من مزالق الترجمة بين العربيّ ة والفارسيّ ة
للدكتور يوسف حسين ب ّكار
-1-

(جامعة اليرموك /األردن)

الترجم ة ةةة ب ة ةةين العربي ة ةةة والاارس ة ةةية ديم ة ةةة ج ة ةةدا ،إذ كان ة ةةه الب لوي ة ةةة (الاارس ة ةةية

الوسة ةةثم) ،ف ة ة الاارسة ةةية اإسة ةة(مية (الدرّية ةةة الحديفة ةةة) مة ةةن كبة ةةر منة ةةاب الترجمة ةةة
ومصةةادر ا إلةةم العربيةةةو و ةةد فبةةه ابةةن النةةدي – فيمةةا فبةةه مةةن ف ةةار – "ف رسةةا"
بأسةةماا المتةةرجمين مةةن الاارسةةية إلةةم العربيةةة ،مةةن مفةةل ،ابةةن المنا ة  ،والحسةةن بةةن

سة ة ل ،ونل نوب ةةه()1و ونش ةةث ال ةةدكتور محم ةةد محم ةةدا ،ف ةةم الس ةةتيناه ،ي ةةا ك ةةان

مستشا ار فنافيا إيران ببيروه ورئيسا لنس اللغة الاارسية ونداب ا بجامعت ا اللبنانية،
فم جم "ما ُن ِنل من اآلفار األدبية الاارسية إلم اللغة العربية فم النرون اإس(مية

األولم ،و اصة فم وائل العصر العباسم ،مما امتزج باألدب العربم حتةم صةب

جزاا منه"( ،)2و صدر الجزا األول مةن "الترجمةة والننةل اةن الاارسةية – فةم النةرون

اإس(مية األولم" الةذا فةردل لكتةب "التةاج" و"اآليةين"

()3

المصادر العربية اإس(مية بشتم نواا او

بعةد ن جمة مةا تنةافر فةم

و ةةذه حركةةة الننةةل والترجمةةة تنةةو فةةم األاصةةر اإسةة(مية التاليةةة ،ول ة تعةةد

محصة ةةور فة ةةم ترجمة ةةة اآلفة ةةار الاارسة ةةية وحة ةةد ا إلة ةةم العربية ةةة ،إنمة ةةا امتة ةةده ج ة ةةود
( )1الا رسه ،ص303و تحنيق محمد رضا تجدد ،ث ران 1791و

( )2محمد محمدا :الترجمة والننل ان الاارسية  ،2 :1منشوراه الجامعة اللبنانية ،بيروه 1791و

( )3كةةذا تنا لت ةةا المصةةادر العربيةةة ،و ةةد كانةةه تعةةرف باس ة "نيةةين نامةةه" فةةم األدب الاارسةةم الساسةةانمو
و "نيةةين" لا ةةة فارسةةية ب لويةةة معنا ةةا :النااةةد  ،و الثرينةةة ،و النةةانوني ةةال المسةةعودا فةةم "التنبيةةه
واإش ةراف"" :تاسةةير نيةةين نامةةه :كتةةاب الرسةةو "و واسةةتعمل ا العةةرب فةةم كتابةةات

(محمد محمدا :المرج السابق ،ص 330وما بعد ا)و
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بشةةكل ا الاارسةةمو

المترجمين إلم ترجمة بعض اآلفار العربية إلم الاارسية ،من مفل" :تاسير الثبرا"
و"تنوي الصحة" ،و"الشا نامة" و"تاريخ ب ار "و

و ما فم األاصر الحديفةة ،فاتسةعه حركةة الترجمةة بةين اللغتةين اتسةااا كبية اري

إذ تةةرج العةةرب اةةددا مةةن م ةةاه كتةةب ت ةراث فةةار  ،مةةن مفةةل" :بوسةةتان" سةةعدا
الشيرازا و"كلسةتانة" ،و"ديةوان حةاف الشةيرازا" و"ربااياتةه" ،و"مفنةوا" مولنةا جة(ل
ال ةةدين الروم ةةم ،و "ش ةةا نامة" الاردوس ةةم ،و "ج ةةام الحكمت ةةين" و"س ةةارنامة" لناص ةةر
سة ةةرو ،و"ربااية ةةاه ال ية ةةا " (ل ة ةةا كف ة ةةر مة ةةن اش ة ةرين ترجمة ةةة اربية ةةة بالاص ة ةةحم

والعاميةةة) ،و" ةةابو

نامةةة" (كتةةاب النصةةيحة) ،و"سياسةةه نامةةة" (كتةةاب السياسةةة)،

و"اثة ةةار نامة ةةة" ،و"سة ةةندباد نامة ةةة" ،و"ب تية ةةار نامة ةةة" ،و"تة ةةاريخ البي نة ةةم" ،و"جة ةةام

التواريخ"و

وترجمو اددا ل يست ان به من مؤلااه اإيةرانيين المعاصةرين ونفةار و وممةن

تُة ِ
ةرج ل ة ة م ةةف( :ال ةةدكتور زاد ش ةةاق ،ال ةةم دش ةةتم ،ص ةةادق واي ةةه ،حس ةةين ةةد
ن عةةم ،رشةةيد ياسةةمم ،بةةو الناسة حالةةه ،ايةةرج ميةةرزا ،بةةروين ااتصةةامم ،والةةدكتور
غ(محسين يوسام()1و

( )1لمعرفة مزيد من ترجماه العرب الم تلاة ان الاارسية ،راج :
 -1يوسةف بكةةار :ج ةود اربيةةة معاصةر فةةم دمةة األدب الاارسةةم ،مجمواةة سة نراني اا دومةةين
كنك ة ةةرل تحنين ة ةةاه اي ارنة ة ةم ،جل ة ةةد دو  ،مشة ة ة د  1332شمس ة ةةم ( ،) 1793ص ،194 -129
وترجمته الاارسية :ادبياه فارسم در كشور اا اربم ،للدكتور جعار شعارو
س ن ،دورل  ،23شمار اا  9و 9و ،4سال  1333شمسمو
 -2يوسةةف بكةةار :الاارسةةية ونداب ةةا فةةم الةةب(د العربيةةة ،نش ةريه دانشةةكدل ال يةةاه ومعةةارف اس ة(مم
دانشكال مش د ،شمارۂ  ،12ﭙائيز  1333شمسم ( ،) 1791وترجمته الاارسةية :زبةان وادبيةاه
فارسم در كشور ا اربم ،لآلنسة مليحة شريامو
س ن ،دورل  ،29شمار ا  7و ،10سال  1339شمسم () 1794و
 -3الدكتور ثلعةه بةو فرحةة :ضةواا الةم الد ارسةاه الاارسةية فةم مصةر ،فةم كتةاب :جوانةب مةن
الص(ه الفنافية بين مصر وايران (ص ،)229 -177النا ر 1793و
 -1نص ة ة ةرالله مبش ة ة ةةر الث ة ة ةرازا :الكت ة ة ةةاب اإ ي ارنة ة ةةم ف ة ة ةةم مصة ة ةةر ،ف ة ة ةةم الكتة ة ةةاب الس ة ة ةةابق اة ة ة ةة(ل
(ص)141 -113و
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ما اإيرانيون فترجموا اةددا مةن مصةادر ترافنةا العربةم ،واةددا ن ةر مةن نفارنةا

المعاصر ي و و – الم ية حال -كفر مما ترجمنا ل ة مةن امةال معاصةرو ومةن

كتب ترافنةا التةم تُرجمةه إلةم الاارسةية فةم العصةر الحاضةر :تةاريخ الثبةرا ،مةروج
ال ةةذ ب ،ت ةةاريخ اليعن ةةوبم ،األ ب ةةار الثة ةوال ،س ةةنم مل ةةوك األرض واألنبي ةةاا ،تن ةةوي
البلدان ،مندمة ابن لدون ،رحلة ابن بثوثة ،ورحلة ابن فض(نو

ومةن المعاصةرين العةةرب الةذين تُة ِ
ةرج ل ة شةةما و شةياا مةةن نفةةار و امةةال
إلةةم الاارسةةية( :)3اس ة مةةين ،ابةةدالو اب ا ة از  ،جرجةةم زيةةدان ،ثةةه حسةةين ،حمةةد
مةةين ،زكةةم محمةةد حسةةن ،بنةةه الشةةاثز ،محمةةد بةةو ز ةةر ،محمةةد ابةةدالغنم حسةةن،

جةةورج جةةرداق ،سةةيد ثةةب ،محمةةد منةةدور ،ن ةزار بةةانم ،ابةةدالو اب البيةةاتم ،محمةةد
الايتةةورا ،غسةةان كناةةانم ،فةةدو ثو ةةان ،محمةةود درويةةو ،سةةمي الناس ة  ،وتوفيةةق

زيادو

-2عنم العلماا والباحفون ،من و ار
لي ابفا ن ُي َ
و ن ينشةةثوا فةةم التننةةين ل ةةا ،وتنعيةةد وااةةد ا ،وتبيةةين ميت ةةا ودوااي ةةا ،ووض ة
*

إلم زماننا ةذا ،بالترجمةة،

الشروث لمن يتصدون ل ا الم ن ا "فن" كغير ا من الانونو غيةر نةه بةاه معروفةا
يضا ن الترجمةة لة تعةد تنحصةر ،فنةث ،فةم دائةر "الاةن" الةد يق الةذا ل يسةتثيعه

إل ولو المندر والبرااة ان ثريق الممارسة ،إنما جاوزت ا ،كسةائر العلةو اللغويةة،
إلم دائر "العلو الوصاية" لوضوح الجانب "الوصام" في او ومن نا انبفنه الةداو

وجاا الت ثيث إلم "ال للترجمة" ،من غير إنكار لما في ا من اناصر فنيةة ،الةم

( )3ارج ة يضةةا :مرتضةةم نيةةه اللةةه الشةةيرازا ،جولةةة حةةول الةةروابث المعنويةةة بةةين إي ةران ومصةةر والكتةةاب
المصرا فم إيران ،فم كتاب :جوانب من الص(ه الفنافية بين مصر وايران (ص)179 -143و

(* ) Horace.
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يةةد يةةوجينو و نيةةدا  Eugene A. Nidaفةةم كتابةةه "نحةةو الة للترجمةةة"*و وب ةةذا
ضحه الترجمة ،كالنند تماما ،تجم بين "الانية" و"العلمية"و

إن حركةةة الترجمةةة الحديفةةة النشةةثة مةةن العربيةةة إلةةم الاارسةةية وبةةالعك

ليسةةه

بةةداا بةةين مفي(ت ةةا مةةن اللغةةاه األ ةةر والي ةةاي ف ةةم ت ضة لكةةل منومةةاه الترجمةةة

وشروث ا ،كما ن ُزَمر المترجمين المنتمين ل ا ارضةة لمةا يتعةرض لةه غيةر مةن
المترجمين من صعوباه ومشاق ومزالقو و د تكةون م ازلةق الترجمةة ومشةك(ت ا بةين
العربيةةة والاارسةةية كفةةر م ةةن غير ةةا ،لمةةا بةةين اللغت ةةين مةةن تةةدا ل وتشةةابك وتش ةةابه

و رض ،وان ل تجمع ما سر لغوية واحد  ،فيما و معروفو

ولند ُّيض لم ،من (ل إ امتم فم مدينة مش د اإيرانية ()1794 -1790
لتدري العربية ونداب ةا فةم جامعت ةا ،ن تعلة الاارسةية ،فة زاول تةدري الترجمةة،

و جرب ح م في ا امليا من الاارسية إلةم العربيةة ،بترجمةة "سياسةاه نامةة" ،لن ةا

الملك الثوسم ،وبعض األبحاث والمناله األ ر * ومن العربية إلم الاارسية (م
ِ
صةةتم م ة الشةةعر"** لن ةزار
صةةدينم األسةةتاذ الةةدكتور غ(محسةةين يوسةةام) بترجمةةة " ّ
بةةانم ،و"م تةةاراه مةةن الشةةعر العربةةم الحةةديث"*** كمةةا ةةيض لةةم ن ثل ة الةةم
كفير من ترجماه اإيرانيين ان العربية ،وترجمةاه العةرب اةن الاارسةيةو كةل ةذا،

َي ّسة ةةر لة ةةم ن كتشة ةةف ،مة ةةن كف ة ةب ،بعةةةض المشةةةك(ه والم ازلة ةةق التةةةم ةةد تعتة ةةرض
المترجمين من العرب واإيرانيين ،والتم ل يسل كفيرون من من تيار او

(* ) Towards A Science of Translating.
و د ترجمه ماجد النجار إلم العربية ،ونشرته وزار اإا( الع ار يةو بغداد 1799و
*

 م ةةن مف ةةل" :الع ةةال المنش ةةود ف ةةم بس ةةتان س ةةعدا الش ةةيرازا" و"س ةةماه األدب الاارس ةةم المعاص ةةر"للدكتور غ(محسين يوسام ،و "ال يا الشاار" لعلم دشتمو

**  -منشوراه ثو  ،ث ران 1799و

***  -الكتاب معد للثب و
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-3لعل من

ما َّ
يركةز اليةه فةم الترجمةة اامةة المعرفةة التامةة و الجيةد  ،الةم

األ ل ،باللغة المننول من ا والمننول إلي ا سواا بسوااو فنديما وجب "جاح نا" الم
الترجمان " ن يكون بيانه فم نا
ن يكة ةةون ال ة ة النة ةةا

الترجمة فم وزن المه فم نا

المعرفة ،وينبغم

باللغة ةةة المننولة ةةة والمننة ةةول إلي ة ةةا حتة ةةم يكة ةةون في مة ةةا س ة ةواا

وغاية"()9و ويزيد ودي فلسثين األمر وضةوحا بنولةه" :ول بةد لا ة المةتن المةراد ننلةه

من إجاد اللغة التم كتب ب ا ،ومعرفة د ائن ا و وااد ا ونداب ا وشوا ّذ ا وشوارد او
النص"()9و
ول بد بل الننل من إجاد اللغة التم ُي ْن َنل إلي ا
ّ
و د ّكةد " تةين دوليةه  ،)1319 -1307( "Etienne Doletالةذا ُي َع ّةد واضة
ول ن ريةةة للترجمةةة ،ةةذا الشةةرث الةة(زب فةةم بحةةث لةةه اةةن مبةةاد الترجمةةة ،وجعلةةه
واحةةدا م ةةن مب ةةاد مسةةة ساس ةةية للترجم ةةة ،فن ةةال" :ل بةةد ن يك ةةون المت ة ِ
ةرج ال ةةم
معرفةةة رفيعةةة تامةةة باللغةةة التةةم يتةةرج من ةةا ،و ن يمتلةةك بةةنا

باللغة التم يترج إلي ا"()4و

الشةةكل معرفةةة رفيعةةة

ةةذا الشةةرث مةةن بةةرز الم ازلةةق التةةم تواجةةه المتةةرجمين مةةن اةةرب وفةةر معةةا،
مةةن اللغةةة التةةم يننةةل من ةةا اصةةةي ف ة ن جم ةةر مةةن

فضةة( اةةن اةةد تم ّكةةن غل ةب
األلاة ةةا العربية ةةة التة ةةم د لة ةةه الاارسة ةةية واسة ةةتوثنت ا وات ة ةةذه في ة ةةا معة ةةانم مغة ةةاير

لمعاني ة ةةا األولة ةةم ،و اشة ةةت ره بمعاني ة ةةا الرائجة ةةة المش ة ة ور ،ة ةةد ضة ةةحه لة ةةبعض
حتةم اةن استشةار "معجمةاه" اللغةة،

ص َةرفَتْ
المترجمين اإيةرانيين حنةائق مسةلّمةَ ،
م ة ن ةةا مةةن واجبةةاه المتةةرج فةةم حسةةن األح ةوالو ينةةول يةةوجين نيةةدا" :يتمفةةل ول
( )9الحيوان  ،34 :1المثبعة الحميدية ،النا ر  1323ةو

( )9ف ةةن الترجم ةةة ف ةةم األدب العرب ةةم ،ص 29نن ةة( ا ةةن :مجل ةةة المجمة ة العلم ةةم العرب ةةم بدمش ةةق ،ين ةةاير
1792و

( )4يوجين نيدا :نحو ال للترجمة ،ص ،13ف ان ر يضا193-243 :و
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و وض مستلز يحتاجه ا مترج بامت(كه لمعرفة كافيةة بلغةة المصةدري فة( يكاةم
ن يكةةون المتةةرج ةةاد ار الةةم ف ة (المغةةز العةةا ) للمعنةةم ،و ن يكةةون مةةا ار فةةم

استشةةار النةوامي

إن ما و

(فمةةن الماةةروض نةةه سةةياعل ذلةةك حتةةم فةةم حسةةن األحةوال) ووو

من ذلك معرفة المترج بموارد لغة المصةدر ،وسةيثرته الكاملةة الةم

لةةه بةةديلو إن غلةةب األ ثةةاا

لغةةة المتلنةةم ووو ،التض ةلّ الشةةامل بلغةةة المتلنةةم لةةي
المتعدد وال ثير التم ين في ا المترجمون ،تنشأ فم المنا األول من افتنار إلةم

المعرفة الشاملة بلغة المتلنّم"()7و

يجابةه بسةةيل مةن لاةةا العربيةة التةةم
وكةذا األمةر بالنسةةبة للمتةرج العربةةم الةذا َ
ات ةةذه فةةم الاارسةةية معةةان غيةةر معاني ةةا فةةم لغت ةةا األ و ولةةي مبالغةةة ن ينةةال إن
النصب والمعانا المتأتيين ان ا كفر ما يتأتم من جانب مارداه الاارسية ناس او

صة ُةدق الةةم مةةا نجةةدل انةةد بعةةض المتةةرجمين
إن مةةا شةةار إليةةه ةةؤلا الف(فةةة َي ْ
الار والعرب من ثاا و و ا و و ذل بعض النماذج:
 -1كة ة ةةان المرحة ة ةةو محمة ة ةةد رضة ة ةةا تجة ة ةةدد ن ة ة ةةر مة ة ةةن حنَّة ة ةةق "الا رسة ة ةةه" لبة ة ةةن

النة ة ة ةةدي (ث ة ة ة ةران  ،)1791و ة ة ة ةةو الة ة ة ةةذا ترجمة ة ة ةةه إلة ة ة ةةم الاارسة ة ة ةةية يضة ة ة ةةاي وثُبعة ة ة ةةه

الترجمة ة ةةة م ة ة ةرتين إلة ة ةةم اآلن ،و ة ة ةةم ل ت لة ة ةةو مة ة ةةن نة ة ةةاه مفلمة ة ةةا ل ي لة ة ةةو األصة ة ةةل
العرب ة ةةم م ة ةةن

ث ة ةةاا كفي ة ةةر "( ،)10فلن ة ةةد اات ة ةةاد اب ة ةةن الن ة ةةدي ن يص ة ةةف الكت ة ةةاب ال ة ةةذا

كة ةةان ي ة ةرال بناسة ةةه بأنة ةةه "كبيررررر " و "لطيررررر " ا "صة ةةغير" وفنة ةةا لحجمة ةةهو ينة ةةول ف ة ةةم

الك ة ةة( ال ة ةةم اب ة ةةن س ة ةةعدان" :ووو ول ة ةةه م ة ةةن الكت ة ةةب :كت ة ةةاب ال ي ة ةةلي ريت ة ةةهو لطيررررر "

(ص ،)49وينة ةةول فة ةةم

بة ةةار محمة ةةد بة ةةن داود الج ة ةراح" :ولة ةةه مة ةةن الكتة ةةب ووو كتة ةةاب

(الش ة ةةعر والش ة ةةعراا)و لطيرررررر " (ص ،)112وين ة ةةول ف ة ةةم

ب ة ةةار جعا ة ةةر ب ة ةةن حم ة ةةدان

( )7نحو ال للترجمة ،ص271 -273و

( )10راج فم نند الكتاب :يوسف بكار ،ن راه فةم ف رسةه ابةن النةدي  ،مجلةة كليةة اآلل يةاه والمعةارف
الس(مية – جامعة مش د ،العدد ال ام  ،شتاا  1331شمسم () 1793و
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الموصة ة ةةلم" :فأمة ة ةةا كتبة ة ةةه األدبية ة ةةة ،ف ة ة ةةم :ووو كتة ة ةةاب محاسة ة ةةن شة ة ةةعار المح ة ة ةةدفين،
لطيرررر " (ص ،)199وين ةةول فة ةةم الح ةةديث اة ةةن يحي ةةم ب ةةن بة ةةم منص ةةور الموصة ةةلم:
"وله من الكتب :ووو كتاب الثبيخو لطي " (ص)199و

تجدد حةين تةرج الكتةاب إلةم الاارسةية ل لنةد تةرج
لكن ،ما الذا فعله المرحو ّ
لا ةةة "لطي ر " فةةم كةةل المةوارد السةةابنة بمعنا ةةا المعةةروف فةةم الاارسةةية " :ةةوب" و

"ن ةةازك"* ،واألكف ةةر ش ةةيواا ف ةةم العربي ةةة :جمي ةةل ،ني ةةق ،جي ةةدو فكان ةةه ترجم ةةة المف ةةال

األول" :ازكتاب اا اوسه :كتاب ال يل كةه بسيا خرب سسر "( ،)11وترجمةة الفةانم
"و ين كتاب ا ازاوسه :ووو كتاب (الشعر والشعراا)و نازك سس "( ،)12وترجمة الفالث

"وكتاب ة ة ةةاا دب ة ة ةةم و ب ة ة ةةديننرار اس ة ة ةةه :ووو كت ة ة ةةاب محاس ة ة ةةن ش ة ة ةةعار المح ة ة ةةدفينو

نازكسررر "( ،)13وترجم ةةة األ ي ةةر "و ي ةةن كتاب ةةا ازاوس ةةه :ووو ،كت ةةاب الثب ةةيخو نرررازك

سس "()11و

فل ة ةةو استش ة ةةار المحن ة ةةق – المت ة ةةرج المعجم ة ةةاه العربي ة ةةة واس ة ةةتنجد ب ة ةةا ،ال ة ةةم

األ ةل – لوجةد ن لا ةةة "صةغير" مةةن معةانم كلمةة "لثيةةف"( ،)13و ةو مةةا كةان يعنيةةه
ابن الندي منابل لا ة "كبيةر" ،كنولةه فةم الكة( الةم ابةن ابدالحميةد الكاتةب" :ولةه
من الكتب :كتةاب

بةار لاةاا بنةم العبةا و كبير " (ص ،)120وتةرج اللا ةة فةم

مواثن ا السابنة وغير ا بلا ة "كوجاك" الاارسية ،لي

غيرو

(*) توجةةد ةةذل اللا ةةة فةةم اةةدد مةةن الل جةةاه العربيةةة المحليةةة بةةالمعنم ناسةةهو ومةةن الثريةةف ن المحنةةق
فسر ا بالعربية بنوله" :ونزك كلمة فارسية بمعنم الناا " (ص ،241الحاشية)و

( )11الا رسه ،ص( 133الترجمة الاارسية) ،الثبعة الفانية ،ث ران  1319شمسمو
( )12المصدر السابق 211و
( )13المصدر السابق 219و
( )11المصدر ناسه 219و

( )13ان ةةر مةةف( :ابةةن من ةةور ،لسةةان العةةربو مةةاد (لثةةف) ،والةةدكتور حسةةين نصةةار :المعج ة العربةةم
 11 :1دار مصر للثبااة ،الثبعة الفانية ،النا ر 1794و
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ولربما ن لا ة "ملثّاة" التم تلنا ا بكفر فم المصادر الاارسية التاري ية ،من
مفةةل "سياسةةه نامةةة" و"تةةاريخ البي نةةم" ،ومعنا ةةا الرسةةالة الصةةغير التةةم تكتةةب فةةم
الحةاله الاوريةةة ِ ُ ،ة َذه مةةن األصةةل العربةم "لَثُةةف" ناسةه ،ألن المعجمةةاه العربيةةة
ل تذكر او

 -2فم ترجمة األستاذ الدكتور جعار شعار لبحفم "ج ود اربيةة معاصةر فةم

دمةة األدب الاارسةةم" ،تةةرج لا ةةة "نفر " فةةم ةذل العبةةار  " :ةةا (نفر م ر أسرراة

عهررا سلاتررا سلةر ايع باا عررع سلرررا

صرربلأ أسرراة

بة ا ررع كةررا (ة ر سب ررا

م سل ر

كة ر

ر سل سةة ر اي " بشة ص واحةةد ،و ةةو معنا ةا فةةم الاارسةةية وفةةم

بعةض ل جاتنةا المحليةةو ةال" :يكررا سزسسرةااس (مع ةد اللغةاه الشةر ية) در دانشةگال
ة ةةا رل بة ةةه ترجمة ةةه كتة ةةاب (ت ة ةراث فة ةةار ) بردا تة ةةه اسة ةةه" ،بية ةةد ن المعنة ةةم اللغة ةةوا

الصةحي للّا ةةة ةو :جمااةةة الرجةال مةةن ف(فةة إلةةم اشةر ()19و فالترجمةةة الصةةحيحة
إذن "اناة سزسسةااس ووو"و
والحةةق ن مترجمةةم النةرنن الكةري إلةةم الاارسةةية ترجمةوا اللا ةةة اين ةةا فةةم ولةةه

تعالم " :ل وحم إلةم نةه اسةتم ناةر مةن الجةن ،فنةالوا :إنةا سةمعنا رننةا اجبةا"

()19

ترجمة صحيحةو و ذل ترجمةة اآليةة الكريمةة" :بگةو :وحةم نمةدل كةه گرو ةم ازبريةان

استماع (قرائت من) كردند وگنتند :ما رنن شگاه نور شنيدي "()14و

 -3يسةةتعمل العةةرب ،فةةم العصةةر الحاضةةر ،الصةةث(حاه " :غةراض الشةةعر"

و"موضة ةةوااه الش ة ةةعر" و"فن ة ةةون الش ة ةةعر" بمعنة ة ةم واح ة ةةد ،و ة ةةو م ة ةةا ل يعرف ة ةةه كف ة ةةر

اإيرانيين ،إن ل يكونوا كل و من نا َو َ الدكتور محمةد رضةا شةايعم كةدكنم فةم

( )19لسان العرب ،ماد (نار)و
( )19سور الجن ،نية ()1و
( )14الن ةرنن الك ةري  ،ترجمةةة بةةم الناس ة ﭙاينةةدل ،الثبعةةة الفالفةةة ،ث ةران  1331شمسةةم ،وترجمةةة المكتبةةة
الس(مية ،ث ران  1339شمسم ( 1399ة)و
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ترجم ةةة لا ةةة " غة ةراض" بمعنا ةةا المعجم ةةم " ةةداف" ف ةةم ترجمت ةةه مندم ةةة م ت ةةاراه

الدكتور محمد مصثام بدوا "م تاراه من الشعر العربم الحديث"و

جة ةةاا فة ةةم مندمة ةةة الة ةةدكتور بة ةةدوا" :ومة ةةا ازلة ةةه موضة ةةوااه ة ةةؤلا الشة ةةعراا ة ةةم
سألغ سض التنليدية من مدي للحكا  ،وتنري لإل وان ،وتأريخ للمناسباه ووو"()17و

وتةةرج الةةدكتور كةةدكنم العب ةةار كالتةةالم" :موضةةوااه ش ةةعر ايةةن گ ةرول ني ةةز،

مان ا ها ك(سيك بود ،از بيل مدي حاكمان ،وتنري ب ار دوستان ،وتةاريخ

مناسباه"()20و

ةر ي الدسة ةةو م شة ةةتا لا ة ةةة
 -1لسة ةةه درا لمة ةةاذا تة ةةرج صة ةةديننا الة ةةدكتور إبة ة ا

"لحررررا " ف ةةم ةةول ص ةةادق ةةدايه "لحررررا

ار جل ةةو جشة ة نگة ةه مي ةةدار "

()21

بلا ةةة

"غطاء"" :ووضعه الغثاا الم اينم"( ،)22م ن اللا ة من األلاا العربيةة التةم

د له الاارسية ،و م
لحافاو

ص من "الغثاا"ي فاللحةاف غثةاا ،ولكةن لةي
ّ

كةل غثةاا

 -3ورده فم فصل " يا شاار" (ال يةا الشةاار) مةن كتةاب "دمةم با يةا "،

ترج ْمتُةةه إلةةم العربيةةة ،الجملةةة التاليةةة" :كشةةيدن رباايةةاه صةةيل
و ةةو الاصةةل الةةذا َ
ية ةا از اي ةةن (برررا سز كرررا ) كارنس ةةانم نيس ةةه"()23و و ةةد ترجمت ة ةا ب ةةذا النح ةةو "ان

است(ل ربااياه ال يا األصيلة من (سبق سل كا ) ذل ،لي

باألمر ال ين"و

( )17م تاراه من الشعر العربم الحديث – المندمة ،ص جو دار الن ار ،بيروه 1797و

( ) 20دكة ة ةةر كوني ة ة ةةاا شة ة ةةعر معاصة ة ةةر اة ة ةةرب ،كتة ة ةةاب الابة ة ةةا ،جلة ة ةةد سة ة ةةو  ،ث ة ة ةران  1332شمسة ة ةةم،
ص34 -14و

( )21زندۂ بگور ،ص ،11الثبعة السابعة ،ث ران 1311و

( )22صص من األدب الاارسم المعاصر ،ص77و ال يئة المصرية العامة للكتاب ،النا ر 1793و
( )23دمم با يا  ،ص9و امير كبير ،ث ران 1311و
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"با سز

ةول ،لنةد غرتنةم لا ةة " كرا " العربيةة فةم ةذا الصةث(ح الاارسةم المركةب
كا " ،فترجمتةه كمةا فبتةه اة(ل ،و ةم ترجمةة ما ومةة ول غبةار الي ةا لةد

النار العربةمو غيةر ن معنةال الةد يق ،الةذا اثلعةه اليةه فيمةا بعةد فةم المعجمةاه
الاارسية المعتبر ،يوحم ،فيما يبدو لم ،بترجمته بلا ة "معرض"ي ألن معنم (بازار
مكارل)" :السوق التم تنا اد يا مر فم السنة ،وتجلب إلي ا البضةائ مةن ثةار

م تلاة للعرض والبي يضا"()21و

-4وممةةا ينةةدرج فةةم موضةةوع اللغةةة مةةا يعةةرف بالتراكيةةب اللغويةةة التةةم ُي َعة ّةد التغلةةب
()23
ملمةةا
الي ةا فةم ا لغتةةين مةن ة و ةةائف المتةرج
الةذا ُي ْشةةتََرث فيةه " ن يكةون ّ

إلمامةةا كةةام( بمعةةانم تراكيةةب الجمةةلو فاةةم ةةذا المجةةال ال ةةاص ،غالبةةا مةةا ُي ْ ِ ةةر
المترجمةةون ضةةعا الكبيةةرو وم ة ن ة يمكةةن ن يا م ةوا بشةةكل جيةةد تمامةةا معةةانم
الكلمةةاه والعبةةاراه مناةةرد  ،فغالبةةا مةةا ياتنةةرون بشةةكل شةةني إلةةم التنيةةي األساس ةةم
للمعانم واألبنية اللغوية"()29و

ةذا األمةر مةةن ة مشةك(ه الترجمةةة بةين العربيةة والاارسةةية اصةة ،لكفةر مةةا

بين ما من فروق فم ال صائص األصيلة :من حيث التراكيةب والمجةازاه ،والتةذكير
والتأنيث ،واإفراد والتفنيةي وكل ةا تةد ل فةم د ةائق اللغةة و وااةد ا التةم يتحةت الةم

المترج ن يتينّ ل اي ولكن ما كفر ما ينزلق في ا المترجمونل

ومةةن مفلةةة ةةذا المزلةةق مةةا و ة فيةةه الةةدكتور محمةةد شةةايعم كةةدكنم يضةةا فةةم

ترجمةةة الةةنص التةةالم مةةن مندمةةة الةةدكتور مصةةثام بةةدوا" :لرري يكررا ينص ر ي سلر ر

( )21ان ر مف( :محمد معين ،فرهنـﮓ فارسم – بازار ،ود دا :لغتنامه د دا – ماد (بازار) يضاو
( )23يوجين نيدا :نحو ال للترجمة ،ص 312و
( )29المرج السابق ،ص199و
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سلةاسررع رة ر ال و ةةد

ةةر ضةةرب جديةةد مةةن الشةةعر ،يتميةةز بشةةما مةةن التعةةارض

والتوتر بين الشكل والمضمون"( ،)29إذ ا تلث اليةه معنةم "لري يكرا ينصر ي" ،فكانةه

ترجمتةةه " نرربز ا ر

نرربزا ي بررأ بابررا ن سرريا برربا كةةه نةةوع تةةازل ا از شةةعر بةةه

ور بيوسه وو"()24و والصةحي " راةا سز ار

جديد در شعر اربم ﭙةديد نمد ووو"و

ةربزا ي ن ةر بربا كرأ نربرا

-5ومةن

ثةةر الم ازلةةق التةم ةةد يسةةاق إلي ةا المتةةرج غالتةةه اةن "لغةةة اصةةر" مةةا

يت ةةرج و وب ةةدي م ن م ةةا ُيتَة َةو ّ م م ةةن لغ ةةة و س ةةلوب واص ةةث(حاه ف ةةم ترجم ةةة مف ةةل:
"تاريخ البي نم" و"الشا نامة" و"سارنامة ناصر سرو" و"سياسه نامة" و"رحلة ابةن

بثوثةةة" غيةةر مةةا ُيتَة َةو ّ م فةةم ترجمةةة " صةةتم م ة الشةةعر" و"األيةةا " و" لمةةرو دب
سعد " (نفاق دب سعد ) و"دمم با يا " (و اة م ال يا ) لعلم دشتمو
م اراةةا روح العصةةر فةةم لغتةةه و سةةاليبه واصةةث(حاته ومارداتةةه واجبةةة إذني لةةذا
بنيه األلاا والمصثلحاه العربية التم فاد من ا صاحب "سياسه نامه" كما م
ُ
لتناسة ةةب الاتة ةةر التة ةةم ُلاة ةةف في ة ةةا الكتة ةةاب ،ول ة ة حة ةةاول ن سة ةةتعيض ان ة ةةا بألاة ةةا

واصث(حاه اصرية ،وان ُ ِجر كفير من تلك األلاا وتةرك منةذ زمةن بعيةدو ومةن
األمفلة ةةة الي ة ةةا :المحتسةةةب ،المسةةةتوفم ،الشةةةحنة ،العس ة ة  ،و ريث ة ةة*و و ةةد اراة ةةم
مترجمةةا "تةةاريخ البي نةةم" ةةذا الصةةني  ،فنةةال حةةد ما" :و ةةد تعمةةدنا ن نتةةرك األلاةةا
تعبةر اةن مةدلولت ا فةم العصةر الةذا
العربية التم ورده فم الكتاب كما م :لكم ّ
( )29م تاراه من الشعر العربم الحديث ،ص وو

( )24دگر گوني اا شعر معاصر ارب ،كتاب الابا ،ص29و
( *) ال ريثة :كي

من ماوو وما زاله تستعمل فم نحاا من األردن وفلسثينو
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ُكتبه فيةه"()27و بيةد ن مةا جانبةا ةذا الشةرث فةم ترجمةة اصةث(ح "گشةادنامه" (نامةه

سرگشةةادل) بالصةةث(ح المعاصةةر "كتةةاب ماتةةوح"()30و و ةةد ترجمتُةةه بةة"رسالة ماتوحةةة"
فم "سياسه نامه"و

و ذكر ننا حين ترجمنا (الدكتور يوسام و نةا) المنثة التةالم مةن صةيد (ايةد

مي(د ا) لنزار بانم(:)31

بأا شما َِف ُد

َح ُد
إذا َي ِ ل األ َ
ب اتٍ
ببا ٍة
الم النحو التالم ول:
با ﭼةه ديه ا برو
و تم روز يكشنبه فرارسد
با سن ةة ى؟
بادسته ُگلم
ر الدكتور يوسام نه من األفضل ن نترج "ب ات " إلم "با سن ةة " بدل

من "با سن ةة ى" ألن األول و المستعمل فم الو ه الحاضرو و كذا كانو

( )27يحيم ال شاب :مندمة ترجمة تاريخ البي نم ،ص37و األنجلو المصرية (دون تاريخ)و
( )30يحيم ال شاب وصادق نشأه :تاريخ البي نم (الترجمة العربية) ،ص124و
( )31م تاراه من الشعر العربم الحديث ،ص117و

911

-6ل يكن ااتباثا ن تنسة الترجمةة ،مةن حيةث الثرينةة والكيايةة ،إلةم نةواع مةن

م ةةا الترجم ةةة (اللا ي ةةة) ،والترجم ةةة ب ةةالمعنم (المعنوي ةةة)و إن الترجم ةةة الحرفي ةةة ل

تتيسر فم كل األحيان ،اصة فم ترجمةة المصةثلحاه واألمفةال والمجةازاهي و نةا
تكمةةن الحيةةر ويكةةون المزلةةق :الحيةةر فةةم ترجمةةة ةةذل األشةةياا كمةةا ةةم مةةن اللغةةة

األجنبية ،م ما يكن و ع ةا فةم الةذوق العربةم ،و وضة مةا ينابل ةا فةم العربيةة ممةا
تني ةةد بحرفي ةةة م ةةا يت ةةرج ()32و وم ةةن الش ةةق األول – ا
ي ةةؤدا معنا ةةا األص ةةلم دون ّ
الترجمة الحرفية -تنبعث المزالق التم يةداو كفر ةا إلةم الضةحك ،وتنةود فةم حيةان

كفيةةر إلةةم البتةةر والتشةةويه والحةةذف الةةذا ل مندوحةةة مةةن تاسةةيرل إل بعجةةز المتةةرج
وج لهو

ول ذا ،ألن للاارسية مجازاه واصث(حاه غريبةة الينةا كةل الغ اربةة ،وربمةا

ﮔل
ةئله مةةر ن تةةرج المفةةل الاارسةةم "ُ
ل نجةةد مفل ةةا فةةم اللغةةاه األ ةةر و ولنةةد ُسة ُ

ﭙة ب ب ناس ا" ،فاحتره فم مرا :ترجمه ترجمة حرفية ل ماا في ا ول رونةق،

فةأ ول" :لي

لاب ا ظهر بال بطر " ،

بحةث اةن معةادل لةه فةم اربيتنةا وكةان

مةةن الثبيعةةم ن بحةةث اةةن المعةةادل ،غيةةر نن ةم ل ة جةةدل فةةم ترافنةةا الض ة

مةةن

األمفال الاصيحةو ومن يدرا ،فربما ننم نةا الةذا لة سةتث ال تةداا إليةهو حينئةذ

انعثاه إلم مفالنا الشعبية ،فا تديه إلم المعادل الد يق ،و و المفل" :كارك َب ْارأ"
الةةذا يسةةتعمل فةةم الحةةاله اين ةةا التةةم يسةةتعمل في ةةا المفةةل الاارسةةمو وينثبةةق ةةذا

الك( يضا الم المفةل الاارسةم "كبربة براكببة بازبرا براز" إذا مةا ترجمنةال ترجمةة
حرفية سةنيمة "سلح ا ع ع سلح ا ع بسلبراز

رع سلبراز " ،وتركنةا المفةل ال ارئة "

( )32ان ة ةةر يضة ةةا :محمة ةةد ابة ةةدالغنم حسة ةةن ،فة ةةن الترجمة ةةة فة ةةم األدب العربة ةةم ،ص 209و37و الة ةةدار
المصرية للتأليف والترجمة والنشر ،النا ر 1799و
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سلطيب رار أةركالها ةررع" الةذا ل يعةدو المفةل الاارسةم يةد نملةةو ةذا مةا فعلنةال
ض َّةمنه ابةدالو اب البيةاتم المنثة
(الدكتور يوسام و نا) بالمفل العربةم ناسةه الةذا َ
اآلتم من صيدته "سوق النرية"(:)33
وبنادق سود ،ومحراث ،ونار
وحداد يراود جانه الدامم النعا :
ت بوّ ،
"أباس را أةكالها ةرع سلطيب
والبحر ل ينو الم غسل ال ثايا والدموع
ِ
بمعادلِه الاارسم السابق "كببة باكببة
إذ ترجمنال

باز با باز".

وم ةةن المت ةةرجمين الع ةةرب ال ةةذين انس ةةا وا ف ةةم حم ةةأ التي ةةار الحرف ةةم ف ةةم ترجم ةةة

األمفال المرحةو الةدكتور إبةر ي الشةواربم ،الةذا فبةه فةم حةد كتبةه

()31

ثائاةة مةن

األمفال الاارسية ،وترج كفر ا ترجمة حرفية ،م ن ل ا فم العربية ن ائر و شبا ا
تكاد تكون ترجمة ل او فند تةرج المفةل "صرب

سأل ب " وازف ان المفل العربم "سلصب

فةراك كا را سسر " ب ة"سلصرب

فةراك

فةاك سلفر ""ي كمةا تةرج المفةل "صراس سز

يكاس ب نيايا" بنوله" :سليا ال ةصفق بحا ا" وتةرك منابلةه الةد يق" :يرا بسحرا ال

ةصفق"و

مةةا متةةرج "رحلةةة ابةةن بثوثةةة" الاارسةةم ،فنةةد اراةةم نةةوع الترجمةةة الةةذا نةةداو

إليه ،حتم فةم األمفةال العربيةة غيةر المتداولةة كفية ار ،وسةلك سةبيل الترجمةة المعنويةة
والبحث ان المعادل فم ترجمة المفل "صااهي س ّ بك "

( )33م تاراه من الشعر العربم الحديث ،ص179و

()33

فم نص ابن بثوثة:

( )31النواا ةةد األساس ةةية لد ارس ةةة الاارس ةةية ،ص ،239 -231مكتب ةةة األنجل ةةو المصة ةرية ،الثبع ةةة الرابع ةةة
1791و

( )33راج

صة ذا المفل ماصلة فم :لسان العرب ،ماد (صدق)و
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"ف إن َّ
النوبة وصةله يومةا إلةم الشةيخ شة اب الةدين ،فعنةد التوبةة ليلةة النوبةة ،واةز

ةه ب ةةل
إص ةة(ح حال ةةه مة ة رب ةةه ،و ةةال ف ةةم ناس ةةه :إن ل ةةه ألص ةةحابم إن ةةم ةةد تُْب ة ُ
اجتماا اندا ،نوا ذلك اج از ان مؤونت و فأحضر ما كةان يحضةر مفلةه بةل
م ةةن م ةةأكول ومش ةةروب ،وجع ةةل ال م ةةر ف ةةم الز ةةاقو وحض ةةر ص ةةحابه ،فلم ةةا رادوا
الشةرب فتحةوا ز ةا ،فذا ةه حةد

فوجةدل حلةواو فة فتحةوا فانيةا فوجةدول كةذلك ،فة فالفةةا

فوجةةدول كةةذلكو فكلمةوا الشةةيخ فةةم ذلةةك ،ف ةةرج ل ة اةةن حنينةةة مةرل ،بصررااهي س ر

بك ووو" "رحلة ابن بثوثة ،ص"349و

فترجمه ،ومةا حسةن مةا ترجمةه ،بنولةه" :شة اب الةدين سز خربا بر انرا

ساخ ووو"()39و ا رج ل

سرلو
ش اب الدين ان ّ

را

-7-

ومة ةةن المشة ةةك(ه التة ةةم تعتة ةةرض المتة ةةرج اة ةةن الاارسة ةةية مسة ةةألة رد المترجمة ةةاه

الاارسية ان العربيةة إلةم صةول ا األولةمو فاةم المصةادر الاارسةية الم تلاةة مترجمةاه
كفي ةةر م ةةن النة ةرنن الكة ةري  ،واألحادي ةةث الشة ةرياة ،و ة ةوال الص ةةحابة وال لا ةةاا المشة ة ور ،

والشةةعر والكلة المعةةروفو و حسةةب ن الد ةةة واألمانةةة معةةا توجبةةان الةةم مةةن يتةةرج فة ار

فارسيا فيةه شةياا ممةا ذكةر ن يسةعم إلةم البحةث اةن نصوصة ا العربيةة األولةم ،وان

يكةةن فةةم اسةةتثااته ترجمت ةا بلغتةةه ال اصةةة ،و ةةو مةةا ةةد يضةةثر إليةةه إذا مةةا ايتةةه

الحيلة ،و ضنال التنصم والستنراا والتننيب دون جدو و

و اتةةرف صةةاد ا ننةةم بةةذله ج ةةدا كبية ار فةةم اسةةتنثاق كتةةب الحةةديث مةةن صةةحاح

وغير ةةا ،والبحةةث فةةم معجمات ةةا ،و اصةةة "المعج ة الما ةةر أللاةةا الحةةديث الش ةريف"

ل( تةةداا إلةةم نةةص ترجمةةة الحةةديث" :اسا كننرررا ا
بةنابا با س ل خبي

س سنرررا بهةررر سررر س ا باةرررا سز

با ا كسها كأ زي اس سيةا باةنا"( )39الذا استش د

( )39سارنامه ابن بثوثة ،ص373و ترجمة محمد الم موحد ،ث ران  1339شمسم ()1734و
( )39سياسه نامه ،ص49و تحنيق الدكتور جعار شعار ،ث ران  1314شمسمو
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ويا ان ابن امر ،رضم الله ان ماي فذ به ج ةودا دراج الريةاحو
به ن ا الملك َم ْر ّ
ري ةحر
وانصعه بآ ر إلم ترجمته بلغتم ال اصةة" :لا رسطي ب ب ا با ي ب
أيايهي اصب

نب

ا سلانع"و وليسه ذل المشكلة اصة بالترجمة من الاارسية

إلم العربية فنث ،إنما تلنا ا فم كل لغةة جنبيةة استشة د ب ةا صةاحب األفةر بنصةوص
اربية وترجم ا إلم لغته دون ن يفبت ةاو ولنةد اةانم من ةا ناةر مةن المتةرجمين العةرب،
ةر ي مةةين الش ةواربم،
فتغلةةب الي ةةا بعض ة  ،و اةةق ن ةةرون حيانةةاو ينةةول الةةدكتور إبة ا

متةرج كتةاب ) (A Literary History of Persiaللمستشةرق اإنجليةزا ادوارد بةراون

)(A. G. Browneو

"اعتمد براون فم تأليف كتابه الم كفير من المراج الشر ية ،واستش د،

بالثبيعة ،بالتأليااه العربية والاارسية والتركية ،ولكنه ل يستث  ،فم الغالب

األا  ،ن يورد لنا شوا دل فم نصوص ا األصلية فم ذل اللغاه ،واكتام ب يراد
ترجمت ا إلم اإنجليزيةو ول يكن من المستساغ ان( و المنبول فنا ن اود

ضلّل
فأترج ذل المترجماه إلم العربية ،ألن الترجمة ان ترجمة – ل شك – تُ َ
المترج  ،وتبعدل ان األصلو ومن جل ذلك لزمه ناسم ب فباه الشوا د العربية
بنص ا الذا ورده به فم الكتب العربية ،الل
ّ
()34
وليسه له نس ة فم ُد ْور كتبنا" و

إل إذا كان الكتاب م ثوثا،

اجه بمفل ذاو ينول فم
وكان المرحو اادل زايتر شيخ المترجمين العرب يو َ
ننبه النار إلم ن
مندمة ترجمته لكتاب "ابن رشد" لرنسه رينان الارنسم" :و نا ّ
الع(مة رينان ا تثف كفي ار من العباراه العربية الموجود  ،فأادنا مع مه إلم
صله العربمو و ما الذا ل نتوصل إلم نصه العربم بسبب فندان األصل غالبا،
فند ترجمنال من الارنسية ووو"()37و
( )34تةةاريخ األدب فةةم إيةران مةةن الاردوسةةم إلةةم السةةعدا – المندمةةة ،ص صو مثبعةةة السةةعاد  ،النةةا ر
1731و
( )37ابن رشد والرشدية ،ص 9و النا ر 1739و
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وابتُلم محمد ابدالغنم حسن بكفير من ذا فم ترجمته كتاب "المر والدولة فم

فجر اإس( " ،للباحفة العربية المتأمركة "نابية بوه" (نابية ابود) الذا نشرل اا
)10(1713و و و ير

ن ذا األمر ناحية واحد من نواحم صعوباه الترجمة من

غير العربية إلم العربية ،ولكن ا ليسه صعوبة فم الترجمة ذات ا ،بل م صعوبة
فيما حول النص المترج  ،ومحاولة إرجااه إلم صله()11و

ومن مزالق ما حول النص التم تعترض المترج ان الاارسية يضا كفر
التحريااه والتصحيااه واأل ثاا فم األصول العربية فم المؤلااه الاارسية ،فم
اآلياه واألحاديث ،واألشعار واأل وال المأفور  ،واألا( واألماكن والكتب ،ألسباب
– و ج ل كفر

الن ّساخ وج ل
د يعود كفر ا إلم ت(اب ُ
المحننين وتنصير  ،واد معرفت الجيد بالعربية وتراف او

 ،-والم توانم

وكتاب "سياسه نامه" كبر شا د ودليل الم ما ول ،ألن فيه تحريااه
وتصحيااه و و اما كفير  ،غا مع م ا ان اين المحننين والمصححين،
والمترجمين غير العرب يضا ،م

نه ثُبِ

كفر من م

ثبعاه م تلاة فم

رج ْمتُ ا إلم لغة
إيران و ارج ا ،كان ن ر ا ثبعة الدكتور جعار شعار التم تَ َ
الضادي فند ُحارفَه فيه لا ة "سلحق" فم وله تعالم" :يا داود إنا جعلناك لياة فم

()13
()12
وص احاَه "بةصاق" فم
األرض ،فاحك بين النا بالحق"
إلم "سلعال" ُ ،
اآلية الكريمة" :وتصدق الينا إن الله يجزا المتصد ين"( )11إلم " ةصاق"(،)13

()10
()11
()12
()13

فن الترجمة فم األدب العربم ،ص 4و
المرج السابق ،ص7و
سور ص ،نية 23و
سياسه نامه ،ص399و

( )11سور يوسف ،نية 44و

( )13سياسه نامه ،ص70و
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و ضحم اس

زاي

الديالمة "أسفا

ب

ةي بيأ ب اسبناى" ،فيما فبته

()14
()19
()19
وحارف
المسعودا وابن األفير مف(  ،ضحم ّ
"سيا ةي بى ب اسبناى" ُ ،
اس كتاب اإسماايلية "سلبالغا سلسبعع" الذا نص اليه ابن الندي ( )17إلم

"بالغع سلسابع"()30و وغير ذا كفير فم شياا شتم ل حاجة لذكر ا()31و
فيجوز للمترج  ،والحال ذل ،ن يسكه – إذا ما ارف -ان مفل ذل
التصحيااه والتحريااه واألو ا نم وجده ،فيزيد الثين بلة ويشارك المحننين
فيما انزلنوا إليه ول يكتشاول ل و ل كان ابفا ن يحتد الجدال بين الم تمين
بالترجمة حول "ت صص" المترج فيما يترج  ،و "معرفته" به حسب ْن ل ،ألن
در المترج وسعة اث(اه ومعرفته تبرز واضحة ناي و و ما يدل الم ن
الترجمة ليسه نن( وحسب ،فيما يتصور الكفيرون ،بل م ،فيما يذ ب صاحب
"المنتثف" الدكتور يعنوب صروف" ،صعبة و صعب من التأليف"و

* * *

( )19مةةروج الةةذ ب  391 :1ومةةا بعةةد او تحنيةةق محمةةد محيةةم الةةدين ابدالحميةةد ،الثبعةةة الفانيةةة ،النةةا ر
1714و

( )19الكامل فم التاريخ 229 ،224 ،179 -147 ،199 ،193 :4و ثبعة صادر ،بيروه 1799و
( )14سياسه نامه ،ص324و
( )17الا رسه ،ص210و

( )30سياسه نامه ،ص332و

( ) 31ارجة ة التااص ةةيل ف ةةم :يوس ةةف بك ةةار ،ن ة ةراه ف ةةم سياس ةةه نام ةةه ،نشة ةريه دانش ةةكد ال ي ةةاه ومع ةةارف
اس(مم مش د ،العدد ( ،)21ريف  1334شمسم ()1794و
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وبعد،
ف( تستحق منولة اإيثاليين "الترجمة يانة" و "المترج

التاكير والتندير

()32

ائن"

مزيدا من

ولي يوجين نيدا محنا فم وله(" :)33ف ن م مة المترج م مة صعبة فم
األسا  ،وم مة ل يشكر الي ا فم غلب األحيانو ف ذا ما ارتكب غلثة انتُِند
بشد  ،ولكنه ل ُي ْمتَ َدح سو امتداح تافه اندما ينج فم املية ووو" لو

ا .يبس

ب ّكا

( Tarduttore Traditore )32ننةة( اةةن :الةةدكتور محمةةد اةةوض محمةةد :فةةن الترجمةةة ،ص27و مع ةةد
البحوث والدراساه العربية ،النا ر 1797و

( )33نحو ال للترجمة ،ص302و
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