوان « یفارس کيبه شعر كالس یعرب کيشعر كالس ةدر تروم انيو ب یقيموس ودل»
و  یانيساخت ب انيم یمتقابل راتيتأثاست. وي در این مقاله، ( 6488) حاج مومنمقالة 

                                                            
1 .Formalism 
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 است كه باور نیو بر ا را مورد مقالعه قرار داده یدر فارس یشعر عرب ییايقيساخت موس
شعر  یانيفاصله در ساخت ب جادیمووب ا یدر زبان فارس ییايقيوسالزامات م تیرعا»

 شده انيب یمتفاوت در شعر فارس يرهايبا تعب یمووود در شعر عرب نيو مضام شده یعرب
 .«است

كه با تووه به  كردخاطر نشان  دیشده با بيانپژوهش حاضر و موارد  انيارتباط م در
قالعه قرار مورد م «نحو»و  «بالغت» ،«یقيموس» نون ییهامؤلفه روشيدر پژوهش پ نبهیا

به شعر  یعرب کيشعر كالس ةدر تروم انيو ب یقيودل موس یبررس» ةمقال. گرفته است
 یدر آن به بررس سندهیمقاله را دارد و نو نیا هب یبینزد نیشتريب «یفارس کيكالس
دو  نیا يامقابله یاثر، بررس نیبخش ا زیتما یژگیاما و ،پرداخته است انيو ب یقيموس

 يرهاييتغ سندهینو . به بيان دیگر،است گریبدیو در ارتباط با  انيو ب یقيموس یعنی ؛مؤلفه
 كهی در حال داند؛یم یشعر فارس زیمتما یقيو موس يپردازهيترومه را حاص، قاف یانيب

 عالوه بر این،قرار داده است.  یحاضر هر مؤلفه را به صورت وداگانه مورد بررس ةمقال
 زانيابن فارض پرداخته و م هيبر تائ یوام هيتائ ةرومت يامقابله یحاضر به بررس ةمقال

 زا یادب نشیو آفر يوفادار ،ینیبر روش بازآفر یو ترومه مبتن یمتن اصل یانقباق و روان
موارد  ریبخش آن از سا زیپژوهش است كه نبته تما نیمسائ، مورد تووه در ا گرید

 است. 

 هایافته
 پژوهش ينظر يمبان. 2

 شعر يریناپذترجمه. 2-2

از  برد،یرا در آن به كار م ياست كه شاعر به صورت آگاهانه عناصر یصنعت ادب شعر
 اتيآن را با وزئ یزبان يهایژگیكه ظرافت و و رودیمنظر از مترومان شعر انتظار م نیا

شعر را  يریترومه ناپذ ای يریامرمسئله ترومه پذ نیكه ا ندیبه زبان مقصد منتق، نما
دو اثر  قيمسئله داشته و در ادامه به تقب نیبه ا ینگاه مينخست ن نیابراسازد بن یمقرح م

 .میپردازیم

 ينراكه شعر هنر ،ناممبن است يشعر امر ةنظران معتقدند تروماز صاحب ياريبس
 گریآن به زبان و فرهنگ د يتمام ووانب هنر يمتعدد كه القا يهااست متشب، از ونبه
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و  كردترومه  گرید یبه زبان توانیشعر را نم» كه ستدشوار است. واحظ معتقد ا يامر
و  دهی، نظم آن برشودترومه  ي. و اگر شعرستين زیاو گریبه زبان د یانتقال شعر از زبان

آن نابود شده و  یخواهد رفت و شگفت نيآن از ب ییبایوزن آن باط، خواهد شد و ز
  .(79: 6633)الجاحظ،  «به سخن نثر خواهد شد ،یتبد

 توانیاست، تنها م ریناپذخود ترومه ،یشعر بنا به تعر: »دیگویم زين6 سناكوبی
خود رخداد  دیهر شعر، شعرِ ود ةانجام داد. در واقع در تروم يانندهیآفر یِگردانیوا
)ر.  «دارد یبا شعر اصل ینامتنيب يارابقه صرفاً یتازه ادب تيواقع نیاست. ا ياتازه یزبان
متروم  ر،یناپذدر برگردان متون ترومه ،گریبه عبارت د .(71-78: 6838 ،ياحمد :ك

 نيدر كار اوست و در نن تيخالق یابتبار طبعاً نوع نی. ازندیم یدست به ابتبارات
دارد. به عبارت  یسندگیبه سمت نو شیبلبه گرا ست،يمتروم ن متروم صرفاً یقیشرا

 نیگرفت، متروم در ا ظرنرا در « ترومه»و  «تألي،»نمونه  شياگر بتوان دو پ ،گرید
 .(11: 6838 ،يخواهد داشت )صفو شیتألي، گرا ةنمون شيبه پ شتريحالت خاص، ب

فرم  اژیو ي،هر شعر یو داللت یساختار صوت نبهیبا تووه به ا كه گفت دیبا نیبنابرا
به  توانیساخت شعر را نم از سوي دیگر، است از یک سو متن مبدأ و وابسته به آن یزبان

 ،كه در زبان مقصد شودیم جادیدر شعر ا ینیبازآفر ینوع ،نیبنابرا ؛انتقال داد گریزبان د
 .شودیمبدأ ارائه م بانز يبه فرم شعر هيشب، از شعر یفرم

 تعادل جادیو ا يابیمعادل. 2-1

 ینیگزیوا نردیترومره، فرآ»كه  داشت انيب نينن توانیترومه م یابیارتباط با معادل در
كره عم،  عناصر متن زبان مقرصد اسرت؛ بره طروري ةليان مبدأ به وسعناصر متن زب

و  یمتن اصل سنداینو نيمتقاب، ب ريرا براي تعام، و تأث اينهيسازي، خود زمنیگزیوا
 (.78: 6838پور، ی)لقف «سازد همخوانندا متن ترومه شده فرا

در سقح  یابیلبلبه معاد ،شودیترومه فقط محدود به واژگان متن نم یابیمعادل
 نیاز مترومان از سبک ا یبرخ یتلق» است. یمورد بررس زين يو نحو ییآوا ،یبالغ

نظير  يااو را به كلمه ةهر كلم زيحفظ كنند و ن ناًيرا ع سندهیاست كه نحو ومالت نو
و گاه  شودیبه واژگان و نحو محدود نم سندهیحفظ سبک نو اويش نیالبته ا ترومه كنند.

                                                            
1.Jacobsen, R. 
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 انيم ییروابط معنا زيكلمات و ن ییمختصات معنا احوز یعنی ؛زبان گرید يهابه حوزه
 ابدییم ميتعم زيعبارات ن يكاربرد یاصقالحات و معان یمعان احوز كلمات و

نوع متفاوت  جتعادل را در پن ،6كولر ،پردازانهینظر انيدر م .(68: 1863فر، ی)خزاع
 يو معادل صور یمعادل ارتباط ای یمنورشناخت ،یاستدالل -متن ،یحیتلو ،یحیتصر
در  «یباشناختیز -يتعادل صور» انيم نیدر ا .(686: 6836 ،ي)موند كندیم ،يتوص

 ایو  يصور شاعرانه، ،یباشناختیز يهایژگیو هدفش انتقال و افتدیاتفاق م یمتون ادب
 ی،شناختییبایتعادل ز نیاست. منظور از ا یبه متن اصل سندهیسبک خاص نو يهایژگیو

متن توسط  يریپذريتفس ةدرو ثيو متن ترومه شده از ح یمتن اصل انيشباهت م
داشته  ینسبت به متن اصل يشتريب ییخواننده است. اگر متن ترومه شده صراحت معنا

نيست. همچنين  یباشناختیدو متن تعادل ز نیا نينداشته باشد، ب يريتفس تيباشد و قابل
برخوردار باشد، باز هم  یبا متن اصل سهیدر مقا ياگر متن ترومه شده از صراحت كمتر

 يامر یباشناختیز ثيدو متن از ح انيمعتقد است تعادل م يو .ندارد یباشناختیتعادل ز
 .(71: 6868نژاد و همباران، یصف: دارد )ر. ك یمتن بستگ تيو به كل ستيمقلق ن

حق  تواندیه متن مبدأ نموفادار ماندن ب اساساً كه معتقد است 1نياميبنهمچون والتر  یبرخ
شوند.  دهيفهم توانندیها فقط و فقط در بافت و زبان خودشان مو واژه كندمقلب را ادا 

اما سخن  نجامد،يقاب، فهم بريغ یبه متن تواندیم یماندن در سقح زبان ،در ترومه
فقط در  دیدر ترومه را نبا يو آزاد یاصل تنوفادار بودن به م نيكه تنش ب نجاستیا

همان  يروش دارا نیا زيمورد نظر قرار داد، بلبه در زبانِ ترومه ن یارتباط با متن اصل
ترومه ودا از ، ي. به هر رورديمورد نظر قرار گ زانيبه همان م دیو با است نیاديبن تياهم

در  زيو زبان ترومه را ن يزبان مادر كند،یم جادیو تحول ا رييتغ یآنبه در متن اصل
 ةدر تروم يوفادار .(66: 6861 ن،ي)بابک مع دهدیقرار م یرگونمعرض تحول و دگ

منظور شاعر را  قاًيادعا كند دق یاگر متروم»و معتقد است كه  دهكرانبار يشعر را صفو
 راست آنچه ترومه كرده، شع یمدع ش،یادعا نیبرگردانده، همزمان با ا گرید یبه زبان

 .(643: 6833 ،ي)صفو «نبوده است

                                                            
1. Cooler, J. 

2. Benjamin, W. 
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 يباشناختیتعادل ز. 2-5

واكنش  تعادل در یدر واقع نوع میبریاز آن نام م یباشناختیتحت عنوان تعادل ز آنچه
 یةبرگرفته از نظر یباشناختیو خواننده ترومه است. مبحث تعادل ز یخواننده متن اصل

متن تأكيد دارد و وزء  یبر نقش خواننده در درك معن هینظر نیا .است 6زریآ افتیدر
متن را از منظر خوانندگان آن  کی یشناختییبایمحور است و ارزش زخواننده اتینظر

 یاص، است كه در ارتباط با متن ادب نیبر ا یمبتن هینظر نیا»، گریبه عبارت د .سنجدیم
را كه  ییهابه همان اندازه كنش دیمتن را مورد تووه قرار داد، بلبه با تيتمام دینه تنها با

  .(91: 6868)بركت،  «فتدر نظر گر دريگیدر واكنش به متن صورت م
است، ما با تووه به  یاز خوانندگان و مخاطبان متن اصل یبیمتروم  نبهیبا تووه به ا
كه متروم در خوانش  ميمقلب هست نیبه دنبال درك ا یاز متن اصل يو ةنوشتار و تروم

كه  يدر موارد یوام ،گریبه عبارت د است. افتهیدست  ییخود از متن به نه معنا
است و تا نه حد  كردهها را نگونه برطرف و پر بوده؛ خأل ریپذريعبارات تأوی، و تفس

 است. كرده یهمراه سندهیمورد با نو نیدر ا

 يابن فارض و جام هيتائ يقيتطب ليتحل .1

متن  ينراكه محتوا ،دشوار است اريبس يامر یمتن ادب ةتروم ةئادر ار يوفادار مبحث
در  رييهرگونه تغ دیگر، به عبارت .شودیو ساختار آن حاص، م در ارتباط با شب، یادب

 يساختار راتييتغ یبررس ،نیبنابرا .شودیآن م گریدر ووه د رييووه منجر به تغ کی
 يمحتوا یبررس ،نیبنابرا .ستيآن ن ییمحتوا رييتغ رد ريتأثیب ،ترومه ةمووود در ارائ

 است. يورضر يآن امر يو ساختار یشبل يهادر قالب اتياب

 يقيو موس یيسطح آوا. 1-2

 ،یكه عبارتند از سقح زبان رديگیقرار م یمورد بررس يدر سقوح متعدد یشناسسبک
 ،انواع سجع ،یو درون یرونيب یقي)موسیی آوا یخود به بررس ی. سقح زبانیو ادب يفبر

 ای يواژه، واژگان مترادف و...( نحو نشی)نوع گزي و لغو یوناس و...( واژگان

                                                            
1 .Iser, W. 
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 يكاربردها گر،یبدیها با ارتباط واژه مالت،ومله )كوتاه و بلند بودن و یشناسبکس
بخش به مبحث اول  نیدر ا .(616-688: 6874 سا،ي)ر. ك: شم پردازدی..( م.و يدستور

متروم را مورد  یابیمعادل اپرداخته و نحو یقيموس یعنی ؛شناسیسبک یاز سقح زبان
 .ميدهیقرار م یبررس

 يشعر هستند بر القا يظاهر ییبایعام، ز نبهیافزون بر ا ییعناصر آوا و یقيموس
شعر از  یكل یقيآوا و شب، شعر همسو با موس یهماهنگ یعنی ؛ثر هستندؤم زين یمعان
 تيب کی يتمام كلمات انتخاب شده برا ،گریبرخوردار است. به عبارت د ییباال تياهم

 فایمتن ا یقيخاص در ارتباط با موس یدلولم ةارائ ررا د يبا آوا و صوت خود نقش مؤثر
 .كندیم

متن مبدأ  ییآوا يهایژگیو و یقياز انتقال معنا برعهده موس یبخش نبهیتووه به ا با
 يهایژگیو رایز ؛بس دشوار است يبه متن مقصد امر یقيونبه از موس نیاست، انتقال ا

 ميمفاه يه سبب القاواژگان در ومل گاهیكالم و وا يهر زبان، ساختار نحو ییآوا
شب،  ،زیتما نیا متن مبدأ از متن مقصد است. زیتما ببس یویژگ نيو هم شودیم یخاص

و  شودیم ییمعنا ییسبب نارسا ياريو در موارد بس دهدیم رييتغ یو ظاهر شعر را به كل
شعر،  يشب، ظاهر .شودمیمتن مبدأ منتق،  يمتفاوت از معنا ییموارد معنا یدر برخ

متناسب با  اراديو آهنگ حروف و واژگان به طور  نيو طن ییآوا يهایژگیو
 ياو برا یشاعر انتخاب شده و متناسب با حاالت و احساسات درون یذهن يهایتداع
را در ترومه  یخاص يهايدشوار ،اساس نیشده است، بر ا دهیخاص برگز یحس يالقا

متن  در يگذارريهمان تأث جادیا يبرا هایژگیو نیتمام ا ينراكه القا ،كندیم جادیا
 است.  شوارد اريبس يمقصد امر

و  یمنظوم آن نشان از تفاوت وزن ةابن فارض و تروم هيتائ یرونيب یقيموس یبررس
در بحر مضارع  یمقبوض و شعر وام ،یدر بحر طو یشعر عرب دو شعر دارد. نیا یعروض

بر تبرار  یتنمب یمثمن أخرب مبفوف محذوف سروده شده است. وزن شعر عرب
ي هابراساس تبرار تفعله یفارس راست و شع «فعول مفاعلن لنيفعولن مفاع»ي هاتفعله

سروده شده است. وزن مضارع مثمن اخرب محذوف از  «فاعلن ،،يمفعول فاعالت، مفاع»
نون پند و اندرز و  ینيمضام ةارائ ياست كه برا يباریو وو نينرم، سنگ يومله بحرها
ب نظام ياز ترك يباریاوزان وو» .رديگ یمورد استفاده قرار م اياز دن ینیگزيزهد و دور
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و مقبوع بودن، شوق به تبرار  ییبایو ز یزالل ةكه با هم شودیحاص، م یخاص یقاعیا
 ياها به گونهدر آن زين ،يافاع یو ساختار عروض شودیها احساس نمدر ساختمان آن

 «مفعول فاعالت مفاعلن فاعلن»مانند  ؛شودیدر آن تبرار نم یعروض يهااست كه ركن
استعمال در شعر استادان بزرگ غزل ،  یو فراوان یآهنگوشو خ ينوازگوشة كه با هم

  .(861: 6878 ،یكدكن یعيها كمتر ووود دارد )شفساختمان آن یخصلت تبرارطلب

شعر به  یاز عناصر اصل ،يو در كنار وزن و تخ شودیشناخته م هيبا قاف يكنار یقيموس
بخشد و از  یاثر م هانسجام و تناسب ب ینوع ،اتيبه سبب تبرار در اب هيقاف .رودیشمار م

در  هيمقلب قاف ،نیبعد از وزن قرار دارد. افزون بر ا ةدر مرتب هيقاف زين ییايقيمنظر موس
 يتوامح رييمنجر به تغ هيو تحول در قاف رييتغ ،نیدارد. بنابرا يابروسته شنق یمعان يالقا

است،  گریبدیاز  زیدو زبان متما یمقلب كه ساختار كل نی. با تووه به اشودمیاثر 
ملزم  عالوه بر این، اینبه متروم خود رامشب، است.  اريبس يامر هيامانت در قاف تیرعا
را  يو ياريدر موارد بس یعرب تيمتناسب با ب يةواحد در قاف يرو فبر تبرار حركند می

 ميشاهد آن هست اتياب ياريدر بس رایز ؛داردیعبارات باز م یاصل ينااز پرداختن به مع
 كهی در حال؛ است كردهذكر  یرا در شعر فارس یمووود در شعر عرب يةكه متروم قاف

است كه در حفظ وحدت احساس  يريشعر، تأث کیدر  هيقاف يهنرها نیتراز مهم یبی»
و  افتدیم نهیقر ادیشنونده به  ایواننده خ ،دیآیم هيكه قاف یو حالت هنرمند دارد. هنگام

باعث  یتداع نیو ا كندیم یدارند، تداع یوستگيرا كه با آن پ یمقالب نهیاز آن قر
بر  هيمالت شاعر به خواننده منتق، شود و قافأت یو حالت كل یكه وحدت ذهن شودیم

ذكر  یرا به صورت منظم و مرتب شیتا عواط، و احساسات خو كردهخود شاعر كمک 
 .(76: 6813 ،یكدكن یعيشف :)ر. ك كند

است و  دهیرا همسو با احساسات خود برگز هيشاعر قاف یشد، وقت انيمتناسب با آنچه ب
 ،كندمیهمراه  يمعنو ییبایدر شعر را با ز یلفظ ییبایز ،نيشيپ يهاهيبا قاف يسازنهیبا قر

به عبارت دیگر،  .شودیم دهید زيو انسجام در لفظ و معنا در مخاطب ن یهماهنگ نیا ريتأث
 نیو با تووه به ا سازدیشده، متروم را محدود م نييتع شياز پ يهاهيسرودن براساس قاف

شعر  دهدهن،ياز ناخودآگاه شاعر است، تمام عناصر تشب یدرون یمقلب كه شعر ووشش
در  نيمع یو شاعر قالب وزن شودیم يو محتوا بر زبان او وار یقياعم از آوا، وزن، موس

 يظاهر ییبایو ز نيتزئ گریفقط تداع يوزن شعر ،نیبنابرا ؛دیتا شعر بسرا رديگینظر نم
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. متناسب با شودمی يشاعر بر زبان او وار یبر عاطفه و احساسات درون یو مبتن ستين
 نيسرودن در وزن و قالب مع»كه  داشت انيب دیبا هيمنظوم تائ ةمقلب در مورد تروم نیا

 6دایمتن مبدأ را داشته باشد. نا يهاییبایاصالت و ز تواندیشده نم نييتع شيو از پ
 رينظ ییهابه تقابق افتنیبه دنبال دست  شتريكه ب يكه مترومان صور كندیاستدالل م

اشتباه  يبرا يشتريب یاند، آمادگبه مفهوم هوممف شعر به شعر، ومله به ومله و ةترومه
 رينند تعب انيدارد كه از م يادیدارند و احتمال ز «دهسنینو تين»از  ريتعبكردن و سوء

 .(73: 6838، 1)گنتزلر «را دگرگون كنند یتر را انتخاب و معننامناسب ريتعب ،ممبن

مرتبه همان  418از دو شعر،  یمورد بررس تيب 794 انيدر م شیخو ةدر تروم متروم
امر مووب ورود واژگان  نیكه اكرده تبرار  یرا در متن فارس یمووود در متن عرب اواژ
 زين يحرف رو ییو آوا ییشده است. در مورد كاركرد معنا یبر متن فارس اريبس یعرب

مووود  یو فارس یشعر عرب نيمورد ب نیصد در صد در ا لتعادكرده كه خاطر نشان  دیبا
به حرف تاء ختم شده است و  یرا سروده است كه همچون شعر عرب یاتياست. متروم اب

واحد در تمام  ياست. حرف رو افتهیشهرت  یوام هينام اثر به تائ یمتن عربهمانند 
 . كندیرا به مخاطب القا م ياحساس واحد ات،ياب

نون وناس  یعیبد عیحروف و كاربست صنا ییآراها، واجها و مصوتصامت تبرار
در واقع متروم در  .شودمیشعر  یدرون یقيموس ،يسبب تشب گریو سجع و موارد د

به ؛ با این حال از متن مقصد است ییايقيموس ةونب نیملزم به حفظ ا ،امانت تیت رعاوه
انتقال ة دغدغ، گرید يوو از ساز یک سو  گریبدیسبب عدم منقبق بودن دو زبان بر 

متن حفظ  یشناختییبایاز ز نهيزم نیدر ارا تعادل ترومه  تواندیمتروم نم ت،يب يمعنا
 یدر متن فارس یتعادل داشته، كلمات عرب نیدر حفظ ا یعكه متروم س ي. در مواردكند

 ةارائ راست. در واقع متروم د كردهمخاطب سخت  يمعنا را برا افتیتبرار شده كه در
زبان خود  یادب تينداشته است و ظرف یمستقل یادب نشیآفر ات،ياب نیمنظوم از ا ةتروم

 ثال:م يبرا گرفته است. دهیكالم ناد يمعنا ای یقيدر موسرا 
 

                                                            
1.  Naida, Eu. 

2. Gentzler, E. 
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 مــن و قــدحی عــن اســتغنیتُ وبالحــدق

 نيراز بری  قدح از حدق به امگشته شرب در
 

ــمائلها  ــن ال شـ ــمولی مـ ــوتی شـ  نَشـ

 حيرتری  و سبر این من به شد یار خلق وز
 

 (19: 6871)ابن الفارض،  

 يصنعت قلب ووود دارد كه متروم برا «حدق»و  «قدح» ادو واژ نيب یمتن اصل در
است در مصراع دوم  كردهواژگان را تبرار  نيع یشناخت ییبایزآن و حفظ تعادل  يالقا

است كه منجر به  یوناس شبه اشتقاق «شمول»و  «،یشما»كلمات  انيم زين یمتن اصل
متروم موفق به حفظ تعادل در  ؛ با این حالاندخاص شده یقيموس يو القا ينوازگوش

متروم  ندارد. يكاربرددر متن ترومه  ییايقيموس ةونب نیاست و ا نشدهقسم  نیا
 انگريب تواندیاست كه نم كرده انيرا ب تيب يمعنا یبا استفاده از كلمات عرب نيهمچن

 التبه وص، حا ییايقيموس ةونب نیاز ا يريگباشد نراكه شاعر با بهره تيب یمفهوم اصل
شعر  یرونيب نيو تزئ ییبایز يبرا یقيموس»كه  گفت دیپرداخته است و با شیخو یدرون

عناصر الهام شاعرانه است و به  نیتراز مهم یبیبلبه  شود،یكه به آن اضافه م ستين
 ست،يآن ن انيتمام آنچه درونش پنهان است و كالم قادر به ب تواندیآن شاعر م ةليوس

 د،یزا ي)عشر« عناصر شاعرانه است نیگذارترريو تأث نیاز بهتر یبی یقي. موسكندبازگو 
1883 :694.) 

 :گرینمونه د در

ــو ــمعت فل ــدّلیل أذن س ــأوّهی ال  ت

 كرراروان قررالووز شررنود اگررر آهررم
 

 أضـــرت بجســـمیٍ  أســـقام آلالم 

 مَضرررتی را تررنم داد كرره سررقمها از
 

 (17: 6871)ابن الفارض،  

از فراق  یناش يو آه و دردها هایسخت انيبه دنبال ب تيب نیشاعر در ا نبهیتووه به ا با
 رونينراكه استفاده از حرف ال، سبب دفع و ب ،تاست از حرف ال، بهره برده اس اری

حرف ال، بهره  ییآرااز واج شیخو ةدر تروم زي. متروم نشودمی یآوردن آه درون
وهت  یبه سبب كاربرد واژگان عرب مكال يمعنا؛ این در شرایقی است كه برده است
و  یر سردرگممخاطب را دنا «قالووز» یاستفاده از واژه ترك زيآرایی كالم و نحفظ واج
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ي كه از اواژه افتنی شودیواژه مووب م کیدر  یآوا و معن یآميختگ نی. اكندیابهام م
را داشته باشد،  یدر دو زبان برابر باشد و همان دولت و ظرفيت زبان ییو آوا یینظر معنا

متروم در ترومة منظوم شعر،  رسدیبه نظر م ن،ی. بنابراشودغيرممبن  ایامري دشوار و 
براساس ظرفيت  یعنینداشته باشد؛  یمستقل یاثر ادب نشیآفر ایو  ینیهباري وز بازآفررا

 نیا. صفوي دیبرآن بيفزا ایمعناي كالم را از دست دهد  ای یاز موسيق یزبان خود، بخش
 نامدیم یكاهو نظم ینیآفرقافيه ،ینیآفراز وزن ییهارا گونه یتصرف متروم در متن ادب

 (.631: 6866 ،يك؛ صفو )ر.

و  ژهیو شبوه از آن از واژگان و ییدر ارائه مضمون فراق و ودا نيهمچن شاعر
در  یدرون یقيونبه از موس نیا كهی حاص، از وناس بهره برده است درحال ییواآداللت 

 است.  شدهآن به صورت ناقص بر مخاطب ارائه  يو مضمون و محتوا شدهترومه حذف 

 يسطح واژگان. 1-1

 ينبوده و دارا ستاینراكه واژگان ا ،سازدیواژگان م نشیاز سبک را گز ياعمده بخش
 يها،گونهیساختمان يهایژگیها از نظر وواژه»هستند. در واقع  یو فرهنگ یبار عاطف

در  یواژگان يها،ياز ط کیهر  یاند. انبوهمتنوع اريبس ییداللت و مختصات معنا
 يبرا ،رو نی. از اآوردیم دیها را پدتنوع سبک ةنيزم ،یانزب يو كاربردها یادب يهامتن

 ةطبقه کی اینوع واژه  کیمند بروسته، معنادار و نقش يشناس، كاربردهاسبک
 ( 198: 6866 ،ی)فتوح «دارد تيدر متن اهم یواژگان

 نیتراز مهم یبیواژگان متن مبدأ در متن مقصد،  يبرا قيدق يهامعادل انتخاب
در  یمنظور از تعادل واژگان .رديگیمتون مورد تووه قرار م ةاست كه در تروم یاصول

مخاطب  ياست كه منظور شاعر را برا یقسم، پرداختن متروم به واژگان و كلمات نیا
تعادل در  جادیا يبرا یكه وام ییهاروش ،بخش نیدر ا .كندمتن مقصد قاب، درك 

و ذكر واژگان  يريگ. قرضرديگیخود به كار گرفته است، مورد تووه قرار م ةتروم
است  یروش نیترعیشا یو فارس یدو زبان عرب یبیمتن مبدأ در متن مقصد به سبب نزد

 داز متن مور ياريبس اتيتووه داشته است. در اب به آن شیخو ةدر تروم یكه وام
مثال در  يبرا .متروم همان واژگان متن مبدأ را بدون ترومه به كار برده است ی،بررس

 :ریز تيب
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 اق أبی إن و قرضی فِیك عذاری لعُخَ و

 قروم  نره  گر تو در بود فرض عذار خلع
 

ــی  ــومی ترابـ ــة قـ ــنتّی والخالعـ  سُـ

 سررنتی خلررع شررد كرره گریختنررد مررن از
 

 (78: 6871)ابن الفارض،  

در متن مقصد  يرييتغ چيرا بدون ه «سنت»و  «فرض»، «عذار»، «خلع»واژگان  متروم
مخاطب روشن نساخته  يمتن را برا يمحتوا ،ین عرببه كار برده است و با اقتباس واژگا

 یكرده است و ومله منف تیرا رعا «خلع»مه لحاص، از تبرار ك یتوازن واژگان، اما است
 نشیآفر ینوع ،تعادل تیعالوه بر رعا یوام یعن؛ یاست كردهصورت مثبت ترومه  هبرا 
با ، اما ارائه داده زیمامت ياشاعر ترومه یقيداشته است. هر نند در سقح موس زين یادب

 وفادار به متن مبدأ بوده است. ذكر واژگان متن مبدأ كامالً

است كه  ییهااز روش گرید یبی یزبان عرب ریالفاظ و ضما حيتوض قیاز طر ترومه
 نمونه: ياست. برا شده ییواژگان بدان تووه داشته و سبب بسط معنا ةمتروم در تروم

 ضـری حا یـك  لـم  و بـی،  مـا  أبثثتُها و

 او درد هررراي زبرررال شررربایتی كرررردم
 

ــبُ  ــا رقی ــظَّ بق ــوة ح ــوتی بخل  جل

 حراوتی  نبودست وص، غير كه دم آن
 

 (11: همان) 

و اندوه سخت و پخش خبر به  یپراكندگ يبه معنا «بث» ابرگرفته از واژ «أبثثتُها» فع،

ترومه  اریراه وصال  يكه آن را درد و بال «یما ب» با تووه به عبارت ی. وامرودیكار م

 کیمتروم  یعنی ؛استكرده  ريتفس كردن تیرا به شبا «أبثثتُها»فع،  يمعنا ،است كرده

متروم  كردخاطر نشان  دیبه مخاطب انتقال داده است. البته با وتمتفا یمعنا را به صورت
از اصقالحات و عبارات زبان مبدأ بهره گرفته است. همانگونه كه  یعبارت نينن انيدر ب

 اواژ 6﴾قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی وَحُزْنِی إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴿ یةآ خداوند در

 «یبخلوة جلوت»در برابر عبارت  نيمتروم همچن به كار برده است. «أشکو»را با فع،  «یبث»
 را به كار برده است. «وص،» یعنی ؛و مشابه آن سيسل يمعنا

                                                            
 31سورا یوس،، آیة  .6
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ــالحٍ ــدی ذاک: شٍووا فــ ــرةٍ یُهــ  لغِــ

 اينميمره  كس یک و سازد مالم كس یک
 

 لغیــره یهــذی ظــلَّ بــی ذا و ضــالالً 

 حيرترری برره بمانرردم دو ایررن عررذاب انرردر
 

 (78: 6871)ابن الفارض، 

را  نيگر و سخن نمالمت یژگیو ،با استفاده از صنعت ل، و نشر تيب نیدر ا شاعر
و  ماندیم یشاعر است كه در دو راه یاليخ و یحالت درون نیاست. در اص، ا كرده انيب

دو شخص به  نیا یژگیو انيب يبه وا تيب نی. متروم در استين يريگميقادر بر تصم
. كندیاشاره م یماندن در دو راه ريو متح دنيعذاب كش یعنی ؛شیخو یحالت درون

كه  كردهئه معنا ارا ريمتفاوت و با بسط و تفس یرا با صورت یمتن عرب يمتروم همان معنا
متروم افزون بر  ی،نیدر بازآفر»است.  شده جادیدر متن ا ینیو بازآفر ییتعادل معنا ینوع

اركان متن  کیبه  کیو تقابق  سدینویم گرید ياساختار ومله، مفهوم آن را به گونه
كمک به روان  ینیروش ووود ندارد و منظور از بازآفر نیو متن ترومه شده در ا یاصل

 .(694: 6869 ،يروزنده)دل «ن متن استكرد یو بوم

است كه  ییاز راهبارها گرید یبی ،واژگان متن مبدأ یبا حذف برخ كردن ترومه
نبود معادل  ،واژگان در متن مقصد نیعلت حذف ا متروم بدان تووه داشته است.

 نمونه: يعدم امبان انتقال آن به متن مقصد است. برا ایبه آن  کینزد

 أبِـن  لـم  حیـثُ  الـوال  میثـاقَ  أخذکَ و

 هنروز  او كره  والیری  عهرد  حرق  به دیگر
 

 طینتـی  فـیء  فـی  الـنفس  لَـبس  بمظهر 

 طينترری فرریء ایررن در نگشررتمرری تغييررر
 

 (71: 6871)ابن الفارض،  

 ظُهُورِهِمْ مِنْ آدَمَ بَنِی مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ﴿ یةاز آ يريگبا بهره  تيب نیدر ا شاعر

 کُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّکُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى دَهُمْوَأَشْهَ ذُرِّیَّتَهُمْ

 نیتأكيد دارد و در ا یازل ثاقيم يادآوریقسم بر  اسلوب از استفاده با 1﴾نَغَافِلِی هَذَا عَنْ

افزون  شیخو انياست. متروم در ب كردهاستفاده « لبس النفس» یبخش از اصقالح عرفان

                                                            
 671سورا اعراف، آیة  .6
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كه اشاره به اول مِهر خدا را « لبس النفس»، اصقالح كردهساختار قسم را حذف  نبهیبر ا

 یسیو مختصرنو ییجازگویا نبهیاست. با تووه به ا كردحذف  ،ددر اصقالح عرفان دار
در  ینیگونه بازآفرچيه ،یدر برگردان شعر عرب یاست، وام یشعر عرب یاصل ةمشخص

ه خود ةرا در تروم یاز واژگان عرب یبخش ،اريبس موارديمتعدد نداشته و در  یارائه معان
 ياست كه متروم برا يگرید هباررا ،است. استفاده از واژگان متن مبدأكرده حذف 

 از آن بهره برده است. تيب يةحفظ قاف ژهیحفظ تعادل متن به و

 يو از سواز یک سو ا به مخاطب انتقال معن يمتروم برا ،از متن گرید یبخش در
از واژگان  یبخش يمشترك ، سبب شده است تا و هياو بر لزوم ذكر قاف يبندیپا ،گرید
 .كندرا حذف  تيب

ــدت ــم و فأب ــق ل ــانی ینط ــمعه لس  لس

 دشرررمنم بررره دل هاوسررره كررررد اظهرررار
 

 أخفـت  عنـه  مـا  سِـرَّ  نَفسی هواجسُ 

 خفيتی به گوشش بر بود كه را سر آن
 

 (17: همان)              

 هیحرف تعد «لسمعه»است و حرف الم در  هيحال ةومل «بسمعه یلسان نطقیلم » ةومل

گوش  يزبانش برا ، اماشدیم اندهیشاعر معتقد است درون او نما یعنی است؛ «أبدت»فع، 

را  تيب يمعنا قاًيدق كرده انينگفته است. آنچه متروم ب یسخن ،او از آنچه در درونش بود
او توسط  یاحساسات درون اندنیاول اشاره به نما راعسان كه مص نیبد ؛اده استانتقال د

 ياسرار توسط اعضا یاشاره به پنهان «گوشش» ةحالش دارد و در مصراع دوم با ذكر كلم
به ساختار  یبهره بده است و تووه ییبخش متروم از روش معناگرا نیدارد. در ا یرونيب

 نیتربا ساده شیخو دركرا متناسب با  سندهیود نومتن مبدأ ندارد. متروم مقص یاصل
 است. دهيبه متن مبدأ بخش يشتريو صراحت بكرده كلمات به خواننده منتق، 

 يسطح بالغ. 1-5

و ووود عناصر  شودیم دهيسنج یبالغ يبا كاربردها یمتن ادب تيو ادب یشناسبایز ةونب
نگر سبک خاص شاعر است. شاعر دارد و نشا يهنر ةحیمتن نشان از قر کیدر  یبالغ

است.  بیومالت و عبارات توسط اد يو روش خاص ادا یبالغ يهاییبایسبک همان ز
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اسلوب  ،مناسب یآن و ابراز در صور لفظ ديتولو  شهیروش خلق اند»به عبارت دیگر، 
از  يهنر یبيالفاظ است. اسلوب ترك ةبه واسق یو خلق معان یمعان ةخلق الفاظ به واسق

 نیكه ا داردیم انيها را ب، است كه هنرمند از ذهن و درون و ذوق خود آنعناصر مختل
(. 66: 6664 دالمقلب،)عب« عناصر همان افبار، عواط،، الفاظ مركب و محسنات است

كالم با  یشناسی و بالغییبایز ةبه متن مبدأ در ونب يبندیاص، امانت و پا تیرعا ،نیبنابرا
تعادل  تیدر مخاطب، رعا يگذارريو با هدف تأث ندهسیهدف انتقال افبار و عواط، نو

 یعرب تندر م یو بالغ يهنر عیصنا ياسهیمقا ی. بررسطلبدیدو زبان را م یادب عیدر صنا
 یدر متن ترومه در موارد اندك یمتن عرب یادب ییبایاز آن است كه ز یحاك یو فارس

شعر  هيقاف تیال معنا و رعابه انتق ديخود را مق شتريمورد تووه متروم بوده و متروم ب
 يبه آزاد ازيبخش از متن، متروم ن نیا ةدر ترومه كه گفت دیاست. البته با كرده

بخش ازمتن،  نیا رایز ست؛يهمسو ن يتعادل و برابرساز ةن امر با مسئلیدارد كه ا يشتريب
ه نراك ،حق مقلب را ادا كند تواندینم ییاست و انتقال مضمون به تنها نشیآفر ةپهن

. بردیلذت م زين یبلبه از زبان ادب ،رديگیمخاطب متن مبدأ فقط از مضمون بهره نم
سروده  اتياز اب ی. برخرديرا در نظر گ یمتن ادب ینشیآفر ةونب دیبا زيمتروم ن ،نیبنابرا

اما  ،است یبالغ عیاز صنا يمندو بهره ینیفرآریشده توسط ابن فارض همراه با تصو
 است.كرده  انيب يسازریبا اندك تصو ای يسازریرا بدون تصو اتيبا ،در مقاب، آن یوام

 يبخشو جان يزيآمحس .1-5-2
 یبخشوان ای صيابن فارض صنعت تشخ هيدر تائ یانيب يهایژگیو نیاز پركاربردتر یبی

 :. به عنوان مثال،رديگیقرار م یدر هر دو متن مورد بررس یقياست كه به صورت تقب

 مُقلتررری راحرررةُ الحررربِ حُميرررا سَرررقتنی
 طلعتری  ز نشرمم  بره  عشق شراب خوردم

 

 ولّرتِ  الحُسرنِ  عرن  من مُحيا كأسی و 
 عبررارتی بررا نشررود بيرران او حسررن كرره

 

 (19: 6871)ابن الفارض،  

بخشی ووود دارد. و صنعت وان هيمبن ااستعار عبارت نخست از مصراع اول، در

 ي؛اسناد مجاز ایبخشی در نشم (، وانیراحةُ مقلت) دهید يشاعر با نسبت دادن دست برا

با ذكر  یوام كهی در حال ؛است كرده جادیا یقيحقرينسبت دادن فع، به فاع، غ یعنی



 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 104

 

در مصراع دوم  نيشاعر همچن گرفته است. دهینادرا  یادب رینوع تصو نیفع، )خوردم( ا

اب را مانند وام شر اریبه كار برده است و رخسار  غيبل هيتشب «ایمح یکاس» در عبارت

در صفات و  هيدو طرف تشب ياتحاد و برابر ،هينوع تشب نیا ییبایاز ز. داندیم
و وذبه و  خدا ادی انگريب یوام و شراب در متون عرفان نبهیهاست و با تووه به ایژگیو

داشته  یولوه و بروز خاص ،تا معنا شودیسبب م یادب عیصنا نيعشق به اوست، كاربرد نن
انگاشته  دهیناد زيرا ن یبالغ ةونب نیخود ا ةدر تروم یوام .زديباشد و مخاطب را برانگ

فرصت درك و  یبا كاربست عبارات بالغ سندهیهمانگونه كه نو ،گرید انيبه ب .است
از شعر ارائه  یادب یاز متن را به مخاطب داده است، متروم هم كه متن دانهلذتمن افتیدر

 .كند ايخواننده مه يبرا یفرصت نينن دیداده است با

 بِهــا خَلَــداً أذنــه لِفکــری ظلّــت و

 را رازهراي  این همه او گوش گشت دل
 

ــینِ روئیــة عــن بــه یــدورُ   أغنــت العَ

 رؤیتی به دانش ز ست شده غنی آن با
 

 (17)همان:  

 .ابدییرا درم شهیده است كه اندكربه قلب  هيگوش را تشب تيب نیدر ا شاعر
 ییبه وا تواندیاست كه انسان م نینظور او او م دهدیرا به مخاطب انتقال م يزيآمحس

 ةتروم ةمتروم در ارائ .كندخداوند را درك  شیبدن خو يتک اعضارسد كه با تک
با تووه به  یعرب تياما در ب ،است داده الرا به مخاطب انتق يزيآمحس نیا ،شیخو

 یعنی ی؛سح يو هم در معنا «دنيشیاند» یعنی ی؛قلب يهم در معنا «تیرؤئ» ةكلم نبهیا

 سازدیبرقرار م ییتناسب معنا «نیع»و  «أذن» ةبا كلم . عالوه بر این،رودیمبه كار «دنید»

دارد كه نشانگر صنعت  ییمعنا ةشبب «دوری»و فبر و فع،  «خَلد»با كلمات  یو از طرف

 .شودیمشاهده نم یدر متن وام يووه هنر نیا؛ با این حال است تيدر ب هامیا

به كار رفته در  یادب يشگردها یاست و شعر فارس يسازریاز تصو سرشار یعرب شعر
 نیكه در ا كندیم انيبه كار رفته، ب یكه در متن عرب یبه همان شبلرا  یعرب اتياب

در متن  رایز؛ شودیگرفته م دهیمووود در متن مبدأ ناد یو واژگان ییصورت تعادل معنا
 گریبدیكنار  ،خاص ییمعنا ةهت ارائهم در و با نگو آوا هماه ریتصو ،یقيموس یاصل

 اند.قرار گرفته
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 هيتشب .1-5-1
به همان شب، بدون ارائه  یدر متن فارس یبه كار رفته در متن عرب غيبل هيتشب ریز تيدر ب
 شده است. انيب زیمتما یسبب

 کـأدمعی  نـوحی  عنـدَ  نـوح،  فطوفان

 من اشک نو گریه دم در نوح طوفان
 

 لَـــوعتیکَ الخلیـــلِ نِیـــران ایقـــاد و 

 حرقترری سرره، غمررم پرريش خليرر، نررار
 

 (11: 6871)ابن الفارض،  

عواط، و  ختنيو به دنبال برانگ ستيارائه گزارش ن یهدف متن ادب نبهیتووه به ا با
 يهااز راه یبی ،در متن ترومه یادب يهاییبایاز ز يمنداحساسات مخاطب است، بهره

 هيشاعر با استفاده از تشب ه باشد.بدان تووه داشت دیوذب مخاطب است كه متروم با
سوزش و آه  زانيحضرت نوح و م البياشک عارف را به س زيآممقلوب به صورت مبالغه

 هيتشب ميرا به آتش حضرت ابراه یحب اله ريدر مس اضتیحاص، از ر شیخو یدرون
. اما با تووه به سازدیمعنا منتق، م نيرا با هم یشگرد ادب نيهم زيمتروم ن .كندیم

حرف  واژگان، یمتن، شاعر عرب با استفاده از هم حروف یو معن يسازریتصو یهماهنگ
 انيب یعنی ؛آن يحرف همسو با محتوا نیاست كه تبرار ا كردهرا پنج مرتبه تبرار « ن»

با شدت متوسط است  يوزء حروف وهر ،صامت نیا» حاالت دردناك و سخت است.
: 6663)عباس،  «اندسات درد و خشوع دانستهاحسا انيب يحرف برا نیترو نون را مناسب

افزون بر كاربرد  و حرف را به كار برده است نیمرتبه ا وفقط د یدر مقاب، وام .(618
كه در متن  كردهوناس تام برقرار  «ینوح»و  «نوح»واژگان  انيحرف، شاعر عرب م نیا

 گرفته شده است. دهیناد یقيونبه از موس نیووود ندارد و ا یفارس

 يسطح نحو. 1-0

 انيم ونديداشته و كش، پ یفراوان تياهم یپژوهدر سبک ينحو يهامقوله یبررس
 دهدیم ،يرا تشب یشناختسبک يهایاز بررس یسخن، بخش يو معنا ينحو يساختارها
ها، ها، طول وملهها در ومله، ساختمان وملهنظم واژه تيفيك ،ياز قب یمسائل یو به بررس

 سندهینو دگاهیآن با د ينحو ةو رابقه يدستور يصدا و تيّها، ووههومل یبالغ وستاريپ
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متن  يو محتوا اميترومه، متروم پ ،ی(. متناسب با تعر113: 6868 ،یفتوح) پردازدیم
متن مبدأ  قيانتقال دق ة. الزمكندیم انيزبان مقصد ب يو آشنا يمبدأ را در ساختار دستور

. با كندخواندن متن وذب  يكه مخاطب را برا است ییهاوهياز ش يمندبه مقصد بهره
متن مقصد به ساختار  انيب ،یو فارس یزبان عرب یانيو ب يتووه به تفاوت قالب دستور

زمان  زیمتما يگنجاندن متن در ساختار رایز ؛شودیمتن مبدأ، سبب ابهام م يدستور
 نیبه متن مبدأ در ا يوفادار دیگر، . به عبارتابدیتا آن را در طلبدیاز مخاطب م يشتريب

متن مبدأ را  يساختار نحو دی. متروم باشودیمعنا م ی( سبب نامفهوميسقح )سقح نحو
واضح و روشن  یتا بتواند متن كند ینیمتن مقصد بازآفر يمتناسب با نظام و ساختار نحو

 رييرا تغ شهیاند ريكلمات، مس یعينظم طب رييتغ» رایز ؛انتقال دهد شیبه مخاطب خو
در  ندهیگو دگاهیزبان حركت كند در واقع د یعينحو طب مداربر  یكالم ی. وقتددهیم

 یعيطب گاهیاز عناصر ومله از وا یبیكه  نيهم اما ،است یعيو طب یمورد موضوع خنث
 «كرده است رييتغ ندهیآن عنصر در نگاه گو تيدر واقع موقع شودیخو خارج م

  .(171)همان:
مجهول  ایساختار معلوم  اربردك ه،يفعل ای هياسم كاربرد ومالت ،يبندومله انحو

مورد تووه  ياست كه در سقح نحو يها از ومله مواردومله یدگيچيو پ یسادگ فع،،
به ترومه و انتقال معنا بپردازد،  ياگر متروم بدون تووه به سقح و ساختار نحو است.

 بيآس زيمتن مبدأ ن ماياز متن ارائه داده است كه به محتوا و پ یاللفظتحت ياترومه
 رييو تغ ییوانشان از وابه یدر شعر ابن فارض و وام يسقح نحو ی. بررسرساندیم

متن مبدأ را متناسب با  يو محتوا امياست كه پ ریدارد. در واقع متروم ناگز يساختار نحو
متن مبدأ سبب  يبه ساختار نحو يبندیپا رایز ؛متن مقصد انتقال دهد يساختارنحو

 .شودیمعنا م یینارسا

 و برعکس يبه فعل يساختار اسم لیتبد. 1-0-2

بدان  اميپ يمحتوا ةاست كه متروم در ارائ يگرید کيبه فع،، تبن یساختار اسم ،یتبد
 دار بودن داللت دارد.ساختار بر تجدد و ادامه نیتووه داشته است؛ ا
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 أزمَررررةٍ عرررريشٍ أذي كربرررری ألذكررررره
 سرالبان  عريش  از آورد یرادش  به كربم

 

 زُمّرررت العررريسُ إذ ركررربٍ بمنققعررری 
 بقررالتی  از شرردند  بریررده  قافلرره  كررز

 

 (17: 6871)ابن الفارض،  

« رکب یمنقطع»عبارت  ؛است كردهمتروم اسم را به صورت فع، ترومه  تيب نیا در

 ترومه شده است. «شدند دهیاز قافله بر»به صورت  «بازماندگان از كاروان» يبه معنا
حال خود را به مانند  ش،یخو یدرد و رنج و ناراحت زانيم انيب يبرا تيب نیشاعر در ا
اند. به مانده سفر از قافله وا يكه با ووود آماده بودن كاروان برا داندیم یحال كسان

 است. كرده هيشاعر خود را به وا ماندگان از كاروان در حال حركت تشبدیگر،  عبارت
شدن از  دهیاست. بر تيب یاصل ياز معنا زیامتم ییمعنا كردهآنچه متروم از متن ارائه 

متروم  ،گرید يسوو از  ستيمفهوم بازماندگان از كاروان ن يایگو ، از یک سو،كاروان
بازماندگان از سفر است، حذف  یعنی ؛بهحال مشبهٌ انگريو ب گر،يكه توص ی راعبارت
ترومه  يسازانرو يهاوهياز ش یبی یبه فعل یساختار اسم ،یاست. در واقع تبد كرده

 نیا يشدند برا دهیبر يمعنا انياما ب شود،یم دهیها داز ترومه ياريبس است كه در
فاع، و  دیبا شودیفع، استفاده م یوقت قتي. در حستين یمتن اصل هوممف يایمصدر، گو

كه شب، زبان مبدأ با شب، زبان مقصد تفاوت  شودمشخص  زيمفعول مناسب آن فع، ن
به منظور  دیاسم با ياستفاده از فع، به وا یعنی ی؛نوع هماهنگ نیته ادارد و الب يادیز

 ( 18: 6837، 6)الرسن رديمتن انجام گ اميانتقال پ

 اميپ يمحتوا ةاست كه متروم در ارائ يگرید کيبه اسم، تبن یساختار فعل ،یتبد
 :مثال يبرا شود.میمقلب  انيبدان تووه داشته است كه سبب اختصار در ب

 لسـمعه  لسـانی  ینطـق  لـم  و فأبدت،

 دشررمنم برره دل هاوسرره كرررد اظهررار
 

ــواجسُ  ــی ه ــرّ نفس ــا س ــت م  أخف

 خفيتری  بره  زگوشش بود كه را سرّ آن
 

 (17: 6871 الفارض، ابن) 

                                                            
1. Larsen, M. 
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استفاده  «تیخف» یعنی ؛از مصدر آن «أخفت»فع،  يمتروم به وا عبارت فوق، در

ساخت  ةكه متروم در تروم نشان از آن دارد یبه فعل یاست. كاربرد عبارت اسمكرده 
 انيم ییروابط معنا افتیبلبه با در ،نبوده است یدر فارس ینقش عرب انيبه دنبال ب ينحو

 تيب نیاست، اما آنچه در اكرده  ،یتبد عبسبر ایرا به اسم و  یكلمات، ساختار فعل
در متن  يرييتغ چيهمان فع، را بدون ه یاست كه متروم مصدر عرب آنمقرح است، 

انجام  دیزبان مبدأ با يچه متروم در قبال ساختارهانآ قتياست. در حق كردهذكر  مقصد
 نييتع راها آن یاميارزش و نقش پ ،يعناصر ساختار ییاست كه ضمن شناسا نیا ،دهد

در  یارزش و نقش در متن ترومه از ساختار مناسب نیمنعبس كردن ا يكند. سپس برا
زبان مبدأ نباشد، استفاده كند  يساختارها زبان مقصد كه نه بسا متناظر با همان

 (77: 6836پور، ی)لقف

 ينقش فاعل رييتغ. 1-0-1

 ةمتروم در ارائ گرید کيتبن ،عبسرب ای بیمتبلم به غا رياز ضم ینقش فاعل رييتغ
زبان مبدأ  يگرفتن ساختار و قواعد نحو دهیترومه از شعر ابن فارض است كه سبب ناد

 :مثال يبرا شده است.

 مُراقبری  النحرولَ  سُبري فی ادمتُفن
 را رقيب ندیمی به نحيفيم این گفت

 

 سرريرتی تفصرري،ِ و أسررراري بجملررةِ 
 وملتری  بره  را دل خزینره  ایرن  اسرار

 

 (17)همان: 

 هيالحال آنبه متروم مضافٌاست؛  «من» یعنی ؛متبلم وحده ريضم تيب نیدر ا فاع،
متن  يو نحو یآنچه در قواعد صرف ت.فاع، به كار برده اس يمووود در عبارت را به وا

و مشاركت  یاست كه بر همراه مفاعلةمبدأ مورد تووه است، كاربرد فع، در باب 

 یعنی ؛سخن گفتن است يكننده معنانيتضم اءحرف ب ةليآن به وس يداللت دارد و تعد

ر د شودمیترومه  «نادمتُ»در ارتباط با فع،  «راه و روش ،ياسرار و تفص ةومل»عبارت 

در واقع شاعر معتقد است در  است. كرده انيب یمتروم آن را به شب، مفعول كهی حال
اسرار و  از یكه ضع، بر او عارض شده بود با مراقبش كه خواهان آگاه یحالت سرمست
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تمام اسرار او را  اشيضع، و الغر نبهینه ا ؛است شده نيروش او بوده، همدم و همنش
 آشبار كرده باشد.  بيبر رق

 اسلوب استفهام. 1-0-5

مفهوم و  يخاص خود، دارا يها در متن افزون بر ساختار نحوو نوع ومله بياسال كاربرد
 یاست كه معان ينحو بياسال نیاز ا یبیهستند. اسلوب استفهام  زين یهدف خاص

افزون  یكار رفته در شعر عرباستفهام به ریز تيدر ب ،مثال يبرا .رديگیم را دربر يمتعدد
 ست.ا زين يعنوغرض م يدارا یلؤس ةونبهبر 

ــن و ــها أی ــن السُ ــة م ــن أکم ــراده ع  مُ

 سُررها دیرردن بررود محررال اكمهرران بررر
 

ــها  ــاً سَ ــن عمه ــك لک ــرّت أمانی  غَ

 رؤیتری  و دیرد  عمرا  بره  كنری  آرزو تو
 

 (74: 6871)ابن الفارض،  

مه ترو ياست كه متروم آن را به صورت انبار يانبار يكار رفته در معنابه استفهام
و ذوق  یگرفته است. لذت ادب دهیآن را ناد یو حالت استفهام يو ساختار نحو كرده

 یمنف يخبر ةبا ومل سهیاستفهام در مقا گونهنیمخاطب در كاربرد ا يبرا ياريبس يهنر
 مبالغه در انبار مقلب ذكر شده را به دنبال دارد. سلوبا نیووود دارد و كاربست ا

گرفته است. آنچه در  دهیارتباط مووود در دو عبارت را ناد ت،يب يمحتوا انيمتروم در ب
 دنیشاعر معتقد است د قتيمتفاوت از متن زبان مبدأ است. در حق ،ذكر شده یمتن فارس

 يغاف، شده و آرزو شیخو دفاز ه یگمراه يكه از رو یینايستاره سها كجا و آن ناب
مفعول به مووود در  ،یعرب حذف در زبان گاهیكجا؟ متناسب با وا ،آن را دارد دنید

مسئله  نیعبارت حذف شده كه متروم به ا اقيمتناسب با س كالم )مفعول فع، غرّت(
سبب  نينن نیا زيتو ن ياست كه آرزوها نیدر واقع منظور شاعر ا .نداشته است یتووه

 شده است.  وت بیفر
تن را عبارات م انيم ییمتروم وهت حفظ صورت و ساختار متن مبدأ، روابط معنا

مبهم روبه رو  یرفته و مخاطب با متن نيگرفته است و سبب شده تا وضوح متن از ب دهیناد
 يوگرامر یصرف ي،دستور يخاطر نشان ساخت به سبب آنبه ساختارها دیالبته با شود.

 رایز ؛است ینیگزیوا ای ،یاز تعد ریمقصد است، متروم ناگز باناز ز زیزبان مبدأ متما
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 یلفظ به لفظ ةتروم چيه باًیتقر جهيها با هم تفاوت دارد و در نتزبان ينحو شیآرا»
  .(43: 6839وو، )صلح «به طور كام، مفهوم و رسا باشد ستيممبن ن

 ياز اسلوب استفهام انبار شیتأكيد بر مقلب خو يابن فارض برا زين ریز تيدر ب ای
 است: بهره گرفته

 نـــاظرٌ أنـــتَ أم الح،َ فیهـــا أغیُـــرکَ
 

ــكَ  ــاب إلی ــدَ ه ــاسِ عن ــعَّه انعک  األشِ
 

 نهیآ بهره گرفته است. منظور از ياز استفهام انبار ياثبات وحدت ووود يبرا شاعر
گر ولوه تواندیاست كه م یعبارت متناسب با نظر عرفا همان قلب و روح آدم نیدر ا

 زيعبارت را ن نیا يساختار نحو یوام .(489: 6836 ،يفوالد: )ر. ك باشد یاله
ی در حال ؛نقش داده است رييبه فاع، تغ دنمجرور بو و از وار نهیاست. آ كرده دگرگون

است. مفهوم  يگریكس د ایگر خداوند ولوه ،دل انسان نهیاست كه آ نیمنظور ا كه
مصراع با  يانگاشته شده است و متروم در انتها دهیناد یفارس ةدر تروم تيب یعرفان

 رمووود د ییمفهوم كنا «عبس»به  «انعباس» اواژ ،یو تبد هيقاف اواژ نيكاربست ع
از مقام كش، و شهود در عرفان  هیكنا «انعباس اشعه»عبارت  است. نبرده انيعبارت را ب

 ،دل او ،ابدیبه مقام شهود و كش، دست  یاست كه اگر كس نیاست. منظور ابن فارض ا
. متروم با شودینم دهید نهیدر آ يگرید زياست و وز او ن یووود اله يتمام نما ةنیآ

را  تيب يمعنا ،«نهیآ» ينقش مجرور رييو تغ «باسانع» يبه وا «عبس» اكاربست واژ
 است. كردهمبهم 

 يجام ةدر ترجم يباشناختیتعادل ز. 1-3

و متن متروم از نظر  یمتن اصل انيمتن، شباهت م ةدر تروم یباشناختیاز تعادل ز منظور
 .كند ريتفس شید آن را متناسب با درك خواست كه مخاطب بتوان يریپذريتأوی، و تفس

برعبس نسبت به متن  ایباشد  یاز متن اصل يشتريصراحت ب يمتن ترومه شده اگر دارا
دو متن  يریپذريتفس زانيم رایز ؛ستيدر آن مووود ن یباشناختیمبهم باشد، تعادل ز یاصل

 یشعر فارس اریز ؛شودیم دهید شتريب یمقلب در متون ادب نیباشد كه ا بسانی دیبا
  معنا دارد. افتیو در ريبه تفس ازين یهمچون شعر عرب
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 ةمسئل ،يو نحو ییآوا ،یوووه بالغ ةسیمقا ةنيبا تووه به مباحث ارائه شده در زم
: شودمیمقرح  گونهنیابن فارض ا هياز تائ یوام ةتروم یباشناختیو تعادل ز افتیدر

امر منجر به حفظ  نیبهره گرفته كه ا یاللفظاز روش تحت شیخو ةتروم ةدر ارائ یوام
با مؤل،  یو تأوی، متن اصل ريدر تفس یشده است. وام یمووود در متن اصل يخألها

بلبه به دنبال آن  ،ندارد یتووه یمتن اصل يریپذريتفس وهو به وو كندیمشاركت نم
ابهام و  امر منجر به نیرا حفظ كند كه ا یمتن اصل ییايقيو موس یلفظ يهاییبایاست تا ز

و متن ترومه از دروه  یمتن اصل نبهیبا تووه به ا ،نیبنابرا .شودمیعدم صراحت در متن 
 دو متن برقرار است.  انيم یشناختییبایزبرخوردار هستند، تعادل  یبسانی يریرپذيتفس

 یشناختییبایز ثياز ح اتيكه اب میامر بود نیشاهد ا ،ترومه ينمونه ها یدر بررس
بوده  يریرپذيتفس ةمشخص يدارا یمتن ترومه همانند متن اصل رایز ؛بودندتعادل  يدارا

 انيب یبه صورت مبهم و ضمن یو عبارات ذكر شده در ترومه همانند عبارات متن اصل
 يامتروم واژه ،حیدر معادل صر رایز ؛آن به كار نرفته است حیشده است و معادل صر

 اي از این موضوع است.نمونه ،مثال زیر. كندیواژه عام م نیگزیخاص را وا

 یطَرَقت سرّاً مـن الـوهمِ خـاطر    فإن

 خراطرم  بره  بيایرد  زوهرم  سررّ  به او گر
 

ــالل ه   ــتُ إج ــاظرٍ، أطرق ــال ح ــةیب  ب

 زهيبترری مررن نظررر كنرردمرری اطررراق
 

 (76: 6871)ابن الفارض، 

 ةو تروم يتووه متروم به وفادار كه گفت دیبا تيب نیترومه ا ،يتحل در
 .رديواژه مورد غفلت قرار گ یو عرفان یاصقالح يب شده است تا معناسب یاللفظتحت

طارق در عرف به  ةكلم»همان طارق است.  یعنی ؛اشاره به سالک دارد« طرقت»فاع، فع، 
شب در  يووود معنا .(984: 6869، ی)فرغان «است شب هنگام در را ببوبد یكس يمعنا

عالم  يشب در عرفان به معنا رایز است، یعرفان يمعنا يدارا یفع، به طور ضمن نیا
است كه اگر محبوب شب هنگام به صورت  گونهنیا تيو وبروت است. مفهوم ب بيغ

بر خاطر من گذر كند، من از مشاهده وبروت و  یگونه مانعچيو بدون ووود ه یپنهان
 كامالً یاست مفهوم كرده انيب یآنچه وام كهی در حال .افبنمیم ریوالل او سر به ز

دانسته است  الياست و او ولوه محبوب را در عالم وهم و خ تيب یاصل ياز محتوا ریغامت
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. در داندیم شیشاعر عالم وهم را مانع از گذر محبوب بر قلب خو كهی در حال
به حفظ آوا  شیساختن خو ديعلت آن مق هووود دارد ك ییهایبدفهم ،یوام ینیبازآفر

 اميمعادل واژگان نداشته و نتوانسته پ نشیدر گز یدقتمتروم  ،نیبنابرا ؛واحد است هيو قاف
را  یمتن اصل يریپذريتفس ةمورد ونب نیدر ا یوام را به مخاطب انتقال دهد. سندینو
متن ترومه  ،گریبه عبارت د ؛استنبرده  مووود در آن را پر يهاانگاشته و خأل دهیناد

 یباشناختیتعادل ز ،نیست. بنابرابرخوردار ا یبا متن اصل یبسانی يریپذريتفس ةاز ونب زين
 دو متن مووود است. انيم

 يريگجهينتبحث و 

انتقال كام، شب، و  یعن؛ یقاب، دسترس است ريدشوار و غ يتعادل در ترومه، امر جادیا
در متن  ،یتعد زو ياممبن است و متروم نارهريغ يمتن مبدأ در ترومه امر يمحتوا

 كرده تیرعا يتا حدود ییايقيو ساختار موس یبالغتعادل را در سقوح  نیا یندارد. وام
 .شودیمشاهده نم یتعادل نينن ،واژگان و نحو ةنياما در زم، است

داشت  ییندهایبرآ یابن فارض از وام هيتائ ةتعادل در تروم یبررس ةنيدر زم كاوش
  شود.یبه طور خالصه ارائه م در ادامه كه براساس پاسخ به سؤاالت پژوهش

 ینیدر انتقال و بازآفر یروش وام یبر نگونگ یه سؤال اول پژوهش مبنپاسخ ب در
 یروش مورد نظر وام ینیبازآفر كه نشان داد هاافتهی ،دیمتن ترومه در وزن و قالب ود

 ةو ارائ يظاهر يهاییبایبه ز ديبوده و او خود را مق دیود یقيوزن و موس ةدر ارائ
 یاصل اميامر سبب شده مفهوم و پ نیاست و ا كردهد یوزن و قالب ود يبر مبنا یقيموس

 یبر كالم عرفان یكه مبتن اتياب یاصل يمحتوا ،گرید انيبه ب .گرفته شود دهیمتن مبدأ ناد
بردن  نياز متن و از ب ییهابا حذف بخش ینیبازآفر نیگرفته شده است و ا دهیاست، ناد
و حرف  هيرا به برگردان قافخود  روممت گر،ید انيب . بهاثر همراه بوده است یارزش ادب

 ،است كردهدر انتقال محتوا موفق عم،  اتياب ینند در برخ و هر كردهواحد ملزم  يرو
 .ستينزد مخاطب برخوردار ن یو ارزش خاص تياو از وذاب یسینوو دوباره ياما بازساز

 در یابیبر معادل یانتقال محتوا مبتن یبر نگونگ یپاسخ به سؤال دوم پژوهش مبن در
 يبرا یوامكه  نشان داد جیبه زبان مقصد، نتا یو واژگان یبالغ ،يسقوح متعدد نحو

 ريتعاب ياريو در موارد بس كندینم يادیهم معنا با متن مبدأ تالش ز يهامعادل افتنی
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انتقال مفهوم شاعر،  يبرا یوام اند.خود را در متن ترومه از دست داده يمعنا یعرفان
 يهامتن را متناسب با تفعله اميرهگذر پ نیاست تا از ا كرده از عبارات را حذف یبرخ

و معادل  کینزد يارائه دهد. در واقع متروم نتوانسته معنا یدر زبان فارس ودمدنظر خ
از  یاللفظتحت ياترومه ةامر منجر به ارائ نیكه ا ابديالفاظ متن مبدأ ب يواژگان را برا

 يااز مصراع منجر به ارائه ترومه یقسمت حذف اتياب یشده است و در برخ یمتن اصل
 است. شدهناقص 

است كه  از آن یحاك یو فارس یدر متن عرب یو بالغ يهنر عیصنا ياسهیقام یبررس
مورد تووه متروم بوده است و  یدر متن ترومه در موارد اندك یمتن عرب یادب ییبایز

 گفت دیاست. البته با كردهعر ش هيقاف تیبه انتقال معنا و رعا ديخود را مق شتريمتروم ب
ه ئلامر با مس نیدارد كه ا يشتريب يبه آزاد ازينبخش از متن، متروم  نیدر ترومه ا كه

است و انتقال  نشیآفر ةمتن، پهن بخش از نیا رایز ست؛يهمسو ن يتعادل و برابرساز
 نراكه مخاطب متن مبدأ فقط از، حق مقلب را ادا كند تواندینم ییمضمون به تنها
 .بردیلذت م زين یبلبه از زبان ادب ،رديگیمضمون بهره نم
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 .زریولفگانگ آ شهیاز اند يری: تصواتيشناسی ادبكنش خواندن و انسان. (6868بركت، بهزاد. )
 .76-96(، 634)47 ،یادب يوستارها ةمجل

وشرح عبدالسالم محمد  قيتحق .ألولاالجزء  وان،يالح .(6633ابو عثمان عمروبن بحر. ) الجاحظ،
 .،ي: دار الجروتيب .هارون

 .67-8(، 18)11، متروم ةفصلنام متروم. و سبک سندهیسبک نو .(1863. )یعل ،فریخزاع

 .68-16(، 97)14 ،متروم ةفصلنام. ادبیدر متون  یباشناختیتعادل ز .(1869)___________. 

 .618-698(، 96)19 ،مترومفصلنامة ومله.  ینیبازآفر .(6869. )هيسم ،يروزنده دل

 .آگاهانتشارات تهران:  .شعر یقيموس .(6813محمدرضا. ) ،یكدكنیعيشف

 فردوس.انتشارات تهران:  .شناسیسبک اتيكل .(6874. )روسيس سا،يشم

 .94-98، (619پ -96)9 ،اتيكتاب ماه ادبمجلة  .در ترومه یابیمعادل .(6868. )رايسم صادقيان،

و انتشارات  تهران: نشر مركز .ناپ ششم. ترومه اهفت گفتار دربار .(6838كورش. ) ،يصفو
 كتاب ماد.

 .یتهران: نشر علم .. ناپ اولپراكنده يهانوشته .(6866)____________. 

در  یباشناختیتعادل ز .(6868. )محمودرضا، قربان صباغو  فردیخزاع ،یعل ،نژاد، محدثهیصف
، (4)47 ،مقالعات زبان و ترومه ةفصلنام .افتیدر یباشناسیاز منظر ز یمتون ادب ةتروم
116-68. 

 نشر مركز. :تهران .ناپ نهارم .مهگفتمان و ترو .(6839. )یوو، علصلح

 . دمشق: اتحاد البتاب العرب.هايو معان هيخصائص الحروف العرب .(6663حسن. ) عباس،

 -روتیب .مکتبة لبنان ناشرون ی.الطبعة االول .البالغة و االسلوبیة .(6664محمد. ) عبدالمقلب،

 الشرکة المصریة العلمیة للنشر لونجمان.: لبنان

 قاهرة: مکتبة اآلداب. .ثةیالعربیة الحد دةیعن بناء القص .(1883. )یعل د،یزا يعشر

 سخن.انتشارات تهران:  .هاو روش بردهایرو ها،هینظر یشناسسبک .(6868محمود. ) ،یفتوح

 یمنته ةجام سعادت ترجم ضیابن فارض، ف هیشرح تائ .(6869بن محمد. ) ديسع ،یفرغان

 .ناپ اول ي.رقادريفض، اهلل م ديسترومة . و سالكلب کل کامل و عارف  یالمدارک و منته

 اشراق. تیآ : انتشاراتقم

 سخن. انتشارات تهران: .ناپ سوم .زبان عرفان .(6836. )رضايعل ،يفوالد

: تهران .ووصلح یعل ة. ترومترومه در عصر حاضر يهاهینظر .(6838. )نیادو گنتزلر،
 هرمس. انتشارات
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انتشارات تهران:  .ناپ اول ی.ميرح یعل ةتروم .براساس معنا ترومه .(6837ام .ال. ) الرسن،
 ونگ،.

 نور. اميپ : انتشاراتتهران .ناپ دوم .اصول و روش ترومه .(6838كاظم. ) ،يپور ساعدیلقف

 و نماالهه ستودهترومة  و كاربردها. هیبر مقالعات ترومه، نظر يدرآمد .(6836. )یورم ،يموند
 علم. : انتشاراتهرانت. ناپ اول .نيبحق دهیفر

شعر از  ةتروم ،يتحل يبرا یشناختزبان یارنوبهن .(6861حسام، حاج مومن. ) و رضا ان،يناظم
 .678-647(، 16)6. نيلسان مب ةفصلنام .سميفرمال یةنظر يبر مبنا یبه فارس یعرب
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