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 من مزالق الترجمة بين العربيّة والفارسيّة

 للدكتور يوسف حسين بّكار
 )جامعة اليرموك/ األردن(  

- 1 - 
لاارسةةةةةية ذ كانةةةةةه الب لويةةةةةة )اإ، الترجمةةةةةة بةةةةةين العربيةةةةةة والاارسةةةةةية  ديمةةةةةة جةةةةةدا  

سةةةةة)مية )الدرّيةةةةةة الحديفةةةةةة( مةةةةةن  كبةةةةةر منةةةةةاب  الترجمةةةةةة الوسةةةةةثم(، فةةةةة  الاارسةةةةةية اإ
 ""ف رسةةا   –فيمةةا  فبةةه مةةن ف ةةار   –يةةةو و ةةد  فبةةه ابةةن النةةدي  لةةم العربإومصةةادر ا 

لةةم العربيةةة، مةةن مفةةل، ابةةن المناةة ، والحسةةن بةةن إبأسةةماا المتةةرجمين مةةن الاارسةةية 
ونشةةةث الةةةدكتور محمةةةد محمةةةدا، فةةةم السةةةتيناه،  يةةةا  كةةةان  و(1)سةةة ل، ونل نوب ةةةه

، اب ا بجامعت ا اللبنانيةلنس  اللغة الاارسية وند يران ببيروه ورئيسا  إ فنافيا   مستشارا  
إلم اللغة العربية فم النرون اإس)مية دبية الاارسية فم جم  "ما ُنِنل من اآلفار األ

دب العربم حتةم  صةب  ئل العصر العباسم، مما امتزج باألولم، و اصة فم  وااأل
فةم النةرون  –ول مةن "الترجمةة والننةل اةن الاارسةية ، و صدر الجزا األ(2)منه" جزاا  
مةا تنةافر فةم  بعةد  ن جمة  (3)ولم" الةذا  فةردل لكتةب "التةاج" و"اآليةين"األ س)ميةاإ

 س)مية بشتم  نواا اوالمصادر العربية اإ
سةة)مية التاليةةة، ولةة  تعةةد اصةةر اإحركةةة الننةةل والترجمةةة تنةةو  فةةم األ و  ةةذه

نمةةةةا امتةةةةده ج ةةةةود إلةةةةم العربيةةةةة، إمحصةةةةور  فةةةةم ترجمةةةةة اآلفةةةةار الاارسةةةةية وحةةةةد ا 
                                                 

 و1791و تحنيق محمد رضا تجدد، ث ران 303( الا رسه، ص1)
 و1791، منشوراه الجامعة اللبنانية، بيروه 2: 1لاارسية ( محمد محمدا: الترجمة والننل ان ا2)
و م(  كةةذا تنا لت ةةا المصةةادر العربيةةة، و ةةد كانةةه تعةةرف باسةة  "نيةةين نامةةه" فةةم األدب الاارسةةم الساسةةان3)

"نيةةين" لا ةةة فارسةةية ب لويةةة معنا ةةا: النااةةد ،  و الثرينةةة،  و النةةانوني  ةةال المسةةعودا فةةم "التنبيةةه و
نيةةةين نامةةةه: كتةةاب الرسةةةو "و واسةةةتعمل ا العةةةرب فةةم كتابةةةات   بشةةةكل ا الاارسةةةمو  ": "تاسةةةيرواإشةةراف

 وما بعد ا(و 330)محمد محمدا: المرج  السابق، ص
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ارسية، من مفل: "تاسير الثبرا" لم الاإفار العربية إلم ترجمة بعض اآلجمين المتر 
 "تاريخ ب ار "وو"تنوي  الصحة"، و"الشا نامة" و

ي كبيةرا   اصر الحديفةة، فاتسةعه حركةة الترجمةة بةين اللغتةين اتسةااا  و ما فم األ
مةةةن  م ةةةاه كتةةةب تةةةراث فةةةار ، مةةةن مفةةةل: "بوسةةةتان" سةةةعدا  ذ تةةةرج  العةةةرب اةةةددا  إ
شيرازا و"كلسةتانة"، و"ديةوان حةاف  الشةيرازا" و"ربااياتةه"، و"مفنةوا" مولنةا جة)ل ال

كمتةةةين" و"سةةةارنامة" لناصةةةر الةةةدين الرومةةةم، و "شةةةا نامة" الاردوسةةةم، و "جةةةام  الح
"رباايةةةةةاه ال يةةةةةا " )ل ةةةةةا  كفةةةةةر مةةةةةن اشةةةةةرين ترجمةةةةةة اربيةةةةةة بالاصةةةةةحم  سةةةةةرو، و

سةةةه نامةةة" )كتةةاب السياسةةةة(، والعاميةةة(، و" ةةابو  نامةةةة" )كتةةاب النصةةيحة(، و"سيا
"ب تيةةةةار نامةةةةة"، و"تةةةةاريخ البي نةةةةم"، و"جةةةةام  و"اثةةةةار نامةةةةة"، و"سةةةةندباد نامةةةةة"، و

 التواريخ"و
يةرانيين المعاصةرين ونفةار  و وممةن ل يست ان به من مؤلااه اإ وترجمو اددا  
: الةةةدكتور زاد  شةةةاق، الةةةم دشةةةتم، صةةةادق  وايةةةه، حسةةةين  ةةةد  تُةةةرِج  ل ةةة  مةةةف)  
ياسةةمم،  بةةو الناسةة  حالةةه، ايةةرج ميةةرزا، بةةروين ااتصةةامم، والةةدكتور ن عةةم، رشةةيد 

 و(1)غ)محسين يوسام

                                                 

 ( لمعرفة مزيد من ترجماه العرب الم تلاة ان الاارسية، راج :1)
دب الاارسةةم، مجمواةة سةة نراني اا دومةةين يوسةف بكةةار: ج ةود اربيةةة معاصةر  فةةم  دمةة األ  -1

، 194 -129 (، ص 1793شمسةةةةةةم ) 1332، جلةةةةةةد دو ، مشةةةةةة د متحنينةةةةةةاه ايرانةةةةةة لنكةةةةةةر ك
 دبياه فارسم در كشور اا اربم، للدكتور جعار شعارواوترجمته الاارسية: 

 شمسمو 1333، سال 4و 9و 9، شمار اا 23س ن، دورل 
)مم دانشةةةكدل ال يةةاه ومعةةارف اسةةة هيوسةةف بكةةار: الاارسةةةية ونداب ةةا فةةم الةةةب)د العربيةةة، نشةةري -2

دبيةاه ا (، وترجمته الاارسةية: زبةان و 1791شمسم ) 1333ائيز پ، 12 ۂدانشكال مش د، شمار
 ، لآلنسة مليحة شريامومارب  در كشور ا مفارس

  (و1794شمسم ) 1339، سال 10و 7  ، شمار ا29س ن، دورل 

 الدكتور ثلعةه  بةو فرحةة:  ضةواا الةم الدراسةاه الاارسةية فةم مصةر، فةم كتةاب: جوانةب مةن -3
 و1793(، النا ر  229 -177يران )صا  الص)ه الفنافية بين مصر و 

      يرانةةةةةةةم فةةةةةةةم مصةةةةةةةر، فةةةةةةةم الكتةةةةةةةاب السةةةةةةةابق  اةةةةةةةة)ل نصةةةةةةةرالله مبشةةةةةةةر الثةةةةةةةرازا: الكتةةةةةةةاب اإ -1
 (و141 -113)ص
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مةن مصةادر ترافنةا العربةم، واةددا  ن ةر مةن نفارنةا  يرانيون فترجموا اةددا   ما اإ
 كفر مما ترجمنا ل ة  مةن  امةال معاصةر و ومةن  -الم  ية حال –المعاصر ي و و 

مةروج  ية فةم العصةر الحاضةر: تةاريخ الثبةرا،لةم الاارسةإ كتب ترافنةا التةم ُترجمةه
نبيةةةةاا، تنةةةةوي  الةةةذ ب، تةةةةاريخ اليعنةةةةوبم، األ بةةةار الثةةةةوال، سةةةةنم ملةةةوك األرض واأل

 البلدان، مندمة ابن  لدون، رحلة ابن بثوثة، ورحلة ابن فض)نو
ومةن المعاصةةرين العةةرب الةذين تُةةرِج  ل ةة  شةةما  و  شةياا مةةن نفةةار   و امةةال   

زيةةدان، ثةةه حسةةين،  حمةةد  الو اب اةةزا ، جرجةةماسةة   مةةين، ابةةد:  (3)لةةم الاارسةةيةإ
 مةةين، زكةةم محمةةد حسةةن، بنةةه الشةةاثز، محمةةد  بةةو ز ةةر ، محمةةد ابةةدالغنم حسةةن، 
جةةورج جةةرداق، سةةيد  ثةةب، محمةةد منةةدور، نةةزار  بةةانم، ابةةدالو اب البيةةاتم، محمةةد 
الايتةةورا، غسةةان كناةةانم، فةةةدو  ثو ةةان، محمةةود درويةةةو، سةةمي  الناسةة ، وتوفيةةةق 

 يادوز 
- 2 - 

لم زماننا  ةذا، بالترجمةة، إ * ن ُيعَنم العلماا والباحفون، من  ورا  لي  ابفا  
و ن ينشةةةثوا فةةةم التننةةةين ل ةةةا، وتنعيةةةد  وااةةةد ا، وتبيةةةين   ميت ةةةا ودوااي ةةةا، ووضةةة  
 الشروث لمن يتصدون ل ا الم  ن ا "فن" كغير ا من الانونو غيةر  نةه بةاه معروفةا  

"الاةن" الةد يق الةذا ل يسةتثيعه  تنحصةر، فنةث، فةم دائةر   ن الترجمةة لة  تعةد  يضا  
جاوزت ا، كسةائر العلةو  اللغويةة، نما إل  ولو المندر  والبرااة ان ثريق الممارسة، إ
 نا انبفنه الةداو  لم دائر  "العلو  الوصاية" لوضوح الجانب "الوصام" في او ومن إ

ا في ا من اناصر فنيةة، الةم نكار لمإلم "ال  للترجمة"، من غير وجاا الت ثيث إ

                                                 

يةةران ومصةةر والكتةةاب إ: مرتضةةم نيةةه اللةةه الشةةيرازا، جولةةة حةةول الةةروابث المعنويةةة بةةين ( راجةة   يضةةا  3)
 (و179 -143يران )صا  م كتاب: جوانب من الص)ه الفنافية بين مصر و يران، فإالمصرا فم 

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

لةةم الاارسةةية وبةةالعك  ليسةةه إإن حركةةة الترجمةةة الحديفةةة النشةةثة مةةن العربيةةة 
لي ةةاي ف ةةم ت ضةة  لكةةل منومةةاه الترجمةةة وا   اللغةةاه األ ةةر بةةين مفي)ت ةةا مةةن  بةةداا  

وشروث ا، كما  ن ُزَمر المترجمين المنتمين ل ا ارضةة لمةا يتعةرض لةه غيةر   مةن 
المترجمين من صعوباه ومشاق ومزالقو و د تكةون مزالةق الترجمةة ومشةك)ت ا بةين 

ك وتشةةةابه العربيةةةة والاارسةةةية  كفةةةر مةةةن غير ةةةا، لمةةةا بةةةين اللغتةةةين مةةةن تةةةدا ل وتشةةةاب
 ن ل  تجمع ما  سر  لغوية واحد ، فيما  و معروفو، وا  و رض

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

ة"، لن ةا  نامة لةم العربيةة، بترجمةة "سياسةاهإمن الاارسية  و جرب ح م في ا امليا  
إلم الاارسية )م  ومن العربية  * ر الملك الثوسم، وبعض األبحاث والمناله األ

لنةةزار  **سةةتاذ الةةدكتور غ)محسةةين يوسةةام( بترجمةةة "ِ ّصةةتم مةة  الشةةعر"صةةدينم األ
كمةةةا  ةةةيض لةةةم  ن  ثلةةة  الةةةم  *** بةةةانم، و"م تةةةاراه مةةةن الشةةةعر العربةةةم الحةةةديث"

كةل  ةذا، لعربية، وترجمةاه العةرب اةن الاارسةيةو يرانيين ان اكفير من ترجماه اإ
 ةةةةد تعتةةةةرض ب، بعةةةةض المشةةةةك)ه والمزالةةةةق التةةةةم َيّسةةةةر لةةةةم  ن  كتشةةةةف، مةةةةن كفةةةة

 يرانيين، والتم ل  يسل  كفيرون من   من تيار اوالمترجمين من العرب واإ

                                                 

(* ) Towards A Science of Translating. 

 و1799ا)  العرا يةو بغداد لم العربية، ونشرته وزار  اإإو د ترجمه ماجد النجار 
 "دب الاارسةةةم المعاصةةةرمةةةن مفةةةل: "العةةةال  المنشةةةود فةةةم بسةةةتان سةةةعدا الشةةةيرازا" و"سةةةماه األ -     *

 للدكتور غ)محسين يوسام، و "ال يا  الشاار" لعلم دشتمو 
 و1799منشوراه ثو ، ث ران  -   **

 الكتاب معد للثب و -  ***
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- 3 - 
 المعرفةة التامةة  و الجيةد ، الةم ما يركَّةز اليةه فةم الترجمةة اامةة لعل من    

 وجب "جاح نا" الم  لي ا سواا بسوااو فنديما  ، باللغة المننول من ا والمننول إ لاأل
الترجمان " ن يكون بيانه فم نا  الترجمة فم وزن المه فم نا  المعرفة، وينبغم 

لي ةةةةا حتةةةةم يكةةةةون في مةةةةا سةةةةواا إ ن يكةةةةون  الةةةة  النةةةةا  باللغةةةةة المننولةةةةة والمننةةةةول 
 بةد لا ة  المةتن المةراد ننلةه "ول :بنولةه وضةوحا  مر و ويزيد ودي  فلسثين األ(9)وغاية"
جاد  اللغة التم كتب ب ا، ومعرفة د ائن ا و وااد ا ونداب ا وشواّذ ا وشوارد او من إ

 و(9)لي ا النّص"إجاد  اللغة التم ُيْنَنل إول بد  بل الننل من 
(، الةذا ُيَعةّد واضة  1307- 1319" )Etienne Dolet دوليةه  تةينو د  ّكةد "

ل ن ريةةة للترجمةةة،  ةةذا الشةةرث الةة)زب فةةم بحةةث لةةه اةةن مبةةاد  الترجمةةة، وجعلةةه  و 
مةةةن مبةةةاد   مسةةةة  ساسةةةية للترجمةةةة، فنةةةال: "ل بةةةد  ن يكةةةون المتةةةرِج  الةةةم  واحةةةدا  

معرفةةة رفيعةةة تامةةة باللغةةة التةةم يتةةرج  من ةةا، و ن يمتلةةك بةةنا  الشةةكل معرفةةة رفيعةةة 
 و(4)لي ا"إباللغة التم يترج  

، بةةرز المزالةةق التةةم تواجةةه المتةةرجمين مةةن اةةرب وفةةر  معةةا   ةةذا الشةةرث مةةن  
مةةن اللغةةة التةةم يننةةل من ةةا  اصةةةي فةة ن جم ةةر  مةةن ب   اةةن اةةد  تمّكةةن  غلةة فضةة)  

ه في ةةةةا معةةةةانم مغةةةةاير  لاةةةةا  العربيةةةةة التةةةةم د لةةةةه الاارسةةةةية واسةةةةتوثنت ا وات ةةةةذاأل
 ضو اشةةةةةت ره بمعاني ةةةةةا الرائجةةةةةة المشةةةةة ور ،  ةةةةةد  ضةةةةةحه لةةةةةبع ولةةةةةم، لمعاني ةةةةةا األ
يةرانيين حنةائق مسةّلمة، َصةَرَفْت   حتةم اةن استشةار  "معجمةاه" اللغةة، المترجمين اإ

ينةةول يةةوجين نيةةدا: "يتمفةةل  ول  حةةوالو ةةا مةةن واجبةةاه المتةةرج  فةةم  حسةةن األمةة   ن

                                                 

  ةو1323، المثبعة الحميدية، النا ر  34: 1( الحيوان 9)
بدمشةةةق، ينةةةاير  اةةةن: مجلةةةة المجمةةة  العلمةةةم العربةةةم ننةةة)   29دب العربةةةم، ص( فةةةن الترجمةةةة فةةةم األ9)

 و1792
 و193-243: يضا   ، ف  ان ر 13( يوجين نيدا: نحو ال  للترجمة، ص4)
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و وض  مستلز  يحتاجه  ا مترج  بامت)كه لمعرفة كافيةة بلغةة المصةدري فة) يكاةم 
فةةم  لمغةةز  العةةا ( للمعنةةم،  و  ن يكةةون مةةا را  الةةم ف ةة  )ا  ن يكةةون المتةةرج   ةةادرا  

ووو  حةةوال(وض  نةةه سةةياعل ذلةةك حتةةم فةةم  حسةةن األ)فمةةن الماةةر   استشةةار  النةةوامي
ن ما  و     من ذلك معرفة المترج  بموارد لغة المصةدر، وسةيثرته الكاملةة الةم إ

ا  ثةةاإن  غلةةب األووو، التضةةّل  الشةةامل بلغةةة المتلنةةم لةةي  لةةه بةةديلو  لغةةة المتلنةةم
إلةم ول من افتنار    ا المترجمون، تنشأ فم المنا  األالمتعدد  وال ثير  التم ين  في

 و(7)م"نّ المعرفة الشاملة بلغة المتل
بيةة التةةم مةر بالنسةةبة للمتةرج  العربةةم الةذا يجاَبةه بسةةيل مةن  لاةةا  العر وكةذا األ

نةةال إن غيةةر معاني ةةا فةةم لغت ةةا األ و ولةةي  مبالغةةة  ن ي ات ةةذه فةةم الاارسةةية معةةان
 النصب والمعانا  المتأتيين ان ا  كفر ما يتأتم من جانب مارداه الاارسية ناس او

ليةةه  ةةؤلا الف)فةةة َيْصةةُدق الةةم مةةا نجةةدل انةةد بعةةض المتةةرجمين إن مةةا  شةةار إ
 الار  والعرب من   ثاا و و ا و و ذل بعض النماذج: 

 كةةةةةةةان المرحةةةةةةةو  محمةةةةةةةد رضةةةةةةةا تجةةةةةةةدد ن ةةةةةةةر مةةةةةةةن حنَّةةةةةةةق "الا رسةةةةةةةه" لبةةةةةةةن -1
ي وُثبعةةةةةةةةه لةةةةةةةةم الاارسةةةةةةةةية  يضةةةةةةةةا  (، و ةةةةةةةةو الةةةةةةةةذا ترجمةةةةةةةةه إ1791  )ث ةةةةةةةةران النةةةةةةةةدي

صةةةةةةةل  ت لةةةةةةةو مةةةةةةةن  نةةةةةةةاه مفلمةةةةةةةا ل ي لةةةةةةةو األلةةةةةةةم اآلن، و ةةةةةةةم لإالترجمةةةةةةةة مةةةةةةةرتين 
، فلنةةةةةد ااتةةةةةاد ابةةةةةن النةةةةةدي   ن يصةةةةةف الكتةةةةةاب الةةةةةذا (10)العربةةةةةم مةةةةةن   ثةةةةةاا كفيةةةةةر "

ينةةةةةول فةةةةةم لحجمةةةةةهو  "  ا "صةةةةةغير" وفنةةةةةا  لطيررررر "  و "كبيررررر كةةةةةان يةةةةةرال بناسةةةةةه بأنةةةةةه "
" لطيررررر ولةةةةةه مةةةةةن الكتةةةةةب: كتةةةةةاب ال يةةةةةلي ر يتةةةةةهو  "ووو :الكةةةةة)  الةةةةةم ابةةةةةن سةةةةةعدان

ووو كتةةةةاب  (، وينةةةةول فةةةةم   بةةةةار محمةةةةد بةةةةن داود الجةةةةراح: "ولةةةةه مةةةةن الكتةةةةب49)ص
بةةةةةةن حمةةةةةةدان (، وينةةةةةةول فةةةةةةم   بةةةةةةار جعاةةةةةةر 112" )صلطيرررررر )الشةةةةةةعر والشةةةةةةعراا(و 

                                                 

 و271 -273( نحو ال  للترجمة، ص7)
ل يةاه والمعةارف يوسف بكار، ن راه فةم ف رسةه ابةن النةدي ، مجلةة كليةة اآل ( راج  فم نند الكتاب:10)

  (و1793م )شمس 1331جامعة مش د، العدد ال ام ، شتاا  –الس)مية 
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المحةةةةةةةدفين، كتةةةةةةةاب محاسةةةةةةةن  شةةةةةةةعار  دبيةةةةةةةة، ف ةةةةةةةم: وووالموصةةةةةةةلم: "فأمةةةةةةةا كتبةةةةةةةه األ
(، وينةةةةول فةةةةم الحةةةةديث اةةةةن يحيةةةةم بةةةةن  بةةةةم منصةةةةور الموصةةةةلم: 199" )صلطيرررر 

 (و199" )صلطي كتاب الثبيخو  "وله من الكتب: ووو
لةم الاارسةية ل لنةد تةرج  المرحو  تجّدد حةين تةرج  الكتةاب إ لكن، ما الذا فعله

 و   بمعنا ةةا المعةةروف فةةم الاارسةةية: " ةةوب" " فةةم كةةل المةةوارد السةةابنةلطيرر  ةةة "لا
نيةةةق، جيةةةدو فكانةةةه ترجمةةةة المفةةةال فةةةم العربيةةةة: جميةةةل،   كفةةةر شةةةيواا  ، واأل*"نةةةازك"

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

ووو كتةةةةةةةاب محاسةةةةةةةن  شةةةةةةةعار المحةةةةةةةدفينو  "وكتاب ةةةةةةةاا  دبةةةةةةةم  و بةةةةةةةديننرار اسةةةةةةةه:
نرررازك ووو، كتةةةاب الثبةةةيخو   يةةةر "و يةةةن كتاب ةةةا ازاوسةةةه:، وترجمةةةة األ(13)"كسررر ز نا

 و(11)"سس 
    مةةةةةاه العربيةةةةةة واسةةةةةتنجد ب ةةةةةا، الةةةةةم المتةةةةةرج  المعج –فلةةةةةو استشةةةةةار المحنةةةةةق 

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

(، وتةرج  اللا ةة فةم 120" )صكبير من الكتب: كتةاب   بةار  لاةاا بنةم العبةا و 
 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  (*)
 ، الحاشية(و241"ونزك كلمة فارسية بمعنم الناا " )ص :فسر ا بالعربية بنوله

 شمسمو 1319)الترجمة الاارسية(، الثبعة الفانية، ث ران  133( الا رسه، ص11)
 و211لسابق ( المصدر ا12)
 و219( المصدر السابق 13)
 و219( المصدر ناسه 11)
   لثةةف(، والةةةدكتور حسةةين نصةةةار: المعجةة  العربةةةم ): ابةةةن من ةةور، لسةةةان العةةربو مةةةاد  ( ان ةةر مةةف)  13)

 و1794دار مصر للثبااة، الثبعة الفانية، النا ر   11: 1
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تاري ية، من ولربما  ن لا ة "ملّثاة" التم تلنا ا بكفر  فم المصادر الاارسية ال
"، ومعنا ةةا الرسةةةالة الصةةةغير  التةةم تكتةةةب فةةةم "تةةةاريخ البي نةةةممفةةل "سياسةةةه نامةةة" و

ن المعجمةةاه العربيةةة مةةن األصةةل العربةم "َلثُةةف" ناسةه، ألِ ةَذه الحةاله الاوريةةة،  ُ 
 ل تذكر او

م "ج ود اربيةة معاصةر  فةم ستاذ الدكتور جعار شعار لبحففم ترجمة األ -2
سرراة   أ)نفرر م  رر  " ةةا   " فةةم  ةذل العبةةار :نفرر ، تةةرج  لا ةةة "دب الاارسةةم" دمةة األ

 عهررا سلاتررا  سلةرر ايع باا عررع سلرررا    بة ا ررع كةررا  )ةرر سب  ررا  م  سلرر   كةرر  
فةةم الاارسةةية وفةةم  ا" بشةة ص واحةةد، و ةةو معنا ةة صرربلأ أسرراة    رر  سل سةةرر اي 

ال گدانشةة)مع ةد اللغةاه الشةر ية( در  يكررا سزسسرةااس " :بعةض ل جاتنةا المحليةةو  ةال
 ةةةةا رل بةةةةه ترجمةةةةه كتةةةةاب )تةةةةراث فةةةةار ( بردا تةةةةه اسةةةةه"، بيةةةةد  ن المعنةةةةم اللغةةةةوا 

و فالترجمةةة الصةةحيحة (19)لةةم اشةر إالصةحي  لّلا ةةة  ةو: جمااةةة الرجةال مةةن ف)فةة 
 ووو"و اناة  سزسسةااس ذن "إ

لةةم الاارسةةية ترجمةةوا اللا ةةة اين ةةا فةةم  ولةةه إوالحةةق  ن مترجمةةم النةةرنن الكةةري  
 (19)"اجبةا   نةا سةمعنا  رننةا  إلةم  نةه اسةتم  ناةر مةن الجةن، فنةالوا: إحم " ل  و  :تعالم

بريةان از  رو ةمگو: وحةم نمةدل كةه : "بگةترجمة صحيحةو و ذل ترجمةة اآليةة الكريمةة
 و(14)ور شنيدي "ناه ( كردند وگنتند: ما  رنن شگقرائت مناستماع )
 يسةةتعمل العةةرب، فةةم العصةةر الحاضةةر، الصةةث)حاه: " غةةراض الشةةعر" -3

م واحةةةةةد، و ةةةةةو مةةةةةا ل يعرفةةةةةه  كفةةةةةر و"موضةةةةةوااه الشةةةةةعر" و"فنةةةةةون الشةةةةةعر" بمعنةةةةة
ن ل  يكونوا كل  و من  نا َو َ  الدكتور محمةد رضةا شةايعم كةدكنم فةم إيرانيين، اإ

                                                 

 ( لسان العرب، ماد  )نار(و19)
 (و1( سور  الجن، نية )19)
شمسةةم، وترجمةةة المكتبةةة  1331( النةةرنن الكةةري ، ترجمةةة  بةةم الناسةة  پاينةةدل، الثبعةةة الفالفةةة، ث ةةران 14)

  ة(و1399شمسم ) 1339س)مية، ث ران ال
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ترجمةةةة لا ةةةة " غةةةراض" بمعنا ةةةا المعجمةةةم "  ةةةداف" فةةةم ترجمتةةةه مندمةةةة م تةةةاراه 
 الحديث"و الدكتور محمد مصثام بدوا "م تاراه من الشعر العربم

"ومةةةةا زالةةةةه موضةةةةوااه  ةةةةؤلا الشةةةةعراا  ةةةةم  :جةةةةاا فةةةةم مندمةةةةة الةةةةدكتور بةةةةدوا
 و(17)ووو"  وان، وتأريخ للمناسباهليدية من مدي  للحكا ، وتنري  لإلالتن سألغ سض

نيةةةز،  رولگةةة"موضةةةوااه شةةةعر  ايةةةن  :وتةةةرج  الةةةدكتور كةةةدكنم العبةةةار  كالتةةةالم
، وتنري  برا  دوستان، وتةاريخ ك)سيك بود، از  بيل مدي  حاكمان  ا ها  مان 

 و(20)مناسباه"
  ي  الدسةةةةةو م شةةةةةتا لا ةةةةةة ابةةةةةر إلسةةةةةه  درا لمةةةةةاذا تةةةةةرج  صةةةةةديننا الةةةةةدكتور  -1

بلا ةةةةة  (21)ه ميةةةةدار "گةةةةرا جلةةةةو جشةةةة  ن لحررررا " فةةةةم  ةةةةول صةةةةادق  ةةةةدايه "لحررررا "
لعربيةة التةم لاا  ا، م   ن اللا ة من األ(22)": "ووضعه الغثاا الم اينم"غطاء"

 ّص من "الغثاا"ي فاللحةاف غثةاا، ولكةن لةي  كةل غثةاا و م   د له الاارسية،
 ولحافا  

ورده فم فصل " يا  شاار" )ال يةا  الشةاار( مةن كتةاب "دمةم با يةا "،  -3
لةةةم العربيةةةة، الجملةةةة التاليةةة: "كشةةةيدن رباايةةةاه  صةةةيل إو ةةو الاصةةةل الةةةذا ترَجْمتُةةه 

ا ب ةةةذا النحةةةو "ان و و ةةةد ترجمت ةةة(23)نيسةةةه" ( كارنسةةةانمبرررازس   كرررا  ا  از ايةةةن ) يةةة
 مر ال ين"و(  ذل، لي  باألسبق سل كا  ة من )صيلياه ال يا  األاست)ل رباا

                                                 

 و1797المندمة، ص جو دار الن ار، بيروه  –( م تاراه من الشعر العربم الحديث 17)
شمسةةةةةةةم،  1332ث ةةةةةةةران ( دكةةةةةةةر كوني ةةةةةةةاا شةةةةةةةعر معاصةةةةةةةر اةةةةةةةرب، كتةةةةةةةاب الابةةةةةةةا، جلةةةةةةةد سةةةةةةةو ، 20)

 و34 -14ص
 و1311، الثبعة السابعة، ث ران 11بگور، ص ۂ( زند21)
 و1793و ال يئة المصرية العامة للكتاب، النا ر  77دب الاارسم المعاصر، ص(  صص من األ22)
 و1311و امير كبير، ث ران 9( دمم با يا ، ص23)
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" العربيةة فةم  ةذا الصةث)ح الاارسةم المركةب  كرا    ةول، لنةد  غرتنةم لا ةة "
ه  اة)ل، و ةم ترجمةة ما ومةة ول غبةار الي ةا لةد  "، فترجمتةه كمةا  فبت ةبازس   كا  "

معنةال الةد يق، الةذا اثلعةه اليةه فيمةا بعةد فةم المعجمةاه  النار  العربةمو غيةر  ن
ن معنم )بازار بدو لم، بترجمته بلا ة "معرض"ي ألالاارسية المعتبر ، يوحم، فيما ي

لي ا البضةائ  مةن   ثةار   اد   يا  مر  فم السنة، وتجلب إمكارل(: "السوق التم تنا
 و(21)"م تلاة للعرض والبي   يضا  

- 4 - 
مةةا يعةةرف بالتراكيةةب اللغويةةة التةةم ُيَعةةّد التغلةةب  موضةةوع اللغةةة وممةةا ينةةدرج فةةم

الةذا ُيْشةةَتَرث فيةه " ن يكةون ملّمةةا   (23)الي ةا فةم  ا لغتةةين مةن   ة  و ةةائف المتةرج 
مةةا ُيْ ِ ةةةر  بمعةةانم تراكيةةب الجمةةلو فاةةم  ةةذا المجةةال ال ةةاص، غالبةةا   كةةام)   لمامةةا  إ

معةةةانم  وا بشةةةكل جيةةةد تمامةةةا  المترجمةةةون ضةةةعا   الكبيةةةرو ومةةة   ن ةةة  يمكةةةن  ن يا مةةة
مةةةا ياتنةةةرون بشةةةكل شةةةني  إلةةةم التنيةةةي  األساسةةةم  الكلمةةةاه والعبةةةاراه مناةةةرد ، فغالبةةةا  

 و(29)بنية اللغوية"للمعانم واأل
مةةا مةر مةةن   ة  مشةك)ه الترجمةةة بةين العربيةة والاارسةةية  اصةة، لكفةر   ةذا األ

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

 المترج   ن يتيّن  ل اي ولكن ما  كفر ما ينزلق في ا المترجمونل
فةةم  المزلةةق مةةا و ةة  فيةةه الةةدكتور محمةةد شةةايعم كةةدكنم  يضةةا   اومةةن  مفلةةة  ةةذ

لرري يكررا ينصرر ي سلررر   صةةثام بةةدوا: "ترجمةةة الةةنص التةةالم مةةن مندمةةة الةةدكتور م
                                                 

 ويضا   ماد  )بازار(  – دا: لغتنامه د  دا بازار، ود  –فارسم  گـفرهن: محمد معين، ( ان ر مف)  21)
 و312( يوجين نيدا: نحو ال  للترجمة، ص 23)
 و199( المرج  السابق، ص29)
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و ةةد   ةةر ضةةرب جديةةد مةةن الشةةعر، يتميةةز بشةةما مةةن التعةةارض  الةاسررع رةرر   سل
"، فكانةه لري يكرا ينصر يذ ا تلث اليةه معنةم "، إ(29)والتوتر بين الشكل والمضمون"

كةةه نةةوع تةةازل ا  از شةةعر بةةه   نرربز ارر   نرربزا ي بررأ بابررا  ن سرريا  بررباترجمتةةه "
 ةر  بربا كرأ نربرا راةا سز ار   ةربزا ي ن  والصةحي  "و (24)وو"   ور بيوسه

 ووو"و ديد نمدةپجديد در شعر اربم 
- 5 - 

لي ةا المتةةرج  غالتةةه اةن "لغةةة اصةةر" مةةا ومةن   ثةةر المزالةةق التةم  ةةد يسةةاق إ 
يتةةةرج و وبةةةدي م  ن مةةةا ُيتَةةةَوّ م مةةةن لغةةةة و سةةةلوب واصةةةث)حاه فةةةم ترجمةةةة مفةةةل: 

مة ناصر  سرو" و"سياسه نامة" و"رحلة ابةن "تاريخ البي نم" و"الشا نامة" و"سارنا
" لمةةةرو  دب يةةةا " و"األبثوثةةةة" غيةةةر مةةةا ُيتَةةةَوّ م فةةةم ترجمةةةة " صةةةتم مةةة  الشةةةعر" و

 ( و"دمم با يا " )و اة م  ال يا ( لعلم دشتمودب سعد سعد " )نفاق  

إذني لةةذا مرااةةا  روح العصةةر فةةم لغتةةه و سةةاليبه واصةةث)حاته ومارداتةةه واجبةةة 
  والمصثلحاه العربية التم  فاد من ا صاحب "سياسه نامه" كما  م لاا بنيُه األ

لتناسةةةةب الاتةةةةر  التةةةةم ُ لاةةةةف في ةةةةا الكتةةةةاب، ولةةةة   حةةةةاول  ن  سةةةةتعيض ان ةةةةا بألاةةةةا  
ن ُ ِجر كفير من تلك األلاا  وتةرك منةذ زمةن بعيةدو ومةن واصث)حاه  اصرية، وا 

و و ةةةةد رااةةةةم *ةمفلةةةةة الي ةةةةا: المحتسةةةةب، المسةةةةتوفم، الشةةةةحنة، العسةةةة ، و ريثةةةةاأل
لاةةا  : "و ةةد تعمةةدنا  ن نتةةرك األمترجمةةا "تةةاريخ البي نةةم"  ةةذا الصةةني ، فنةةال  حةةد ما

العربية التم ورده فم الكتاب كما  م: لكم تعّبةر اةن مةدلولت ا فةم العصةر الةذا 

                                                 

 ( م تاراه من الشعر العربم الحديث، ص وو29)
 و29شعر معاصر ارب، كتاب الابا، ص ا( دگر گوني ا24)
 ردن وفلسثينوو وما زاله تستعمل فم  نحاا من األو( ال ريثة: كي  من  ما *)
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شةادنامه" )نامةه نبةا  ةذا الشةرث فةم ترجمةة اصةث)ح "گو بيةد  ن مةا جا(27)ُكتبه فيةه"
و و ةةد ترجمتُةةه بةةة"رسالة ماتوحةةة" (30)لمعاصةةر "كتةةاب ماتةةوح"شةةادل( بالصةةث)ح اگسر 

 فم "سياسه نامه"و
و ذكر  ننا حين ترجمنا )الدكتور يوسام و نةا( المنثة  التةالم مةن  صةيد  )ايةد 

 :(31)مي)د ا( لنزار  بانم
 بأا شما َ ِفدُ 

 ذا َيِ ل  اأَلَحدُ إ
 ب اتٍ  
 ببا ٍة 

 الم النحو التالم  ول :
  ديه ا  برو   ةهچبا 

 و تم روز يكشنبه فرارسد
 ةة ى؟ با سن

 لم بادسته گُ 
 " بدل  ةة سن  بالم "إفضل  ن نترج  "ب ات " ر   الدكتور يوسام  نه من األ

 ول  و المستعمل فم الو ه الحاضرو و كذا كانو" ألن األةة ىبا سن من "

                                                 

 نجلو المصرية )دون تاريخ(وو األ37، صم( يحيم ال شاب: مندمة ترجمة تاريخ البي ن27)
 و124)الترجمة العربية(، ص م( يحيم ال شاب وصادق نشأه: تاريخ البي ن30)
 و117ص( م تاراه من الشعر العربم الحديث، 31)
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- 6 - 
لةم  نةواع مةن إلكيايةة،  ن تنسة  الترجمةة، مةن حيةث الثرينةة وا ل  يكن ااتباثا  

ترجمةةةة الحرفيةةةة ل ن الإ  م ةةةا الترجمةةةة )اللا يةةةة(، والترجمةةةة بةةةالمعنم )المعنويةةةة(و 
مفةال والمجةازاهي و نةا ان،  اصة فم ترجمةة المصةثلحاه واألحيتتيسر فم كل األ

المزلةةةق: الحيةةةر  فةةةم ترجمةةةة  ةةةذل األشةةةياا كمةةةا  ةةةم مةةةن اللغةةةة  تكمةةةن الحيةةةر  ويكةةةون
ا فةم العربيةة ممةا و ع ةا فةم الةذوق العربةم،  و وضة  مةا ينابل ةجنبية، م ما يكن األ

 ا  –ول و ومةةةن الشةةةق األ(32)صةةةلم دون تنّيةةةد بحرفيةةةة مةةةا يتةةةرج يةةةؤدا معنا ةةةا األ
لةم الضةحك، وتنةود فةم  حيةان تنبعث المزالق التم يةداو  كفر ةا إ -الترجمة الحرفية

ل بعجةةز المتةةرج  إالحةةذف الةةذا ل مندوحةةة مةةن تاسةةيرل لةةم البتةةر والتشةةويه و إكفيةةر  
 وج لهو

وربمةا ن للاارسية مجازاه واصث)حاه غريبةة الينةا كةل الغرابةة، أل ، ذا  ول 
 لُگ" ةةر و ولنةةد ُسةةئلُه مةةر   ن  تةةرج  المفةةل الاارسةةم ل نجةةد مفل ةةا فةةم اللغةةاه األ

، فاحتره فم  مرا:   ترجمه ترجمة حرفية ل ماا في ا ول رونةق، ة  ب ب ناس ا"پ
لةه فةم اربيتنةا  وكةان  معةادل ،     بحةث اةناب ا ظهر  بال بطر "  "لي  ل :فةأ ول

م لةةة   جةةةدل فةةةم ترافنةةةا الضةةة   مةةةن بحةةةث اةةةن المعةةةادل، غيةةةر  ننةةة مةةةن الثبيعةةةم  ن 
ليةهو حينئةذ إمفال الاصيحةو ومن يدرا، فربما  ننم  نةا الةذا لة   سةتث  ال تةداا األ

" ك َبْارأا رك  " :، و و المفللم المعادل الد يقإلم  مفالنا الشعبية، فا تديه إانعثاه 
و وينثبةةق  ةةذا الةةذا يسةةتعمل فةةم الحةةاله اين ةةا التةةم يسةةتعمل في ةةا المفةةل الاارسةةم

ذا مةا ترجمنةال ترجمةة إ" كبربة  براكببة  بازبرا براز" الك)   يضا  الم المفةل الاارسةم
   "، وتركنةا المفةل الرائة  "سلح ا ع  ع سلح ا ع  بسلبراز   رع سلبراز "حرفية سةنيمة 

                                                 

و الةةةةدار 37و 209دب العربةةةةم، ص: محمةةةةد ابةةةةدالغنم حسةةةةن، فةةةةن الترجمةةةةة فةةةةم األ( ان ةةةةر  يضةةةةا  32)
 و1799المصرية للتأليف والترجمة والنشر، النا ر  
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ل يعةدو المفةل الاارسةم  يةد  نملةةو  ةذا مةا فعلنةال الةذا  لطيب  رار  أةركالها ةررع"س
)الدكتور يوسام و نا( بالمفل العربةم ناسةه الةذا َضةمَّنه ابةدالو اب البيةاتم المنثة  

 :(33)اآلتم من  صيدته "سوق النرية"
 وبنادق سود، ومحراث، ونار

 ت بو، وحّداد يراود جانه الدامم النعا :
 را  أةكالها ةرع سلطيب  "أباس  

 والبحر ل ينو  الم غسل ال ثايا والدموع
 "كببة  باكببة   باز با باز".ذ ترجمنال بمعاِدِله الاارسم السابق إ

حمةةةأ  التيةةةار الحرفةةةم فةةةم ترجمةةةة  ومةةةن المتةةةرجمين العةةةرب الةةةذين انسةةةا وا فةةةم
ثائاةة مةن  (31)بةر ي  الشةواربم، الةذا  فبةه فةم  حةد كتبةهإالمرحةو  الةدكتور  األمفال

 مفال الاارسية، وترج   كفر ا ترجمة حرفية، م   ن ل ا فم العربية ن ائر و شبا ا  األ
"سلصرب   فةراك بةة "صرب   فةراك كا  را سسر "تكاد تكون ترجمة ل او فند تةرج  المفةل 

"صراس سز ي كمةا تةرج  المفةل "سلصب   فةاك سلفر ""وازف ان المفل العربم   ب "سأل
"يرا بسحرا  ال الةد يق:  ه" وتةرك منابلةسليا ال ةصفق بحا اوله: "بن نيايا" يكاس  ب 
 وةصفق"

 مةةا متةةرج  "رحلةةة ابةةن بثوثةةة" الاارسةةم، فنةةد رااةةم نةةوع الترجمةةة الةةذا نةةداو 
، وسةلك سةبيل الترجمةة المعنويةة مفةال العربيةة غيةر المتداولةة كفيةرا  إليه، حتم فةم األ

فم نص ابن بثوثة:  (33)ك  ""صااهي سّ  بوالبحث ان المعادل فم ترجمة المفل 
                                                 

 و179ص( م تاراه من الشعر العربم الحديث، 33)
نجلةةةو المصةةةرية، الثبعةةةة الرابعةةةة ، مكتبةةةة األ239 -231ساسةةةية لدراسةةةة الاارسةةةية، ص( النوااةةةد األ31)

 و1791
 ، ماد  )صدق(و( راج   صة  ذا المفل ماصلة فم: لسان العرب33)
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لةم الشةيخ شة اب الةدين، فعنةد التوبةة ليلةة النوبةة، واةز  إ ن النَّوبة وصةله يومةا  "ف  إ
نةةةم  ةةةةد تُْبةةةةُه  بةةةةل إصةةةةحابم إن  لةةةةه ألصةةة)ح حالةةةةه مةةةة  ربةةةه، و ةةةةال فةةةةم ناسةةةه: إ

ر مفلةه  بةل ان مؤونت  و فأحضر ما كةان يحضة اجتماا   اندا،  نوا ذلك اجزا  
وجعةةةةل ال مةةةةر فةةةةم الز ةةةةاقو وحضةةةةر  صةةةةحابه، فلمةةةةا  رادوا مةةةةن مةةةةأكول ومشةةةةروب، 

 فوجةدول كةذلك، فة  فالفةةا   و فة  فتحةوا فانيةا  ، فذا ةه  حةد   فوجةدل حلةوا  الشةرب فتحةوا ز ةا  
بصررااهي سرر  فوجةةدول كةةذلكو فكلمةةوا الشةةيخ فةةم ذلةةك، ف ةةرج ل ةة  اةةن حنينةةة  مةةرل، 

 "و349ووو" "رحلة ابن بثوثة، ص بك  
 سز خربا بر  انرا   را  "شة اب الةدين  :، بنولةهفترجمه، ومةا  حسةن مةا ترجمةه

 و  ا  رج ل   ش اب الدين ان سّرلو(39)ووو" ساخ 
-7- 

مسةةةةألة رد المترجمةةةةةاه  التةةةةةم تعتةةةةرض المتةةةةرج  اةةةةةن الاارسةةةةية ومةةةةن المشةةةةك)ه
مةاه ولةمو فاةم المصةادر الاارسةية الم تلاةة مترجإلةم  صةول ا األالاارسية ان العربيةة 

حاديةةةث الشةةةرياة، و  ةةةوال الصةةةحابة وال لاةةةاا المشةةة ور ، ألكفيةةةر  مةةةن النةةةرنن الكةةةري ، وا
 توجبةةان الةةم مةةن يتةةرج   فةةرا   مانةةة معةةا  واألوالشةةعر والكلةة  المعةةروفو و حسةةب  ن الد ةةة 

ن إلةم البحةث اةن نصوصة ا العربيةة األ ن يسةعم  فيةه  شةياا ممةا ذكةر فارسيا   ولةم، وا 
ذا مةةةا  ايتةةةه إليةةةه إا بلغتةةةه ال اصةةةة، و ةةةو مةةةا  ةةةد يضةةةثر يكةةةن فةةةم اسةةةتثااته ترجمت ةةة

 الحيلة، و ضنال التنصم والستنراا والتننيب دون جدو و
فةةم اسةةتنثاق كتةةب الحةةديث مةةن صةةحاح  كبيةةرا    ننةةم بةةذله ج ةةدا   اتةةرف صةةاد ا   و 

لاةةا  الحةةديث الشةةريف" جمات ةةا، و اصةةة "المعجةة  الما ةةر  ألوغير ةةا، والبحةةث فةةم مع
نرررا  بهةررر  سررر س ا باةرررا سز ا   س س"اسا كننرررا إلةةةم نةةةص ترجمةةةة الحةةةديث: ل) تةةةداا 

 الذا استش د (39) بةنابا  با س ل خبي   با ا  كسها كأ زي  اس  سيةا  باةنا"
                                                 

 (و1734شمسم ) 1339و ترجمة محمد الم موحد، ث ران 373ابن بثوثة، ص ه( سارنام39)
 شمسمو 1314و تحنيق الدكتور جعار شعار، ث ران 49( سياسه نامه، ص39)
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َمْروّيا  ان ابن امر، رضم الله ان ماي فذ به ج ةودا  دراج الريةاحو  كن ا  المل به
"لا رسطي  ب ب  ا با ي ب    ري ةحر  لم ترجمته بلغتم ال اصةة: إوانصعه بآ ر  
شكلة  اصة بالترجمة من الاارسية و وليسه  ذل الم   نب   ا سلانع"أيايهي اصب  

فةر بنصةوص ل لغةة  جنبيةة استشة د ب ةا صةاحب األنما تلنا ا فم كإلم العربية فنث، إ
مين العةرب، لم لغته دون  ن يفبت ةاو ولنةد اةانم من ةا ناةر مةن المتةرجإاربية وترجم ا 

 ي   مةةين الشةةواربم، ابةةر إل الةةدكتور و ينةةو  اةةق ن ةةرون  حيانةةا  فتغلةةب الي ةةا بعضةة  ، و 
نجليةزا ادوارد بةراون للمستشةرق اإ (A Literary History of Persia) متةرج  كتةاب

(A. G. Browne)و 
براون فم تأليف كتابه الم كفير من المراج  الشر ية، واستش د،  اعتمد"

الغالب  ة، ولكنه ل  يستث ، فمبالثبيعة، بالتأليااه العربية والاارسية والتركي
يراد  ن يورد لنا شوا دل فم نصوص ا األصلية فم  ذل اللغاه، واكتام ب ا ، األ

 ن  اود   و المنبول فنا   نجليزيةو ول  يكن من المستساغ ان)  لم اإترجمت ا إ
ُتَضّلل  –ل شك  –ن الترجمة ان ترجمة إلم العربية، ألفأترج   ذل المترجماه 

فباه الشوا د العربية ن  جل ذلك  لزمه ناسم ب المترج ، وتبعدل ان األصلو وم
، ذا كان الكتاب م ثوثا  إل إبنّص ا الذا ورده به فم الكتب العربية، الل   

 و(34)وليسه له نس ة فم ُدْور كتبنا"
 وكان المرحو  اادل زايتر شيخ المترجمين العرب يواَجه بمفل  ذاو ينول فم

لم  ن ان الارنسم: "و نا ننّبه النار  إينرنسه ر مندمة ترجمته لكتاب "ابن رشد" ل
لم دنا مع مه إمن العباراه العربية الموجود ، فأا الع)مة رينان ا تثف كفيرا  

، صل غالبا  صله العربمو و ما الذا ل  نتوصل إلم نصه العربم بسبب فندان األ 
 و(37)ووو" فند ترجمنال من الارنسية

                                                 

المندمةةة، ص صو مثبعةةة السةةعاد ، النةةا ر   –لةةم السةةعدا إيةةران مةةن الاردوسةةم إدب فةةم ( تةةاريخ األ34)
 و1731

 و1739النا ر   و9رشد والرشدية، ص ( ابن 37)
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كتاب "المر   والدولة فم  ا فم ترجمتهوابُتلم محمد ابدالغنم حسن بكفير من  ذ
س) "، للباحفة العربية المتأمركة "نابية  بوه" )نابية ابود( الذا نشرل اا  فجر اإ
صعوباه الترجمة من  مر ناحية واحد  من نواحمو و و ير   ن  ذا األ(10)1713

ة لم العربية، ولكن ا ليسه صعوبة فم الترجمة ذات ا، بل  م صعوبغير العربية إ
 و(11)لم  صلهإرجااه فيما حول النص المترج ، ومحاولة إ

كفر   ومن مزالق ما حول النص التم تعترض المترج  ان الاارسية  يضا  
لمؤلااه الاارسية، فم صول العربية فم االتحريااه والتصحيااه واأل ثاا فم األ

سباب أللكتب، ماكن وااآلياه واألحاديث، واألشعار واأل وال المأفور ، واألا)  واأل
لم توانم ا  ، و - و ج ل  كفر    –لم ت)اب الُنّساخ وج ل   إ د يعود  كفر ا 

 المحننين وتنصير  ، واد  معرفت   الجيد  بالعربية وتراف او

ن فيه تحريااه  كبر شا د ودليل الم ما   ول، أل وكتاب "سياسه نامه"
ن والمصححين، كفير ، غا  مع م ا ان  اين المحنني وتصحيااه و و اما  

   كفر من  م  ثبعاه م تلاة فم ، م   نه ُثبِ والمترجمين غير العرب  يضا  
لم لغة إيران و ارج ا، كان ن ر ا ثبعة الدكتور جعار شعار التم َترَجْمُت ا إ

إنا جعلناك  لياة فم فم  وله تعالم: "يا داود  "سلحق"َفه فيه لا ة الضادي فند ُحرا 
َاه (13)""سلعاللم إ (12)  بالحق"رض، فاحك  بين النااأل فم  "بةصاق"، وُصحا

، (13)" ةصاق"لم إ (11)ن الله يجزا المتصد ين"إ"وتصدق الينا  :اآلية الكريمة
                                                 

 و4دب العربم، ص ( فن الترجمة فم األ10)
 و7( المرج  السابق، ص11)
 و23( سور  ص، نية 12)
 و399( سياسه نامه، ص13)
 و44( سور  يوسف، نية 11)
 و70( سياسه نامه، ص13)
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، فيما  فبته "أسفا  ب  ةي بيأ ب اسبناى"و ضحم اس  زاي  الديالمة 
 ، وُحراف(14)"سّيا  ةي بى ب اسبناى"،  ضحم (19)فير مف)  وابن األ (19)المسعودا

لم إ (17)الذا نص اليه ابن الندي  "سلبالغا  سلسبعع"سماايلية اس  كتاب اإ
 و(31)و وغير  ذا كفير فم  شياا شتم ل حاجة لذكر ا(30)"بالغع سلسابع"

فل  ذل ان م -ذا ما ارفإ – فيجوز للمترج ، والحال  ذل،  ن يسكه 
ارك المحننين ة ويشو ا   نم وجده، فيزيد الثين بلالتصحيااه والتحريااه واأل

 ن يحتد  الجدال بين الم تمين  ليه ول  يكتشاول ل و ل كان ابفا  فيما انزلنوا إ
ن    حسب  ْن ل، ألبالترجمة حول "ت صص" المترج  فيما يترج ،  و "معرفته" به

 در  المترج  وسعة اث)اه ومعرفته تبرز واضحة  ناي و و ما يدل الم  ن 
ا يتصور الكفيرون، بل  م، فيما يذ ب صاحب وحسب، فيم الترجمة ليسه نن)  

 "المنتثف" الدكتور يعنوب صروف، "صعبة و صعب من التأليف"و

 
*  *  * 

 

                                                 

عةةة الفانيةةة، النةةا ر  ومةةا بعةةد او تحنيةةق محمةةد محيةةم الةةدين ابدالحميةةد، الثب 391: 1( مةةروج الةةذ ب 19)
 و1714

 و1799و ثبعة صادر، بيروه 229، 224، 179 -147، 199، 193: 4فم التاريخ الكامل ( 19)
 و324( سياسه نامه، ص14)
 و210( الا رسه، ص17)
 و332( سياسه نامه، ص30)
( راجةةة  التااصةةةيل فةةةم: يوسةةةف بكةةةار، ن ةةةراه فةةةم سياسةةةه نامةةةه، نشةةةريه دانشةةةكد ال يةةةاه ومعةةةارف 31)

 (و1794شمسم ) 1334(،  ريف 21مش د، العدد ) مماس)
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 وبعد،
من  مزيدا   (32)يثاليين "الترجمة  يانة"  و "المترج   ائن" ف) تستحق منولة اإ

 التاكير والتندير 
م مة صعبة فم   ن م مة المترج : "ف(33)فم  وله  ولي  يوجين نيدا محنا  

ذا ما ارتكب غلثة انتُِند  حيانو فوم مة ل يشكر الي ا فم  غلب األ سا ،األ
 وووو" ل بشد ، ولكنه ل ُيْمَتَدح سو  امتداح تافه اندما ينج  فم املية

 ا. يبس  بّكا 

                                                 

(32 )Tarduttore Traditore   (و مع ةةد 27اةةن: الةةدكتور محمةةد اةةوض محمةةد: فةةن الترجمةةة، ص ننةة
 و1797البحوث والدراساه العربية، النا ر  

 و302( نحو ال  للترجمة، ص33)


