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  دراسة نقدية تحليلية لكتاب 
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  *خويگاني رحيمي محمد

  الملخص
الشك أن لنقد الترجمة مكانته في األوساط العلمية، إذ أن النقد الصائب يصحح ويـنقح الترجمـة   
ويجعل مرآة واضحة أمام المترجم ليشاهد محاسن عمله ومعايبه. نظرا لهذه المكانة تسـعي هـذه   

 يها جنبه يبررساألوراق البحثية من وراء تقديم تحليل نقدي لترجمة سيد حسين سيدي بعنوان 
 المعاصـر،  العربـي  الشعر لكتاب عزالدين إسماعيل المعنون بـ عرب معاصر شعر ييِمعنا ـ يرهن

ينقسم هذا التحليل النقدي ـ باالعتماد علـي المـنهج التحليلـي      .والمعنوية الفنيه وظواهره قضاياه
الوصفي ـ إلي قسمين، قسم يعالج المحتوي وقد تمسـكنا فـي هـذا القسـم بـالنص األصـلي ألن        

  مة لم تكن تفيدنا في هذا المضمار، وقسم آخر يتعلق بكيفية الترجمة من حيث المعني والبنية.الترج
تبين نتائج هذا البحث أن الكتاب ـ مع أنه قد مرت سنوات عدة من طبعه ـ يتمتع بالجامعيـة    
والشمول والجدة ولكنه من حيث منهج العرض والتقديم اليخلو من بعض العيوب المنهجية. هـذا  

قسم الترجمة نشاهد أنواعا مختلفة من الضعف واللـبس وعـدم الرصـانة وتحريـف المعنـي      وفي 
  والداللة، السيما في ترجمة الشواهد األدبية والشعرية.

  الشعر العربي المعاصر، عزالدين إسماعيل، سيدحسين سيدي، نقد الترجمه. الكلمات المفتاحية:
  
  المقدمة. 1

مع أن أهمية النقد التخفي علي أحد ولكن الذين يستقبلون النقد واليشمئزون منه جـدا قليلـون،   
واألمر مرده إلي أسباب عدة من أهمها الخلفية التاريخية التي تعتبر النقد آلية إلحصـاء المعايـب   
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دون المحاسن ووسيلة لتشديد المرض بدال عن العالج والفحص. مهما يكن من شـيء اليمكـن   
ألوساط األكاديمية أن تستغني عن نقد اآلثار والكتب والمقاالت ألن العالم اإلسـالمي الحاضـر   ل

الينتعش إال بالنقد الصحيح واليترعرع إال بذكر المحاسن والمساوئ ألثر علمي أو أكاديمي مـا.  
 ييمعنا ـ هنري هاي جنبه بررسي من هذا المنطلق يسعي هذا البحث لو يقدم نقدا تحليليا لكتاب

للمؤلف  والمعنوية الفنيه وظواهره قضاياه المعاصر، العربي الشعروهو ترجمة لـ  عرب معاصر شعر
عزالدين إسماعيل الشاعر والناقد األدبي واألستاذ بجامعة عين شمس والعضـو الـرئيس لجمعيـة    

  النقد األدبي بمصر.
تبس النور مـن  للوصول إلي هذا الغرض ينقسم البحث إلي قسمين قسم يدرس المحتوي ويق

الكتاب العربي كالنص األصلي وقسم يعالج الترجمة ويأخذ مادته من الكتاب المترجم الفارسـي.  
يعالج البحث في القسم األول الموضوع والمعني وما يرتبط بهما من مثل كيفية ترتيب المواضـيع،  

ية القوالب الشكلية منطقية الفصول والعناوين، منهجية عرض الكتاب، كيفية المصادر والمراجع، كيف
وسائر األمور التي ستذكر في النص، أما في القسم الثاني فيعتكف البحـث علـي كيفيـة الترجمـة     
ونقدها ويتطرق إلي كيفية اختيار المعادل، كيفية ترجمة البنيات النحوية والنصوص األدبية. وبهـذا  

  الشكل يسعي البحث إلي أن يجيب علي هذين السؤالين:
 عايب الكتاب من حيث المعني والمنهج؟ما هي محاسن وم ـ
ما هي أهم ميزات الترجمة من حيث اختيار المعـادل ونقـل البنيـات النحويـة والصـرفية       ـ

 والبالغية؟
  
  تعريف بالكتاب .2

  ميزات الطبع 1.2
بمشـهد وبواسـطة منشـورات     عـرب  معاصـر  شعر معنايي ـ هنري هاي جنبه بررسيطبع كتاب 

. 2875221للميالد في ألف نسخة وبرقم اإليداع الـوطني   2012للهجرة /  1391، سنة »ترانه«
للناقـد المصـري    والمعنويـة  الفنيه وظواهره قضاياه المعاصر، العربي الشعرهذا الكتاب ترجمة لـ 

  .1عزالدين إسماعيل
  

  مباحث الكتاب 2.2
د الترجمة، كان فهم الموضوع ونقد المحتوي عبر الـنص المتـرجم   نظرا إلي ما سيأتي في قسم نق

محاال أو قريبا من المحال، فاألمر يعود إلي ضعف مفرط في الترجمة. فلم يكن بدا لـدينا إال أن  
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نتمسك بالكتاب األصلي لتبيان األمر ولتقديم صورة واضحة عن آراء عزالدين إسماعيل في هذا 
  ثة أبواب نعالج كلّ باب تحت عنوان مشخص.الكتاب. ينقسم الكتاب إلي ثال

 )مدرنيسم سنت، شعر،( (الشعر بين العصرية والتراث) التقديم ـ 1.2.2

» لـيس حركـة جامـدة ولكنـه حيـاة متجـددة      «الشك أن التراث علي حد قول عبدالصبور 
بعبارة أخري أن التراث ليس منعزال عن الحاضر كما أن الحاضر اليمكنه العيش  )،113 :1969(

بدون التراث فإنهما متالحمان تالحما موثقا رصينا، أما عزالدين فقد بـذل قصـاري جهـده فـي     
  المقدمة ليفرّق بين العصرية والتراث في الشعر وطلب بإلحاح أن يجيب علي تساؤل هام:

 هو الرابط الرئيس بين التراث والعصر الحاضر؟ما هو معني العصرية وما  ـ
يعتقد إسماعيل أنه ليس بوسع الشاعر المعاصر االبتعاد عما يملي عليه التراث الثقافي والعلمي 

مـن  «واألدبي ولكنه دائما يحتاج إلي اإليتاء بأشياء جديدة تميزه عن قدمائه ومعاصريه، يقـول:  
يبدع شعرا له وزنه من منظور عصره ـ ألن يحصل   مميزات الشاعر العصري أنه في حاجة ـ لكي 

أكبر قدر مستطاع من الثقافة، فالثقافة هي سالحه الحقيقي والضروري. والتنوع فـي هـذه الثقافـة    
ضرورة كذلك يفرضها عصرنا، فلم يعد يكفي الشاعر المثقف أن يلـم بالشـعر العربـي وحـده أو     

أن تمتد ثقافته فتشمل كل ما يمكن أن يوسع من  بالثقافة العربية وحدها وإنما هو يحس بضرورة
). الحقيقة أن المؤلف مع ما جاهـد فـي تببـين    38د.ت:  (إسماعيل،» نظرته إلي األشياء وبعمقها

معني العصرية وضرورة المواكبة مع أحداث العالم الحاضر، ولكن اليرافقه التوفيق في إبـداء رأي  
  خرون حول التراث والعصرية.يشفي الغليل ونظرته لم تتجاوز ما قاله اآل

 )هنري هاي جنبه و مسائل(الباب األول (قضايا وظواهر فنية)  2.2.2

يحتوي هذا الباب علي أربعة فصول، يعالج المؤلف في الفصل األول التشكيل الموسـيقي لتجربـة   
ـ     ث الشعر الجديد، وفي الفصل الثاني قضايا اإلطار الموسيقي الجديد للقصـيدة وفـي الفصـل الثال

  تشكيل الصورة في الشعر المعاصر وأخيرا يتطرق في الفصل الرابع إلي صور الشعر المعاصر.
يعتقد عزالدين أن أول خطوة لمواكبة العصر ليست إال تغيير جذري في إطار الشـعر العربـي   
القديم التقليدي الذي قد لعب دور سد محكم ـ طوال العصور ـ أما أي تغيير وتحديث جذري أو   

ي. إن القوالب القديمة التي تفرض وجودها في الشعر من الخارج والربط ـ في ـ كثيـر    غير جذر
من األحيان ـ بينها وبين الموضوع والمعني والحـس المرهـف للشـاعر، التالئـم مـع العصـرية        

فـي   .والتجديد في العصر الحاضر الذي يفتقر إلي شعر حرّ يطير في أجواء الخيال بدون أي مـانع 
أن الشعر المعاصر العربي انتهج منهجا صحيحا حينما ترك اإلطـار القـديم وسـعي     اعتقاد المؤلف
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التجديد والعصرية، المحور الرئيس لهذا التجديد هو تالؤم بين الحس والموسيقي، بعبارة أخري أن 
العواطف الداخلية للشاعر هي الشيء الوحيد الذي يبين ويلقّن نوعية الموسيقي والقالب وهذا هو 

 لفرق بين الشعر المعاصر والشعر القديم الذي لم تكن موسيقاه منبعثة من عواطف الشاعر.الحد وا

إضافة إلي الموسيقي قد تناول المؤلف في هذا الباب مبحث الصورة وخصص له فصـلين، يـري   
المؤلف أن الشعر المعاصر يتمتع ببنية زمانية وهي الموسيقي كما يتزود ببنية مكانية وهي الصـورة  

  ية، والتوافق بين هاتين البنيتين هو الزمر الوحيد لتوفيق الشاعر الجديد.الشعر

 )معنايي هنري هاي جلوه و (مسائلالباب الثاني (قضايا وظواهر فنية ومعنوية)  3.2.2

إلـي  » معنويـة «الحق أنه الفرق بين عنواني الباب الثاني والثالث وفقط هناك إضـافة لفظـة   
لمترجم أيضا نقل هذا التفـاوت إلـي الفارسـية بإسـتفادة لفظـي      األخير، والجدير بالذكر أن ا

  ».ها جنبه«و » ها جلوه«
أما بالنسبة للموضوعات المطروحة فالتفاوت كبير جدا، يشتمل هذا الباب علي خمسة فصول: 

المـنهج األسـطوري فـي الشـعر     «، »الرمـز واألسـطورة  «، »المصطلح الجديد وظاهرة الغموض«
  ».النزعة الدرامية«، »لشعر المعاصرمعمارية ا«، »المعاصر

يهدف المؤلف في الفصل األول لو يخرج الشعر المعاصر العربي مـن وادي الغمـوض وعـدم    
الوضوح إلي أرض المعاني المتعددة واإليهام! كما يقول بوضوح أن الغموض يلتصـق بـالمعني ال   

يس خاصـية فـي طبيعـة    أن الغموض في الشعر خاصية في طبيعة التفكير الشعري ول«بالصورة: 
، إذا دققنا فـي مـا   »التعبير الشعري وهي لذلك أشد ارتباطا بجوهر الشعر وبأصوله التي نبت منها

قاله المؤلف في هذا الفصل نصل إلي أنه لم يتمكن في نهاية المطاف إلي تحقيق هدفه في تبيـان  
لغموضه لما تحركنـا مـن   لو أننا بقينا نرفض هذا الشعر «مشكلة الغموض واعترف اعترافا وقال: 

مكاننا خطوة، وأفضل من هذا أن نحاول االقتراب من هذا الشعر وأن نروض أنفسنا علي استقالله 
  ).194: المصدر نفسه» (بكل ما فيه من غموض، ألنه بغير ذلك لم يكن ليكون شعرا

أما المؤلف فيعالج في الفصل الثاني والثالث الرمز واألسطورة باعتبارهما أبرز الظواهر الفنية التي 
هـل للرمـز   «تلفت النظر في تجربة الشعر الجديدة ويسعي لو يجد إجابة علـي التسـاؤل التـالي:    

 ولكنـه يتـرك السـؤال منسـيا    » الشعري طبيعة تختلف عن طبيعة الرموز في المجاالت األخري؟
المـنهج  «ويكرر مباحث سمعناها من قبل وخاصة بعد تخصيص فصـل آخـر بـنفس الموضـوع     

يحتوي الفصالن الرابع والخامس علي موضوع جديد قلما عهـدت   ».األسطوري في الشعر المعاصر
والمبني  إليه مسامعنا، يعتقد المؤلف في هذين الفصلين أن الشعر المعاصر يتميز بدرامية في الموضوع

  ».تعددية األصوات«أن الميزات القصصية المعاصرة تتواجد في الشعر ومن أهمها:  بحيث نري
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 معنوي) هاي پديده و (مسائلالباب الثالث قضايا وظواهر معنوية  4.2.2

يتناول المؤلف في هذا الفصل قضايا ترتبط بمعني الشعر المعاصر العربي ومـع أن البـاب موسـع    
  د جدير باهتمام.والسعي مشكور ولكن ليس فيه شيء جدي

  
  نقد الكتاب .3

علي كل كتاب جامعي وأكاديمي أن يتزود بميزات علمية في مجاالت خمس حسب مـا ذهـب   
الشـكل  «، و»البنيـة والنظـام  «، »اللغـة «، »المـنهج «، »المحتـوي «إليه دارسو البرمجة العلميـة:  

كيفيـة هـذه   ) وبطبيعة الحال علي منتقد الكتب أيضـا رصـد   29- 21: 1388(رضي، » الظاهري
بإيران. يتطرق البحث » معهد العلوم اإلنسانية«األمور الخمسة في الكتاب إضافة إلي ما اعتني به 

إلي نقد المحتوي والمنهج والنظام في هذا القسم ويتناول االثنين اآلخرين ـ اللغة والشكل ـ فـي    
  قسم نقد الترجمة.

  
  نقد المحتوي (المضمون، المنهج، النظام) 1.3

  بحث محاسن الكتاب ثم يتطرق إلي ما يحتسب عيبا له.يذكر ال

  محاسن الكتاب 1.1.3
 تطابق العنوان والمباحث 1.1.1.3

لعل أول ما يمكن اعتباره حسنا للكتاب هو تطابق العنوان مع المباحث المطروحة في الكتاب، 
  قليال.إن المؤلف قد حدد المباحث وثغورها واليتجاوزها إلي مباحث هامشية غيرمرتبطة إال

 المباحث الجديدة 2.1.1.3
الحق يرافقنا لو نقول أن جل مباحث الكتاب تشم منهـا رائحـة الجـدة والحداثـة ومـع أن      

 1966مباحث كاألسطورة والرمز و...تعتبر اليوم مكررة ولكنها بالنسبة بزمن تأليف الكتاب سنة 
 كانت جديدة.

 شمولية المباحث 3.1.1.3
المؤلف قد ذكر في كتابه كلّ رتب ويابس عن الشعر المعاصر العربي بـل  التعني الشمولية أن 

تعني أنه إذا بدأ وطرح موضوعا أنهاه وأكمله ولم يدعه معلقا مبهما، كما تعني أن الكتاب يشـتمل  
  علي موضوعات رئيسة جديرة بالبحث زمن التأليف.
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  التسلسل المنطقي للمباحث 4.1.1.3
رتبت ترتيبا منطقيا ونضدت تنضيدا عقليا، المؤلف نفسـه يـذكر   الحق أن مباحث الكتاب قد 

  أسباب تقسيمه للمباحث بهذا الشكل الموجود في الكتاب ويعلل لما عالجه في الكتاب.

  النقد والتحليل 5.1.1.3
لم يذكر المؤلف شيئا بدون النقد أو التحليل ومع أنه أحيانا لـم يرافقـه التوفيـق فـي تبيـان      

سعيه وبذل جهده لئال يبقي مبحثا مبهما أو غامضا. من ميزات الكتاب كثـرة   المعني ولكنه سعي
االستشهاد باألمثلة الشعرية التي تعزز نظريات المؤلف ومعتقداته. بعبـارة أخـري كـل مـا قالـه      
المؤلف يدعم بشعر أو أشعار ولكن األمر المشهود أنه اليستند إلي آراء اآلخرين إال إذا كانـت  

  خصية.دعما آلرائه الش

 رعاية أصل الحياد 6.1.1.3
الشك أن التحلي بالروح العلمية والصفات األخالقية  الكريمة كاإلنصاف والنزاهة والموضوعية 

)، الحـق  17: 1384 واالحتراز عن التزمت والهوي من أهم شروط الباحث العلمي (مشكين فام،
ر أو مدرسة أدبية أو أي جهـة  اليري قارئ كتاب إسماعيل أي تعصب أو انحياز بالنسبة لشاع أنه

أخري، إنه تارة ينقد آثار أدونيس وتارة أخري ينقد ما قاله الحجازي ولكن بصورة علميـة تخلـو   
  من أي شائبة.

  االستشهاد الكثير والمناسب بالشعر 7.1.1.3
كما ذكر آنفا أن االستشهادات في كتاب إسماعيل كثيرة جدا تعزز آرائه وتؤيد أفكاره وتعطي 

  ئ صورة مناسبة للشعر العربي المعاصر.القار

 التبويب في الحجم رعاية 8.1.1.3

قد راعي المؤلف شرط التقارب النسبي في الحجم عند تبويب الموضـوعات، يقـول الطـاهر:    
يشترط ـ علي أي حال ـ لدي تبويب الموضوع إلي فقر أو فصـول أو أبـواب إلـخ، التقـارب       «

  ).71: 2002» (النسبي في الحجم

  معايب الكتاب 2.1.3
لم ينتهج الكتاب منهجا علميا ولم يطابق والطرق العلميـة لتـأليف الكتـب الجامعيـة، واألمـر      

  إلي: يعود
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 عدم وجود مقدمة علمية جيدة 1.2.1.3
لم يتزود الكتاب بمقدمة علمية تحتوي علي منهج البحث أو أسـئلة البجـث أو فرضـياته أو    

أي داللة علمية أخري. عدم وجود هذه األمور ليس ممـا   دوافعه من التأليف، أو خلفية البحث أو
  يمكن التغافل عنه.

 عدم رعاية األمانة العلمية 2.2.1.3
مع األسف الشديد أن أكثر ما يسشهد به من األشعار العربية ليست مستندة، قد أتـي المؤلـف   

اليميز بين شـعر  باألشعار بدون أن يذكر له مصدرا أو مرجعا مما يحير القارئ ويجعله في برزخ 
الشاعر أو ذاك. لعل مرد هذا األمر إلي الظروف المهيمنة علي القرن العشـرين التـي قلمـا تجبـر     

  المؤلف علي التقيد بمثل هذه األمور!

 عدم وجود أي نتيجة 3.2.1.3
لم يذكر المؤلف أية نتيجة لمبحث دارسه حققه ال في نهاية الفصول وال فـي نهايـة الكتـاب،    

راه يوسع الموضوع ويشرحه ويطنب أحيانا الكـالم فيـه ولكـن اليصـل إلـي نتيجـة       وكثيرا ما ن
مشخصة تشفي غليل القارئ وبهذا الشكل يشبه كتابه بخطابات قديمة علي المنابر أكثر مما يشبه 

  ببحث علمي جامعي.
  
 نقد الترجمة. 3

  المناصة ونقد النص.يتناول البحث هنا نقد ترجمة الكتاب و يقسم النقد إلي قسمين نقد 
  

  المناصة 1.3
المراد من المناصة ما يرتبط بأشياء خارج النص مثل المقدمة والمؤخرة والعنوان و..بوصـفها نصوصـا   

 ژرار ژنت )، يقول نامور مطلق نقال عن جرار جينت/105: 1997موازية للنص األصلي (الحمداني، 
)Gerard Genett(» : تحيط به كمثـل اسـم المؤلـف، العنـوان،     يتأسس كل نص علي نصوص موازية

). يعالج البحث هنا كيفية ترجمة ما يتعلق بالنصـوص  134: 1386» (المقدمة، التصاوير واألشكال و..
  الموازية للكتاب وكيفية تقديم المترجم لترجمته كما نشير إلي خصوصيات الكتاب المترجم الشكلية.

 شكل الكتاب العام 1.1.3
 26صفحة وفي قطع وزيـري، تسـتغرق كـل صـفحة      376سماعيل في قد ترجم سيدي كتاب إ

سطرا، يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية إال في الغالف الخلفي ـ وهـذا عيـب بـارز عظـيم ـ،       
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تنظيم الفقرات مرتب والفاصلة بين السطور مناسبة، العنونة جيـدة والفاصـلة مـن الطـرفين ومـن      
  مور التخفي الضعف الفاحش في الترقيم والكتابة:األعلي واألسفل مناسب جدا ولكن هذه األ

 عدم رعاية نصف فاصلة لكتابة الكلمات الفارسية، ـ
 عدم تشكيل األشعار العربية، ـ
القصورة » ي«عدم رعاية أسلوب الكتابة العربية في كثير من األشعار مثل تشابه في كتابة  ـ

خـص بـاألخير نشـاهد أن    المنقوصة، تشابه بين الكاف العربية والفارسـية، فيمـا ي  » ي«و
 المؤلف قد يراعي األمر مرة ولم يراع مرة أخري في قصيدة واحدة:

  الممراح في قصر األمير ضحكمـال ال ولست ـ
  ).215: 1391العجب الـمعجِب في شمسِ النّهارِ (إسماعيل،  سأُريك ـ

 الغالف 2.1.3

توحي وتبين ما فيـه وهـذا   الشك أنّ غالف كل كتاب يشتمل علي أشكال ونصوص ودالالت 
الكتاب اليستثني من هذا األصل. قد جعل مصمم الغالف العنوان في قالب ملهـم مـن السـحاب    

  وبهذا العمل العجيب نشاهد الكتاب أشبه بكتب األطفال منه بكتب الجامعات العلمية!
اصطبغ غالف الكتاب األصلي بلون أخضر ساطع ويحتوي علي تصوير جميل مرمـوز مـبهم   

ئم والعوالم الشعرية المرموزة والمبهمة ولكن غالف الترجمة يتشكل من نقوش إسليمية مقتبسة يال
  من نقوش البناءات األثرية التي الربط بينها وبين الموضوع.

هذا ونري في الغالف الخلفي أيضا نفس اللون األخضر والنقوش اإلسليمية كمـا نـري قالبـا    
تاب ولكن وعلي الغالف يوجد خطأ إمالئي عجيب بهذا مستطيال يجعل فيه عبارات هامة من الك

مما يبـين مـدي التعجيـل فـي ترتيـب       »الفنيه وضواهره قضاياه المعاصر العربي الشعر«الشكل: 
  الكتاب وطبعه.

  العنوان 3.1.3
 الشـعر  كمعادل لــ  عرب معاصر شعر معناييِ ـ هنري هاي جنبه بررسيقد اختار المترجم عنوان 

. الشك أن المترجم حر في تكييـف العبـارات   والمعنويه الفنيه وظواهره قضاياه المعاصر، العربي
  األصلية مع اللغة ولكن هذه الحرية التسمح للمترجم أن يحرّف المعني بأي شكل كان.

لعله اليتفطن أحد في النظرة األولي إلي انحراف داللي بارز في ترجمة العنوان، ولكن مع أقل 
، إذ أن العنـوان  »شعر معاصـر عـرب  «يختلف تماما عن » ربي المعاصرالشعر الع«دقة نشاهد أن 
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الفارسي يوحي بأن الكتاب يدرس شعر العرب ال الشعر العربي، بعبارة أخـري أن شـعر العـرب    
اليعني الشعر العربي فقط واليعادله في المصداق بل يرتبط بالعنوان األصلي من وجه ويفترق عنه 

مر إلي ما تعودنا عليه في األوساط العلمية اإليرانيـة مـن إطـالق    من وجه آخر. لعل مرد هذا األ
  وهذا انحراف وخطأ واضح مكرر.» زبان و ادبيات عربي«علي » زبان وادبيات عرب«عنوان 

 مقدمة 4.1.3

اليخفي علي كل باحث ودارس مدي أهمية مقدمة األثر العلمي ترجمـة كـان أو تأليفـا. تعطـي     
لمطالب الكتاب ووتبين دوافع التأليف ومنهجه كما توضح صعوبات البحث المقدمة عرضا مختصرا 

  وطرق استنتاج النتائج وما إلي هذه األمور التي اليمكن لباحث جامعي أن يستغني نفسها عنها.
الشك أن مقدمة المترجم فرصة هامة للمترجم إلبداء الرأي حول الموضوع المترجم أو تبيـين  

). 71: 1393لترجمية أو مسائل أخري تخص بالعمل الترجمي (رحيمـي،  الدوافع واإلستراتيجيات ا
علي المترجم أن يوضح منهجه الترجمي هل هو ذهب مذهب الترجمة الحرفيـة أو اتبـع أصـحاب    
الترجمة المعنوية، كيف تعامل مع ترجمة األشعار هل كان منهجه لترجمة الشعر يختلف عن منهجـه  

تي ساقت المترجم لترجمة الكتاب؟ هل الكتاب جدير بالترجمة؟ في ترجمة النثر؟ ماهي الضرورة ال
لماذا؟ أهناك كتب أخري في نفس الموضوع؟ وتساؤالت أخري مقدرة لدي القارئ البد للمتـرجم  

علـي المتـرجم أن يختـار كتابـا     «أن يجيب عليها. يقول محمد قاضي في اختيار الكتاب للترجمة: 
رغم  ).75: 1384 فرد، قانعي(» اليتواجد في سائر الكتب جديرا بالترجمة ثمينا يحتوي علي شيء

أهمية المقدمة أن مترجم الكتاب المدروس لم يغتنم هذه الفرصة واكتفي بطرح بعض مباحث الكتاب 
  بصورة مختصرة ناقصة ولم يتجاوز عن ذكر مسائل مكررة حول الشعر العربي المعاصر.

 الهوامش 5.1.3

مة للمترجم ومن أبرز فرص لتزويد القارئ بمعلومات مفيـدة  ال شك أن الهامش من مجاالت ها
ولكن لم يكن المترجم يعتني بهذا األمر المهم، وليس هناك ـ غير مرة واحدة ـ أي مالحظـة أو     
مداخلة هامشية للمترجم. والعجيب أن المترجم لم يهمـه بعـض اآلراء المطروحـة فـي الكتـاب      

وشـرح آالمهـا التـي    » ناي«لي المصدر الرئيس للفظة الملتصقة باألدب الفارسي ومثال لم يشر إ
دخلت شعر خليل حاوي وجعلها الشاعر رمزا للغم واأللم والهم الذي أحـاط بالحيـاة اإلنسـانية    

، فهذا إثر تعرفه بناظم حكمت الشاعر التركي الشهير الـذي هـو   )202و201: 1391إسماعيل، (
، ولم يذكر حتي في جملة واحدة أن هذا الرمز )220: المصدر نفسه(أيضا أخذها رمزا للغم والهم 

  ».موالنا جالل الدين محمد البلخي«مأخوذ عن األديب اإليراني الفارسي 
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هذا وهناك ابهامات ومسائل غامضة كثيرة في الكتاب لم يبينها المترجم في الهوامش ولم يـزود  
  ي النص وأهملها كال.القارئ بأي معلومة حول الكثير من االصطالحات الصعبة أو التخصصية ف

  
  نقد النص المترجم 2.3

 ضعف مفرط في التعبير 1.2.3

نعلم أن القدرة علي التعبير والتمكن من أداء لغوي بارع من أوليات الترجمة كما نعلم أنه اليحق لمن 
هناك آفة هائلة قـد أصـيب بهـا    «اليلم باللغتين أن يغوص بحر الترجمة الخطر؛ يقول ايرج أفشار: 

وأصبحت  ، قد ازداد عدد الترجمات السيئة في السنوات األخيرة»ضعف الترجمة«النشر وهي صنعة 
الحق أن القارئ يجابه ويواجه الضعف في  ).ww.m-afshar.net: افشار(» الترجمات الحسنة قلة قليلة

 مشـاركت  كتـاب  اين نگارش از قصدم «التأليف واإلبهام في التعبير منذ الصفحة األولي للترجمة: 
يبـدو أن هـذا األمـر يعـود إلـي تتبـع        »است عرب معاصر شعر كنونيِ وضع نماياندن در ورزيدن

غامضة  المترجم في العربية وتأثره بها بشكل أثرت عربيتها علي فارسيتها. يساند هذا المدعي بتعابير
 كه معاصر شعر در اندوه مسئله اما«في المقدمة ليست ترجمة لنص آخر بل هي كتبت كنص أصلي: 

 معاصـر  شعر در پديده اين شيوع علت. است گشته معاصر شاعران اشعار از بسياري اصلي محور
إذا دققنا في  ).المترجم مقدمة( »است نگرش شيوه در تفاوت شاعر غير و شاعر ميان كه است آن

في بداية الجملة الحاجة إليها وال دور لها إعرابيا. ولكنها قد فرضت وجودها » أما«الفقرة نري أن 
في الفقرة ـ ربما ـ بواسطة تأثر المترجم بالعربية وبشاكلته الذهنية التي تعـودت بـالتفكر بالعربيـة.      

 فصار الحزن أما«الجملة أقوي وأجمل: الجدير بالذكر أننا إذا ترجمنا العبارة بصورة حرفية ستصبح 
  والمثال اآلخر من المقدمة: ).اعلم واهللا...» (إلي يعود والسبب المعاصر، للشعر أصيال محورا
 شـعر  نمودن متهم از...است كرده طي را بسياري هاي نشيب و فراز عرب، معاصر شعر«  - 

 بـه  شعر سرايش در شاعر ناتوانايي به دادن نسبت تا گرفته زمين مغرب از وارداتي كاالي به نو
 شدن سپرده تاريخ به و نو شعر بودن ارزش بي و كالسيك شعر جاودانگي تا و كالسيك سبك
األخـذ   يمكننـا تأثر المترجم بالعربية إذ  يالمصادر العاملة في هذه العبارة تظهر مد يف. توظ»آن

 في الشاعر كفاية عدم إلي انتسابه وأ الغرب من مستورد بأنه اتهامه من«بما كان في ذهنه العربي: 
 وطبـع  تدوين مراحل إجراء في العجلة تكون أن المفترض من أنه إليه، أضف ....». الشعر إنشاد
  :أخري أمثلة صحيحة، جمالت من تخلو التي المأساوية الترجمة هذه إلي أدت قد الكتاب
مقايسـه بـه قصـد    من منكر ارزش مقايسه در هر بررسي نقدي نيسـتم، بلكـه منكـر    « ـ

) در ترجمـه عبـارت:   25: 1391(إسـماعيل،  » دستيابي به حكم برتـري دادن هسـتم  
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»     ـرُ الموازنـة حـين تسـتهدفدراسة نقدية، وإنما أنك رُ قيمةَ الموازنة في أيأنك فلست
 ».الوصولَ إلي حكم باألفضلية

) در 119: نفسـه المصـدر  » (اين تسليم شدن، قرباني شدنِ بزرگ آدمي را در پي دارد« ـ
 ».وفي هذا الخضوع تضحية كبيرة لإلنسان«ترجمه عبارت: 

اي است ميان اين كه در متن تراژدي زندگي كني و آن را درك كني و اين  تفاوت عمده« ـ
كه اندوهگين باشي و معناي اندوهت را دريابي؛ ميان ديدگاه و نگرش تاريك و مـبهم و  

اي استوار در برابر چشمان و پديده كلي، در ه دريافت روشن و شفاف، وجود ميان پديده
 ).319: المصدر نفسه» (نوسان است

يعتقد كاتب هذه السطور أن الفقرة مبهمة جدا واليتطرق القارئ إلي فحواه إلي بعد الرجـوع إلـي   
 تكـون  أن بـين  الفـرق  نفـس  وهو تدركَها، وأن المأساة تعيش أن بينَ كبير فرق«النص األصلي: 

 ظـاهر  بين الوجود يترواح الناصع واإلدراك الغائمة الرؤيةِ فبينَ حزنك، معني كتدر وأن حزينا
إذا تورقنا ترجمة سيدي نشاهد بوضوح أنه اليمكن أن نجد صـفحة   .»كلي ومدرك للعيان مائل

تخلو من عيوب الفصاحة والخلل في البيان، بعبارة أخري البحث عن الجمل الصحيحة الفصـيحة  
غير المبهمة أصعب بكثير من البحث عن الجمالت الخاطئة، نشير إلي عدة أمثلة بـدون أن نـذكر   

  نصه العربي إلثبات المدعي فقط:
ـ  آدمـي  در عقالنـي  تفسير و منطقي ورزي انديشه توانايي رشد از بلق« ـ  زمـانِ  مـدت  ـ

 بـابِ  در معنايي يافت، راه حواس طريق از آدمي عقل به كه اي ماده ـ اين از قبل زيادي
 بشـري،  صبغه و فيزيكي طبيعت با بيروني هاي جهان وي درون در و است بوده اسطوره

  ).208: المصدر نفسه( »گرفت شكل پيوسته، تالش و حركت اضافه به
 مطلب اين منكر نخست وهله در ما كه آيد مي نظر به ما انديشه هاي بازمانده نتيجه در« ـ

 امـا  باشـد،  هـم  شـعري  زبان حال عين در و بتپد عصر روح به زبان، يك كه شويم مي
 روح بـه  كـه  ايـن  مگر بود نخواهد شعري حقيقت، به زبان يك كه گفت توان مي اكنون
كما هـو المعلـوم أن المعنـي اختفـي وراء األخطـاء       ).165: المصدر نفسه( »بتپد عصر

  التعبيرية والركاكة الكالمية.

  اقتراض أو تقريض 2.2.3
) نوع من التعامالت اللغوية التي تقترض فيها لغة لفظا مـن لغـة أخـري عبـر     Caquesاالقتراض (

نجد أمثلة كثيرة لالقتراض ـ خاصة في بدايات الترجمة اللفظية، إذا ندقق النظر في ترجمة سيدي 
  الفقرات ـ التي أدرجها المترجم في النص األصلي ولكن بدون أي قرابة ومالئمة:
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  .)220: المصدر نفسهبينيم اگر بگوييم ... ( اشكال نمي
يابـد   هـاي دراماتيـك نـزد شـاعران رمانتيـك مـا ظهـور مـي         عجيب نيست كه جنبـه 

  .)244: نفسه المصدر(
  .)163: المصدر نفسه( ... غه نخواهد بود اگرمبال

  .)164: المصدر نفسه( ... شود به اين چنين است، آنچه كه مربوط مي
  .)243: المصدر نفسه( ... در اين رابطه دوست دارم بگويم

 .)69: المصدر نفسه» (شعر جديد از وزن و قافيه خالي نيست«

  األخطاء النحوية 3.2.3
الترجمة ـ كسائر عمليات لغوية ـ رعاية األصـول والقواعـد النحويـة، كيـف       من بديهيات عملية 

  يمكن ألحد أن ينخرط إلي وادي الترجمة ولم يهتم بقواعد الكتابة النحوية؟
وهي عالمة المفعول به في الفارسية بعد الفعل، » را«كثيرا ما نري في ترجمة سيدي أنه جعل 

  لمترجم جامعي أن يكرر هذا الخطأ عدة مرات:يعلم الكل أن هذا العمل خطأ وبعيد جدا 
هـاي عـام و    البته به اين وسيله ارزش بررسي مضمون فكري شعر مورد بررسي و پديده ـ

 رايابد  هايي با ويژگي انتزاعي يا فراگيري كه در آن تجلي مي هايي با ويژگي گيري موضع
از اين حقيقت تلخي  عبدالصبور هم رنج آدمي«). و 219: المصدر نفسه» (كنم انكار نمي

 ).305: المصدر نفسه» (كشد كه تنها در شهر وجود دارد را به تصوير مي
اند را با آخـرين   شده  كه در چارچوب جديد نوشته...  اگر اولين قصايد نازك المالئكه« ـ

بعـد الفعـل   » را«)، إذا تغافلنا عن وجـود  220: المصدر نفسه..» (. قصايد مقايسه نماييم
أن نغمض العين علي اإلتيان بالفعل الجمع للفاعل الجمع غير العاقل؟ يقـول  فكيف يمكننا 

 النحو الفارسي أنه من األفضل اإلتيان بفعل مفرد للفاعل الجمع غير العاقل.

 المعادل الخاطئ لبعض االصطالحات 4.2.3

ختيـاره  آن األوان أن نشير إلي أحد أخطاء المترجم البارزة في ترجمته التي تمظهر فـي كيفيـة ا  
  لمعادالت لغوية للمصطالحات العربية، نشير إلي بعض هذه المصطلحات وترجمتها:

في الفارسية التعادل اللفظ فـي العربيـة.   » قصيدة«قصيده، يعلم من له يد في العربية أن  ـ
هناك فرق فارق وبون شاسع بينهما إذ تطلق القصيدة في العربية علي كل نوع من الشعر 

عدة أشـعار فـي وزن   «ارسية تطلق علي قالب شعري مشخص وهي عامة ولكنها في الف
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ـ  في موضوع واحد مثـل مـدح الملـك أو تهنئـة      واحد وقافية واحدة مع مطلع مصرع 
األعياد أو االحتفال باالنتصارات أو ا لشكر أو الشكاية أو مثل هـذه الموضـوعات، لـم    

)، لـذلك التطلـق   102 :1389(همـايي،  » يتجاوز عدد أبياتها المئة في أكثر األحـايين 
قصيدة علي الشعر الغزلي وال علي الشعر المعاصر النيمائي فـاألمر يختلـف تمامـا عمـا     

الفارسـية  » قصـيده «نتعود عليه في العربية، بعبارة أخري اليحق للمترجم أن يجعل لفظ 
ـ  »: شـعر «كمعادل للقصيدة العربية ألنها التعادلها أبدا فالمعادل ليس إال  ة القصـيدة العربي

 ».شعر عربي«تعني 
ي شـيء  رمزَ إليه رمزاً: أومأ وأشار إليه بالشفتين أو العينين أو الحـاجبين أو أ «رمز،  ـ

، ماده رمزَ)، بعد أن تعرف الدارسـون اإليرانيـون   372: 1989(المعجم الوسيط، » آخر
سعوا من وراء اختيار معادل لها فارسي ووقع اختيـارهم علـي   » Symbol«علي معني 

الرمز شيء من العالم المتعرف عليه المحسوس يشـار بـه إلـي    «بداية األمر،  »الرمز«
)، استفاد شفيعي كدكني من هذه اللفظة فـي  22: 1375(پورنامداريان، » عالم النعرفه

أما الشاعر المعاصر فيستفيد من األسطورة بطريقة أخري تقرّبها »: «صور خيال«كتابه 
). ولكن األمـر تغيـر بمـرور الـزمن واختـار      251: 1366كدكني،  (شفيعي» من الرمز

بدال عنها وأكثروا االسـتفادة منهـا حتـي أصـبحت     » نماد«الدارسون والباحثون لفظة 
» الرمـز «المعادل الرئيس، أما خالفا لهذا االسـتعمال اليـومي نـري المتـرجم وظـف      

 ».نماد« وأهمل
شـاعر  »: «الشـاعر الجديـد  «شاعر جديد، اختار المترجم هذه العبارة الوصفية كمعادل لــ  ـ

هاي كالسيك به كار  گيرد كه در وزن ها را به كار مي جديد در يك سطر تعدادي از تفعيله
). وكأن الشاعر سلع جديد أو شيئ جديد! ولكـن  97: 1391 (إسماعيل،» رفته است نمي

  ».شاعر نوپرداز«المعادل بالشك 

 ترجمة األشعار 5.2.3

مه ولكنه قد استشهد مرات عديدة بأشعار عربية البد لمترجمها مع أن هذا الكتاب علمي في معظ
من استخدام إستراتيجية مشخصة تجاه هذه األشعار. الحق يرافقنا لو نقول إن األشعار قد ترجمت 
أفضل بكثير من ترجمة النص المنثور للكتاب، تتمظهر هذه األفضلية في كل من الصور الشـعرية  

عل السبب يعود إلي براعة المترجم في الترجمة األدبية وعدم براعته واللفظ والمعني الشعريين.  فل
  في ترجمة النصوص العلمية!
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  إنما يجدر ذكره هنا:
 التغييرات األيديولوجية
إن نقد الترجمة يبحث قبل كل شيء عن تغييرات أيديولوجيـة طـرأت   «تقول الباحثة فرحزاد 

قد نالحظ في ترجمة أشـعار الكتـاب    ).39 :1387 فرحزاد،(» علي النص في ثقافة اللغة المقصد
تغييرات داللية عجيبة يمكننها درجها تحت عنوان تغييرات أيديولوجية. أحيانا ما نري أن المترجم 

  غير المعني باختياره ألفاظا التعادل النص األصلي اعتبارا منه أنها التتالءم والثقافة الفارسية:
  إنسانُ هذا العصرِ سيد الحياة

  يعيشُها سأما ألنه
  يزني بها سأما
  يموتها سأما

  ترجمه:
انسان اين روزگار گويي سرور و آقاي زندگي است، چون اين افسردگي اسـت كـه زنـدگي    «
 :1391(إسـماعيل،  » ميـرد  ورزد و افسردگي اسـت كـه مـي    كند، افسردگي است كه عشق مي مي

فالتحريف واضح والسبب أيضا واضح » ورزد عشق مي«ترجم إلي » يزني بها«)، نشاهد أن 246
  ـ كلفظ يكره ذكره! ـ في نصه الفارسي.» كند زنا مي«يعود إلي احتراز المترجم عن ذكر 

 ترجمة متفاوتة لشعر واحد

ان ترجمـة  مع أن الترجمة المتفاوتة لنص واحد أمر طبيعي ومع أنه اليمكن أن يقدم مترجمـ 
واحدة لنص واحد ورغم أنه اليمكن لمترجم أن يترجم نصا مرتين بصورة واحـدة طابقـا النعـل    
بالنعل ولكن هذا اليعني أن المترجم يحق له أن يترجم شعرا واحدا بأشكال مختلفة خالل كتاب 
واحد، قد نشاهد في ترجمة سيدي أنه ترجم شعرا واحدا استشهد به في صفحة بطريقة وتـرجم  

  فس الشعر في صفحة أخري بطريقة أخري تختلف تماما:ن
  من أنت يا من أنت؟

  الحارس الغبي اليعي حكايتي
اليوم لقد طُرِدت  

  من غُرفَتي
  وصرت ضائعاً بدونِ اسم

  هذا أنا
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  وهذه مدينتي
  چه كسي هستي؟ چه كسي هستي؟ ): «140 :المصدر نفسهالترجمة األولي (

  يافت،  پاسبان كودن ماجرايم را در نمي
  ام، نام و نشان، گم گشته ام رانده شدم و بي امروز از خانه

  اين منم
  ».و اين شهر من است

  ): 304: المصدر نفسهالترجمة الثانية (
  تو كه هستي؟..تو كه هستي؟
  يابد، پليس ابله ماجرايم را در نمي

  امروز از اتاقم بيرون شدم، 
  ».نشاني گم شدمو بدون نام و 

تختلف الترجمتان في منهج الترجمة وفي دالالت المعني وفي الصور البيانية اختالفا تاما وإذا 
لم يراجع القارئ إلي النص األصلي اليفهم أن الشعر واحد والترجمة مختلفـة! الترجمـة األولـي    

يافـت، گـم    در نمـي  رانده شدم، پاسبان  كـودن، «أدبية مزودة بألفاظ أكثر مالءمة مع الشعر مثل 
ولكن الترجمة الثانية ال تفقتد إلي هذه األلفاظ فحسب بل تتشوه صورته بألفاظ التالئـم  » گشتن

  ..».پليس احمق، بيرون شدن، اتاق و«النصوص الشعرية بل تناسب النصوص اإلعالمية مثل: 

  االشتراك اللفظي بين العربية والفارسية
العربية إلي الفارسية وتغير معناها تغييرا جـذريا جـدا وإذا   قد تدخّل الكثير من المفردات 

هـذه  «لم يكن عند المترجم علما بهذا التغيير يقع في فخ المفردات ويخطـئ فـي الترجمـة،    
» الظاهرة من أهم مشكالت الترجمة بين العربية والفارسية ومن أكثرها شيوعا بين المترجمين

  ).169: 1396(رمضاني، 
  ذه الظاهرة علي ترجمة سيدي خاصة في ترجمة األشعار:قد نالحظ تأثير ه

  ومثلُما تهتَزُّ للربيعِ شجرة
القديم يسقُطُ عنّي ورقي  

  ترجمه:
  آيد، آن گونه كه درخت براي بهار به اهتزاز در مي«

  )؛338: 1391 (إسماعيل، »ريزد.. ام فرو مي هاي كهنه و برگ
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 پـرچم/ «الفارسية اليتجاوزه وهـو مـع لفظـة    له استعمال واحد في » اهتزاز«نعلم أن لفظة 
إذ تعنـي أن الشـجرة قـد ارتفعـت     » درخت«بمعني ارتفاع الراية، واليستعمل مع لفظة » الراية

كالراية ومع أن هذه الصورة استعارية جميلة جدا ولكن لـيس مـا يريـده الشـاعر، فلـذا يعتبـر       
  انحرافا في المعني والصورة.

  
 االقتراحات. 4

أن يترجم سيدحسين سيدي الكتاب مرة أخري وبدقة أكثر كما عليه أن يعطي  من األفضلأ) 
 ترجمته إلي من يتقن التنقيح قبل الطبع المجدد.

إذا أصر المترجم علي أن يجدد طبع الكتاب بهذا الشكل فاقترح عليه أن يقدم لترجمتـه  ب) 
ترجمة، وما قد ذكرنـاه  ويكتب مقدمة يوضح فيها ضرورة الترجمة، منهجه في الترجمة، أهداف ال

 آنفا من بديهيات مقدمة الترجمة.
اليمكن عرض هذا الكتاب ككتاب درسي لطالب الدراسات العلياء  لما فيه من مشـاكل  ج) 

تعبيرية عديدة، فاألفضل أن يقترح للطالب قراءة النص األصلي الذي يخلو من مشاكل الكتـاب  
 عادة النظر في المنهج العلمي.المترجم مع أن الكتاب األصلي أيضا يحتاج إلي إ

من األفضل أن يوضح المترجم في الهوامش كل مـا اليـؤمن لبسـه مثـل االصـطالحات      د) 
 الخاصة، األلفاظ المبهمة و... .

 عليه أن يدرج فهرسين للمصادر واألعالم في نهاية الكتاب.ه) 
 األجدر تغيير تصميم الغالف.و) 
 شكل كامل وواضح.من المحبذ تشكيل األشعار العربية بز) 

 

 النتائج. 5

بعد قراءة أولية للكتاب وترجمته الفارسية ظهر لنا أنه من الواجب أن نلجأ لنقد المحتوي إلـي  . 1
النص األصلي ألن الترجمة جدا غامضة والتفيدنا لفهم المعني، لذلك قسمنا النقد إلي قسمين نقد 

 المحتوي باالعتماد علي النص األصلي ونقد الترجمة.
من حيث المحتوي علينا أن نعترف بأن الكتاب حقـا، يتمتـع بالجـدة والجامعيـة والسـير      . 2

المنطقي للمباحث ولكنه يفقتد إلي منهج علمـي مشـخص إذ النشـاهد فيـه مقدمـة علميـة وال       
 إرجاعات سليمة والنتائج والفهرس للمصادر والمراجع.
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ءة الكتاب وفهمه، يبدو أن الكتاب قلم المترجم في الترجمة ضعيف ركيك مبهم يصعب قرا. 3
 ترجم بدون دقة وتريث وطبع بعجلة فائقة إذ نشاهد أخطاء إمالئية مختلفة حتي علي الغالف.

لم يرافق التوفيق المترجم في اختيار معادالت صحيحة لـبعض المصـطلحات المشـهورة    . 4
 ».رمز«بـ» الرمز«وترجم » بقصيده«للكتاب ومثال ترجم القصيدة 

  
  الهوامش

حاصـل علـى درجـة     .في مدينة القاهرة 1929عام  من مواليدلدكتور عز الدين إسماعيل عبد الغني . ا1
 ــ  وفنونـه  األدب:  ، من مؤلفاتـه الدكتوراه في اآلداب مع مرتبة الشرف األولى من جامعة عين شمس

ـ  اإلنسـان  قضـايا  ــ  لألدب النفسي التفسير ـ العربي النقد في الجمالية األسس  المسـرحي  األدب يف
 .العباسي الشعر في ـ الحائر السلطان أوبرا ـ واإلنسان الفن ـ المعاصر

  
 المصادر

 .العربي الفكر دار: روتيبقضاياه وظواهره الفنيه والمعنوية،  ،المعاصر العربي الشعر(د.ت).  عزالدين ل،يإسماع
 نيدحسـ يس ةترجمـ  ،عـرب  معاصـر  شعر ييِمعنا ـ يهنر يها جنبه يبررس). 1391( عزالدين إسماعيل،

 .ترانه: مشهد دي،يس
 .يفرهنگ و يعلم: تهران ،يفارس ادب در يرمز يها داستان و رمز ).1375( يتق ان،يپورنامدار

  ربيع اآلخر.ال، 10 ، عالمات في النقد واألدب، جالتناص وإنتاجية المعاني ).2001الحمداني، حميد (
 النظريـة (بـين   التقليـدي  العربـي  للشـعر  المنظومـة  الفارسية الترجمة نقد« .)1393( محمد ،يگانيخو مييرح

 .أصفهان جامعة الدكتوراه، أطروحة ،»)والتطبيق
 .سمت سخن مجلة ،»يدانشگاه يدرس يها كتاب نقد و يابيارز يها شاخص« .)1388( احمد ،يرض

 مجلـة ، »مترجمـان  يفـرارو  يها و چالش يدر فارس يعرب افتهيتحول  واژگان« .)1396( ربابه رمضاني،
 .16 ش ،يعرب اتيادب و زبان در ترجمه يها پژوهش

 .آگاه: تهران ،يدر شعر فارس اليصور خ .)1366( محمدرضا ،يكدكن يعيشف
 .والنشر للدراسات العربية المؤسسة: روتيب 3ط ،العلمي البحث منهج .)2002( جواد يعل الطاهر،

 .بيروت دارالعودة، ،الشعر في حياتي .)1969( صالح عبدالصبور،
 .24 ش، 6 س ،ترجمه مطالعات ،»انتقادي گفتمان تحليل ديدگاه از ترجمه نقد« .)1387( فرزانه فرحزاد،

 روش و اصـول  دربـار  يقاضـ  محمـد  يها دگاهيد و ها شهياند مترجم رسالت .)1384( عرفان فرد، يقانع
 .تهران: رهنما ،ترجمه

:  استامبول ،طيالوس المعجم .)1989( يمحمدعل النجار حامد، عبدالقادر، حسن، أحمد، اتيالز إبراهيم، يمصطف
 .الدعوة دار
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 .سمت: تهران ،ومصادره مناهجه األدبي البحث .)1384( بتول فام، مكشين
علـوم   ةنامـ  پـژوهش  ،»گـر يد يهـا  متن با متن كي روابط مطالعه تيترامتن« .)1386نامور مطلق، بهمن (

 .56، ش يانسان
  .هما نشر: تهران ،يادب صناعات و بالغت فنون ش).1389( نيالد جالل ،ييهما


