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  فصل اول :
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  مقدمه - 1- 1

در راستاي مطالعه ي موضوعات متعدد و بررسی اجمالی برخی از آنها ،به موضوع مقامات و هنر 

هنر هم در ادبیات فارسی و هم در ادبیات عربی حائز  مقامه نویسی برخورد کردم و با توجه به اینکه این

اهمیت است. تصمیم گرفتم که موضوع پایان نامه ام را به ترجمه اثري در این موضوع  اختصاص دهم . 

شوقی ضیف شدم. اطالعات من در این زمینه بسیار اندك ›› المقامه‹‹با مطالعه در این زمینه ،متوجه کتاب 

بار و به عنوان یک مخاطب عادي ،مطالعه ي این کتاب را آغاز کردم ،محتوا و  بود و وقتی براي اولین

اطالعات جالب و کامل آن ،و همچنین قلم رسا و شیرین دکتر شوقی ضیف ،مرا به خود جلب کرد . 

مطالعه ي این کتاب عالقه ي مرا به موضوع مقامات دو چندان کرد. وقتی در مسیر ترجمه ي کتاب قرار 

وجه شدم که موضوع مقامات جزئیات خاص خود را دارد و مفهوم آن فراتر از آن چیزي است گرفتم .مت

  که من تصور می کردم.

به دلیل عدم اشنایی با اصطالحات کتاب ،شروع ترجمه برایم سخت بود ، اما رفته رفته با کلمات و 

بود سعی کردم که لغات و اصطالحات خاص موجود در کتاب آشنا شدم و تا آن جایی که در توانم 

ترجمه اي دقیق و روان از کتاب را ارائه دهم که البته این کار بدون یاري اساتید و بدون مراجعه به کتاب 

هاي مختلف از جمله لغت نامه ها میسر نمی شد. ترجمه به روش هاي مختلفی انجام می شود که من از 

برگزیدم . چرا که این روش در عین حال  معنایی را -میان این روش ها،روش ممزوج از ترجمه ارتباطی

که مخاطب محور می باشد ،به نویسنده نیز توجه دارد و اساس کارم را بر این قرار دادم که در کنار انتقال 

صحیح مفاهیم ،شرط امانت را نیز رعایت کنم و از فکر و ایده ي نویسنده منحرف نگردم تا حد امکان 

طلب ایجاد کند که متن اصلی دارد .در پایان امید این دارم که توانسته ،ترجمه ام همان تاثیري را در مخا

  باشم به خوبی از عهده این امر بر آیم و براي جویندگان علم و دانش گام مفیدي برداشته باشم.

این پایان نامه شامل چهارفصل است که فصل اول از (مقدمه،بیان مسئله ،هدف و ضرورت تحقیق 

جراي طرح ) تشکیل شده و در فصل دوم از انواع ترجمه و نظریات نظریه ،پیشینه تحقیق ،روش ا
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پردازان صحبت به میان آمده است و فصل سوم آن شامل ترجمه کتاب و نقد رویکرد تالیفی نویسنده 

  است.و فصل چهارم را به نتیجه گیري اختصاص داده ام.

با  آقاي دکتر شهریار گیتی که ودر پایان از زحمات اساتیدم بویژه آقاي دکتر عادل آزاد دل 

  راهنمایی هاي بی دریغشان مرا در ترجمه کتاب یاري نمودند،سپاس گزاري می کنم.
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  بیان مساله - 2- 1

یکی از اهداف مهم ترجمه انتقال فرهنگ و اندیشه است براي اینکه این روند انتقال به خوبی و در  

مسیر درست انجام گیرد ،بایستی ایده و فکر اصلی نویسنده حفظ گردد . با ترجمه ي موضوعات مختلف 

براي ترجمه  اطالعات ارزشمندي به خوانندگان زبان مقصد منتقل می گردد هر قدر که موضوع انتخابی

  .غنی تر باشد توجه خواننده به میزان بیشتري به آن جلب می شود

هنر مقامه نویسی یکی از موضوعات مشترك میان زبان فارسی و عربی است این هنر در دوره اي از 

ادوار نثر فنی پا به عرصه ي وجود گذاشته که نثر نویسی در غایت تکلف و تصنع بوده است و 

آن بوده اند تا موضوع جدیدي را ابداع کنند که در قالب آن بتوانند اقتدار لغوي و نویسندگان در پی 

  مهارت خویش را در به کار گیري صنایع لفظی و اسلوب هاي مختلف زبانی به ظهور برسانند.

از جمله پژوهش هایی که به بررسی مقامات عربی از زمان پیدایش تا زمان معاصر پرداخته است  

م) وي  1954تالیف دکتر شوقی  ضیف است که  در چهار بخش تدوین گشته است. (›› هالمقام‹‹کتاب 

به شکلی اختصاصی به موضوع مقامات ،سیر تاریخی این هنر ،معناي لغوي و اصالحی ،اهداف تالیف آن 

و موضوعات متعدد موجود در آن پرداخته است و در هر بخش با ارائه ي نمونه مثال هاي متعدد،در 

یسنده و زندگی نامه ي وي و ارتباطش با سایر افراد مشهور،اطالعاتی ارزشمند را ارئه می دهد. مورد نو

شیوه کار وي در هر بخش به این صورت است که در ابتدا اطالعاتی در مورد نویسنده ي مقامات و 

دیگران  دوران زندگی اش می آورد و بعد در مورد مقامات تدوین شده توسط وي و تاثیر پذیري از آثار

یا تاثیر گذاري بر آنها و همچنین موضوعات  و محتواي آن سخن می گوید و به شکلی عمیق و دقیق و 

با ارئه ادله هاي محکم ،اقدام به مقایسه ي مقامات با آثار برجسته ي دیگر می کند. به طور مثال: هزارو 

  یک شب ،احادیث چهل گانه ي ابن درید و....
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جهت در خور تحسین است که هم به مقامات کالسیک و هم به  فعالیت شوقی ضیف از این

مقامات معاصر پرداخته است و در واقع باید گفت که فعالیت وي،استنادي و مبتنی بر دالیل و مدارك می 

  باشد .

این کتاب ارزشمند می پردازد تا  معناییبهترجمه–این پایان نامه با اتخاذ رویکرد ترجمه ي ارتباطی 

یکی از پژوهش هایی را که در حوزه مقامه نویسی عربی تدوین یافته است ،در اختیار  از این طریق

  پژوهشگران قرار دهد.

  

  هدف و ضرورت تحقیق- 3- 1

که در حیطه ي مقامات عربی از آغاز پیدایش تا ›› المقامه‹‹با توجه به مطالب جامع و کامل کتاب  

زشمند بسیاري اشاره شده و همچنین با توجه به زمان معاصر تالیف شده و در آن بر کتب مختلف و ار

پژوهشگران  ياینکه موضوع مقامات موضوعی پر سابقه  است و از جمله موضوعاتی می باشد که برا

مهم است .و دانستن روند مقامه نویسی و تاریخچه ي آن  در خور اهمیت  یو عرب یعرصه زبان فارس

کمک کند و گردآوري آنها در یک کتاب جامع و کامل  است و می تواند به اهداف پژوهشی و تحقیقاتی

،باعث سهولت دستیابی به آنها می گردد و امکان مقایسه و ارزیابی آنها و همچنین تطبیق مقامات فارسی 

و عربی را فراهم می نماید،چرا که زبان و ادبیات فارسی و عربی قرابت زیادي دارند و در مسیر و تحول 

هم سو هستند و نیز نقد رویکرد تالیفی نویسنده هم به درك بهتر و عمیق تر  مقامه نویسی هم تقریبا

مطالب و متن کمک فراوانی می کند و سبک و سیاق نویسنده را به خوبی بیان می دارد و باعث می شود 

  که خواننده به راحتی با متن کتاب ارتباط برقرار کند. لذا ،ترجمه ي این کتاب ضروري به نظر می رسد.
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  پیشینه ي تحقیق - 4- 1

در حوزه مقامه نویسی،مقاالت و کتابهاي بسیاري نوشته شده که از جمله آنها می توان به کتاب 

اشاره کرد وي همچنین مقاالتی نیز در  )1393(نشر میترا ،اثر دکتر سیروس شمیسا›› سبک شناسی نثر ‹‹

اري مقامات حمیدي و گلستان سعدي و تحلیل محتوایی و ساخت‹‹این زمینه دارد به طور مثال : مقاله 

  و)163 -141،از صفحه (1393، 14،شماره  4(مقاله ›› واکاوي ریشه هاي آن دو در ادب عربی

 125از صفحه( 2،شماره 26(دوره مقامات حریري و حمیديدر ››گفت و گو‹‹عنصر بررسی تطبیقی ‹‹ 

فن مقامه ‹‹زمینه مقاله اي تحت عنواناست و گروه زبان و ادبیات متوسطه ي شهر رضا در این ›› )143-

  منتشر کرده اند.و...)158- 139،از صفحه( 1392، 16،شماره  8(مقاله ›› نویسی

  تا آنجایی که بررسی و مطالعه کردم ،ترجمه اي از این کتاب پیدا نکردم.  ››المقامه‹‹در مورد کتاب 

  

  روش اجراي طرح - 5- 1

ویکرد تالیفی نویسنده از روش کتابخانه اي استفاده جهت اجراي طرح و تحقق امر ترجمه و نقد ر

کرده ام . بدین ترتیب که در امر ترجمه با مراجعه به واژه نامه ها و فرهنگ هاي اصطالحات روز سعی 

کردم که با واژه هاي دشوار متن آشنایی پیدا کنم و با انطباق دادن آنها معادل مناسبی را انتخاب کنم ،چرا 

ی در ترجمه حائز اهمیت است و با انتخاب واژگان درست ،بهتر می توان مفهوم و روح که امر واژه گزین

  زبان و متن را حفظ کرد.

پس از اتمام کار ترجمه با مراجعه به آن در فواصل زمانی مختلف اقدام به رفع اشکاالت موجود در 

و یک دست را ارئه  ترجمه کردم و با تصحیح جمالت از نظر نگارشی ،سعی کردم تا ترجمه اي روان

دهم و در مرحله ي آخر با بهره گیري از کتاب هاي مرتبط با موضوع ،اقدام به نقد رویکرد تالیفی 

  نویسنده کردم که از این روش تحت عنوان روش کتابخانه اي یاد می کنند.
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  فصل دوم:

  مبانی نظري
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  مقدمه - 1- 2

انسان  دو اولیه ترجمه را باید به زمانی نسبت داد که ،تاریخترجمه،تاریخچه نسبتا پر سابقه اي دارد

نا هم زبان بهم رسیده اند،به این معنا عمر ترجمه شفاهی نسبت به ترجمه کتبی بسیار قدیمی و دراز 

)اولین ردپاي ترجمه را می توان در سه هزار سال قبل از میالد و 1988است. به گفته ي پیتر نیومارك (

تان دید که نوشته هایی به دو زبان در منطقه ي الفاتین یافت شده است ( لطفی دوران پادشاهی مصر باس

  ) 52: 1391پور ساعدي،

قبل از میالد برمی گردد . در آن زمان  240کتبی به صورت رسمی به حدود سال رجمه اما شروع ت

قرن دوم قبل از میالد اثر هومر را از یونانی به التین برگرداند . در ›› ادیسه‹‹شخصی به نام لیویوس متن 

نیز به منظور رفع نیازهاي جامعه ي یهودي ،تورات به زبان هاي التین ،سریانی و ارمنی ترجمه شد ؛ که 

بودند که این امر انتقاد مترجمان و مذهبیون را به دنبال داشت ›› کلمه به کلمه‹‹عمدتًا این نوع ترجمه ها 

بحث بر سر شیوه ي ترجمه و لزوم تعیین اصول و مبانی . درواقع همین انتقادها و مخالفتها سرآغاز 

  ترجمه شد.

با گسترش مسحیت کار ترجمه نقش مذهبی به خود گرفت به طوري که در قرون وسطی(قرن چهارم تا 

نوزدهم چهاردهم) ترجمه در اروپاي غربی منحصر به مباحث ،مقاالت و متون مذهبی شد.پس ،تا قبل از قرن 

ه در حیطه ي مسایل مذهبی و فلسفی بود تا اینکه در قرن نوزدهم ترجمه به عنوان عمده مطالب ترجمه شد

وسیله اي یک جانبه جهت ارتباط بین دانشمندان و متفکران دنیا نقش ایفا کرد.و در قرن بیستم نقش آن به 

 1384یاد می کنند .(شکیب انصاري،›› عصر ترجمه‹‹مراتب بیشتر شد تا جایی که از این قرن تحت عنوان

:353(  
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شروع رسمی ترجمه در میان اعراب ،به روزگار پیامبر اکرم (ص) بر می گردد. زیرا حضور سلمان 

فارسی و دیگر مسلمانان غیر عرب در صدر اسالم و ارسال سفرا از جانب پیامبر به سایر کشور ها از جمله 

جري ،امویان فعالیت هایی در زمینه ي ایران و روم نیاز به ترجمه را ملموس تر می کرده است. در قرن دوم ه

ترجمه آثار ارسطو انجام دادند که مقدمه خوبی براي ادامه نهضت ترجمه در عصر عباسی شد. در این 

عصر،نیاز به ترجمه عینی تر شد زیرا عباسیان با حمایت ایرانیان به قدرت رسیده بودند. و پست هاي مهم را در 

اد هاي مختلف با زبان هاي متعدد در بغداد  اجتماع کرده بودند .شوقی اختیار داشتند.واز سوي دیگر ، نژ

کار ترجمه که آغاز نهضت و تحولی بزرگ بر اندیشه ي عربی به حساب می ‹‹ضیف در این زمینه می نویسد:

تاسیس شد و در آن مترجمان به ترجمه آثار مشهور و ›› دارالحکمه‹‹آید،آنچنان باال گرفته بود که بخاطر آن 

ارزشمند علمی ،فلسفی ،پزشکی  ،ریاضی ،ادبی و نجومی ملل متمدن آن عصر پرداختند و بدین سان تحولی 

 )11- 13: 1386معروف،››(بزرگ در فکر و اندیشه ي عربی ایجاد کردند.

سیر و روند ترجمه در ایران نیز فراز و نشیب زیادي به خود دیده که پژوهشگران در این زمینه از 

  ه میان آورده اند : دو نهضت سخن ب

.نخستین نهضت از قرن سوم و با ترجمه ي آثار یونانی در ایران آغاز می شود.و در قرن چهارم به 1

  مشهور است ›› ابن سینا‹‹و ››فارابی‹‹اوج می رسد.تاثیرات این نهضت بر آثار کسانی چون 

اوانی بر جامعه و ادبیات .نهضت دوم از اوایل دوره ي قاجار  آغاز می شود و تاثیر مستقیم و فر2

می شود.که تاثیرات ژرف ›› انقالب مشروطه ‹‹ ایران می گذارد و موجب بروز اتفاقات بزرگی چون

ترجمه بر شرایط سیاسی و زندگی اجتماعی در این دوران جاي بحث و تامل دارد .در این دوران افراد 

وپایی مثل آلمانی،روسی و لهستانی و فارسی بسیاري به فرانسه اعزام شدند و آثار ادبی دیگر زبان هاي ار

ترجمه شدند.پس از پیروزي مشروطه هم این روند ترجمه ادامه داشت و تحوالت گسترده اي در ادبیات 
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›› ادبیات مشروطه‹‹ایران ایجاد کرد تا جایی که امروزه در ادبیات ایران با بخش مهمی تحت عنوان 

  مواجه هستیم.

اي بسیاري در زمینه ي ترجمه ي علوم و ادبیات و هنر ها وجود دارد امروزه موسسات و سازمان ه

تماسهاي بین المللی و نیاز هاي علمی ،فرهنگی و  ازدیادزبان هاي زنده دنیا ترجمه می کنند، یکه به تمام

اجتماعی و رقابت هاي تجاري و اقتصادي قرن حاضر ایجاب میکند که کلیه مدارك ،کتاب ها ،اسناد 

تحقیقات علمی به اکثر زبان هاي زنده دنیا ترجمه شوند تا از این طریق اقوام ملت ها بتوانند ،مقاالت و 

پس باید نتیجه گرفت که ترجمه نقش بارزي از فرهنگ و دست آورد هاي علمی همدیگر استفاده  کنند؛

  . در ارتباط ادبی و فرهنگی دارد
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  صل سوم:ف

  ترجمه ي کتاب -بخش اول

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه-1- 1- 3

با انواع ساخت  يبا توجه به آنکه عبارت است از آموزش وآشنا ساختن متعلم مبتد یسینو مقامه

وبا  نیمز عیکه به نقش ونگار بد ییرود؛ساختها یبه شمار م یعرب اتیآثار در ادب نیمهمتر ان،ازیب يها

آنها وابعاد  یلفظ يبه هم وبرابر ها کینزد يسجع آراسته شده اند.ودر کاربرد آن ،به انواع ساختها

  را داشته است. يا ژهیآنها توجه و ییوانطباق آوا
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 یعلم يکه دارا يریحر يفن آماده وهموار کرده،وبعد از و نیظهور ا يالزمان راه را برا عیبد

کرد  نیاز گذشتگان تب شیرا ب یسیبود،اصول وقواعد مقاله نو يقو یانیمنسجم وب ينوشتار ع،سبکیوس

وخارق العاده گشت،که در طول  زیشگفت انگ يمعجزه ا ،همچونيفن را به اوج رساند ومقامه و نیوا

  وهم طراز آن نخواهد شد. ابدی ینم ي)بر آن برتري(مقامه ا ياثر چیزمان ه

ومطالعه وحفظ آن پرداخته،وهمچون  یبه بررس انیوادب انی،دانشجو یعرب يسراسر کشورها ودر

 هی:کنالیقب ،ازیمربوط به صناعات ادب يها يخواند ند.ودشوار یم ییبایآن را به نحو ز ینید يسرود ها

آنان  نیاز تحس انعخود به کار برده بود،م يآنها را در مقامه  يریکه حر ییها ستانیچ اناً یها ومثل ها واح

  فرود آوردند واز آن شگفت زده بودند. میدر برابر آن ،سر تسل وستهینسبت به آن نشد،بلکه پ

موفق  شهیگرفتند،اما هم شیپ یسیکردند وروش او را در مقامه نو دیتقل يریاز حر ياریبس افراد

 یضعف در فن کتابت،نم لیگرفتند.چرا که به دل یتر از او قرار م نییپا يشدند ودر درجه ا یظاهر نم

 نیدر طول نه قرن،در ا ي،نام و لیدل نیدر آن اوج گرفته بود،پرواز کنند .وبه هم يکه و یتوانستند در افق

  درخشد وفروزان است. یعرصه م

 یب یگذاشت وبه شکل یسیمقامه نو يدر لبنان پا به عرصه  یازجیال فیدر قرن گذشته،ناص نکهیا تا

 ییبرسد،چرا که توانا يوابتکار و شرفتیوپ يریحر يحال،نتوانست به پا نیکار پرداخت.با ا نیبه ا رینظ

 گانهیفن، نیهمچنان در ا يریمقدر شده بود که حر نیکه چن یی،در وجودش نبود.گو يریواستعداد حر

  ندارد. يتوان رقابت وبرابر يبا و یباشد وکس رینظ یروزگار وسر آمد ب ي

بکشم  ریمرحله اش به تصو نیآن تا آخر ییفن را،از مراحل ابتدا نیکتاب تالش کرده ام تا ا نیا در

پژوهشگران مختلف عرب وشرق شناسان در مورد  يمطالعه وپژوهش،به نوشته ها نیوشرح دهم ودر ح

اثر  نیدر آوردم. ا ریتحر يکتابچه را به رشته  نیآنها،ا یمراجعه کنم وبه لطف تمام سانیمقامه ومقامه نو

فن ومداومت بررجوع به  نیبه آنکه در وجودشان شوق مطالعه ا دیام م،باینما یم میرا به جوانان تقد

با  یثروت لفظ نیکنند وا دایودر آن مهارت پ رندی.تا افسار زبان به دست گزدیصفحاتش را بر انگ یتمام
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در کنار لفظ  وایولفظ ش گریگوهر د ناردر ک ياش،همچون گوهر دهیبه نظم کش يها یها وآراستگ ییبایز

 کینو،صاحب  یادب يومضمون ها دیشود؛وآنها در کنار فرهنگ جد ریسمت آنان سراز گر،بهید ییوایش

 نیدارم که جزءپژوهش اندك در ا یفراوان شوند.واذعان م یودست آورد لفظ عیوس یزبان ي نهیگنج

  است. گر لیگر وتسه تیننوشتم وقطعاًخداوند هدا يزینه،چیزم

  

  ››مقامه«يکلمه  يمعنا-2- 1- 3

  يلغو يمعنا

 ایمجلس  يمعنا ،بهی:گاهمیابی یدر دومعنا م را»مقامه«ي م،کلمهیرجوع کن یبه شعر جاهل اگر

  :دیگو یم يخورد،و یبه چشم م ریزه يشد،همان طور که در سروده ها یاستعمال م لهیانجمن قب

مجالس  نیشود که،سخن وعمل افراد از ا یبا شکوه برگزار م ییآنها مجالس وانجمن ها انیم در

  .ردیگ ینشأت م

  :دیگو یم دیشد.لب یانجمن استعمال م ایمجلس  نیجماعت موجود در ا يبه معنا زین یوگاه

 ستادهیهستند که مقابل در گاه پادشاه ا ییهمچون جن ها ییکه گو یجماعت گردن کلفت اریبس چه

  اند!

مجلس است ودر دوره  نیافراد موجود در ا ایمجلس  يدال بر معنا یکلمه از عصر جاهل نی.ا پس

   ووعظ کنان ستادهیاو ا ریغ ایو فهیمجلس که در آن شخص در مقابل خل يکلمه به معنا نیا زین یاسالم ي
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Officials of one of the arts, literature, prose fiction in Arabic in the form of training 

techniques with the aim of speech and prose were written by Badi'ozaman 

Hamadani.rhyme, pun and has been expressed. Including major works from the beginnings 

to the present day is to review the book (Almqamh) is written by Shoghi Zyf, he presented 

the book Badi'ozaman officials, Hariri and other officials and Yazjy and their review of the 

various aspects as a matter of style and expression characteristics of each of them, mind 

reader to better understand the analysis is ready and available. Since the book "Almqamh" 

Shoghi Zyf in Arabic, including works that examine different aspects of the authorities 

from the beginning to the present day, as well as in Persian, is also due to imitation of the 

novel written by officials Hamidi and Hariri's Zaman, Technology Mqamh of particular 

importance, the translation of this work can be a useful step forward in the study and 

comparative study Arabic and Persian. This thesis with the translation of the book and 

translation of the communication approach - meaning it's important to follow. 
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