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Abstract 

A critical review of scientific works will lead to the recollectiof strengths and weaknesses, the 

growth and quality improvement of scientific works. Achieving the desired perfection in 

scientific writing is possible after explicit and constructive critiques. In this article, the book 

"Shokooh Mutnabbi" by Musa Aswar has been reviewed by the descriptive-analytical method. 

The results obtained from the review of this book show that the present book has many strengths 

in terms of form and content such as beautiful binding and professional typography, accuracy 

in typing and spelling of words, choosing a beautiful and inspiring title, and most importantly 

many skills in understanding meaning Arabic verses. However, the most important defects in 

the field of form and content of this book are: lack of cover design, writing the book title and 

topics at the bottom of all pages of the book instead of at the top, lack of methodical introduction 

at the beginning of the book, confusion in arranging the main sections of the book leading to 

separation and spacing poems have been translated and explained, lack of references and 

citations, and as a result, not mentioning research and translation sources, and most importantly, 

the frequent use of vague and unfamiliar Arabic and Persian words and phrases. 
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 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 911 - 941، 9911 پاییز و زمستان، دومنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال اول، شمارة دوفصل

اثر  شکوه متنبینقد و بررسی کتاب  :نقد ۀدر بوت شکوه متنبی

 موسی اسوار
  *صادق عسکری

 چکیده
، رشد و ارتقای کیفی هاآن قوت و ضعف مواردنقد و بررسی انتقادی تولیدات علمی، و یادآوری 

آثار علمی را به دنبال خواهد داشت. رسیدن به کمال مطلوب در نگارش علمی، پس از نقدهای 
دارندۀ که دربرأثر موسی اسوار،  شکوه متنبی. در این نوشتار کتاب استصریح و سازنده میسر 
ی، نقد و تحلیلـ با استفاده از روش توصیفی قصیدۀ مشهور متنبی است،  55ترجمه و شرح فارسی 

 است. شدهبررسی 
 قوت شکلی و موارددهد که کتاب حاضر دارای دست آمده از بررسی این کتاب نشان میهنتایج ب

ت در تایپ و امالی کلمات، ای، دقنگاری حرفهل صحافی زیبا و حروفیمحتوایی فراوانی ازقب
 .استتر از همه مهارت فراوان در فهم معنای ابیات عربی، بخش، و مهمانتخاب عنوان زیبا و الهام

ند از: فقدان طراحی جلد، نوشتن عنوان اشکلی و محتوایی این کتاب عبارت هاینقصترین اما مهم
 ۀمفقدان مقدای باالی صفحات، کتاب به ج مباحث در پایین تمامی صفحات هایعنوانکتاب و 

های اصلی کتاب که به جدایی و فاصله بین دو در تنظیم بخشآشفتگی  روشمند در آغاز کتاب،
فقدان ارجاعات و استنادات و درنتیجه عدم ذکر ها منجر شده است، بخش ترجمه قصاید و شرح آن

 .عبارات مبهم و نامأنوس عربی فارسیها و تر از همه کاربرد فراوان واژهمهممنابع تحقیق و ترجمه، و 

 . ، موسی اسوار، شعر عربی، نقد ترجمهشکوه متنبی: هاواژهکلید
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 مقدمه. 9
ها در طول تاریخ افکار و ادی از دیرباز در زندگی انسان رایج بوده است و انساننقنقد و 
د دینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و ادبی، با کمک های متعدهای خود را در زمینهاندیشه

زش توان گفت ارمی ،اند. لذاکردهاصالح  انتوزجویان و کینهی عیبیا حتمنتقدان دلسوز و 
ثر ا هرت قوضعف و  مواردکه شناساندن تر نیست، چرانقد آثار علمی از ارزش خود آثار کم

راوانی را و فواید ف شودمیاز نواقص مشابه آن اثر و دیگر نویسندگان  ۀاجتناب نویسند سبب
 خواهد داشت. درپی

ثر موسی ا شکوه متنبّیکتاب  دربارۀآید مالحظات مختصری است آنچه در این نوشته می
ین در انگارنده . است شدهیاد اسوار. هدف از این پژوهش بررسی شکلی و محتوایی کتاب

 ۀتیجتحلیلی، و پس از معرفی کلی اثر، ن ـ تا با تکیه بر روش توصیفی است پژوهش برآن
، و از روی صدق و اخالص، و در سازدارزیابی خود را در دو مبحث شکل و محتوا متمرکز 

خطور  شپرده مالحظاتی را که در حین مطالعه و بررسی این اثر به ذهنعین حال صریح و بی
رائه اآثار علمی و آموزشی نقد  ۀمندان به حوزهعالقدیگر و  کتاب ۀنویسند برای کرده است،

ای هها در چاپرفع کاستیی باشد برای مؤثر. به این امید که این تالش گام کوچک و دهد
ی که در آینده ممکن است در این زمینه به زیور دیگر آثاراحتمالی بعدی این کتاب، و یا حتی 

 .شودچاپ آراسته 
ند از: مزایا و نواقص کتاب اعبارت، استمطرح ، پژوهشترین سؤاالتی که در این مهم

محتوا و کیفیت  ۀنظر در زمینساختار ظاهری چیست؟ کتاب موردحاضر از نظر شکل و 
 ؟ دارد هاییو ضعف هاترجمه چه قوت

شود در دو مبحث اصلی با عنوان ارزیابی در این مقاله پس از معرفی کلی اثر، تالش می
 تفصیل پاسخ داده شود. ال فوق بهؤشکلی و ارزیابی محتوایی به دو س

ن ده نشان داده است که ایشهای انجامتحقیق باید گفت که بررسی ۀخصوص پیشیندر
تعدد های مکنون در ایران مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است، با این حال کتابکتاب تا

های مختلف علوم انسانی در داخل و خارج از کشور چاپ شده روش تحقیق که در رشته
 مچنین نقدهای متعددی که توسط شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانیاست، ه

 تمقاال نیزانتقادی متون چاپ شده است، و  ۀنامزارت علوم انجام شده و در پژوهشو
کتاب ماه ، 9911) مهدی فیروزیان ۀنوشت، «های متنبّیبررسی تطبیقی سه ترجمه از سروده»
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، «علیرضا منوچهریان ۀنقد و بررسی ترجمه و تحلیل دیوان متنبی ترجم» و (49، ش. ادبیات
چاپ شده است، راهگشای ( 74، ش. کتاب ماه ادبیات، 9915) نژاداهلل فاتحیاثر عنایت

 بوده است. نگارنده

 اثرمعرفی کلی . 2
 معرفی نویسنده. 9ـ2

تعلیم  ۀارشد تاریخ و فلسفالتحصیل کارشناسی در کربال و فارغ 9995موسی اسوار متولد سال 
ار کشور است که آث پرکار و مترجمانان گ. وی از نویسنداستو تربیت از دانشگاه تهران 

 ادیهسج ۀصحیفند از: اها عبارتترین آنمهم .عربی فراوانی را به فارسی ترجمه کرده است
 آن نگاریادبیات و تاریخ، سید موسی صدراثر  روح تشریع در اسالم، )ع(العابدیناثر امام زین

ثر ا اگر باران نیستی نازنین، درخت باش، نزار قبانیاثر  تا سبز شوم از عشقاثر طه حسین، 
طه  اثر آن نگاریادبیات و تاریخ، اثر جبران خلیل جبران عیسی پسر انسان، محمود درویش

 .(9911نا، ؛ بی9911محمدی، ) .حسین

  توصیف ظاهری کتاب. 2ـ2

رترین والطیب المتنبی، یکی از مشهبرگزیده از أبو ۀقصید 55شامل برگردان  ،شکوه متنبیکتاب 

، توسط انتشارات 9915صفحه، در قطع و زیری، در سال  559عرب قرن چهارم، در  انشاعر
نسخه، به چاپ رسیده است. با این معرفی کلی و مختصر  99000سخن در تهران، با تیراژ 

 پردازیم. کتاب حاضر، اینک به نقد و بررسی آن در دو محور شکل و محتوا می

 کتاب ارزیابی شکلی. 9
از: طراحی  نداترتیب عبارتاند، بهارزیابی شکلی مورد بررسی قرار گفتههایی که در شاخص

و رعایت قواعد عمومی نگارشی و ویرایشی، و آرایی، نگاری، صفحهحروفجلد، صحافی، 
 دهی.نهایت مستندسازی و ارجاعدر
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4


 9911پاییز و زمستان ، دومسال اول، شمارۀ ، یعرب یاتزبان و ادب ۀنقدنام   950

 قوت در بررسی شکلی . موارد9ـ9
که کتاب حاضر دارای شکل و های شکلی و فنی کتاب، باید اذعان کرد یژگیو با بررسی

مثبت و  ایهنکتهجمله از. استنشر  ۀناشر در حوز ۀقالب بسیار خوبی است که بیانگر تجرب
 حروف نگاریشکل ظاهری، صحافی بسیار مناسب و دقیق،  ۀمزایای فنی کتاب در زمین

 و. انتخاب نوع خط متناسب با زبان عربی بوده استمتناسب در هر دو متن عربی و فارسی 
طوری که متن برای خواننده اند. بهمناسبی از هم قرار گرفته ۀها و سطرها نیز با فاصلواژه

شد، برای خوانندگان تر میرسد. هر چند اگر حجم حروف کمی بزرگنظر مینواز بهچشم
ود، شبه آن اشاره می رغم برخی نواقص که بعداًهم، علی بآرایی کتا. صفحهبودتر راحت

ها( از هم و تورفتگی ابتدای بندها باعث متمایز شدن بندها )پاراگرافل است. فاصلهقابل قبو
 90 ۀها از همدیگر شده و بر زیبایی صفحه افزوده است. البته این مورد تنها در مقدمآن
 دلیل ماهیت ترجمه وهای اصلی کتاب بهتمکه قسای کتاب قابل مشاهده است، چراحهصف

 تآرایی کتاب دقدر صفحهرسد نویسنده نظر میبهری شده است. گذاشرح ابیات، شماره
 فراوانی به خرج داده است.

 ،استچاپی  هایاشتباهقوت شکلی این کتاب، دقت در تایپ و کاهش  موارداز دیگر 
کند، و ای از تعداد انگشتان دست تجاوز نمیصفحه 500در این اثر که خطاهای چاپی چرا

 ست.ا برانگیزبوده و تحسیندقت در بازنگری قبل از چاپ و نویسنده  تالش ۀاین نشان

 ضعف در بررسی شکلی موارد. 2ـ9
عف شکلی ض هاینکتهقوت شکلی و فنی، در این بخش به بیان برخی  هاینکتهپس از بیان 

آرایی، و رعایت قواعد عمومی نگارشی نگاری، صفحهصحافی، حروف طراحی جلد، ۀدر زمین
 پردازیم.دهی، مینهایت مستندسازی و ارجاعدرو ویرایشی، و 

شکی نیست که طرح روی جلد، در میزان توجه و اقبال خوانندگان،  طرح جلد: .9ـ2ـ9
 کتاب ۀخصوص طرح روی جلد کتاب حاضر باید گفت که گویا نویسنددرتأثیر فروان دارد. 
ح اطر عنوانبهشخصی ، 6 ۀدر صفح کتاب ۀرغم اینکه در شناسنامه و علیاز آن غافل ماند

 شود. برگونه طرحی بر روی جلد کتاب مشاهده نمیهیچولی  شده است، معرفیروی جلد 
وارم، گویی بر باد س»روی جلد کتاب تنها نام کتاب و نام نویسنده در قسمت باال، و عبارت 

 جلد کتاب آمده است. در قسمت پایین« سکون و آرامم نیست
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در انتهای جلد، بسیار  ذکرشدهعلی رغم اینکه انتخاب و خطاطی خاص عبارت فارسی 
ه گمان بولی  جا و متناسب با شخصیت و داستان زندگی متنبی بوده است،بهنرمندانه و 
توان طراحی جلد هشتم پایانی جلد کتاب را نمینگارش یک جمله در یک نگارندۀ مقاله

 گرچه مضمون و شکل عبارت زیبا باشد.اورد، شمار آبه
ایی آرقوت شکلی ذکر شد، صفحه هاینکتههمانطور که در بیان آرایی: صفحه .2ـ2ـ9

ن زمینه دو نقص در ای نگارندهاست. با این حال به نظر  برانگیزکتاب بسیار خوب و تحسین
آرایی، قرار دادن عنوان کتاب در پایین صفحات زوج و قرار همشهود است؛ اولین نقص صفح

 قرار نگارندهمباحث در زیر تمامی صفحات فرد است. در حالی که به نظر  هایعنواندادن 
 موالًمعآن، عنوان کتاب و مباحث گونه توضیحات برای کمک به خواننده و یادآوری دادن این

ا، هراکه قرار گرفتن عنوان مبحث در باالی صفحهآن؛ چآید، نه پایین می هاهدر باالی صفح
 گیرد.تر در معرض دید خواننده قرار میتر و راحتسریع

چپ و راست صفحات است. در حالی  هایتساوی حاشیهکتاب، آرایی نقص دیگر صفحه
مت چپ س ۀسمت راست باید بیشتر از حاشی ۀهای فارسی و عربی حاشیدر کتاب که معموالً
هر دو  ۀسمت راست در هنگام صحافی، فاصل ۀقرار گرفتن قسمتی از حاشیاز س باشد، تا پ

 .شودمساوی حاشیه  طرف
چاپی  هایاشتباهقوت شکلی اشاره شد،  مواردهمانطور که در خطاهای چاپی:  .9ـ2ـ9

برای ترغیب به بازنگری تایپی کتاب و اصالح این ولی  ،استدر این کتاب بسیار نادر 
 :شودها اشاره میهای احتمالی بعدی، به برخی از آندر چاپاشتباهات تایپی 

طبقات به جای  ؛(95ص. بختری به جای بحتری ) ؛(91ص. رامش به جای آرامش )
عامل دیگر اوج »عناصر در عبارت:  ۀقبل از واژ« و»زائد بودن حرف ربط  ؛(95ص. طبعات )

بندیِ به  ؛(95ص. ...« )که  ای استهنر شاعری و سخنوری او و عناصر متنوع و چندگانه
 هایبلنداها به جای بلند ،(554ص. ) مثلکک به جای مثل ؛(959ص. ) ۀیِ یا بندجای بنده

 (.999ص. )
را تکرار نویسندگان آن  یکی از نواقصی که معموالً قواعد عمومی نگارش: .4ـ2ـ9

گونه میزان این، عدم رعایت دقیق قواعد عمومی نگارش و دستور زبان است که کنندمی
. یکی از امتیازات این کتاب دقت بسیار استخطاها بسته به حجم کار در هر اثری متفاوت 

گونه خطاهاست. با این حال در این نهایت کمبود ایندردر رعایت قواعد عمومی نگارش و 
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های لغوی و صرفی و هایی از خطاهای نگارشی و ویرایشی از قبیل غلطبخش به نمونه
  .شوداشاره مینحوی، 

. ستاهای نامأنوس گان و عبارتاژبسامد در این کتاب کاربرد ویکی از نواقص بسیار پر
ر شکل اول اصرا :متضاد بروز کرده است آور اینکه این نقص به دو شکل کامالًتو شگف

های فارسی اصیل و قدیمی و گاهی هم خودساخته، منجر به اژگان و ترکیبو نویسنده بر
، و به همین دلیل کاربرد داردندرت و به نیستکه چندان رایج  ه استاژگانی شدو کاربرد

 : شودمین اشاره آاز  هایینمونهاست. در اینجا به  ماندهمبهم و ناشناخته 
(، 47ص. هماالن به جای همتایان یا شریکان ) ؛(51ص.همال به جای همتا یا برابر )

ها ها و قلهها به جای بلندی(، ستیغ47ص. منشی و برندگی )منعت و مضا به جای بزرگ
 ۀپوی ؛(55ص. سترون به جای نازا ) ؛(59ص. نوشت به جای در نوردید )(، در59ص. )

تن زدم به جای دم بر نیاورم یا خاموش شدم  ؛(57ص. تندشان به جای دویدن و تاختن )
ص. باالی سر )چکاد به جای تارک یا  ؛(11ص. فاق قلم به جای شکاف قلم ) ؛(51ص. )

مزیدن به  ؛(947بها )بها به جای خونسر ؛(947ص. آهیخته به جای آخته یا برهنه ) ؛(945
عجیب است که )( 975ص. شوشه به جای شمش ) ؛(959ص. جای چشیدن یا مکیدن )

، ی سبائک را شوشه و شمش نوشته استامعن، 451 حۀنویسنده در شرح همین بیت در صف
ر به تطرفه (؛ده کرده استاشمش استف ینامأنوس شوشه به جا ۀاژبیت از و ۀدر ترجمولی 

 ؛(599ص. پس پشت نهاده به جای پشت سر نهاده ) ؛(975ص. تر )تر یا شگفتجای تازه
تبّع به جای  ؛(555ص. رو نهاد به جای برگشت یا گریخت ) ؛(595ص. سپل به جای سُم )

غنج به جای خوشی و ناز و نعمت  ؛(599ص. در تن نافذ به جای تیز ) ؛(557ص. پادشاه )
پرداختن خاطر به  ؛(519ص. به ما در پیوند به جای نزد ما بیا یا به ما بپیوند ) ؛(559ص. )

اشتران به جای  ۀبادپیمایی اسبان و پوی ؛(519ص. جای آرامش خاطر یا آسودگی خاطر )
نی کرد یا انتقام گرفت کین خواست به جای دشم ؛(519ص. دویدن اسبان و راه رفتن شتران )

(، دهش به جای بخشش یا پاداش 999ص. ) گُردان به جای قهرمانان ؛(979 ،969 ،909ص. )
 به جای تو چیزی را بر ،تو چیزی را درخود بایسته کردی که در بایست نبود ؛(959ص. )

 (؛955ص. آماس به جای برآمدگی و تاول ) (؛959ص. اجب کردی که ضروری نبود )و خود
ویژه اینکه ضمیر متصل در عبارت هب)( 955ص. ) «ای کسانی که»که به جای  «شمایانی ای»

ها و ای دل به گرداب»به جای  ،«ها درآیای خویشتن، به مهلکه» (؛«کُم»است نه « هُم»عربی 
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 (961، 59ص. نیزه آختن و نیزه باختن به جای نیزه زدن ) (؛947ص. ) «مخاطرات روی آور
یت کار رفته است؛ یک بار در بهسه بار ب« طعن»عربی  ۀهمین صفحه واژ شگفت است که در)

ها سه معادل متفارت آورده است؛ نیزه آختن، سوم و دو بار در بیت دهم که مترجم برای آن
ص. دلی به جای ترس )کم (؛409ص. توسنی به جای سرکشی ) (؛نیزه زدن، نیزه باختن

« پذیرفتار» ۀواژ 941 ۀنویسنده در صفح) (941ص. ) پایندان به جای ضامن یا کفیل (؛409
ا کاربرد ام ،کار برده که به نظر نگارنده مناسب و قابل تحسین استرا به جای ضامن یا کفیل به

 (.499ص. نی چشم به جای مردمک چشم )نی (؛مأنوس استپایندان به جای ضامن نا
پرکاربرد و مأنوس که در  اژگان عربیو هم نه اژگان عربی است؛ آنو شکل دوم کاربرد

حدت  (؛94ص.حاطه به جای آگاهی و شناخت )افارسی رایج بوده و قابل فهم هستند، مانند: 
ص. سخا به جای بخشش ) (؛57ص. هزیمت به جای شکست ) (؛55ص. به جای تندی )

خصایص به  (؛90ص. ها )معالی به جای بزرگواری (؛51ص. نشئت به جای رشد ) (؛57
اژگانی که در و بلکه (؛99ص. متبلور به جای آشکار و هویدا ) (؛55ص. ها )یژگیو جای

هتر بود به . گرچه بندفهم نیستقابل زبان اصالًزبان فارسی رایج نبوده و برای خواننده فارسی
 شد. اژگان عربی رایج هم معادل فارسی ذکر میو جای همان

تعیّش به  (؛909 ،91ص.ی بخیل )اژگان عربی نامأنوس مانند: ممسک به جاو کابردا ام
حزم به جای قاطعیت  (؛55ص. جبلی به جای نهادینه یا ذاتی ) (؛59ص. جای عیش و نوش )

فحل  (؛99ص. جزالت به جای استواری ) (؛99ص. رشحات به جای تراوش ) (؛57ص. )
احصا  (؛94ص. دست )نحریر به جای ماهر و چیره (؛915 ،94ص. به جای توانا و نیرمند )

منیع به جای  (؛51ص. سواد عراق به جای حومه و اطراف عراق ) (؛96ص.جای شمارش )به
مدیدتر  (؛15ص. زدن ) طعن و ضرب به جای نیزه زدن و شمشیر (؛67ص. محکم و استوار )

جعد ساختن به  (؛917 ،909ص. نوال به جای بخشش ) (؛11ص. به جای بیشتر یا درازتر )
یسوی گای صف کرده به جای شکار زلف یا هصید طر (؛959ص. ) جای بافتن یا پیچیدن

 (؛957ص. ناطقان ضاد به جای تازیان ) (؛955ص. مرارت به جای تلخی ) (؛959ص. بافته )
راحله به جای مرکب یا  (؛919ص. مربط به جای اسطبل ) (؛919ص. آتی به جای آینده )

منغص به جای ناخوش  (؛559ص. )غالیه به جای بوی خوش یا عنبر  (؛599ص. هارپا )چ
زبان در حَنَک به جای زبان  (؛517ص. و آبادی ) (؛ ضیاع به جای امالک515ص. یا ناگوار )

نظارگان به جای بینندگان  (؛999ص. منتظر به جای ناگهانی )ناعده و و بی (؛901ص. در کام )
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حادثات روزگار به جای  (؛979 ، 959ص. غزا به جای جنگ و نبرد ) (؛999ص. یا ناظران )
حزم به جای هوشیاری و  (؛969 ،949ص. های روزگار )رویدادهای روزگار یا سختی

مترجم خود ) (965های ما )ها و روانهای ما به جای جانخویشتن (؛969ص. اندیشی )دور
 (؛409ص. ثرید به جای شوربا یا خورشت ) (؛در بیت بعدی نفس را جان ترجمه کرده است

اسبان رهانی به جای اسبان گرویی یا رهنی  (؛409ص. د به جای بوی خوش عود )شمیم ن
ها در آخر کتاب، معادل فارسی آور اینکه نویسنده در قسمت یادداشتشگفت .(405ص. )

 کار برده است.عربی را به ۀابیات همان واژ ۀ، اما در ترجمواژگان عربی را آورده این بیشتر
ت صوری در این های جامعیبررسی مؤلفهگرچه ا صوری: تهای جامعیمؤلفه .5ـ2ـ9

ار اختصاص یافته است، با آث ،شاعر نامی عرب ،متنبی ۀهای برگزیدچکامه ۀاثر که به ترجم
های جامعیت این کتاب مؤلفه دیگر متفاوت است، با این حال باید گفت که نویسنده در

رای یک مقدمه است که با نکرده است. کتاب مورد بررسی داصوری را چندان رعایت 
ها و عناصر خاصی هستند، متفاوت است. های علمی و روشمند که دارای ویژگیمقدمه

 ت و جایگاه متنبییماه دربارۀای کتاب پس از دو صفحه مطلب صفحه 90 ۀمترجم در مقدم
ها و نبوغ وی، در چهار مبحث به حیات متنبی، در ادبیات عربی و فارسی و برخی ویژگی

ه ماهیت ترجم دلیلها او، شعر او، جایگاه و تأثیر او پرداخت. گرچه به گاهدیت و دیشخص
 پوشی کرد، اما بهتر بود مترجم درگیری در آخر کتاب چشمتوان از فقدان خاتمه و نتیجهمی

این قصاید اشاره و دالیل و اسباب انتخاب این  ۀترجم ۀای روشمند به ضرورت و فایدمقدمه
وشمند ر ۀاطالعات بیشتر از مقدم برای) کردقصیده متنبی بیان می 956قصاید برگزیده را از بین 

 ،19 .، ص9971؛ خورشیدی و همکاران، 997 .ص، 9917سلیمان، أبو: دهندۀ آن رکر تشکیلو عناص
 .(57، ص. 9916فام، ؛ مشکین990 .ص، 9915، علی دالور ؛5، ص. 9916؛ غالمرضا خاکی، 599

های های کتاب هم باید گفت که کتاب حاضر مطابق ساختار رایج کتابخصوص بخشدر
اولیه برای  ۀصفح 99مترجم پس از اختصاص  ترجمه از سه بخش اساسی تشکیل شده است.

مه، دمق ر سه بخشهای اصلی کتاب را دکتاب و فهرست مطالب، قسمت ۀعنوان و شناسنام
 صفحه آمده است. 9در  «فهرست مطلع شعرها»در پایان نیز ها آورده است. شعرها و یادداشت

 ،و از لیست منابع استشعار او فهرست مطلع  اهاتنها فهرست کتاب، فهرست محتو
 ظر نویژه فهرست اعالم که در این کتاب ضروری بههع دیگر بهای متنوسازی و فهرستنمایه

 خبری نیست.رسید، می



 955   اثر موسی اسوار شکوه متنبینقد و بررسی کتاب  :نقد ۀدر بوت شکوه متنبی

 ارزیابی محتوایی. 4
الف ، لذا خداردیت بیشتری اهماز آنجایی که بررسی محتوایی هر اثری از بررسی شکلی 

ت و ضعف تقسیم شده بود، بررسی قو طاقی به دو بخش نمبحث اول که در یک نگاه کل
ده و برای هر بخش عنوانی که متناسب با شمحتوایی کتاب حاضر به چهار بخش تقسیم 

. این چهار بخش که مطابق ساختار و ماهیت ه شدمضمون و محتوای آن است، برگزید
 ند از:ااند، عبارتشده انتخاب شدههای ترجمهکتاب

 ،کتاب ۀضرورت و فاید (الف

 ،های کتاببندی و تنظیم بخشتقسیمب( 

 ،سازی و ارجاعاتستندمج( 

 .یابیکیفیت ترجمه و معادلد( 

ها در بررسی محتوایی هر اثر آن است که تقسیم انتخاب این بخش دلیلباید دانست که 
ه شدانتخاب هایعنوانای بودن سطحی و کلیشه ۀت و ضعف نشانقو قاطهر مبحث به ن

کلی و  هایعنوان. لذا در بررسی شکلی که نوعی بررسی ظاهری و سطحی است از است
ا در بررسی محتوایی بهتر دیدیم که با توجه به مباحث و معیارهای . امکردیمای استفاده کلیشه

عنوان متناسب با آن معیار  باچهارگانه در بررسی محتوایی، هر معیار را در بخش مستقل و 
قوّت و  ردموانیست که ما در بررسی محتوایی به  ااین سخن بدان معن شکی. بکنیمبررسی 

 ت و ضعفقو قاطن بر های چهارگانه قطعاًاین بخشپردازیم، بلکه در هریک از ضعف نمی
 .کنیممیتمرکز 

 کتاب ةضرورت و فاید .9ـ4
ترین معیار ارزش گذارى آثار علمى و تألیفات دانشگاهى و شاید مهم نخستین منزلۀآنچه به

ورت و ، ضراستتحقیق و تألیف کتب علمی و دانشگاهی  ۀمورد تأکید صاحبنظران عرص
ه به نوع و حجم تحقیق، چند ویژگى یا معیار براى با توج نظرانصاحبآن است.  ۀفاید

، 9174؛ شلبی، 50 ـ91 ، صص.9175ضیف، ) اندکردهکتاب ذکر  ۀبررسی ضرورت و فاید
؛ صابری، 59ـ 50 ، صص.9916فام، یس یوسف؛ مشکینالقدجامعۀ ، 5009؛ سنّو، 1ـ 1 صص.
در بندهای بعدی ضمن  .(509 ،59 ص.، 9975نادرى و سیف نراقى، ؛ 55ـ59 ، صص.9914
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یان بکتاب حاضر  ۀضرورت و فایدمورد در نگارندهاشاره به مشهورترین این معیارها، نظر 
 .دشومی

هر اثری، جدید بودن موضوع کتاب  ۀیکی از معیارهای مهم برای ارزیابی ضرورت و فاید
ر دیوان متنبی در ایران، هنوز د ۀنتیجه مفید بودن آن است. باید گفت که موضوع ترجمدرو 

و مفید بودن تا حدود زیادی قابل  تازگی، لذا موضوع کتاب حاضر از نظر استابتدای راه 
ی و شعر تابزرین دلیل ما برای این سخن، جایگاه متنبی در شعر عربی و باتقبول است. مهم

. شواهد ستای و ان ازتبع آن تأثیرپذیری بسیاری از شعرا و نویسندگدر ادبیات فارسی و به
بیهقى، : کن)برای اطالع بیشتر  این بازتاب و تأثیرپذیری در متون ادب فارسی فراوان است

اهلل نصر؛ 99 .، ص9911؛ نظامى عروضى سمرقندى، 519، 567، 971، 974 .ص ،9976
 (.550، 911، 95 .، ص9969راوینى، و الدینسعد؛ 19، 19، 67 .، ص9979منشى، 

در  های فارسی این دیوانترجمه پیشینۀمتنبی و  دیوانهای متعدد شرح به گرچه مترجما
 ۀهای متعددی در ترجمتالش ویباید دانست که قبل از ولی  ای نکرده است،ایران، اشاره

خ انتشار ها، بر اساس تاریشعر متنبی به فارسی انجام شده است، که در اینجا لیست این ترجمه
 : شودمیذکر 

 ایدهزیگ رحشو  همرجتو  یبنتم ارعاش در دحم» ،(9910) هلحم ریصن یامام لیاعماس .9
 وار.نود امحرمیام ۀو مشاور یرچریروز حیف یکارشناسی ارشد،  به راهنمایۀ نامپایان« حدایم از

 ن متنبی از شرح برقوقی )تطبیق بادیواترجمه و تحلیل  ،(9915) علیرضا منوچهریان .5
  علم. همدان: انتشارات نور ،شروح واحدی، عکبری و یازجی(

 ره: انتشارات شرانه، تتنبیم ایههامکچ (،9914موسی اسوار )و  ریآرب انور جآرت. 9 
 و منتخبی است از قصاید متنبی که به سه زبان عربی، انگلیسی، همرج)این ت سرمه ،ابتک

فارسی منتشر شده است. باید گفت تفاوت این کتاب با کتاب مورد بررسی ما در این نوشتار 
جان  ورآرتدیدگاه خاورشناس انگلیسی، این است که انتخاب شعرها در این کتاب بر اساس 

  .(ستآربری، و مطابق مراحل زندگی شاعر بوده ا
 دۀزیگ رحش ،(9916) نسدحمح، مریین زادهنسحو  ، غالمعباسادریتفه یایرض. 4

 ن.راهت اهگشدان اپچو  اراتشتان ۀسسؤم: رانهت ،یبنتم واندی
دیوان متنبی، جزء اول از شرح برقوقی ترجمه و تحلیل  (،9911) ارضیلع ،انریهوچنم. 5

د حقیقت چاپ مجددر)این کتاب  تهران: زوار ،)تطبیق با شروح واحدی، عکبری و یازجی(
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توسط انتشارات نور علم همدان چاپ شده  9915در سال  و تصحیح شده است که قبالً
 است(.
-پروای باد نیست چراغ مزار را: ترجمه و توضیح سوگ(، 9915اسماعیل ) ،شخبتاج .6

 ، تهران : آریا زمین.متنبی ابوطیب هایسروده
)الزاء، السین، الشین،  هایترجمه و شرح دیوان متنبی قافیه(، 9914منظر ) ،دریانورد .7

 تهران: پالیز سخن. الضاد، العین، الفاء(،
بادها نوزند بدان جهت که کشتی خواهد: ترجمه و بازسرایی (، 9915حسین ) ،ایمانیان .1
 ، تهران: کلک سیمین.متنبی هایسروده از ایگزیده

های فوق کامل نیست و است، متأسفانه هیچ یک از ترجمه طور که مالحظه شدههمان
یرضا عل ۀترجمگیرند. شاید بتوان گفت بر مییوان متنبی را دربخشی از د ۀتنها ترجم
کنون تنها دو جلد از چهار جلد دیوان مطابق هنوز کامل نیست، چون تاگرچه  ــ منوچهریان

تر ها کاملترجمه ۀشده از بقیاز نظر حجم قصاید ترجمه ــ شرح برقوقی ترجمه شده است
از  ایگزیده ۀمثل همین کتاب مورد بررسی ما، به ترجم های دیگر غالباًزیرا ترجمه ،است

اهلل نایتعرک: علیرضا منوچهریان  ۀاند )برای اطالع از کیفیت ترجمقصاید متنبی پرداخته
 ـ60 .صاز علیرضا منوچهریان، ص« نقد و بررسی ترجمه و تحلیل دیوان متنبی»، نژادفاتحی

ادبیات عربی و فارسی این شاهکار ادبیات عربی به  استادانت بلند امید است به هم .(65
 فارسی ترجمه شود. صورت کامل به

، همانطور که گفته شد، و با توجه به توانایی و شدهیادهای ترجمه با وجوداینکه،  خالصه
 ۀمتعدد مترجم در ترجمه از عربی به فارسی وبا توجه به بررسی دقیق ترجم ۀمهارت و تجرب

رسد یم قصاید برگزیده در این کتاب که در بندهای بعدی به تفصیل بیان خواهد شد، به نظر
تن عنوان داش. عالوه بر آن استقصایدی از دیوان متنبی، قابل ستایش  ۀاقدام مترجم در ترجم

سیار که با شعر و شخصیت متنبی تناسب ب« شکوه متنبی»بخشی چون اب و الهامجذابتکاری، 
شی و بیشتر مناسب آثار پژوه هاعنوانگونه دارد، نیز بر زیبایی کتاب افزوده است. گرچه این

 تألیفی است تا ترجمه.
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 های کتاببندی و تنظیم بخشتقسیم .2ـ4
همانطور که در بررسی جامعیت صوری کتاب به صورت گذرا اشاره شد، مترجم، پس از 

، اثر خود را به سه اهافهرست محتوکتاب و  ۀصفحه برای عنوان و شناسنام 99اختصاص 
 تقسیم کرد:ترتیب زیر بخش به
حیات، شخصیت، شعر و جایگاه متنبی که در چند  دربارۀ( 45ـ 99 ص.)ص« مقدمه» (الف

 سطر قبل توضیح داده شد. 

 ۀبرگزیده از دیوان متنبی به همراه ترجم ۀقصید 55( شامل 495ـ 49 ص.)ص« شعرها» (ب
 فارسی.

 و معرفی اعالم. ها و عبارات دشوار( شامل شرح واژه551ـ 496 ص.)ص« هایادداشت» (ج

ها، م بخشبندی و تنظیکتاب در تقسیم و ضعف   ایرادترین اولین و بزرگ نگارندهبه نظر 
ی امعن ۀطوری که خواننده برای مشاهدها در قسمت پایانی کتاب است. بهقرار دادن یاداشت

و ها ها و همچنین مناسبت سرودن قصیدههای دشوار عربی یا شرح عبارتبرخی از واژه
بعد مراجعه  ۀصفح 400یا  900ها، باید به حدود های مذکور در آنمعرفی برخی از شخصیت

عدم استناد و ارجاع و فقدان  با عنوان تریمشکل بزرگاز گرچه این مشکل خود ناشی ا. کند
 ر، و آوردننکُووِو متنی مطابق سبکپاورقی در کتاب بوده است، اما انتخاب ارجاع برون

بک و برای اطالع بیشتر از س) تر کرده استاین نقص را برجستهایان کتاب، توضیحات در پ
به نظر نگارنده بهتر بود نویسنده  (.940ـ909 ص.، ص9915حری و شاهبداغی، : رکنکُووِر 

های تکمیلی هر بیت را ها و کلمات دشوار را در پاورقی و توضیحات و شرحمعنی واژه
بیاورد و با این کار خواننده را از سرگردانی بین در متن  ،همان بیت ۀبالفاصله پس از ترجم

 بخش شعرها و توضیحات نجات دهد. 
قصیده  55نقص دیگر در این زمینه، چگونگی تنظیم و ترتیب شعرهاست. مترجم تعداد 

ترتیب حروف قافیه آورده است. قصیده متنبی را به تبعیت از شرح برقوقی، به 956 از مجموع
هرت وی و دلیل شبهترین روش برای تنظیم قصاید متنبی که به نگارندهنظر حالی که به  در

رتیب است، تنظیم براساس ترتیب تاریخی یا ت ثبت شدهاشعارش  سرودن تاریخ دقیق ،دیوانش
 ریآربانور جآرتاثر  های متنبیچکامه ۀزبانسهیعنی همان روشی که در کتاب ؛ موضوعی است

اساس بهتر بود قصاید بر ،مترجم، انجام شده است. به عبارت دیگر همینو موسی اسوار یعنی 
دیوان متنبی به تصحیح عبدالوهاب عزام مصری و یا  ۀتاریخ سرایش، مطابق آنچه در نسخ
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یب بدین ترت زیراشد؛ شرح أبوالعالء معرّی یا شرح أبوالحسن واحدی آمده است، تنظیم می
  .ندکمیو شخصیتی متنبی را بهتر درک  های فکریخواننده سیر تحوالت و دگرگونی

 سازی و ارجاعاتمستند .9ـ4
خود  ۀشاندی ۀیدیتواند ادعا کند که آنچه را نوشته است تنها زانویسنده یا مترجمی مىتر کم

ابع من ۀکه نویسندگان و مترجمان غالباً معلومات مورد نیاز خود را از طریق مطالعاوست، چرا
یکی  ،آورند. بر این اساسدست مىبه، استگذشتگان هاى تالش ۀها که نتیجه و ثمرو شرح
جو ودهند، جستهایی که نویسندگان پس از انتخاب موضوع انجام میترین فعالیتاز مهم

، 9915دالور، ) استموضوع  درخصوصآوری معلومات الزم جمع برایدر منابع مختلف 
ترین این مقدمه باید گفت یکی از مهمبا (. 16 ، ص.9915، یکلمقرافرامرز  ؛91 ،97 ص.

اب جای کتضعف این کتاب، عدم استناد و ارجاع است. به عبارت دیگر مترجم در هیچ موارد
گرچه ممکن است مترجمان اهای دیوان متنبی اشاره نکرده است. ها و شرحنامهبه منابع لغت

 به دالیل زیر حقیقتولی  بدانند،نیاز از ارجاع و استناد هایی از این دست خود را بیکتاب
 غیر از این است.

ای کتاب یا در هنگام شرح صفحه 90 ۀمطالبی که مترجم در مقدم که قطعاًنخست این
ا است که مستقیم ی یاطالعاتها، آورده است، معلومات و برخی از ابیات در قسمت یادداشت

مثال مترجم  برایرفته شده است. مستقیم از منابع تاریخی و ادبی و نقدی قدیم یا جدید گغیر
 قولصورت نقلمطلبی را به نقل از ابن رشیق قیروانی به 99 ۀدر ابتدای مقدمه در صفح

، تآورده اس قول )گیومه(شده در داخل عالمت نقلی با قرار دادن متن اقتباسحتمستقیم و 
ر همین مقدمه ابن رشیق خودداری کرده است. یا اینکه دۀ العمدولی از ارجاع به کتاب 

معلومات تاریخی متعددی از زندگی متنبی و جایگاه او بدون ذکر منبع آمده است. عالوه بر 
، 417 ایههها در صفحآن توضیحاتی که در بیان مناسبت سرودن قصاید در قسمت یادداشت

اخالق علمی شد، نیاز به ارجاع دارد.  ذکر 556، 559، 555، 596، 595، 590، 504، 500
 و با این کار عالوه بر افزایش کنیمها را ادا کند که با ارجاع به آثار گذشتگان، حق آنیحکم م

 بندی به اخالق علمی را نیز به آیندگان بیاموزیم.دقت علمی اثر خود، پای
ذا لکند، میهای متعدد استفاده نامهاز لغت ام ترجمه قطعاًگدوم اینکه هر مترجمی در هن

یا حتی در صورت عدم احساس نیاز به ارجاع در هر صفحه  دهدها ارجاع شایسته است به آن
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است  . شگفتکنددلیل ماهیت ترجمه، حداقل لیست منابع مورد استفاده را در پایان ذکر به
 ای نکرده است.، اشارهبوده اشهها که مورد استفادنامهکه مترجم در هیچ جا حداقل به لغت

متنبی که به غموض و پیچیدگی شهره است،  دیوانهمچون آثار فاخری  ۀسوم اینکه ترجم
مترجم هم در شرح برخی ابهامات و  های مختلف دارد. قطعاًه شرحبنیاز به مراجعه 

نظر مورد فهم بهتر معنایبرخی ابیات و  دربارۀهای شعر متنبی و درک اختالف نظرها پیچیدگی
 دیوان هایحست. لذا ارجاع به شرا کردهمتنبی مراجعه  دیوانهای مختلف شاعر، به شرح

 متنبی حداقل در برخی موارد اختالفی و چالشی، ضروری است.    

 یابی و ترجمه کیفیت معادل .4ـ4
مترجم در درک صحیح  ۀالعادمهارت و دقت فوق ،حاضر ۀترجم مزیتترین شک مهمبی

 این ترجمه ۀفایدهمانطور که در مبحث ضرورت و آن است.  یفارس ۀمعنای ابیات و ترجم
، ضرورت ترجمه و گفته شد، همین مهارت و توانایی مترجم در ترجمه از عربی به فارسی

الصه اینکه خ است. کردههای دیگر، تبیین و توجیه ترجمهبرخی جود و انتشار این کتاب را با
 ۀهای فراوان ترجمها و سختیرغم چالشقصاید، علی ۀمهارت و توانایی مترجم در ترجم

اس و ویژه احسهناشدنی شعر بترین آن عناصر ترجمهنثر، که مهم ۀشعر در مقایسه با ترجم
 .(56 .، ص9915؛ آل بویه، 59 .، ص9910، ستودنی است )معروف، است عاطفه

رو شدیم که به نظر نگارنده، علی هقصاید با مواردی روب ۀبا این حال در بررسی ترجم
 نتیجه انتقال مفهومدریابی آن و بیات، برگردان و معادلرغم فهم درست مترجم از مضمون ا

انجام نشده است و این نقص نه ناشی از خطای مترجم در  خوبیبهزبان فارسی ۀبه خوانند
یچیده و و ساختار پ هاتاللفظی یا انتخاب عبارتحت ۀفهم معنا، بلکه بیشتر ناشی از ترجم

نتیجه انتقال معنای بیت به خواننده خلل ایجاد درنامأنوس بوده که در روانی و شیوایی متن و 
 یابیخصوص معادلدر یعنی شبیه همان نقصی که ؛(10 .، ص9911کرده است )فیروزیان، 

د هایی از این موار. به نمونهشداژگان فارسی در بند مربوط به قواعد عمومی نگارش مشاهده و
 شود: اشاره می ادامهدر 

 لعِراقِوَقُلنا لَها أَينَ أَرضُ ا
 

 فَقالَت و نَحنُ بِتُربانَ ها 
 

. صگفتم سرزمین عراق از کدام سوست؟ پاسخ داد و ما در تربان بودیم: اینک )به او ترجمه: 
57.) 



 969   اثر موسی اسوار شکوه متنبینقد و بررسی کتاب  :نقد ۀدر بوت شکوه متنبی

دیوان  ۀاغلب شارحان برجست ۀکه در اینجا به گفت «ها»برای  «اینک» ۀواژ نگارندهبه نظر 
به « نأی»ال ؤلذا بهتر بود مترجم در پاسخ س، معادل مناسبی نیست.  9استمتنبی، حرف اشاره 
 «.اینجاست»یا « ایناهاش»گفت معنای کجاست، می

 أَتى مَرعَشاً يَستَقرِبُ البُعدَ مُقباِلً
 

 اوَأَدبَرَ إِذ أَقبَلتَ يَستَبعِدُ القُرب 
 

پنداشت. چون ]از سرخوشی[ دور را نزدیک می آنگاه که به مرعش رو نهاده بودترجمه: 
 (.65ص. گردان شد و ]از ترس[ نزدیک را دور انگاشت )سویش رو نهادی، رویتو به 

کرده  بسنده «یستبعد القربا»و  «یستقرب البعد»اللفظی تحت ۀمترجم در این بیت به ترجم
ت: گف، می«پنداشتدور را نزدیک می»بهتر بود به جای  نگارندهدرحالی که به نظر  ،است

یر از ترس مس»گفت: ، می«نزدیک را دور انگاشت». و به جای «دیدمی در دسترسپیروزی را »
 .«پنداشتکوتاه بازگشت به مقصد را دراز و طوالنی می

 الكتابَ أبرَّ الكـتـبْ فهمتُ
 

 فسمعاً ألمرِ أميرِ العـربْ 
 

  .(19ص. آن نامه را، آن بهترین نامه را، دریافتم. فرمان امیر عرب بر چشم )ترجمه: 
ترین نامه به شمار آوردم. پس فرمان امیر عرب امیر را بهترین و خیرخواهانه ۀآن نام

 شود. اطاعت می
را « أبرّ»عربی  ۀ، واژ495 ۀها در صفحدر بخش یادداشتاست که مترجم  گفتنی

  .استتر مناسب نگارندهتر ترجمه کرده است، که به نظر خواهانهخیر
 مَنْ مَـسَّ خـطـيةً وأطعنُ

 

 مَن بحسامٍ ضربْوأضربُ  
 

. صتر )ها از همه قاطعتر، ای ضرب تو با تیغها از همه کاریای طعن تو با نیزهترجمه: 
15). 

از  شمشیرهایش ۀتر، و ضربهایش از همه کشندهای کسی که نیزه زدنپیشنهادی:  ۀترجم
 تر.همه برنده

 ليدفعَ ما نالَه عنهُـمـا
 

 فيا لَلرجالِ لهذا العجبْ 
 

 .(17ص. ه را بر سر او آمده است از آن دو تن دفع کند. شگفتا! )چتا آنترجمه: 
بیت را  و معنای باشدع دوم اتواند مفهوم مصرشگفتا، به تنهایی نمی ۀبه نظر نگارنده واژ

. «ه را بر سر خودش آمده است از آن دو تن دور کندچتا آن»گفت: تکمیل کند. بهتر بود می
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را از آن دو دور کند در حالی که نتوانست از خودش دور کند؟ عجب  تواند هالکچطور می
 5.توقعی ای مردم

 وال زالتِ األعيادُ لُبسَك بَعـدَه
 

 تُسَلِّم مَخروقاً و تُعطی مُجدَّدا 
 

ین آینوسپاری و بآها بر تنت باد: کهنی و گر چون جامهیپس از آن نیز اعیاد دترجمه: 
 .(947ص. ) شودنصیبت 

های نو بر تنت باد، به محض اینکه یک عید را پیشنهادی: پیوسته اعیاد چون جامه ۀترجم
 عید و شادی دیگری در انتظارت باد. .پشت سر بگذاری

 .(959. ص، خود به آن بند در آید )ومن و جد اإلحسان قیدا تقیّدا. هر که نیکی را بند بیند
 د، به آن چنگ زند.پیشنهادی: هر که ریسمان محبت و نیکی را بیاب ۀترجم

 فلو سرنا و فی تشرين خمسٌ
 

 رأونی قبل أن يروا السماكا 
 

 ۀاگر پنج روز از تشرین گذشته ما به راه افتیم، پیش از آنکه چشم کس به ستارترجمه: 
 .(545ص. سماک بیفتد، مرا در پیش خود خواهد دید )

 ۀپیشنهادی: اگر پنج روز از تشرین گذشته به راه افتیم، پیش از آنکه چشم خانواد ۀترجم
اعر منظور شچشم کس مبهم است. سماک بیفتد، مرا در پیش خود خواهند دید.  ۀمن به ستار

 ها را داشتانتظار شاعر بوده و شاعر قصد عزیمت به سوی آناش است که چشمخانواده
اع دوم جمع آمده، ولی عالوه بر آن دو فعل در مصر. (915 .ص /5 .، ج9156)العکبری، 

 مترجم آن را مفرد ترجمه کرده است.
 لكَ يا منازلُ فی القلوبِ منازلُ

 أقفرتِ أنتِ و هنّ منكِ أواهلُ 
 

ها به اید و آنها شما را خود منازل باشند، شما متروک ماندهای منازل در این دلترجمه: 
 .(909ص. شما آبادند )

های ما جای دارد. گرچه ز یاد شما در دلپیشنهادی: هان ای دیار محبوب، هنو ۀترجم
 ها هنوز به یاد شما سرخوش است.این دلولی  شما متروک ماندید،

 يَعلمْنَ ذاكَ و ما عَلمْتِ و إنّما
 

 أوالكُما بَبُكى عليهِ العاقلُ 
 

 .(909ص. دانید، گریه بر دانا سزا باشد )دانند و شما نمیمنازلِ دل این را نیک میترجمه: 
دانید، پس از بین شما کسی دانند و شما نمیهای ما این را خوب میپیشنهادی: دل ۀترجم

 سزاوار گریه است که از این غم آگاه است.
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 .(995ص. ) شجاعان را پدر باشد ۀشجاع است و جملابو .أبو شجاع أبو الشجعان قاطبةً
یقت حقولی در [،پیشنهادی: گرچه کنیه او أبو شجاع است ]یعنی پدر یک شجاع ۀترجم

  9. استشجاعان  ۀهمگو و سرور ال
 واحرّ قلباهُ ممّن قلبـُهُ شَـبـِمُ

 

 وَمَن بجسمی و حالی عندهُ سَقَمُ 
 

در نزد او نزار است، برای آن کس که دلش سرد است و تنم رنجورِ او، و حال من ترجمه: 
 .(959ص. گداز است )جه پردل من 

ای که قبلم چقدر در سوز و گداز است از دست کسی که  دلش سرد و پیشنهادی: ۀترجم
 4. است و تنم رنجورِ اوست

 ع الّذينَ قُلوبُهمإنّ السيوفَ مَ
 

 عانِكَقُلوبهنَّ إذا التَقَى الجَمْ 
 

 هادلشان چون دل آناند، که چون دو لشکر به هم رسند، شمشیرها یاور کسانیترجمه: 
 .(975ص. باشد )

 پیشنهادی: دلشان چون خود شمشیرها قوی و محکم باشد. ۀترجم
ه بیانگر آن است ک ذکرشدههمانطور که در ابتدای این بند گفته شد، دقت در نواقص 

 ۀیک از خطاها ناشی از عدم فهم معنای بیت از طرف مترجم نیست، بلکه ناشی از ترجمهیچ
که مانع انتقال معنا و مفهوم کامل به خواننده شده، یا ناشی از عدم دقت است اللفظی تحت

ها و زبان امروزی است که ممکن است بسیاری از واژهفارسی ۀدر انتقال معنا به خوانند
 ا خودساخته را درک نکند.ساختارهای نامأنوس قدیمی یها و ترکیب

 گیری و پیشنهادنتیجه. 5
رفته ثر موسی اسوار، گفته شد، نتیجه گا شکوه متنبّید و بررسی کتاب کنون در نقاز آنچه تا

 ۀدر عرصها و ضعف هاشود که کتاب حاضر مانند هر اثر علمی دیگر دارای برخی قوتمی
ی کتاب حاضر، صحافی بسیار مزایای فنقوت شکلی و  مواردجمله از. استمحتوشکل و 

و انتخاب نوع خط متناسب برای هر  آراییصفحهچینی و و مهارت در حروف ، دقتمناسب
ای دیگر نادر بودن خطاه ۀنکت. استنواز که برای خواننده چشماست و فارسی  دو متن عربی

 است.  های تایپی و امالییتایپی و امالیی است که بیانگر تالش نویسنده در اجتناب از غلط
طراحی جلد، نوشتن عنوان  ند از: فقداناشکلی این کتاب عبارت هایقصن تریناما مهم

قدان ف، هاهکتاب به جای باالی صفح هایهمباحث در پایین تمامی صفح هایعنوانکتاب و 
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ها و اصطالحات مبهم و نامأنوس تر از همه کاربرد واژهو مهم روشمند در آغاز کتاب ۀمقدم
 .استکه بیانگر عدم مراعات قواعد عمومی نگارش  بسیار زیاد

محتوا، انتخاب عنوان زیبا و  ۀقوت این کتاب در زمین مواردترین مهماز سوی دیگر 
العاده در درک صحیح معنای ابیات و برگردان فارسی آن بخش، مهارت و دقت فوقالهام

است که ضرورت ترجمه  همین مهارت و توانایی مترجم در ترجمه از عربی به فارسی است.
 است. کردهدیگر، تبیین و توجیه  هایجود ترجمهو و انتشار این کتاب را با

ند از: تکراری بودن موضوع، امحتوایی موجود در این کتاب عبارت هاینقصترین ا مهمام
قصاید  ۀهای اصلی کتاب که به جدایی و فاصله بین دو بخش ترجمدر تنظیم بخشآشفتگی 

منابع مورد  نتیجه عدم ذکردرفقدان ارجاعات و استنادات و ها منجر شده است، و شرح آن
به اخالق  بندیمتنبی که بیانگر عدم پای دیوانهای متعدد استفاده در مقدمات تاریخی و شرح

 .استعلمی 
پذیری أثیرتشعر او در ادبیات عربی و فارسی و منزلت جایگاه متنبی و باید گفت در پایان 
 ایمهو فقدان ترجفارسی مانند سعدی و مولوی از دیوان متنبی،  اعرانشو  ادیبانبسیاری از 

 وسط، تبرگردان این شاهکار شعر عربی به زبان فارسیضرورت این دیوان،  از دقیق و کامل
 وضوح به ،و پژوهشگران زبان و ادبیات عربی مترجمان

  شود.احساس می

 هانوشتپی
هَذِه األَرْض فَحذف الْجُمْلَة و أبقى الْحَرْف الذي هُوَ دَال عَلَيْهَا الْمَعْنى قَالَ ابْن جنّی:  یقَوله: هَا حرف إِشَارَة يُرِيد: قَالَت هَا هو . 1

 .(91 .ص /9 .ج ،9156العکبری، ) و هی من أَرض الْعرَاق فَقَالَت هَا هی هَذِه بتربانقُلْنَا لِلْإِبِلِ و نحن بِهَذِهِ األَرْض الْمُسَمَّاة 

قدر ي يطلبان من الْمَسِيح أَن يدْفع عَنْهُمَا مَا ناله من الْهَلَاك من قتل الْيَهُود لَهُ فى زعمهم ثمَّ تعجب من هَذَا فَقَالَ كَيفَ يُرِيد أَنَّهُمَا .5
 .(904 .ص /9 .ج ،9156العکبری، ) أَن يدْفع عَنْهُمَا الْهَلَاك و لم يقدر على الدّفع عَن نَفسه فَهَذَا غَايَة الْعجب

 أَبُو(. يَقُول 577 .، ص1681يقول هو أبو شجاع كنيةً و هو أبو الشجعان كلهم حقيقةً ألنّهم كلّهم دونه و هو سيّدهم )واحدي، . 9
ری، العکب)برياسته فيهم و علوه عَلَيْهِم و هُوَ قدوتهم و سيدهم  شُجَاعال أَبُوكنيته و هِی لَهُ صفة ثَابِتَة و حقيقية ظَاهِرَة لِأَنَّهُ  شُجَاع
 .(515 .ص /9ج  ،9156

بَارِد من  بهقَلحَار من حبّه و  قلبِیعَن االعتناء و ببرده عَن الْإِعْرَاض و التّرْك و تلخيص الْمَعْنى  الْقلبالْعرب تكنى بحرارة و . 4
 .(515 ص. /9 ج. ،9156)العکبری،  حبّی و أَنا عِنْده مختل الْحَال معتل الْجِسْم
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