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 دست به شیرازی سعدیعربی اشعار  ۀترجماختی شن  ی و زیباییتشناخ  تحلیل سبک
 مؤیدشیرازی

 
 1علیرضا نظری

 )ره(خمینی  امامالمللی   استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین

 14/3/96 پذیرش تاریخ. 5/12/94 دریافت تاریخ
 چکیده

و شیکلی  هیای متعیدد     بنیا بیه جنبیه    ،سرایان ادب فارسیی   سخن نیکی از نامدارارتری ،شیرازی سعدیآثار 
سیرودن  بیا  فارسیی  ۀ این شاعر برجست. داراست فراوانیهای   از جنبهرا محتوایی، قابلیت تحلیل و بررسی 

نمیای   بیه   براگیزی نحو تحسینبه زبان این در  مهارت و تسلط خود را ،یزبان عرب به یتوجه بلاشعار قا
اشعار  ترجمۀ فارسیاینجاست که پرس  است.  کردهبه فارسی ترجمه  مؤیدشیرازیرا  اشعارگذاشته و این 

 ک ادبی سعدی راتواند روح و سب  چگونه و تا چه حد می ،مؤیدشیرازیترجمۀ  ،تر  و به عبارت دقیقسعدی 
 منظیر از بتیوان  تیا  واکاوییده  را  مؤیدشییرازی ۀ ترجمی تحلیلیی،  ی   توصیفیۀ شیو با ،پژوه این بنمایاند. 
را منطبق اش  ترجمۀ فارسی ، شیوۀسعدیعربی ارزش ادبی اشعار  ضمن تبیین ،هترجماین  سیشنا  زیبایی

از ادبییات  مؤیدشییرازی  به آگاهی  توجهبا .کردشناختی   سبکتحلیل  ،و محتوایی اصل اثرشکلی بر جوانب 
انتقال معنا را معیار قرار داده و از ترجمیۀ آزاد ی کیه     دقت دروی در ترجمۀ فارسی اشعار سعدی، دو زبان، 

 است. ی پرهیز کرده دهد زآفرینی متن اصلی را به مترجم میبا اجازۀ
 

 .، سبک ترجمهشعرترجمۀ ، یدشیرازیؤم ،عربی اشعار ،شیرازی سعدی: یکلیدهای   واژه

                                                           
 a.nazari@hum.ikiu.ac.ir           . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:1
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 مقدمه. 1
یکیی از   ،ش( 6۷1یی 5۸۸ییا   56۸ق؛  691یی 6۰6ییا   5۸5)هللا الدین بین عبید   ابومحمد مصلح

احاطه و تسلط  سعدی، های متمایز  جنبه از .استپرور فارس   سرزمین ادب فرزندان بلندآوازۀ
ایرانیان  تشخیص اینکه .به زبان عربی است توجه قابل وی بر ادبیات عربی و سرودن اشعار

چنیدان سیاده    ،انید   های پس از سعدی چه تعاملی با اشعار عربیی وی داشیته    در طول سده
ی شیرین گلسیتان   ها حکایت یادرآمده  مثل اشعار به همسان ،اما هرچه که هست ،نیست
تیا  گماشیت  اشعار عربیی وی همیت    ، به ترجمۀمؤیدشیرازیجعفر  ،بعد ها قرن. است نبوده

 .شونددر شعر عربی نیز واقف  شیرازی سعدیبه هنروری  ،ه زبان عربیایرانیان ناآشنا ب
 التیتحصی  انیی پا از پیس  و آمید  ایی دن به رازیش در 1316 سال در مؤیدشیرازی جعفر
 موفیق  134۷ و 1343 سال در ودرس خواند  تهران دانشگاه اتیادب دانشکدۀ در ،متوسطه

 در 134۸ تیا  1346 سیال  از .شید  یعرب اتیادبو مدرک کارشناسی و دکتری زبان  اخذ به
 اشیتاال  سیتیدر  بیه  رازیش دانشگاه اتیادب دانشکدۀ در تاکنون پس آن از و اهواز دانشگاه
شناسی است که بیشترین توجیه را بیه شیعر عربیی سیعدی        سعدییگانه وی . است داشته
 ؛اسیت  بیوده چند عنصر مهیم   حائز ،اشعار عربی سعدیوی از  بنابراین، ترجمۀ است؛ داشته

ی را و ذوق ادبی و شعری به زبان فارسیی،  قریحه و داشتن ،تسلط به زبان و ادبیات عربی
نییز اشیعار    موسی اسیوار ی  پگرچه چند سال  ؛است گرداندهنظر در این امر متمایز  از هر

 کرد.ترجمه را عربی سعدی 
ایین اشیعار    ترجمیۀ فارسیی  کامیل   تحلییل  به ،تام استقرای بااین پژوه  سعی دارد 

 شناختی  موارد زیبایی ،صوری و پویا ترجمۀ مبنی بردر ابتدا با اتکا به رویکرد نایدا  .پردازدب
های همگانی سبک وی را   جنبه ،اساس دیدگاه مونا بیکررا بررسی کرده و سپس برترجمه 
 :ی بدهمدرخور پرس  مهم زیر پاسخبه دو  ،تا از این رهگذرام  کردهتحلیل 
 های همگانی سبکی است؟  ر عربی سعدی دارای چه جنبهاشعا ترجمۀ فارسی الف.
 ؟است بودهتفاوت این ترجمه در رعایت و موازنه با سبک ادبی سعدی چگونه  ب.

 تحقیق پیشینۀ .2
هیای    جنبیه برخیی   و پرداختیه  ه اشیعار عربیی سیعدی   ب های متعددی که  جمله پژوه از

 وان به موارد زیر اشاره کرد:ت  می ست،ا  واژگانی و بالغی را مورد توجه قرار داده موضوعی و
ی موضیوعات و مایامین اشیعار    ها ویژگیبررسی »ارشد با عنوان  نامۀ کارشناسی  پایان

واحید علیوم و    اسیالمی دانشیگاه آزاد  در (13۸5) دمیرچی هللا زارع نوشتۀ روح «عربی سعدی
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« د عربیی سیعدی  صیای های ادبیی در ق   آرایه»ارشد با عنوان  کارشناسی نامۀ  پایان. تحقیقات
تحلییل  ». مقالۀ واحد علوم و تحقیقات اسالمیدانشگاه آزاد در (13۸6)نوشتۀ احمد دوستی 

)بهیار و  جو و الهام زارع  مصطفی کمالنوشتۀ « بالغی اشعار عربی سعدی با نگاه به تشبیه

 .نقد ادبی پژوهشنامۀدر  (1392تابستان 
 ؛سعدی الشییرازی »مقالۀ  ؛ ازجملهاند  به ادب سعدی توجه داشته نیز پژوهشگران عرب

کلیی   در  (1963)نیسیان  نوشتۀ حسین علی محفوظ « خریج باداد فی العصر العباسی األخیر
اللای    مجمی  در  دیگیر وی اثیر   «الشیرازی یسعد :الشام یایران ف یمتنب»و مقالۀ  اآلداب
 ارزییابی »نیوان  بیا ع احسان عباس  نقادانۀ پژوه همچنین  .(13۷9، شوال 35)جلد   یالعرب
 در ابتدای ترجمیۀ  و شناختی تازه از سعدیدر کتاب مؤید شیرازی که  «سعدی عربی اشعار

کیه بیه اشیعار عربیی      هیایی  ترین پژوه  بسا مهم چه .است هکرد ذکراشعار عربی سعدی 
عر تیازی و  مقام سعدی در شی » مقالۀ ویژه به ؛باشد مؤیدشیرازی از آنِ ،سعدی مرتبط است

)بهمن و  24 و 23های   شمارهدر  گوهر که در دو بخ  در مجلۀ« ای آثار ویراهی امن بر

 شد.چاپ  (1354)فروردین  25و  (1353اسفند 
 سعدی و ادبیات عربی .3
 عربی زبان و سعدی .1ی3

مکاتبیات   در جایگاه زبان دین و علم و ،ایران ویژه به ،گستردگی زبان عربی در جهان اسالم
عربی در ایران برای بسیاری از اهل علم و  و ادبیات زبانآشنایی با ، باعث شده بود حکومتی

های عربی   راه سرزمین ،بزرگی چون سعدیادیبان و  ناپذیر تبدیل شود  ادب به نیازی اجتناب
سیعدی  » و مدارس علمی آن زمیان آشینا شیوند.    یعربادب تا از نزدیک با گیرند را در پی  

 هیا بیه زبیان ذوق زمزمیۀ     آن ب بر خوان شعر تازی نشسیته و بیا  شبان و روزانی دراز با شاعران عر

حتیی بعید از    ،ایین پیونید قلبیی    .(62۸: الف 1353، مؤیدشیرازی) «است کردهآشنایی و همدلی ساز 
شعر عربی یا اقتباس آن  او را به سرودنو گاهی  سعدی به شیراز نیز همراه  بود بازگشت

ه و بیه دور  نابمتعص یانوهشگران عرب را به سخنامری که برخی پژ ؛داشت  وامی گلستاندر 
رواییت و   9۷ آیه و 1۰2علی محفوظ که اقتباس  حسینبرای نمونه،  ؛است کشاندهاز صواب 
 و ادبیات و زباناز  سعدی حاکی از تأثر ،در آثار سعدیرا ثل مَ ۸6حکایت و  چهارده حدیث و
الفیار،، ابوتمیام،     الرومیی، ابین    ابن چونداند. وی به شاعران بزرگ عرب   می عربی فرهنگ

، ناباه، متنبی اشیاره  هابوالعتاهیه، ابونؤاس، امرؤالقیس، بشار، جریر، شریف رضی، فرزدق، طرف
 )نیک. ! دانید  میی شیاعر   115 ،متیأثر شیده  ها  آن که سعدی ازرا تعداد شاعران عربی و  کرده
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ادبییات فارسیی    درربیی  سعدی را پیامبر ادبییات ع  ،دیگر در جای و (161ی15۸، 1963محفوظ: 
برخی پژوهشیگران نییز    ،نظر از صحت چنین ادعایی  صرف .(262 :ق 13۷9)محفوظ، انگارد  می

برای نمونه، ؛ اند  حاصل کردهاین مقایسه را در قالبی علمی و منصفانه بررسی و نتایج دیگری 
رسیده تیجه به این ن الحکم  بین المتنبی و سعدیمۀ خود با عنوان نادر دانش عسکریصادق 

شامل ماامین حکمی اسیت کیه در مقایسیه بیا      ،درصد از حجم کل آثار سعدی شصتکه 
 .(۸6: 13۸۸محمدی،  )علی بسیار چشمگیر است ،ماامین حکمی متنبی

 اشعار عربی سعدی .2ی3
همیراه  ه بغزل و قصیده  قطعه و 26تعداد این اشعار  ،فروغیبه تصحیح  کلیات سعدیر د

تفیاوت در  نظیر از    ، صیرف مؤیدشیرازی ا در تصحیح انتقادی و ترجمۀ، اماستبیت  نُه تک
شیود.    بیت دیده می ده تکمراه ه غزل و قصیده به قطعه و 2۷بندی اشعار و ابیات،  ترتیب
: ب 1353، شییرازی )مؤید شیمارد   بییت برمیی   39۷تعداد ابیات عربی را  خود، در پژوه وی 

عاشقانه است و تعدادی نیز در خمیر  ی ها غزلی بی  از نیمی از اشعار و ،عمجمودر .(9۷9
ازجمله  ؛یی داردها ویژگی مؤیدشیرازیشعر عربی سعدی از نظر اما  ،مرثیهو  زهد و مدح و

اامین فارسیی، تخلیص بیه سیبک فارسیی،      ، وجود مفاهیم و میوبوی فارس داشتن رنگ
 .(26ی25، 1354: مؤیدشیرازی نک.) انعکاس سبک سخن پارسی سعدی در آثار عربی

تأثیرگذاری اندیشه و سبک پارسی در اشعار  حاکی از ی برشمرده کهها ویژگی رعالوه ب
ای   سعدی عربی را بیه گونیه  »اشاره دارد و آن اینکه  یتوجه قابل مؤید به نکتۀ ،ستاوعربی 

، 1354: شییرازی )مؤید «دان  ایرانییان عربیی   ؛اند  است که گویی مخاطبان  فقط ایرانیان بوده سروده

زده دانست؛ آگاهی و تسلط وی بیه   اصطالح فارسی ، نباید اشعار سعدی را بهحال بااین .(26
ها و شگردهای شاعران عرب در شعر وی به وضوح   شعر عربی چنان بوده که برخی سبک

ی عربی ها ویژگیبرخی  ،متعدد با ذکر شواهد (144ی142، 199۸)شود. أمل إبراهیم   دیده می
/ أییم هللا/ سیحر   لعمرک»ی مانند استفاده از اسالیب و ترکیبات خاص ی ازجملهدر شعر وی  

وقوف بیر اطیالل و آثیار    و نیز یا لفظ مثنی در خطاب همراهان شاعر،  ،«بابل / قصۀ لیلی
 داند.  میبه شعر عربی سعدی  تسلطرا حاکی از « خنساء و صخر ذکرمانده و  جای به

ید با ذکر نظر برخی همچون قاسیم  جایگاه و ارزش اشعار عربی سعدی، مؤ درخصوص
محفیوظ   حسین علیی عرب برابر دانسته و یا دو  سرکانی که سعدی را با شاعران درجۀتوی

 هایی را زایییدۀ  چنین نگرش ،برشمرده ناچیزسست و  ،که اشعار عربی سعدی را جز اندکی
البتیه از نظیر    ؛(9۷5ی9۷3: ب 1353: مؤیدشیرازی )نک. داند  ورزی می  غر، اطالعی و احیاناً  بی
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از  ،سیعدی دربارۀ وی  در آرای ودارد آشفتگی و پریشانی  ،دیدگاه محفوظنیز أمل ابراهیم 
به هر حال  .(11۸: 199۸)ابراهیم: آید   تحسین به چشم می و از سوی دیگر نمایی  سو سیاه یک

 عربی میدعی نبیوده و  زبان در سرودن به  ،گوید  طور که سعدی خود به صراحت می همان
 .کردگذاری  باید شعر عربی وی را در جایگاه خاص خود بررسی و ارزش

 مؤیدشیرازیترجمۀ  .4
ترجمه شد. ایین ترجمیه بیا     مؤیدشیرازیجعفر دست  به 1362در سال اشعار عربی سعدی 

بیه   ،مؤیدشییرازی جعفر  با تصحیح انتقادی و ترجمۀ شیرازی سعدیشعرهای عربی عنوان 
  .شددانشگاه شیراز چاپ در صفحه  152در  13۷2سال 

 ای  ترجمهفرا .1ی4
 ،عربی اشعار از محض ای  ترجمه به صرفاً مؤیدشیرازی دهد  می نشان جلد روی های  نوشته

 دوم عید بُ ،اشیعار  ایین  ترجمیۀ  بلکیه اسیت،   نپرداخته ،مشخص نسخۀ یک براساس هم آن
 براسیاس  اشیعار  قیاسیی  بعایاً  و ای  مقابلیه  تصحیح به وی ،اصلی بعد در. اوست پژوه 

 و امعزّ دکتر چون افرادی مقاالت بررسی از و پرداخته سعدی کلیات مختلف سیزده نسخۀ
 از آنچیه  تصیحیحی،  ارزشیمند  های  جنبه این کنار در. است نبوده غافل هم قزوینی عالمه
 و قیرآن  از تواردهیا  و تیأثرات  و هیا   اقتباس» دادن نشان ،است اهمیت حائز ترجمه فهم حیث

 زبیان  بیه  ای  حاشییه  توضییحات  کلیۀ» نوشتن و (2: 13۷2 ،مؤیدشیرازی) «عرب شاعران و حدیث

 «برطیرف گیردد   ،اشعار موجود است این به نسبت ایرانیان ذهن در که ابهاماتی» تا است «فارسی
های   بدون توجه به اشاره ،شود  کتاب زمانی که با متن ترجمه مواجه می ؛ لذا خوانندۀ()همان

 بیه  شود. مترجم بیا توجیه    های زیبای اشعار به زبان عربی نمی  متوجه جنبه ،ارزشمند فوق
فهم متن برای تواردی و توضیحات الزم  موارد اقتباسی و ،در متن ترجمه ریتوضیح و تفس

فهیم و  های دستوری کیه    حتی از نوع خالف قیاسی تا هرگونه ابهامی   را در حاشیه آورده
 .شودبرطرف ذهن خواننده  در ی سازد  ترجمه را متأثر می

 ای  ترجمه .2ی4
 کند: ، به نکات زیر اشاره میاثرش در مقدمۀ (3 :13۷2) مؤیدشیرازی

ها نه دقییق هسیتند و     این ترجمه جوهر شعرها با ترجمه نمیرد؛ کوش  شده روح و. 1
 تازگی نثر باشد؛گوینده  ترجمه تا حد ممکن نزدیک به سلیقۀ زبانکوش  شده  .2نه آزاد؛ 

تعابیر خاص عربی با تعابیر فارسی جایگزین  .3 ؛امروز به همراه تعبیرات و ترکیبات سعدی
 است؛ هم انجام شده باها  ، ترجمهدو یا چند بیتدر  دلیل پیوستگی مامون . به4است؛  هشد
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 .است از کاربرد فارسی سره پرهیز شده .5
 معنیایی  غالبیاً وی در ترجمیه  توان دریافت که رویکرد   می مؤید، ۀیحات اولیبنا بر توض

از کلییدواژهای کیالم وی    ،توجه به معنای شعرها و الزام به امانتداری در محتوا. است بوده
امروزی، تاییر تعابیر خاص،  برخورداری از نثر نمردن روح و جوهر شعرها،: شود فهمیده می

مترجم  شیوۀ ، همگی نشانگر آن است کهنویسی ی به سرهتوجه بی هم، چند بیت با ترجمۀ
 .ستدارد ی توجه به محتوا و معناناپذیر   صر ترجمهاکه عنی  ترجمۀ شعرر د
 شعرنکردن در قالب ترجمه  .3ی4

عدم پیچیدگی باوجود  ،چرا متن اشعار عربی سعدی ست کها حائز اهمیت در اینجا آن نکتۀ
در  است؟ دهبه شعر ترجمه نش ،از توان شاعری مؤیدشیرازیمعنایی و همچنین برخورداری 

تیرین   مهیم حاصل آید. پرسشی چنین پاسخ تا کنیم  میاشاره  ترجمۀ شعرمشکل اینجا به 
، سیخن بسییار   ناپذیری شیعر   ترجمه درخصوصن آن است. دبو« شعر» ،ویژگی متن اصلی

 ، جیاحظ محیال اسیت   ترجمۀ شعرنخستین کسی که مدعی است »ز بین گذشتگان ااست.  رفته

 دهید   متون کهین فارسیی نشیان میی    گذری بر  حال بااین .(۷43: 13۸1: کدکنی شفیعی) «است
در  ،همچیون رودکیی و مسیعود سیعد    چهارم و پنجم، نوپای شعر فارسی در قرن شاعران 

لفظ به لفیظ   یعنی اشعار عربی را تقریباً» ،اند  اشعار عربی زده ، دست به ترجمۀتالشی ستودنی

 «انید   داشیته نگیه   درسیتی زبیان فارسیی را کیامالً    معذلک اصیالت و   اند و  کرده   به فارسی ترجمه
کهین   ترجمیۀ شیعر  هیایی از    با ذکر نمونیه  (13: 13۷2) جامی مؤذن. (143: 1345اللهی،   )حبیب

 ابوالفتیوح رازی و به این نگرش کلی گذشتگانی همچون  ،قاضی ابرقو عربی از عنصری و
نییز  در عصیر حاضیر   . «باشید  باید شعر ترجمۀ شعر»روش اصفهانی اشاره دارد که معتقدند س

جرالید از   فیتیز  بیه ترجمیۀ   اسیت و بیا اسیتناد    پذیر که معتقدند شعر ترجمهکسانی هستند 
آشینایی بیه شیعر و شیاعر     »ی مثل هایی در مترجم شعر   قائل به وجود قابلیت ،رباعیات خیام

 )نیک.  دکن  که وی را قادر به بازآفرینی متن شعری در زبان دیگر می هستندی  «بودن مترجم

  .(33: 1391نظیری، 
 ناپذیری و اسیتحالۀ   ترجمه ،آید  ناقدان برمی ، آنچه امروز از نظر و آرایاین نگرشبرخالف 

محیال،   کیاری اسیت تقریبیاً    ترجمیۀ شیعر  » ،تیر   دقیق ترجمه است؛ به عبارت هنگامدر شعر 

پیس   .(۸1: 1355ادی، )مقید  «توان ادعا کرد شعر را جز به زبان اصیلی نبایید خوانید     که می تاجایی
به  ترجمۀ شعرر دارد و ونظشناختی آن را م  یی  زیبا جنبۀ ،به شعر ترجمۀ شعر توان گفت  می
نقل محتیوای   غالباً مؤید، رو دغدغۀ  اینازفرم؛    است تا انتقال زیبایی پیامبیشتر متوجه  ،نثر
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 ترجمیه در سیایۀ  زیباسیازی  از گرچیه وی   .شناختی محض  نه القای زیبایی است بودهشعر 
 .است نبودهغافل  دقیق معناانتقال 

 صورت یا پیام . ترجمۀ4ی4
پیردازان    ترین نظریه  شناس و کشی  امریکایی، از برجسته زبان ،(2۰11ی1914)وجین نایدا ی

بیی    کرده وترجمه کار ها  از ناقدان ترجمه، سالخیلی معاصر ترجمه است. وی برخالف 
 تأکیید دارد. « پویا»ترجمۀ  ،آزاد و به عبارت دقیق وی ترجمۀ ، به اهمیتاز هر فرد دیگری

است. ناییدا ترجمیه را    به تفصیل بیان کرده به سوی علم ترجمهکتاب دیدگاه خود را در او 
جیو،   )صیلح  کنید   تقسیم می (dynamic)پویا  و (formal)صوری  متاادِ کامالً به دو گونۀ

وفادار به صورت متن  ترجمۀ ،آید  برمیعنوان  گونه که از  همان ،صوری . ترجمۀ(63 :13۸۸
به لفظ شیباهت دارد. ترجمیۀ پوییا در نقطیۀ مقابیل       لفظ ، به ترجمۀاست و از منظر روش

 است که از دیدگاه نایدا بیه واسیطۀ   ای  واق  همان ترجمهیرد و درگ  صوری قرار می ترجمۀ
مخاطب جامعۀ زبیانی مقصید    را در فرهنگ و زبان مبدأ بر یمشابه متن، تأثیر تقال پیامنا

بیا توجیه بیه    . (۷4 :13۸6)حقیانی،  پویا با تعدیالت فراوانی در متن همراه است  دارد. ترجمۀ
بیه واکین    »و دهید    پویا را مبنای عمیل قیرار میی    الت ترجمه از دید نایدا، وی ترجمۀرس

در ایین نکتیه    .(۷1: 13۸۰)گنتزلیر،   «دهید   بیشتر اهمیت میی  ،طریق برخورد با نشانهایجادشده از
کیردن   ترجمیه عبیارت اسیت از پییدا    »از نظیر ناییدا    تعریف وی از ترجمه نیز مشهود است؛

 .(66: 13۸۷، ساعدیپور  )لطفی «گیرنده   دهنده در زبانِ ِ  نبازترین معادل طبیعی پیام  نزدیک
ح اگر از روی تسامح، دو گونه ترجمیه از منظیر ناییدا را در برابیر دو اصیطال      بنابراین،
 قطیب بیین   ترجمیۀ مؤیید  خواهیم دید که  قرار دهیم،« آزاد»و « دقیق»یعنی  مؤیدشیرازی

بیه  ای پوییا    و هر جا وی ترجمیه  استدر نوسان  محور  پویا و پیامۀ صوری و ترجم ترجمۀ
 است. تر شده ترجمه وی نمایان شناسانۀ  های زیبایی  جنبه ،دادهدست 

 شیرازیؤیدترجمۀ مشناختی   زیباییی ها ویژگی .5
 ترجمۀ ادبی .1ی5

وی ۀ نظر از عناصر زبانی بیندازیم، ترجم  نگاهی از باال و صرف مؤیدشیرازیترجمۀ اگر به 
یابیم   میالبته آمیخته به واژگان شاعرانه  ، وروان و امروزی را تالشی در ارائۀ متنی ساده و

هیای بیافتی و     ح و جنبهتلمی باوجود اقتباس وای پویا.   و این یعنی حرکت به سمت ترجمه
که گاهی مترجمان را مجبور به ذکر توضیحات یا افزودن جمالت  ،فرهنگی در اشعار عربی

 مؤیید همیۀ   ،کند میمعترضه در داخل پرانتز یا افزودن واژگان توضیحی در داخل کروشه 
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ای تفسییری ییا     این موارد توضیحی را در حاشیه ذکر کرده و میتن ترجمیه را بیه ترجمیه    
 است. به دست دادهتاری مزجی بدل نکرده و متنی یکپارچه نوش
 بدیعیعناصر آوایی و ی ها  محو نشانه .2ی5
. اگر این موسیقی کالم است ،مجموع، وزن و قافیه و دری مهم شعر کالسیکها ویژگیاز 

هیا    برخی نشیانه  ،ترجمۀ شعرهنگام » را در نظر بگیریم که (133: 139۰)سجودی فرزان  گفتۀ

کننید و بعایی هیم محیو       های متناسب با رمزگان زبان مقصید تایییر میی     برخی به نشانهحفظ، 

 .است  لفظی ایو بد های آوایی  جنبه ،اولین قربانی در این ترجمه ،«گردند  می
 واژگان و ترکیبات یابی  معادل .3ی5

بیا دییدگاه    غالباًست که ها ترکیبو یابی واژگان   معادل ،ترجمهاین های مهم   یکی از جنبه
 .رسد به نظر می متناسب فرهنگ مقصد( مطابق با) های پویا نایدا در ایجاد معادل

 پویای ها معادل .1ی3ی5
پایبنیدی بیه روح و    ،کار دشواری است؛ اگر به این امیر  ،ترجمۀ شعرکشف برابرگزینی در 

اشیعار عربیی    حال ترجمۀ اینشود. با مینیز برابرگزینی دشوارتر  ،جوهر متن را هم بیفزاییم
 اول، :اسیت  بیوده گیذار  دو عامیل تأثیر آیید    به نظیر میی   وسعدی از این حیث متمایز است 

گیویی   و بیوی فارسیی دارد  و ، اشعار عربیی سیعدی رنیگ   تر اشاره شد گونه که پی  همان
ذوق شاعرانه و  ،دوم ؛است اندیشیده  ند و سعدی به فارسی میا دان  مخاطبان  ایرانیان عربی

تر   ی مناسب و در برخی موارد دلنشینها معادل و از فرهنگ ذهنی غنی مترجمبرخورداری 
 است: برای نمونه ذکر شده موارد زیر صرفاً است؛اصلی  از واژۀ

 «کیف »و  «غاصیب »برای  «دلبر»ی مناسب ها معادل ،شود در کنار این واژه  مالحظه می
 است. دست داده به یی به لحاظ رعایت تعادل بافتیساده اما زیبا ترجمۀ، «دی»برای 

 لست بشاربوها أنا سکران و /شربهمالمجالس  یتری الناس سکری ف مجالس شرب

 ،یپیمای باده  یاما این منم که ب ،یابی  دیگران را در بزم شادخواری مست می بزم شادخواری
 (2۷)همان:  مستم

 .است ترجمه را خوشایند ساخته« پیمایی  باده»با  «شارب»برابرگزینی  ،در باال
 یر و وال أخشی المالما/ ال أعبأ بالزجییی أنا الزجر

 (134)همان:  مالمتت بیمیی دارم و نه از نه به دورباشت اعتنای دورباش

 د غاصبی یإن هلک الماصوب فو / یشکا س لماصوب الفؤادیل الفؤاد ماصوب

 (24: 13۷2)مؤیدشیرازی،  ای نباشد  را شکوهاگر دل در کف دلبر نابود شود، دلباخته( دلباخته



 231/ 1396 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 6سال  ،پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت 

 

یکی از نقاط قوت و عنصیری مهیم در    ،های شاعرانه و ادیبانه  یابی  چنین معادل نمونۀ
معاقیب=  »و  (29 )همیان: « سالب= دلبر»ه است؛ واژگان و ترکیباتی مانند زیبایی متن ترجم

اول سیاده  شاید در نگیاه   (12۰ )همان: «مسلوب الفؤاد= دلشده»یا  (24 )همان:« فرشتۀ عذاب
ذهنی به  ینیازمند فرهنگ ،ییها معادلاما گریز از واژگان متن عربی به چنین  ،به نظر بیاید

که متیرجم آن را بیه لحیاظ بیافتی      ای  واژهگستردگی ادب و شعر فارسی است. گاهی نیز 
از لطف و زیبایی نیسیت؛  خالی  است که معادل گرفتهعربی  برای چند واژۀ و مناسب یافته

 )همان: «نواعم» و (۷4 )همان: « رخائم» معادلچند موض  ازجمله  که در «نازنینان»اژۀ مانند و

 .است آمده (۷۷
 صوری یها معادل .2ی3ی5

کیه   شیویم  میی  هیا مواجیه   گاهی با برخی برابرگزینیی مذکور،  ی شاعرانۀها معادلدر کنار 
بیه  متیرجم  ن پایبنیدی  و آدارد  ای اساسیی تیأثیر    نکته ،چندانی ندارند. در این امرگیرایی 
در  که طوری بهاست واژگان صوری اصله گرفتن از معانی فمتن اصلی و پرهیز از محتوای 

 است:همراه  ابهامبا کمی  ،به متن اصلی مراجعهخواندن ترجمه بدون  ،برخی موارد
 أهل  األحباب تلم  نوراو /ن کواعبایل استویلواعب الخو لواعب)ج العب (

 (1۰2)همان:  کامل بدر ،ها اند و هالل  دخترانی نارپستان شده ،قبیله بازیگر خردساالن بازیگران

بیه اینکیه متیرجم در     باتوجیه امیا   ،آیید   برمیی  «بازیگران»معنایی چون  «لواعب» از واژۀ
کیه در بافیت    «بیازیگر » واژۀ ،ر داشیته ونظی تازگی نثیر امیروزی را م   ،خود توضیحات اولیۀ

تیر    مناسیب  «دخترکان» ؛ شاید واژۀخواننده سازگار نیست کاربردی امروزین  کمی با ذوق
 مثال دیگر: باشد؛

 خدرکواعب لم یبرزن من خلل ال/ ههاجلبن سبایا سافرات وجو سافرات وجوهها

 روی گشاده
گشاده به اسارت برده  ، روینمودند  چادر جلوه نمی هایی که از رخنۀ  نارپستان

 (۷6)همان:  شدند  یم

که منظور زنی اسیت  اما ازآنجا ،است «الوجه افراتس»برای  یدقیق عنایم« هدگشا  روی»
روی » عربیی  بهتیر بتوانید معنیای واژۀ   « سیربرهنه »شاید معادل  ،اند  ز او گرفتهاکه حجاب 

 یا: کند؛  خندان را تداعی می که بیشتر چهرۀبرساند  را «گشاده
 کفی بتاییر الزمان نذیراو /یر لمتیب غیالشماذا الصبا و نذیر

 آژیر
های جوانی  این سبکسری ،هایم را دگرگون ساخته  شقیقه ،رنگه موهای سپیدک حالیدر

 (1۰4)همان:  است  ها بسنده دگرگونی چیست؟ خردمند را آژیرِ
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، موهایم را سپید پیری»شد با عبارت   که میی  «یتمَّلِ رَیب غیالش»و عبارت « نذیر» واژۀ
وابسیته بیه    کامالً ونامأنوس  شکلی بهی  شودترجمه  «گرد پیری بر سرم نشانده»یا « کرده
 است.  ، ترجمه شدهمتن ظاهر

 واژگان خاص سبکی .3ی3ی5
مواجهیم که ویژگی خاصیی بیه میتن ترجمیه      کلماتبا برخی  در واژگان انتخابی مترجم،

 ؛ برای نمونه:زیادی داردبسامد زیرا  ؛واژگان سبکی نام بردرا ها  آنتوان   می واند   داده
 یبقلب کالصفا القاص یسطا عل لوو /نیفدا بدن شبه اللج یوحر فِدا

 (1۰۸)همان:  گون  باد  گرچه با قلبی چون سنگ سخت بر من تاخت، جانم برخیِ اندام نقره یبرخ

« محیارم »برای  «پردگیان»و  (124)همان:  «دلبَ» برای «مالیهُ»های دیگری نیز مانند   واژه
 است. مؤیدشیرازی که از آنِ هستندو پویایی ی خاص ها  گزینیجزو برابر (۷5 )همان:
 

 مفرد و جم  یابی  معادل .4ی5
هیای جمی  و     گزینیی صییاه    در معادل ،مؤیدشیرازیترجمۀ  سبکیهای   یکی دیگر از جنبه

 وی در مقدمیۀ  شیناختی وی در ترجمیه دارد.    که ارتباط مستقیم به ذوق زیبایی مفرد است
با تعابیر  «خلیلیّ = دو یار من»که در تعابیر عربی مانند  است ردهکترجمه به این نکته اشاره 

در نشیان داد   ،تام ابیات ترجمیه  عو، شده تا نامأنوس نباشد، اما استقرایمناسب فارسی 
فارسیی  و فرهنیگ  بافیت زبیان    ررده و بنابعمل ک آزادانه ،های مفرد و جم   صیاه ترجمۀ

 است آورده معادل جم  ،مفرد مفرد و برای صیاۀ، معادل جم  برای صیاۀ ده،یدالزم  اجهر
وفاداری به متن اصیلی   مربوط به ،بی  از هر چیز ،در این موردوی آید نگاه   به نظر می و

 خودنمیایی  چشیمگیری  نحیو  بیه  ،ترجمیه  در صیاه تاییر عدم یا تاییر گونه ؛ ایناست بوده
توان   نمی ،برگزیده آن راشناسانه   ییبا نگاه زیبامؤید اینکه از غیر  یهیچ معیاراما  ،کند  می

 نمونه: برای مشخص کرد؛
 

 جم  صیاۀ به مفرد ترجمۀ. 1ی4ی5

اسیتفاده   «همیراه »و  «میونس » جای معادل مفرد از صیاۀ جم  بیرای دو واژۀ  مترجم به
 است: کار برده را بهجم   ، صیاۀدر ترجمه ،«نیع» ، برای واژۀو یا در مثال زیر کرده

 ق الحبّ أغدر صاحبیما یبلی ف /أقرّ بأن الصبر ألزم مؤنس أغدر صاحبألزم مونس/

 ها/ دمسازترین مونس
 همراهان نابکارترین

ما همین ا ،ستها  دمسازترین مونس ،کنم که شکیبایی  آری اقرار می
 (24)همان:  نابکارترین همراهان است ،شکیبایی در تنگنای عشق
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 ته إلی تیه الهوی فأضلتدع یالت /علی قلبی العدوان من عینی نیع

 دیدگانی که دل را به وادی عشق خوانده او را گمراه کردند ؛بر دل از دیدگانم ستم رفت دیدگان
 (16)همان: 

 مفرد صیاۀجم  به  ترجمۀ .2ی4ی5
 ربهمّ کلدغ العقا یباطن یفو /بیعلی ظاهری صبر کنسج العناک نسج العناکیب

اندوهی به  باطنم را و ،ست به سستی تارهای عنکبوتظاهرم را صبری ا نکبوتعتارهای 
 (24)همان:  ها  سوزش نی  کژدم

ترجمیه  را مفیرد   «عناکیب»مترجم  هر دو جم  مکسرند،« عقارب»و  «عناکیب»آنکه  با
است و دلیلیی جیز حیس     همان صورت موازی با اصل برگردانده را به «عقارب»ولی کرده 
در  وییژه  بهبه مفرد   جم ترجمۀ توان متصور بود.    نمیمترجم در این موض شناختی  زیبایی
 :برای نمونه؛ است کردهنمود و بسامد بیشتری پیدا  «محبوبان»ذکر 

را بیرای  جمی    ، کیاربرد صییاۀ  سازی متن فارسی  در اینجا نیز مترجم در طبیعی بیعتاًط
جیای جمی  اسیتفاده     صییاۀ مفیرد بیه   فارسیی مناسیب ندییده و از    ادب محبوب در بافت 

متناظر  از صیاۀوجود ندارد و گاهی مترجم روش این مورد نیز وحدت  گرچه در. است کرده
که شناختی خوی    مترجم به حس زیبایی است بر تکیۀ این هم تأکیدی و است، بهره برده

 ،گزینی  بعد از دو بیت همسان «متی طل  البدر»غزل  دربرای نمونه،  نوعی ترجمۀ پویاست؛
 اسیت: بهره جستهمفرد  اۀیصدر بیت سوم از 

 :کردهبه مفرد ترجمه را به جم  و جم  را مفرد  اضافی،در برخی موارد در یک ترکیب 

 افتااحی بکُم ضالل قدیمو /دیعنکم احتمال بع یسلوت کُم

 (13۰)همان:  امروزی نیست ،خاطر تو ام به آرام از تو بعید است و رسوایی مرا احتمال قرار و تو

 أخلّتی أنتمأخالی مما حلّ بی شمت العدی/ أتشمت أعدائی و

سزد که  شماکنند؛ با داشتن دوستانی چون   مییاران! دشمنان بر مصیبت من شادی 
 شاد باشم؟ دشمن

 / فأشکر بلوائی وأرضی مذلتیکموأن کان بلوائی وذلتی بأمر

 ست، این مصیبت را شکرگزارم و به این خواری خشنودمشمااگر مصیبت و خواری من به کام 

 تسیل مدامعی/ وبی ظمأ الینق  الیل غلتی کمعشی  ذکرا

شود، اما سیلِ سرشکِ عط ِ اندرونم را   افتم، سرشکم جاری می  می ته یادشبانگاه که ب
 (36)همان:  منانش  فرونمی
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که حاکی از آزادی عمل مترجم در رعایت بافت  موارد دیگر، ومزبور های   وجود نمونهبا
نییز  میتن  اصیلی   فیرم بیه میواردی از وابسیتگی بیه      ،اسیت و پویایی ترجمه زبان مقصد 

تیر بیه زبیان      به بافتی نزدییک  راها  آن نستتوا  رسد مترجم می  به نظر میخوریم که   برمی
 :کندفارسی و خوشایندتر و زیباتر ترجمه 

 د األساری و إخوان علی سُرُریق/ ییا فاعل لذنب هل ترضی لنفسک ف

ران باشی و برادرانت بر یر اسیپسندی که در آن روز تو در زنج  ای خطاکار! بر خود می
 (9۰)همان: ؟ ها تخت

که مثال  شکلی است، به ، ترجمه را متأثر ساختهمتن ظاهرِوابستگی به  تکیه بر ،در اینجا
بسا  چهو  شود  یدر آن دیده مآموزشی و فهم متن اصلی  جنبۀصوری است و  واضح ترجمۀ

 .باشدتر   مناسب «باشند بر تخت دوستانتو در بند اسارت باشی و »ترجمۀ مصرع دوم به 
 حال انواع یابی  معادل .5ی5
. وی در اسیت ساختار حال  ، ترجمۀ ماهرانۀمؤیدشیرازیترجمۀ در  برانگیز تحسیننکات  از

بیه شیدت پرهییز    « که درحالی»ای  عبارت کلیشهحالیه از  جملۀ ویژه بهحال مفرد و  ترجمۀ
بیه   ،حالییه  ، چهار جملۀ«هم کلدغ العقارب»ل زدر دو بیت پایانی غبرای نمونه،  ؛است کرده

 :است شدهصورت زیر ترجمه 

پایه ترجمه شده و سپس  جملۀ ازپی  حالیه  ، جملۀدر بیت اول ،در این جمالت حالیه
، امیا در بییت دوم   ،اسیت  به جملیۀ حالییه پیونید داده شیده     «که»جملۀ پایه با حرف اضافۀ 

و سپس جملۀ حالیه بیا حیرف   شده پایه ترجمه  جملۀ الم، ابتدابه استفهامی بودن ک باتوجه
برای  «اما»لیه از واژۀ جمالت حا در برخی موارد نیز مؤید در ترجمۀ است. ارتباط یافته« که»

 ترجمه ترکیب اضافی

 )مفرد + جم ( استخوان مردگان (1۰۸ )همان:/  )جم  + مفرد( تیعظام الم

 مفرد( )جم  + ابر دیدگان (۷۸ )همان: )مفرد + جم ( ن الامائمیع

 طربت وبعدُ القولُ فی فم منشد/ سکرت وبعدُ الخمر فی ید ساکب

شراب را به تمامی نریخته بود که  ،مطرب آواز را به پایان نبرده بود که به طرب آمدم و ساقی
 مست گشتم

 أیقتلنی نبل و لم أدر من رمی/ أیقتلنی سیف و لم أر ضاربی

شناسم؟ و شمشیر ضاربی   که او را نمیاین انصاف است که از خدنگ تیراندازی نابود شوم 
 (24)همان: بینم؟   هالکم کند که او را نمی
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 :است کردهحالیه استفاده  ربط جملۀ پایه به جملۀ
 یالخیال مواظبو یفارق إلفو /والوداد مالزمی یتجانب خل

 ا رؤیا و، امدمساز دور گشت و ؛من است وسته بایا عشق پگزید، ام معشوق از من دوری
 (2۸)همان:  خیال  با من همراهی دارد

 عبیارت پرهییز از  هیا   آن مشیترک  نقطیۀ کیم نیسیت و    در ترجمیۀ وی  چنین مواردی
جیزو  تیوان    میی شیوۀ مخصیوص مؤیید را   است؛ این  صوری و فرار از ترجمۀ« که درحالی»

 .او دانست ای سبک ترجمهجمالت مرتبط و  در ترجمۀی های مهم آموزش  جنبه
 ابیات ترجمۀ ترکیب .6ی5

برخی از ابیات است. وی در  ترجمۀ تجمی  ،مؤیدشیرازیترجمۀ از دیگر نکات برجسته در 
درهیم  . »اسیت  کیرده بیان « پیوستگی مامون دو یا چند بیت»دلیل چنین کاری را  ،مقدمه
حاکی  وبوده  مترجم در بیان منسجم شعر ناشی از دغدغۀ مسلماً ،از ابیات یتعداد« ریختن

هیای    ن اسیت. نمونیه  متن مبدأ و رهایی از وابستگی بدا صوریاز فاصله گرفتن از ساختار 
وی در ترکیب « معیار و مالک»که اینجاست پرس  اما  ،شود  دیده میامر متعددی از این 

بیدون وابسیتگی    ،گی معنیایی بیوده  وابسیت  ؟ آیا صیرفاً است برخی از ابیات چه بوده ترجمۀ
 اند؟  یا ابیات به لحاظ ساختاری به هم مرتبط بوده ؟نحوی

بیانگر چند نکته است:  ،شدهآورده در کنار هم ها  آن مۀترجبررسی و تحلیل ابیاتی که 
بنیابراین،   ؛وابستگی نحیوی ندارنید   ،اند  ابیاتی که در کنار هم ترجمه شده اول اینکه غالب

در کنیار هیم نوشیته     صیرفاً تیوان گفیت     نشده و میانجام به صورت آمیخته  ها آن ترجمۀ
. بیرای چنیین کیاری وجیود نیدارد      اند. دوم اینکه معیار خاصی غیر از سیلیقۀ متیرجم   شده
 3و  2جایی دو بیت در ترجمه بیت  همهارت خود را با جاب ،حال مترجم در برخی مواردهر به

ال أخشیی  »بییت از غیزل    چهیار  ترجمیۀ  یا در داده نشان (22 )همان: «کهف األماثل»غزل 
 :(135)همان:  «المالم

و « رند»و « منثور»های   چمنزاران گل حال که بر   قلبی / شادن یسقی المدامایمنتهی من
منتهای آرزوی دلم غزالی است  ،دمیده« خزامی»
و زیبایی  یزبان  کار که با شیرین  غزالی کرشمه ؛نوش باده

 است بودهدلم را ر ،از ستاک درختانتر  اندامی نرم

 وعلی الخارة منثو / ر و رند و خزامی

 ذو دالل سلب القلیی / یب إذا قال کالما

 إذا مال قواما وجمال غلب الاصی / ن

 سعدی نزدیکی به سبک .۷ی5
بیرات و ترکیبات فارسی سعدی تع ود از تالش برای آراستگی ترجمه باخ مترجم در مقدمۀ
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کیه  ازآنجاالزم است بدین نکته اشیاره شیود    ،ت. برای بررسی چگونگی این توفیقاس گفته
، مبتنی بر نثر اوسیت  شباهت یا نزدیکی به سبک سعدی صرفاً طبیعتاً ،ترجمه به نثر است
 و صیفا  هللا  ذبییح  از رسییم؛   میی نویسیان    از سیعدی باره به نکات مشترکی  نه شعرش. دراین

 قول نقل آنان از (133ی122: 13۸4) انوری که ایشان امثال حسین خطیبی و و حمیدی مهدی
تکلفی و سهل ممتنی     بی»یابیم که همان   سبک سعدی می اً مشابهی دربارۀنسبت کالم کرده،

سیعدی پلیی   » گویید:  کیه میی   (4۷: 13۸6)طیور سیخن نیوروزی     . همینسبک اوست «بودن

ان خیود را کیه صینعتگری و    مستحکم بین نثر مرسل و نثیر فنیی ایجیاد کیرد تیا هیم روح زمی       
سیار    سیایه بیه  ز گزند آفات آن که همانا افیراط در لفیاظی بیود    اپردازی بود حفظ کند و هم   سج 

نثر سعدی در زمان خود این ابداع را » :گوید  نیز می (59: 139۰)دشتی  .«گویی سابق پناه برد  ساده

ن اینکه از تزیین عبارات عیاری  بدو ،داشت که از سنگالخ تکلف و تصن  متداول زمان بیرون شد

دو مزییت اساسیی    ،خیود ، در تحقیق (3۰3: 1364)، هنری ماسه شناس معروف  ایران .«شیود 
 داند.  می «روشنی و سادگی»سبک سعدی را 

مزبیور نزدییک   های   ای به جنبه  را از جنبه مؤیدشیرازیترجمۀ پس اگر بخواهیم سبک 
ممتن  بودن بخ   سهلِسعدی، ترکیبات عربی از سبک مسج  و آمیخته به  بدانیم، فارغ
باید گفت ترجمه بنابراین  ؛قرابت با سبک سعدی دانست طۀتوان نق  وی را می اعظم ترجمۀ

 .است سعدیسبک مانند هاز این حیث  واست ممتن  سهل ، نفسه در نوع بیان   فی
 شیرازیمؤید ترجمۀ فارسیشناسی   سبک .6

هیای    ب  افکار و اندیشهتاتردیدآمیز باشد؛ زیرا مترجم شاید سخن از سبک در ترجمه کمی 
دیگیری  فیرد  کیار و احساسیات و عواطیف    اف کنندۀ بلکه منتقل ،برد  خود دست به قلم نمی

یکیی وفیاداری بیه میتن      :در دو قطب یا دو تنگنا قیرار دارد همیشه بنابراین مترجم  است؛
 اصلی و دیگری زبان و سبک خود در نوشتار.

 Mona)« بیکیر مونا »کند  میدر ترجمه مطرح شخصی را سبک  آشکارا کسانی که از

Baker) رو کیه حاصیل    ازآن   یدهید    به دست میی ای که مترجم   ترجمه ،است. از دید وی
اه مبییّن  ناخودآگی  یی  اوست مادری خود های آگاهانه و ناآگاهانۀ او از میان گنجینۀ گزین 

ظرافت آثار یک مترجم با  اگر. پس (26ی25: 139۰حری،  )نک. ویژگی سبکی و فردی اوست
 که ییها و راهکارها عادت عناصر همگانی یا عمومیِ براساستوان   می ،شودو دقت تحلیل 

ی متمایز ها ویژگیسبک مترجم و به آیند،   در ترجمه می ،آگاهانه یا ناآگاهانهزیاد، با بسامد 
 شناسد:  یگر بازمیویژگی متمایز ترجمه را از یکد ربیکر چها .او دست یافت
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ی ابهام جا سازی به جانبه به شفاف ر بر گرای  همهکه ناظ (explicitation)تصریح  .1ی6
شاخ و برگ دادن به پیام متن مبدأ در زبان مقصد است از رهگذر اطالعاتی  ،است. تصریح
مطالب برای که در آن،  (simplification)سازی   ساده .2ی6 ؛است شدهپنهان که در متن 

صیراحت و روشینی بیشیتری داشیته     اما ضرورتی ندارد  ،شود  تر می  تر و ساده خواننده آسان
گیرای   که  (normalization)سازی  طبیعی .3ی6 ؛حذف برخی عناصر زبانیباشد، مثل 

 .4ی6 تبعیت از الگوهای متعارف آن است؛ ی زبان مقصد وها ویژگیبه پررنگ نشان دادن 
مبدأ و مقصد تکیه  سطحی و توازن متن واق  بر همکه در (levelling out)سازی  متوازی

 .(2۸ی2۷)همان:  دارد
 تصریح .1ی6

 بیه دغدغیۀ   ، مبتنی بر تصریح است که باتوجهترجمه جنبۀبیشترین  ،سازی  متوازی در کنار
و جمیالت   هیا   واژه ،جای تعجب ندارد. مؤید در موارد متعددی ،معنادر انتقال مؤیدشیرازی 

تیر    روشین  زبیان  فارسیی  ، بیرای خواننیدۀ    ترکیب و حتیی جملیه   افزودن واژه و عربی را با
 :، چنین استصورت گرفتهبا ظرافت که هایی از چنین آزادی عملی   ؛ نمونهاست ساخته

 همّ کلدغ العقارب یباطن یفو /علی ظاهری صبر کنسج العناکب

وهی به سوزش نی  نداباطنم را  و ،سستی تارهای عنکبوت ست بهاظاهرم را صبری 
 (24)همان: ها  کژدم

ساختن  روشنمحض  ،دکه در متن اصلی وجود ندار« سوزش»و « سستی»افزودن واژۀ 
 ؛ یا در بیت زیر:است بودهبیشتر مفهوم 

 .است متن نوشتهمترجم برای تصریح را  «به نشانۀ تهدید در زمین»عبارت 
 سازی  . ساده2ی6

 یابد؛  کلیدی متن مبدأ در ترجمه نمود میبرخی عناصر غیر صورت حذف این جنبه بیشتر به
در  ،اسیت  مقصید  زبیان  در مبیدأ  نمیت  زبیانی  عناصیر  تمامکردن  لحاظ مؤید مشی گرچه
 بیت: تکاین برای نمونه، در  شود؛ مشاهده میسازی با بسامد اندکی   ، سادهاش ترجمه

 ام رماحین الخیوإن رکزت ب /ارةیب زیالحب یالبدَّ من حو

تهدید در زمین  یی به نشانۀها  اگرچه در آن جای نیزه ؛محبوب را دیداری باید ناچار، قبیلۀ
 (4۰همان: ) نشانده باشند

 مأمن خائفومقصد محتاج و /بیت کرام  سالم علیکم أهل

 (142 )همان:! شما را از من درود باد ای مقصد نیازمندانای خاندان داد و ده ! و 
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« مقصد محتاج»، مترجم دو عبارت «داد و ده »به « کرام »در کنار تصریح در ترجمۀ 
 .است کردهسازی  را ساده« مأمن خائف»و 
 سازی  طبیعی .3ی6

 و گرفتیه  پیی   در سازی  طبیعی رویکرد کجا هر شده باعث شاعرانها تعابیر ب دیمؤ آشنایی
 منطبق و جذاب ای  ترجمه آورده، مقصد متن خدمت در که مبدأ متن خدمت در نه را زبان

 ؛ برای نمونه:به دست دهد فارسی ذوق با
 د مزجرة العمرویألنَّ المصاب الز /قظ بعدهمیرعی هللا إنسانا ت

ه خوی  داراد! که مصیبت فالن مایۀ در پنا ،پروردگار آن را که پس از ایشان هوشیار گردد
 (۸۰ )همان:عبرت بهمان باشد 

از  عربیی « زیید و عمیرو  »جای  مترجم بهفارسی،  رعایت بافتبرای گفته،  پی در بیت 
سیازی    استفاده کرده کیه تالشیی در راسیتای طبیعیی     فارسی« همانبفالن و »ی ها معادل
 همچنین این بیت: ؛است

 ولَعَمري/ یُحدث هللا بعد ذلک أمرا طلّ عمري تصابیا

حاصل به جانم سوگند وقت است که خداوند گشایشی در کارم  ام به عاشقی بر باد شد. هستي
 (1۰۰)همان:  کند

یی کیه متیرجم انتخیاب کیرده ی       « گشایشی در کارم حاصل کنید »عبارت در بیت باال، 
 است.« را صورت دهد کاریخداوند بعد از آن »تر از   مراتب متعارف به
 سازی متوازی. 4ی6

 شیدت جنبیۀ   سیازی دارد. وی بیه   توجهی رویکرد متوازی  به نحو قابل ترجمۀ مؤیدشیرازی
عناصیر   ای، همۀ  ماهرانه ، اما به شیوۀبه متن از لحاظ معنا و محتوا در نظر داشته وفاداری

انجیام  بیاوجود  یک ذکر کرده و  به صورت متناظر و یک بانی متن مبدأ در متن مقصد را بهز
هیای فراوانیی کیه در اینجیا      اللفظی نیفتاده اسیت. از مثیال    تحت ، در دام ترجمۀاین شیوه

 کنیم:  ای بسنده می  ونهبه نم ،توان زد  می
 إلی غد حشر الیفیق من السکر /مَن شَرب الخمرَ الذی أنا ذقتهو

 (94 )همان: تا بامداد قیامت از مستی برنخواهد خاست ،ای که من چشیدم بنوشد  هرکس از باده

و « غید حشیر  »و « ذقتیه »و  «الذی»یی برای ها معادل، دقت مترجم در ذکر در این بیت
 است. توجه قابل ،تک عناصر ساختار عربی با رعایت کامل ساختار فارسی  مجموع تکدر
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 نتیجه
 ، ایین نتیجیۀ  سیعدی عربی شعار ابا متن  مؤیدشیرازیترجمۀ ق دقیق یبا بررسی و تطب .1

در فهم برخی  ها نظر و سلیقه نظر از برخی اختالف صل آمد که ترجمۀ وی صرفحا مبنایی
ترجمۀ آموزشی از ۀ نمونو  مبدأامانتدار و وابسته به متن و مفاهیم از ای دقیق   ابیات، ترجمه

 .است شعر
 از گنجینیۀ  ولیی توانسیته   ،اسیت  نثر به شعر وی ، ترجمۀمؤید شاعرانۀ ذوقباوجود  .2

عید آن در  تیرین بُ   که برجسته بهرۀ کافی برگیرد،ترجمه  د در بیان ادبیانۀذهنی و ذوقی خو
 زبانان است.  متناسب با ذوق ادبی فارسیبرابرگزینی برخی واژگان شاعرانه و 

جم  به مفیرد   های مفرد به جم  یا  یابی صیاه  ، معادلمؤید های خاص ترجمۀ  از جنبه .3
ذوق  ،تیوان بیرای آن یافیت     معییاری کیه میی   یگانیه   ،ایین میوارد   است که با بررسی همیۀ 

گونیه   ایین  ،موقعییت کیالم   که بنا بر بافت زبیانی و  است بودهمترجم  شناسانه و ادیبانۀ  زیبایی
از عبارات بییانگر  عمدی با پرهیز  ،جمالت حالیه است. همچنین مترجم در ترجمۀ  عمل کرده

 است. بروز دادهدر ترجمه را توانمندی خود  ،کنند  زدگی را به متن تزریق می  که ترجمه ،حال
 اسیت  کیرده ر کنار هم ذک برخی ابیات را در ، ترجمۀمترجم بنا به سلیقه و ذوق خود .4

اری جیز فهیم   دلیل یا معیی  ،هم آورده به پیوستگی ابیات متعددی غیر از آنچه با که باتوجه
 شود.  ترجمه دیده نمی در آمیختن یا کنار هم قرار دادنوی از متن شعری و ذوق مترجم 

)بییانی مسیج  و آمیختیه بیه     بی  از آنکه نشانگر سبک نثر سعدی  مؤیدشیرازینثر  .5

خود  بنابراین، وی در ترجمۀ ،های لفظی است  نثری روان و بدون آرایه ،باشد (عبارات عربی
در یک اش  ترجمه حال بااینکرده نه سبک نثری سعدی را.  منتقلسعدی را  اندیشۀ صرفاً
 ای کیه در وهلیۀ    ترجمه است؛ممتن  بودن ه سبک سعدی نزدیک است و آن سهلِ بجنبه 

تارهای ساده و کوتیاه  یابی مؤید در واژگان و ساخ  ادلولی مع ،رسد  ساده به نظر مینخست 
 است. ناپذیر ساختهرا تقلیدنحوی، ترجمۀ او 

 اسیت. سیازی   متیوازی  مبتنی بیر  ترجمۀ مؤیدهای سبکی، سبک  به لحاظ همگانی .6
، های دقیق و حفظ عناصر ساختاری در ترجمه  وابستگی و امانتداری مترجم در برابرگزینی

دیده جای ترجمه   سازی نیز در جای  سازی و ساده  طبیعی ست، اما تصریح وتأکید این نکته ا
 کنیم.  سازی مشاهده می  ابیات را در زمان طبیعی شود که زیباترین ترجمۀ می
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