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کتاب مع المتنبی است که زندگی علمی، هنري و ادبی وي را در دوران حضـورش در  سوم ترجمه بخش  ،پژوهشاین 

بخـش تقسـیم کـرده     10ساله زندگی متنبی را به  9دوره زمانی  ،سیف الدوله مورد مطالعه قرار می دهد. مولف دربار

و وي  هـاي  راي سیف الدوله سروده و جنـگ هـا و هنـر نمـایی    که باست شرح مختصري از اشعاري  ،است؛ بخش اول

محیطـی سـیف الدولـه و    کند. در فصـل دوم خصوصـیات    ویژگی هایی که اشعارش را متمایز کرده، بیان می همچنین

  درباریان را بررسی می کند.وي و  سلطهاوضاع و احوال مردم تحت 

بـه   سبت به سایر شعراي دربار  و کنـار زدن آنهـا شـروع   متنبی در راستاي متمایز نشان دادن خویش ن ،در فصل سوم

چهارم مختص بـه   ه این اشعارش موقعیت خود را نزد سیف الدوله تثبیت کرد. فصلسرودن قصایدي نمود که به واسط

هایی است که متنبی در مورد خواص سیف الدوله بیان کرده است، فصل پنجم و ششم به توصیف جنگهـاي   سوگواري

ی فرمانروا می پردازد. متنبی فصل هفتم را به توصیف اوضاع پس از جنگ ها می پـردازد، وي پیـروزي   داخلی و خارج

در عین حال شکست ها را به گونه اي وصف مـی کنـد    ؛ها را به شیواترین و موثرترین شکل ممکن به تصویر می کشد

ویی بر می انگیزد. متنبی فصل هشـتم را در  ي انتقام جمی کند و احساسات آنها را برا را در دل لشکریان زندهکه امید 

مرکـز خالفـت را    ،با مرکز خالفت در بغداد بیان می کند و صراحتاً یا به اشاره لل شورشهاي داخلی و رابطه آنهامورد ع

بـوده یـاد مـی کنـد کـه بـه        هفـ دست راست خلیوي از سیف الدوله به عنوان قهرمانی که  ؛مورد خطاب قرار می دهد

در مواردي خلیفه را نکـوهش کـرده و بـه او    ومی ایستاده و از خلیفه بغداد حمایت می کند و ابر دشمن رتنهایی در بر

وعده می دهد. فصل نهم اشعاري است که متنبی در دوران صلح، آرامش و جشن ها براي سیف الدولـه سـروده اسـت.    

 ؛کنـد خواهان و دشمنان او را سرزنش می فصل دهم نیز متنبی به دلیل عدم پشتیبانی سیف الدوله از وي در مقابل بد

  و همین موضوع سرانجام موجب جدایی متنبی از سیف الدوله و ترك شام به قصد عراق گردید.
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  مقدمه: –الف 

این پژوهش در مورد یکی از بزرگان شعر و  ادبیات عرب دوره عباسی ابوالطیب احمد بن حسین معروف 

یده است به متنبی می باشد، که به قلم تواناي استاد و نویسنده معروف مصري طه حسین تالیف گرد

متنبی که در قرن چهارم هجري می زیست در شعر مدح و هجا زبانزد خاص و عام بوده است، و در دربار 

چندین حاکم و فرمانروا از جمله علی بن ابراهیم تنوخی، ولید بن عماد، امیر اخشیدي، ابو العشایر و عضد 

ین آن خدمت در دربار سیف الدوله الدوله به سرودن شعر مشغول بوده است. ولی از همه بارزتر و مهمتر

  یت اشعار او از سایر امرا پر بارتر و برجسته تر بوده است.کمهم حمدانی است زیرا هم از نظر کیفیت و 

متنبی نه سال از بهترین سال هاي عمر خود را نزد سیف الدوله گذرانید، در این سال ها همراه و هم پاي 

همواره مالزم او بوده و سختی ها و رنج ها را از نزدیک دیده و  او هم در حضر و سفر و حتی در جنگ ها

خاطر هوش و ذکاوت بی نظیر او در سرودن فی البداهه اشعار از نظر احساس  لمس کرده است. به همین

را نزدیک تر و ملموس تر نشان می داد. بدیهی است این برتري، براي متنبی  توصیف حوادث به واقعیت

خواهد شد. چرا که دربار سیف الدوله محل تجمع ادیبان و شاعران فراوانی بوده که  موجب بروز مشکالتی

نزدیکی متنبی به سیف الدوله و برگزیده شدن وي نزد فرمانروا موجب ایجاد تنش میان آنها و متنبی 

  خواهد شد.

سرانجام موجب  در نهایت امر این کینه و دشمنی در روابط میان سیف الدوله و متنبی موثر واقع گردید و

  جدایی آن دو از هم شد. 

بیشتر تالش  .سیف الدوله که فرمانروایی نیرومند و دوستدار شعر و ادب در ناحیه شامات حکومت می کرد

اسالمی صرف می کرد که الزمه این حفاظت  يیانت از مرزهاي سرزمین هاي حفظ و صخود را در راستا

مله با رومیان بوده است. بدیهی است که این جنگ ها درگیري و ایجاد سلسله جنگ هاي خارجی از ج

شکست می انجامید. متنبی نیز این جنگ ها را به زیبایی هرچه تمام تر به  بهو گاهی  يپیروزبه گاهی 

  تصویر کشیده است.

متنبی عالوه بر توصیف جنگ ها و نمایش قدرت و جنگ جویی مسلمانان و سیف الدوله، اشعاري نیز در 

به هجو رقیبان و کینه توزان . وي در چندین مورد با لحنی تحقیر آمیز سروده استنیز هجو و رثا 

  ت.پرداخته اس

ربار سیف الدوله که مصادف با فوت مادر دمتنبی در اولین سال حضورش در  ،اما در راستاي مرثیه سرایی

رثیه سرایی متنبی نسبت فرمانروا بود، در قصیده اي این اتفاق را به سیف الدوله تسلیت گفت. همچنین م

به فرمانروا در چندین مورد دیگر از جمله فوت فرزند، پسر عمو، دو خواهر و یکی از فرماندهان لشکرش 

  ادامه پیدا کرد.
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سرانجام به دلیل بروز اختالف شدید بین شاعران و درباریان با متنبی که به خطر افتادن جان متنبی را به 

ظور نجات جان خویش شبانه، شام را به قصد عراق ترك گوید و این همراه داشت، تصمیم گرفت به من

  گونه بود که دوران نه ساله زندگی پر فراز و نشیب وي در دربار سیف الدوله به پایان رسید.

  

 : بیان مسئله - ب 

با گسترش روز افزون علم و تکنولوژي، کتب و مقاالت نوشته شده در ایـن زمینـه نیـز روز بـه روز رو بـه      

هـا، مـردم ناگزیرنـد کـه      رسانی و با توسعه چشمگیر علم در کلیه رشـته  در عصر اطالع ونی نهاده است.فز

دهد، در ارتبـاط باشـند و از آنهـا آگـاهی      مرتب با حوادث و جریانهاي مختلفی که در جهان علم روي می

انی را داشته باشند و یا ایـن  رس بناچار یا باید خود توانایی استفاده از منابع اطالع این گونه است که یابند؛

از آن جا که امکان یادگیري زبان  مند شوند. که دست به دامان مترجمان شده و از متون ترجمه شده بهره

  .گردد لذا اهمیت کار ترجمه به نوعی مشخص می بیگانه براي همگان میسر نیست.

ت مثبـت و منـافع آن بـراي    بازار ترجمه در سالهاي اخیر رشد چشمگیري داشته است کـه عـالوه برنکـا   

 داراي نکات منفی و خطرات و مضراتی براي تفکر خواننده می باشد. مترجم و استفاده کنندگان از ترجمه،

در ترجمه الزم است افراد صاحب خبره و متخصص در امر ترجمه اقدام به ترجمه متون نماینـد چـه بسـا    

، اتی ترجمه و ساختار زبانی زبـان مـادري خـود   کسانی هستند که با عدم آشنائی آنها حتی با اصول مقدم

-ی سنگین و مهم را ترجمه می نمایند که این کار نه تنها خدمتی مفید در حق خواننـدگان نمـی  کتابهای

  چه بسا ترجمه اي غلط تحویل آنها می دهند. ،کند

 303سـال   وي در .ابوالطیب احمد بن حسین از بزرگان شعر وادب عربی در اواسط قرن چهارم بوده است

در شهر کوفه و در محله اي به نام کنده متولد شد. پدرش جعفی و به عبـدان سـقاء معـروف اسـت و      ،ق

پدرش در دوران کودکی متنبی اورا به همراه خانواده اش به علت فرار  .مادرش به قولی حمدانی بوده است

و در آنجـا بـه مـذهب قرامطـه      به کوفه بازگشتند 315و در سال  ق به بادیه برد312از قرامطه در سال 

وي از کودکی به تیزهوشی و هوشیاري و داشتن حافظه اي قـوي شـهرت داشـت. در مـورد لقـب       .گروید

او گماشته شد و  این باورند که این نام از سوي دشمنانش بر بعضی بر .وجود داردنظر متنبی نیز اختالف 

ین خـاطر از سـوي امیـر حمـص     رده و به همـ ادعاي پیامبري ک ،برخی نیز عقیده دارند که وي در سماوه

وي در ایـن سـال ابوالعشـایر     ق از زنـدان آزاد شـد.  337ن توبه کرد و در سال محبوس شد؛ که پس از آ

حمدانی والی انطاکیه را مدح گفت؛ ابوالعشایر نیز هنگامی که سیف االدوله به انطاکیه آمد، اورا با متنبـی  

سیف الدوله که دوستدار شـعر و ادب   .با سیف الدوله سخن گفت آشنا کرد و از منزلت و مقام شعري وي

، این دوران که حدود نه سال است را شاعر مخصوص خود قرار داد. متنبی را با خود به حلب برد و او ،بود

که در آن عظمت مسلمانان را به تصـویر کشـیده اسـت     عظمت متنبی محسوب می شود، دوران طالئی و
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وصف جنگها و حماسه وفخر به شکل شگفت انگیـزي بـروز داده اسـت. وي در     ومهارت شعري خود را در

کافور به وعـده    ،آنجا کافور اخشیدي را مدح گفت و چون ؛ق به فلسطین و از آنجا به مصر رفت350سال 

وي در آخر عمر خود به ارجان( بهبهان ) سپس  .او را هجا کرد و ازآنجا به بغداد فرار کرد، خود عمل نکرد

شیراز نزد عضدالدوله شاه بویهی حاضر شد و از او هدایاي بسیار گرفت. از آنجا به اشتیاق دیار خود بـه  به 

م توسـط راهزنـان کـه گـوئی از قبـل بـا وي        965 - هجـري 354عراق رفت که در راه بغداد در رمضـان  

  به رهبري فاتک بن جهل اسدي به قتل رسید. ،خصومت داشتند

که توسط بزرگانی چون یازجی و برقوتی و عکبري شرح شده  ،جاي مانده استاز متنبی دیوان اشعاري به 

 توصـیف و  ،غـزل  ،فخـر  ،هجـا  ،مرثیه ،و چندین بار تجدید چاپ گردیده است. دیوان اشعارش شامل مدح

و شعر بزرگسالی تقسیم می  ،م 948بخش بزرگ: شعر جوانی تا سال  به دو ،حکمت می باشد که در کل

  شود.

  

 رورت تحقیق : هدف و ض –ج

شهر  به مرکزیت کهکه در قرن چهارم در شمال سوریه  ،حکومتی شیعی استدر اصل، دولت حمدانیان 

سیف الدوله از دوستداران ادب  آن امیر سیف الدوله حمدانی است. فرمانروايمعروفترین  قرار داشت.حلب 

ازجمله این  ؛ربار خود گرد آورده بودد و شعر بود و به همین منظور جمع زیادي از ادیبان و شاعران را در

ادبی و شعري  حیاتقسمت اعظم  وي .عروف عرب در قرن چهارم بودم شاعر پر آوازه و ،متنبی ،ادیبان

خود که حدود نه سال بود, در رکاب امیر سیف الدوله حمدانی گذراند. از این دوران به دوران طالئی و 

نون شعري خود را چه در مدح و هجا و چه در وصف به حد زیرا اکثر ف ؛شکوه ادبی متنبی یاد می شود

قصیده و قطعه هستند را در  80قسمت اعظم دیوان متنبی که حدود  دیگر، ی؛ از سویکمال خود رسانید

و  ؛خود و در میان شاعران هم ردیف او بی نظیر است نوعکه درآن زمان در  .همین برهه از زمان نوشت

با رومیان بوده است دقت  است. متنبی در وصف جنگهاي مسلمانان که اکثراًخود به تنهائی دیوانی کامل 

و ظرافت خاصی به خرج داده و آنها را بیش از پیش در معرض درك و فهم شنوندگان قرار داد و برجسته 

  .نمود

 با توجه به موارد گفته شده در باال الزم آمد که این قسمت از کتاب که غنی ترین دوران زندگی متنبی

  این شاعر نامور عرب را داشته باشم . معرفیدر  يناچیزسهم خود  نوبهاست را ترجمه نمایم تا به 

  

  پیشینه تحقیق : –ه

کتاب (العرف الطیب فی شرح دیوان  از جمله: ،در مورد متنبی کتابها ومقاالت زیادي نوشته شده است

کتاب (دیوان  ؛لیف عبدالرحمن البرقوتی(شرح دیوان المتنبی) تا ؛ابوالطیب) نوشته شیخ ناصیف الیازجی

 ؛الفاخوري کتاب (الجامع فی تاریخ االدب العربی) تالیف حنا ب المتنبی شرح عبداهللا العکبري)؛ابی الطی
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نوشته دکتر عبدالعزیز دسوقی؛ کتاب ترجمه وتحلیل دیوان متنبی در دوجلد اثر  کتاب (فی عالم المتنبی)

(متنبی از زبان متنبی) نوشته محمد گودرزي؛ (بررسی تطبیقی سه  دکتر منوچهریان؛ ومقاالتی نظیر:

المتنبی فی الشعر العربی) نوشته  حضور(اشکال  ترجمه از سروده هاي متنبی) نوشته مهدي فروزیان؛

فوزي معروف؛ (مالمح النرجسیه فی فخر المتنبی و حیاته) نوشته خداداد بحري و بسیاري از کتب و 

   .صرف نظر میکنم رآنهامقاالت دیگر که از ذک

  

  روش اجراي طرح :  –و

دور از لغات نامفهوم ه قابل فهم و ب ساده و ،سعی بر این بوده تا ترجمه اي روان ،در اجراي این طرح

مفاهیم به کار رفته در زبان مبدأ را به  .در عین حال روح متن اصلی در ترجمه حفظ شود ؛استفاده شود

که در واقع به نوعی ترجمه  ؛عادل هایی دقیق تر مفهوم متن را انتقال داددرستی درك کرده و با یافتن م

معنایی نزدیک است. همچنین در این پژوهش تاحدودي از ترجمه آزاد نیز استفاده شده که در جاي جاي 

  این طرح داراي شدت و ضعف بوده است. 

الزم بود تا براي درك صحیح و ترجمه این کتاب با توجه به وجود مقدار قابل توجهی از ابیات شعري، 

دقیق تر مفاهیم کتاب، به کتب شرح دیوان شاعر مراجعه کنم. از این رو کتاب شرح دیوان یازجی و 

برقوتی و شرح دیوان دکتر منوچهریان و دیگر شروح به مقدار زیاد بهره جستم که امیدوارم این ترجمه 

  مورد قبول و استفاده واقع گردد.

بنابراین روش قاموسی کتابخانه اي و استفاده از فرهنگ لغت  ؛این طرح ترجمه استبا توجه به اینکه 

فارسی    –عربی و عربی –اهمیت خاصی پیدا می کند که در این راستا از تعدادي فرهنگ لغت عربی 

  استفاده شده است.

  

  منابع مورد استفاده :  –ز

 مه سید مصطفی طباطباییانگلیسی/ جروان السابق، ترج –فارسی  -فرهنگ جدید عربی - 

 م.1973عربی)/ خلیل جرسال، انتشارات کتابخانه الروس، پاریس،- معجم العربی الحدیث(عربی - 

انگلیسی هانس ور/آذرتاش  - فارسی -فارسی براساس فرهنگ عربی -فرهنگ معاصر عربی - 

 1391آذرنوش، نشر نی، تهران، 

 1384تهران، فارسی/ عبدالنبی قیم، فرهنگ معاصر،  - فرهنگ معاصر عربی - 

 م.2005،  1العرف الطیب فی شرح دیوان ابی الطیب/ ناصیف الیازجی، دار االصادر بیروت، ج - 

 م.2005،  2العرف الطیب فی شرح دیوان ابی الطیب/ ناصیف الیازجی، دار االصادر بیروت، ج - 

 1387تاریخ االدب العربی/ حنا الفاخوري، انتشارات توس،  - 
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ز شرح برقوتی، دکتر علیرضا منوچهریان و مرتضی آیت اهللا زاده ترجمه و تحلیل دیوان متنبی ا - 

 1390،  1شیرازي، انتشارات امیر کبیر،ج 

ترجمه و تحلیل دیوان متنبی از شرح برقوتی، دکتر علیرضا منوچهریان و مرتضی آیت اهللا زاده  - 

  1390، 2شیرازي، انتشارات امیر کبیر، ج
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  فصل دوم:

  مبانی نظري
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  تعریف ترجمه  و نظرات مختلف درباره آن:
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تعریف، همواره از مقوله هاي دشوار است. چرا که در هرموضوع، به دست دادن تعریفی که به اصطالح  

جامع و مانع باشد کار آسانی نیست و همواره به هر شکل تعریف کنیم باز یک گوشۀ کار از چارچوب 

  .وانب کار را نمی پوشاندتعریف بیرون می ماند یا تعریف همه ج

 و مشتقات آن بپردازیم. ترجمه عمل تغییر یک متن یا ترجمه واژه خود به تا قبل از هر چیز الزم است

گفتاراز یک زبان به زبان دیگر است. این تنها تعریفی ابتدایی و عامیانه از لفظ ترجمه است. شخصی که 

 می قرار مطالعه مورد را ترجمه وروش علمی که اصولنامند و  می مترجم را عمالً درگیر کار ترجمه است

 کند آن را مطالعه می شود و شخصی که آگاه به این علم بوده و یا نامیده می ترجمه شناسی علم دهد

معموآلً در ترجمه، ما با دو زبان سرو کار داریم و در نتیجه مقایسه و  . گردد می اطالق اسشن  ترجمه

 شناسی بخشی از زبان شناسی مقابله ترجمه توان گفت که د. بنابراین، میشو مقابله دو زبان مطرح می

شود و  نامیده می کنیم معموالً زبان اول مبدأ زبانی که در آن زبان کار ترجمه را شروع می .است اي

 نیز دیگري واژه از عالوه بر واژه.شود می نامیده مقصد ،زبانی که ترجمه به آن ختم می شود زبان دوم

 که شخصی و باشد تفسیرمی یا تعبیر ترجمه، معنی به که است واژه آن که شود می استفاده ترجمه براي

بیشتر براي مترجمان شفاهی و  شود. امروزه واژه مفسرنامیده می یا مترجم دهد می انجام را کار این

 تعاریف» هترجم« واژه براي تعریف ترجمه و نقطه نظرات مختلف در این بارهد رو می همزمان به کار

  .کنیم می بررسی را مورد چند اختصار به اینجا در که است شده بیان فن متخصصان سوي از مختلفی

  1 :گونه تعریف می کند ترجمه را ایند جان کتفور

زبان (ترجمه جایگزینی مواد متنی است در یک زبان (زبان مبدأ) با مواد متنی معادل در زبان دیگر 

 د).مقص

 :رجمه را چنین تعریف می کندنیز ت یوجین نایدا

ترجمه عبارت است از پیدا کردن نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبان دهنده در زبان گیرنده، نخست از 

   2.لحاظ سبک لحاظ معنایی و دوم از

 :نیز می گوید پیترنیومارك

   3.کند یم جایگزین دیگر در زبان پیام همان با را ترجمه فنی است که یک پیام نوشتاري در زبانی

 :می گوید ورنر وینتر

 ترجمه کوششی است در جهت جایگزینی یک تجربه و یا فرمول خاصی از جهان پیرامون به زبان دیگر

 .یک ترجمه مثل پشت قالی فقط می تواند طرح کار را نشان دهد :معتقد است سروانتس

 :هم در دفاع از ترجمه آزاد خود می گوید کولی

                                                             
  60فی پور ساعدي، صطآمدي به اصول و روش ترجمه، کاظم لدر 1

 .، تابستان25، فصلنامه مترجم؛ سال بیستم شماره 1390صفارزاده،طاهره؛  2

 63درآمدي به اصول و روش ترجمه، کاظم لفی پور ساعدي، ص 3
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 .اي دیگر را نقل کند اي حرفهاي دیوانه خط به خط به این می ماند که دیوانه ترجمه کلمه به کلمه و یا

تعریف  می بینیم که مترجم خائن است :داند المثل ایتالیایی هم کامالً ترجمه را خیانت می و یک ضرب

 اند شده داده دست به تاکنون که هایی تعریف بیشتر و نیست اي ساده چندان کار ترجمه فنی و دقیق

 .گشاید نمی ترجمه کار در مترجمان مشکالت از يا گره هیچ عمالً که است نظري و کلی قدر آن باًغال

اي از کار ترجمه استنباط می کند که باز هم اغلب براي  هر مترجم پس از سالها ترجمه، تعریف تازه

 و مترجمان گونه رهنمود عملی در اختیار مشتاقان کار ترجمه نمی تواند هیچ خودش قابل فهم است و

اي از یک زبان به عنوان زبان مبدأ ، به  اگر ترجمه را به صورت برگردان نوشته یا گفته .دهد کارقرار تازه

ترین نوع این برگردان زمانی تحقق می یابد که تأثیر آن  مطلوب کنیم، تعریف مقصد زبان زبان دیگر یا

 به. شود منتقل نیز مقصد زبان شنونده ده یانوشته یا گفته در خواننده یا شنوندة زبان مبدأ به خوانن

 افزایش کوچکترین بدون مقصد زبان به مبدأ زبان از متنی برگردان از است عبارت ترجمه تر، ساده عبارت

توان  هیچ پیامی را نمی این تعریف اگر چه دقیق است اما عملی نیست زیرا. یا معنی صورت در کاهش یا

  زبانی به زبان دیگر منتقل کرد. بدون تغییر در صورت و معنی از 

  

  اهمیت ترجمه

با گسترش روز افزون علم و تکنولوژي، کتب و مقاالت نوشته شده در این زمینه نیز روز به روز رو به 

ها، مردم ناگزیرند که  رسانی و با توسعه چشمگیر علم در کلیه رشته در عصر اطالع فزونی نهاده است.

دهد، در ارتباط باشند و از آنها آگاهی  لفی که در جهان علم روي میمرتب با حوادث و جریانهاي مخت

رسانی را داشته باشند و یا این  این گونه است که بناچار یا باید خود توانایی استفاده از منابع اطالع یابند؛

بان از آن جا که امکان یادگیري ز مند شوند. که دست به دامان مترجمان شده و از متون ترجمه شده بهره

   گردد. بیگانه براي همگان میسر نیست لذا اهمیت کار ترجمه به نوعی مشخص می

اي موارد این گونه  شمگیري یافته است زیرا در پارهچخوشبختانه، بازار ترجمه در این چند سال اخیر رواج 

ه ایرانی بخصوص حرفی براي گفتن دارند و فکر و اندیش ي شود که تنها دیگران در آن زمینه استنباط می

 در این باره توانایی نداشته و قادر به طرح مسائل و سپس بیان آنها در قالب کتب و مقاالت تألیفی نیست

البته ما  ها همین گونه است هم در برخی زمینه هر چند که انصافاً تنها متکی به متون بیگانه است. و

اي، الزم و بایسته است  رفت در هر زمینههرگز منکر امر ترجمه و لزوم آن نیستم، زیرا معتقدیم براي پیش

که از مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در سایر ملل نیز آگاهی یابیم، ولی موافق آن هم نیستیم، که بازار 

دست به ترجمه آثاري - حال به هر منظوري-اي ترجمه چنان بی دروپیکر باشد که هر تازه از راه رسیده

اي موارد نیز  ننده فارسی زبان نه تنها چیزي تازه ندهد، که حتی در پارهاغلب سنگین و مهم بزند و به خوا

به دلیل غلطهاي فاحش و عام آگاهی کامل از موضوع، معلومات غلط و نادرست تحول خواننده بدهد و به 
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شاید «و»مترجم خائن است«گوید: المثل ایتالیایی می همان گونه که یک ضرب کند؛»خیانت«قولی به آنها

المثل و سخنی در میراث گفتاري ملتهاي مختلف(چه قدیم و چه جدید)، مثل  گفت که هیچ ضرببتوان 

  ) 3فن ترجمه، ص»(یتالیایی به موضوع ترجمه و مترجمان توجه نداشته استا المثل همین ضرب

هایی که از بسیاري  هاي امروزي نظري داشته باشیم، جداي از اندك ترجمه متأسفانه اگر به اکثر ترجمه

بینیم عدم آگاهی مترجم حتی از قواعد دستوري زبان مادري  کتابهاي تألیف شده نیز برتر هستند.می

خود، و نیز عدم توانایی در استفاده و ساخت ترکیبات و معادلهاي زیبا و خوب فارسی، آن چنان از کلمات 

البته  آن مراجعه کند؛ی در کنار دستش باشد و دائم به لغت جوید که خواننده باید فرهنگ غریب سود می

  . ح مورد نظر در کتاب لغت هم آمده باشدالاگر معنا و مفهوم کلمه و اصط

رسد که  به نظر می آید که چه باید کرد تا با این مشکالت کمتر مواجه شد؟ حال، این سؤال پیش می

واهند تاره به کار خ مند به فن ترجمه، و آنها که می ترین راه، این است که افراد عالقه بهترین و معقول

ترجمه بپردازند، در ابتدا جداي از کامل و خوب آموختن زبان، خارجی سعی کنند زبان اصلی خود را، 

البته نه در حد بسیار باالي آن، بلکه حداقل در حدي که قواعد دستوري آن را خوب بدانند، مورد مطالعه 

در  ا چندین بار بخوانند و در آنها تأمل کنند.قرار دهند و نیز سعی کنند آثار مترجمان بزرگ و برجسته ر

ارتباط با فن ترجمه نوشته شده و  این میان استادان برجسته فن ترجمه و نیز کتب و مقاالتی که در

  .اي باشد تواند راهنماي بسیار خوب وارزنده شود، می می

  

  پیشینه تاریخی ترجمه :

توان در سه هزار سال قبل از میالد و دوران  می ) اولین ردپاي ترجمه را1988به گفته پیتر نیومارك(

) یافت شده  Elephantineهایی به دو زبان در منطقه الفاتین( پادشاهی مصر باستان دید که نوشته

هاي روي پوست از  ها به دو زبان به صورت سنگ و یا نوشته است. الزم به ذکر است که نظیر این نوشته

 باشند. ز یافت شده و موجود میپادشاهان ایرانی قبل از میالد نی

 به شخصی  گردد. در آن زمان قبل از میالد برمی 240اما شروع ترجمه به صورت رسمی به حدود سال 

. برگرداند التین به یونانی از را هومر   اثر» ادیسه« ) متن  Livius Andricus( آندریکوس لیویوس نام

 نیازهاي رفع منظور به یهودي علماي از تن هفتاد توسط تورات ترجمه نیز میالد از قبل دوم قرن در

انجام شد. ترجمه انجیل نیز به زبانهاي التین،  کردند می تکلم التین زبان به که اسکندریه یهودي جامعه

 « هاي ترجمه عمدتاً ها ترجمه نوع این که بود شده شروع آن از بیشتر کمی ارمنی و  سریانی ، قبطی

الفظی از انجیل در قرن  ) یک ترجمه تحت Saint Jerome( قدیس جرم هاتن.  بودند »کلمه به کلمه

 انتقادات همین واقع در. شد واقع مذهبیون و مترجمان  چهارم میالدي به عمل آورد که بسیار مورد انتقاد

در قرون وسطی(  .شد ترجمه مبانی و اصول تعیین لزوم و ترجمه شیوه سر بر بحث سرآغاز ها مخالفت و
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در قرن  .رم تا چهاردهم) ترجمه در اروپاي غربی منحصر به مباحث، مقاالت و متون مذهبی بودقرن چها

 کالسیک آثار ترجمه مرکز واقع در که شد دایر »دارالحکمه « نام به مرکزي  نهم و دهم میالدي در بغداد

 فتح با که دوازدهم  ندر قر .بودند االصل ایرانی مترجمان این از زیادي  عده و بود عربی زبان به یونانی

آثار اسالمی به زبان  ترجمه براي مرکزي گرفتند، قرار تماس در غرب و اسالم مسلمانان، دست به اسپانیا

  التین و آثار یونانی به عربی در آنجا دایر شد.

با پیدایش رنسانس پرداختن به کار ترجمه در جوامع فرهنگی اروپایی غربی از هر سو رواج گرفت در این 

ران، ترجمه انجیل از مسائل و معضالت عمده به شمار می رفت. اولین ترجمه کامل از انجیل به زبان دو

  میالدي به عمل آمد. 1384تا  1380انگلیسی توسط ویکلیف بین سالهاي 

شوند. در  تا قبل از قرن نوزدهم عمده مطالب ترجمه شده به مسائل مذهبی، ادبیات، یا فلسفه مربوط می

اي یک جانبه جهت ارتباط بین دانشمندان و متفکران دنیا نقش ایفا  ترجمه به عنوان وسیله قرن نوزدهم

  .دادند لقب » ترجمه عصر « را آن که جائی تا شد، بیشتر مراتب به ترجمه نقش   کرد و قرن بیستم می

  

  تاریخچه ترجمه در ایران

شد . این موسسه آموزشی در زمان عباس کار ترجمه در کشور ما با ترجمه کتابهاي درسی دارالفنون آغاز 

میرزا و به پیشنهاد روشنفکران و آزادیخواهان تأسیس شد و هدفش کسب تمدن و علوم مغرب زمین بود 

و لذا به استخدام معلمین خارجی اقدام کردند. کتب درسی به زبان خارجی در زمینه علوم ، ادبیات ، 

تهیه و به فارسی ترجمه می شدند. از آنجایی که  تاریخ ، پزشکی و مهندسی با کمک همین معلمین

شدند، زبان فرانسه در مملکت رایج شد و با گسترش آن آثار  محصلین بیشتر به فرانسه اعزام می 

 ، روسی آلمانی، مانند زبانها دیگر از هایی ترجمه آن کنار در و شد ترجمه فارسی به فرانسوي  نویسندگان

  .گرفت صورت فارسی به نیز انگلیسی و ، پرتغالی اسپانیایی، مجاري، لهستانی،

 )  Mollierتوان به نمایشنامه مردم گریز لیر( از نخستین کتابهاي ترجمه شده ادبی در آن زمان می

شارل « و » پطر کبیر« اشاره کرد که از فرانسه به فارسی ترجمه شد. در ضمن دو کتاب تاریخی

پس کار  میرزا رضا مهندس به فارسی ترجمه شدند. از آننیز به سفارش عباس میرزا توسط » دوازدهم

السلطنه پرکارترین مترجمان آن   ترجمه رونق بیشتري یافت و محمد طاهر میرزا و محمد خان اعتماد

  1 دوره بودند.

 روزافزون گسترش و گرفت دوم زبان عنوان به را فرانسه جاي  پس از جنگ جهانی دوم، زبان انگلیسی

کسانی هستند که از زبان فرانسه  اغلب ما مترجمان بهترین هنوز ادبیات قلمرو در این، وجود با. یافت

  است.» محمد قاضی« ترجمه کرده اند و نمونه بارز آن 

                                                             
  63صپور ساعدي، لطفی درآمدي به اصول و روش ترجمه، کاظم  -  1
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  انواع ترجمه : 

نظران در تقسیم انواع ترجمه، انواع متفاوتی را عنوان کرده اند؛ به چند نمونه از انواع تقسیم بندي  صاحب

  ناسان بر آنها اتفاق نظر دارند  اشاره می کنیم:که اکثر زبانش

  ترجمه تحت الفظی:

ترجمه تحت الفظی زمانی صورت می گیرد که صورت هاي زبان مبدا تا حد امکان حفظ شود,حتی اگر آن 

صورت ها طبیعی ترین صورت حفظ مفهوم متن اصلی باشد.گاهی اوقات ترجمه تحت الفظی را ترجمه 

نام دقیق تر ولی نه چندان معروف این شیوه  ل ترجمه معنا به معنا) هم می نامند.لفظ به لفظ (نقطه مقاب

ترجمه معادل صورت است. از آنجا که در ترجمه تحت الفظی صورت هاي زبان مرکز توجه قرار ، ترجمه

چون معنی نه تنها در ، گاهی اوقات بعضی از جنبه هاي معنایی این صورتها از دست می رود. می گیرد

کاربرد اصطالحی واژه ها و تاثیر ، عبارات، ت هاي واژگان منفرد وجود دارد بلکه در ارتباط با واژه هاصور

اغلب در متن ها و  نیز بافتهاي تاریخی و فرهنگی آن زبان قرار دارد. واژه ها و شنونده –رابطه گوینده 

ی این تفاوت ها را در نظر ولی ترجمه تحت الفظموقعیت هاي مختلف، معانی متفاوتی ارائه می دهند. 

  نوع ترجمه محسوب نمی شود.  ترجمه تحت الفظی معموال دقیق ترین بنابراین ی گیرد.من

  ترجمه آزاد 

در این نوع ترجمه جمالت و عبارات متن اصلی به دلخواه مترجم پس و پیش می شود و گاه مطالبی غیر 

جمه آزاد در واقع به نوعی خروج از سیاق عبارت از گفته هاي مولف بر آن افزوده و یا کاسته می شود. تر

عبارت گوینده ي زبان مبدأ است و دامنه ي آن تا بدانجا پیش می رود که ممکن است با اقتباس از 

نوشته مولف، مطالب وي چندین برابر متن اصلی افزایش می یابد و چه بسا در این مسیر، کتاب یکصد 

افزایش می یابد. در این حالت برخی پیشنهاد می کنند مترجم صفحه اي پس از ترجمه به چندین برابر 

ترجمه «را قید کند اما گروهی دیگر معتقدند عبارت » ترجمه و اقتباس«در صفحه ي اول کتاب ، عبارت 

وافی به مقصود است. زیرا اصل مطالب، زائیده فکر و اندیشه نویسنده اصلی است نه حاصل تفکر » ي آزاد

این ترجمه ها، با حفظ اصل معنا و مقصود مولف، مطالبی بیان می شود که در اصل  مترجم. در واقع در

  1 کتاب نیست ولی در اساس با ان مطابق است و حول محور کالم مولف دور می زند.

ترجمه ي آزاد بیشتر مناسب تئاتر، شعر و در مواردي متون ادبی است. ترجمه ادبی کلیله و دمنه تقریباً از 

  زاد ارزشمند به شمار می رود.ترجمه هاي آ

  الف) ترجمه تفسیري

                                                             
  120دی درخشان، صدرباره زبان فارسی، مھ -  1
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اصطالحی ناشایست است که بعضی افراد براي اشاره به شاخه اي از ترجمه آزاد است و ترجمه تفسیري 

ترجمه اي به کار می برند که شامل تفسیر معنی متن اصلی است تا صرفا ترجمه متن اما از آنجا که 

غیر ممکن است( و تعیین معنی در تعریف,همان تفسیر متن به  ترجمه هر متنی بدون تعیین معنی آن

شمار میرود),این اصطالح از نظر فنی نامی بی مسمی به شمار می رود اما در صورتی که خود این اصطالح 

مورد تفسیر قرار گیرد تا حدودي معنایی منطقی پیدا می کند. در این صورت به میزان تفسیري اشاره 

از نظر چنین منتقدانی  رجم مطرح می شود و منتقد آن را بیش از حد لزوم می داند.دارد که از جانب مت

اصطالح ترجمه تفسیري لزوما مترادف با کاربرد اصطالح مشکل آفرین نسبتا مشابهی به نام تاویل است.به 

لمرو عنوان نمونه یکی از کابرد هاي منطقی این اصطالح زمانی است که مترجمی اطالعاتی را خارج از ق

متن در متن شخصی که باید ترجمه شود,بگنجاند. چنین اطالعاتی اگر به مطالعه معانی ضمنی متن 

  .مربوط شود به جاي دیگري مثال به شرح و تفسیر تعلق دارد تا به خودترجمه

  ب) ترجمه تلخیصی

وه بر ترجمه زواید این نوع ترجمه را باید از انواع ترجمه آزاد به حساب آورد زیرا مترجم سعی می کند عال

و اضافات را نیز حذف کند تا چکیده اي از اثر مولف به زبان مقصد برگرداننده شود و چه بسا ممکن است 

کتاب هزار صفحه اي در یکصد صفحه خالصه شود. امروزه به دلیل فرصت اندك خوانندگان مخصوصاً 

این نوع ترجمه را نمی توان ترجمه  عرب زبانان گرایش به ترجمه تلخیصی رو به فزونی گرفته است گرچه

  دقیق دانست اما به هر حال توانسته در میان انواع ترجمه جایگاهی براي خود پیدا کند.

  ترجمه شعر

شعر به دلیل محدودیت هاي مختلف که به آن اشاره خواهد شد تقریباً غیر ممکن است. زیرا  هترجم

واقع همان جوهر اصلی شعر است. به همین  ترجمه شعر، یعنی تغیر موجودیت و شکل ظاهري که در

دلیل برخی در مقابل این نوع ترجمه به شدت موضع می گیرند و با برشمردن دالیلی امکان آن را منتفی 

می دانند. دکتر صالح الصاوي با بیان اینکه ترجمه شعر هیچ گاه با اصل منطبق نیست، می نویسد: 

ت کمک نمی گیرد بلکه به ماوراي آن، یعنی عالم ترنّم و نغمه ((شاعر، تنها به قصد بیان معنا از کلما

  1...  پردازي می اندیشد

      عانی پدید می آورد که در حالتی خاص تجلّی پیدا مبارك بین دنیاي الفاظ و دنیاي م شعر پیوندي

قدر  می کند حالتی که براي شاعر قابل تکرار نیست. کودك دوبار متولد نمی شود کودکان دوقلو هر

شباهتشان به هم نزدیک تر باشد باز هم با یکدیگر اختالف دارند. ترجمه و اصل هم اینگونه اند، بر این 

  اساس اگر سخنم اجحافی در حق شاعران نبود شعر را امري توفیقی می دانستم. ....)) 

  

                                                             
  17- 18العدمیه فی شعر مواطن الغربه: نقد لقصیده((هرگز هیچ)) ص   - 1



14 
  

  محدودیتهاي ترجمه شعر

  الف) محدودیت وزن، قافیه و موسیقی

یقی درونی یکی از موانع عمده در ترجمه شعر است. زیرا شعر عموماً متکی محدودیت وزن، قافیه و موس

بر وزن عروضی، قافیه و موسیقی است که هیچ یک قابلیت ترجمه شدن را  ندارند و در صورت ترجمه 

شدن، عالوه بر تغییر ساختار بیت، وزن و موسیقی نیز مختل می شود، گرچه ترجمه شعر به شعر هم 

  محسوب می شود، اما با وجود آن، هیچگاه نتوانسته جایگزین اصل باشد.نوعی ابداع گري 

پرداختن به وزن، قافیه و موسیقی مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه و آشنایی کامل با دو علم عروض 

  قافیه است که در اینجا نمی توان به همه ابعاد آن پرداخت. 

  ب) محدودیت در انتقال صنایع ادبی

و مناسب شعرا از صنایع ادبی عالوه بر زیبایی بخشیدن به شعر بیانگر مهارت آنان در نیکو  استفاده به جا 

سرودن شعر است ترجمه صنایعی چون توریه، ایهام، مقابله، جناس، تضاد، مراعات نظیر، ارصاد، تجرید، 

  مشاکله، لف و نشر وغیره محدودیت هایی در مسیر ترجمه ي شعر ایجاد می کند.

  انجام شده نوع ترجمه 

همانطور که مالحظه می شود ترجمه کتاب مع المتنبی توسط نویسنده تواناي مصري طه حسین تألیف 

گردیده و در نگارش این کتاب از ظرافت ها و مترادف هاي گوناگونی استفاده کرده همچنین مقدار قابل 

ین امر موجب گردیده که بیت شعر می باشد در آن گنجانده است و ا 400مالحظه اي شعر که قریب  به 

ترجمه آن را تا حدودي زیادي با مشکل مواجه گردد زیرا که ترجمه شعر و آن هم اشعار دوره عباسی که 

یباً غیر ممکن است. در عین حال در ابیات شعري متنبی ربدون مراجعه به کتب تفسیر آن کاري تق

ورت لفظ به لفظ مفاهیمی بی معنا و غیر اصطالحات و تعابیري  به کار رفته که نتیجه ترجمه آنها به ص

قابل درك براي خواننده فارسی زبان است به همین منظور در این ترجمه از چند نوع ترجمه به صورت 

تلفیقی استفاده شده است. از جمله ترجمه ي آزاد ، معنایی و ترجمه شعر که در جاي جاي ترجمه، با 

 .شدت و ضعف بکار گرفته شده است
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