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Abstract 

In this study, first we surveyed the music of poetry book written by Ibrahim Anis briefly. Then, 
the Persian translation of this book which was translated by Narges Ansari and Tayyebeh Seifi 
criticized and reviewed. In reviewing the translation we proposed its problems along with 
mentioning the complexity of the translation due to the complexity of the subject and the 
variation of poetic evidences and offering some of its positive features such as regarding the 
syntax of the basic language and the acceptable movements of the phrases. From the translation 
problems we can mention the failure in translating some of technical expressions, inconsistency 
in finding the equivalent for one expression, incorrect translation of some phrases, negligence 
in translating regular phrases, mistakes in conscripting the phrases, typical and writing errors 
that we hope all these will be removed or corrected in its second publication. 
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 ، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانینقدنامۀ زبان و ادبیات عربی
 021-59، 0011بهار و تابستان ، ومس، شمارة مودنامۀ علمی )مقالۀ پژوهشی(، سال دوفصل

 و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

  *اصغر قهرمانی مقبلعلی

 چكیده
تألقف اب اهقم أنقس م  ف  و ب رسا  دادا اساپس اس ان        موساقق  العا    در این مقاله ابتدا به اختصاار تتا   
قلم ن گس انصاری و طقبه سقف  به فارس  ت جمه ددا، نقد و  ته به موسقق  د  ت جمۀ تتا  به فارس  با عنوا  

دلقل ددواری مو وع و تنوع دواهد ب رسا  دادا اساپس در نقد ت جمه  من ادارا به ددواری ت جمۀ تتا  به   
جای  مناساااب عباراب، ب خ  ان ب خ  ان محاسااان   ، مانند درنگ  گ فتن نحو نبا  مبدأ و جابهدااا  ی و  ت  

ها ناتام  در ت جمۀ ب خ  ان اصااحاتاب تصصااصاا ،  ادااالا ب وارد ب  ت جمه نقم مح ش دااد ته ان جملۀ    
ت جمۀ ب خ   ناهماهنگ  در  ورد  م ادل ب ای یک اصااحاش واتد، ت جمۀ نادرسااپ ب خ  عباراب، ادااتباا در  

عباراب عادی، خحا در معاالول ت د  عباراب، و اداالا ب تای   و نگاردا  متن ت جمه اساپ ته امقد اسپ در     
 چاپ دوم تتا ، این ادالا ب ب ط ف دودس

 ن گس انصاری، نقد ت جمهس ، اب اهقم أنقس،موسقق  د  ، موسقق  الع   :هاکلید واژه
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 . مقدمه0
دانا  معاهور مص ی، ته در اواسق ق     تألقف اب اهقم انقس، نبا  موساقق  العا    تتا  

دودس های اث گذار در ع وض ع ب  محسو  م بقساتم منتعا  ددا اسپ ان نصستقن تتا   
موسااقق  »در ع ب  و « موسااقق  العاا  »این تتا  باعث تثبقپ و رواج ت تقب اصااحات  

ش ان م  ف  تتا ، سابقۀ در فارسا  دادا اساپس به همقن دلقل داایساته اساپ اق      « دا   
دلقل را در علوم ادب  در ع ب  و فارس  ب رس  تنقمس اس ان    به« موسقق  د  »اصاحاش  

 اختصار م  ف  و ب رس  خواهقم ت دساهمقپ و جایگاا تتا ،    را ب اسا  متن اصل  به
س قلم ن گبه موسقق  د  با عنوا   موساقق  العا    باتوجه به ایناله مدت  اساپ تتا   

تفصقل انصااری و طقبه ساقف  به فارس  ب گ داندا ددا اسپ، در محور دوم این جستار، به  
 ت جمۀ تتا  را نقد و ب رس  خواهقم ت دس  

 . سؤاالت تحقیق0ـ0
 های نی  ااسخ دهقم:در این نودته به دنبال    هستقم ته به ا سش

 ددا اسپ؟ان چه نمان  وارد نبا  ع ب  و فارس  « موسقق  د  »ا اصحاش 

در نمد اب اهقم انقس چقسپ و چه تفاوت  با د لپ    « موسقق  د  »اااا د لپ ت تقب 
 در فارس  دارد؟

های ع وض ع ب  چه جایگاه  دارد؟ و نویسندا ااا تتا  موسقق  الع   در مقا  تتا 
 در جایگمین ت د  روش جدید  مونش ع وض چه توفقق  تسب ت دا اسپ؟

 وارد ددا اسپ؟ موسقق  الع  ر ت جمۀ تتا  ای دا چه ادالا ب عمدا

 )سابقۀ پژوهش( . سابقۀ ترکیب موسیقیِ شعر2ـ0
های ادب ، نقدی و باغ  تهن در تتا « موسقق »و « د  »، یا «د  »و « موساقق  »دو واژة 

تار رفته اساپس ول  نگارندة این سحور دو  بارها و بارها در مجاورب هم به ع ب  و فارسا  
العا  ، موسقق   د    یا موصوف و  القه )موساقق  واژا را ته به صاورب ماااف و ماااف   

تار رفته باداد نقافته اساپ، چه ب سد به ایناله عنوا  تتا    العا  یه  به صافپ )الموساقق    
ته اب اهقم أنقس این ت تقب را ان دااع  معهور انگلقس   رساد  نگ  م درنگ  گ فته داودس به 

در  ش 1901) 1100طوری ته این دااع  در سال  ی ن  ت س ا س القوب وام گ فته باداد، به 
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ساصن ان  ت دا و سصن ان  او در هما    «The Music of Poetry»دانعاگاا گاساالو با عنوا    
دانقم ته اب اهقم انقس یگ  م ای به چاپ رسااقدا اسااپس ان سااوی د صااورب مقالهسااال به

دتت ی خود را با  1101تحصاااقاب عال  خود را در دانعاااگاا لند  گذراندا و در ساااال 
موسقق  »بار ت تقب های ساام  به اایا  ب دا اسپس به ه  تال ب ای نصستقن تصصا  نبا  

در ف هنگ ع ب  ب ای عنوا  یک تتا  با تجم  بقش ان ساقصاد صفحه ب گمیدا   « العا   
ا اسااپس البته این تتا  بدو  تیقق  در عنوا ، چندین بار چاپ داادا و اس ان اب اهقم  دااد

اند ته انقس اف اد دیگ ی ان او الهاام گ فته و ان این ت تقب ب ای عنوا  تتا  خود به ا ب دا 
 توا  ادارا ت د:ب ای مثال به ب خ  موارد م 

 صفحه س 101) 1161، 1، چموسیقی الشعر العربیا دال ی محمد عقاد، تتا  

 صفحه  014) 1110، 1چ موسیقی الشعر بین االتّباع واالبتداع،ا د با  صاش، تتا  

 صفحه س 171) 1119: 1، چنظرة جديدة فی موسیقی الشعر العربیا عل  یونس، تتا  

 معرفی کتاب به زبان اصلی .2

 مکتبة األنجلو، قاه ا: انتعااااراب 1170، 0، تألقف اب اهقم أنقس، چموساااقق  العااا  تتا  
 صفحهس 961، المصرية

 1140بودا و در  1140تا  1101های ت دید بقن سالچاپ اول تتا  م قوم نعدا ول  ب 
با ب خ  تیقق اب به چاپ چهارم رسقدا  1170به چاپ دوم رساقدا و باخخ ا ایناله در سال  

های قبل، افمود  دو فصاال نهم ته به چاپق  در چاپ چهارم نساابپت ین تیقاسااپس عمدا
  اسپ و فصل سقمدهم با 910اااا011مقایساۀ قافقه در د   ع ب  و د   انگلقس  )ص س  

 صورب نی   مدا اسپ:  اسپس فه سپ تتا  به940ا999)ص س « الع   الح »عنوا  
 2-1 .................................................................................................................. الطبعة الرابعة مقدمة

 4-3 ................................................................................................................... مقدمة الطبعة الثالثة
 6-5 .................................................................................................................................... دمةالمق

 22-7 ......................................................................................................................... الفصل األول

غم،  .2اإلحساا  الفّّی،   .1 التجديد فی موسیق   .4الموسایق  أبر  فافاا الشعر،    .3أثر اّل
 .الشعر
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 44-21 ............................................................................... الفصل الثانی: الجر  فی اللفظ الشعري
 145-44............................................................................................الفصل الثالث: عروض الخلیل

 161-146 ........................................................................الفصل الرابع: تحلیل المستشرقین لألو ان
 143-162 ...................................................................................... اإلنشاد والغّاءالفصل الخامس: 

 224-144 ............................................................................الفصل الساد : تطوّر األو ان الشعرية
 245-224 ......................................................................................... الفصل السابع: أو ان المولّدين

 274-246 .......................................................................................................الفصل الثامن: القافیة
 244-274 ............................الفصل التاسع: بین القافیة فی الشعر العربی والقافیة فی الشعر اإلنجلیزي

 314-244 ............................................................................................ الفصل العاشر: تّوّع القوافی
 322-315 .................................................................................. الحادي عشر: أخطاء الرواةالفصل 

 332-323 ............................................................. الفصل الثانی عشر: الّسیج القرآنی وأو ان الشعر
 354-333 ....................................................................................... الفصل الثالث عشر: الشعر الحر

 . بررسی مختصر کتاب3
های ع ب  در ق   بقستم در تونة ون  و انقس ان اث گذارت ین تتا  موساقق  العا    تتا  

ر های د  ی را د، سه علم ع وض، قافقه، و قالبالع  موسقق  قافقه اساپس او با اصحاش  
 جا جمع ت د و اس ان    منبع الهام اژوهعگ ا  ب د ان خود ددس  یک

 . محاسن کتاب0ـ3
 توا  به موارد نی  ادارا ت د:های مثبپ تتا  م ان ویژگ 

 شناسی در توصیف وزن و قافیه. بهره بردن از علم زبان0ـ0ـ3

دانا  اسپ، بلاله اقعاهنگ علم  ن  ناله دانعامند ع و ا  باداد، نبا    اب اهقم انقس اقش ا
داناسا  در مقا  علمای تعاورهای ع ب  اسپ ته اصول این علم را در دانعگاا لند     نبا 

 موخته اسااپس بقعاات ین  ثار او نقم در تونة نبا  ع ب  اسااپ ته ب  این مو ااوع گواه    
 سغة العربیة، داللة األلفاظ، فی اللهجاا العربیةاألفااواا العربیة، من أساارار الل  دهاد، ماانند:   م 

ع گق د و تقحقهای ونن  ع ب  تمک م داناسا  در توصقف ویژگ   رو او ان علم نبا اناین
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 تندس البته انقس با تقحقع هجای  اسبا هجای  را جایگمین روش سانت  متح   و ساتن م  
قع هجای  منافات  با اساابا  و اوتاد گذارد، این درتال  اسااپ ته تقحو اوتاد را نقم تنار م 

  س  100ا116، ص س 1914ها بادد )قه مان  مقبل، تواند جایگمین   ندارد و البته نم 
م تودد با به ا گ فتن ان علواق قپ این اسپ ته انقس در این تتا  در وهلۀ نصسپ م 

ادد ت  ان    بسو ساداداناس ، ب ای ع وض خلقل بن اتمد جایگمین  بقاورد ته انیک نبا 
، 1170)انقس، « فهل آن األوان لعرضاها عرضا  جديدا  سهً  بعیدا  عن الصّاعة »گوید: چناناله م 

های ونن  را بهت  توصاااقف تندس اما باید اعت اف ت د ته دیگ  واق قاپ  ، انساااوی46صس 
ی اهقچ وجه جایگمین موفق  ب ه چند انتقادات  ب  ع وض خلقل وارد اسپ، روش انقس به

طوری ته باور ندارم تس  بدو  اطاع ان ع وض خلقل، با محال ۀ ع وض خلقل نقساپ، به 
طوری ته طور تارب دی ان    به ا بب د، بهموساقق  الع  ، بتواند ع وض ع ب  بقاموند و به 

سال ان چاپ اول تتا ، تتا   مونش ع وض ب اسا  روش انقس تألقف نعدا  70اس ان 
 اسپس

 مارهای متعدد و متنوع از کاربرد بحور شعری و قافیه. ارائۀ آ2ـ0ـ3

یال  ان امتقاناب تتا  این اسپ ته انقس  مارهای مت ددی ب ای ون  د   در دیوا  داع ا  
ان گذدته تا نما  تألقف تتا  استص اج ت دا اسپس در این بارا انقس ان اقعگاما  این روش 

ص اج این  مار ص ف ت دا و ب اسا  طوری ته وقپ نیادی ب ای استدود، بهمحساو  م  
های د  ی را ب اسا  بسامد، م تب و منگم ت دا اسپس او بقش ان صد همار بقپ  مار، ون 

  یدسدمار م ف د بهرا ب ای این تار اتصا ت دا اسپ ته ان این منگ  منحص به

های شــعر عربی از فصــی  تا . اختصــاب بحم ملصــل و مســتقل دربارة قالب3-0-3
 انهعامی

ف د ت دا اسپ، اختصاص فصل  مستقل با عنوا  های  ته تتا  را منحصا به ان دیگ  ویژگ 
های دا   غق تاساقک ع ب  اسپ ته در این فصل این قوالب   ب ای قالب« اونا  المولدین»

موالیا، کان کان، اند ان: دا  ی را ان منگ  ون  و قافقه ب رسا  ت دا اسپس این قوالب عبارب  
 س همچنقن ب ای ه  نوع ان این 004ا001)نک: ص  بیت، سلسله، موشحاا،  جل قوما، الدو

 های مت ددی را  ت  و ب رس  ت دا اسپساد ار، نمونه
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 . معایب کتاب2ـ3
 اند ان:در تنار محاسن تتا ، ب خ  ان این انتقادهای وارد ب  تتا  عبارب

   . خطاهای تاریخی0ـ2ـ3
ع وض اقعاااقن نقساااپ و این بقانگ     اساااپ ته انقس های در تتا  اث ی ان نقد تتا 

های دقپ محال ه نال دا اسااپس به همقن دلقل در چندین  رای او لیمشهای قدیم را بهتتا 
داودس انجمله ایناله انقس مثل بساقاری ان ع و قا  م اص  بح  متدار  را   تاریص  دیدا م 

اله اخفش مقتاب و ماارع  س همچنقن این001، 109، 41به اخفش نسابپ دادا اسپ )صس  
 س واق قاپ تاریص     اساااپ ته اخفش متدار  را به  001، 41را ن اذی فتاه اساااپ )صس   

اتتمال نیاد توسق ابن تماد جوه ی بح های خلقل  نقفمودا و این تار اس ان اخفش و به
  س100ا111ق  صورب گ فته اسپ )قه مان  مقبل، ، ص   919)متوف  

 یاری. انیس تابع عروض مع2ـ2ـ3
توا  ب اسااا  تارت د نمد علمای ع وض، دااامل دو رویال د دانسااپ:   علم ع وض را م 

نن  های ودنبال توصااقف ویژگ ع وض توصااقف  و ع وض م قاریس ع وض توصااقف  به
ادا ار اساپ، اما ع وض م قاری ه چه ته خارج ان قواعد مو اوعه بادد،    را نادرسپ    

قسااپ )ب ای تفصااقل بقعاات ، نک: قه مان  مقبل، داندس در اینجا جای تفصااقل مو ااوع نم 
تنقم ته انقس در ع وض  ، به همقن دلقل به این مقدار بسندا م 141اااا107، صا س  0016

داندس تال هنگام ب خورد با قواعدی و اع ت دا اسپ و خ وج داع ا  ان    را صحق  نم  
اموی ته در قواعد او  های ونن  در مق اث داا   ع ب ، ان دورة جاهل  تا اایا ب خ  ادیدا

تندس به همقن دلقل تت  گنجاد، م مو   راویاا  این ابقاب را متهم به نقل نادرساااپ م   نم 
س ، ص الفصل الحادي عشر، أخطاء الرواةدهد )فصال مساتقل  به این مو وع اختصاص م   

هاای  ته نتافاب مت دد در    وجود دارد    س عجقاب اینالاه درباارة یال  ان ون    914-900
ظم مّه»گویاد:  ی ن  متقاار ، چنقن م    س همچنقن دربارة بقت  11)صس « واجبّا اآلن أن ال ّن

تار رفته اساپ )مفاعلن در تعو  ان م لقۀ نهق  ب  ون  طویل ته در    نتاف غق رایج  به
مع هذا فّحن نشعر بثقل هذه الصورة فی حشو البیت، ولعل انحرافا  فی »گوید: مصا اع  چنقن م  

المعلقااا هو الاذي جاءنا بتلا الحاالا التی رويت فی شااعر الجاهلیین. فیمکن بتغییر    رواياة  
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 س عبارات  ان این دسپ در 61)صس « طفیف فی الرواية أن نصلح الو ن ونجعله مقبوال  فی السمع

  س194، 70، 61دود )نک: صس جای جای تتا  دیدا م 
های مع و دققق ان ویژگ اداالال اسااسا  ب  ع وض م قاری    اساپ ته توصقف  جا    

ونن  ارائه نصواهد داد و نقم به صادور مجونی ب ای دخل و تصاا ف در مق اث داا   قدیم  
 تندسمنج  خواهد دد ته در بسقاری مواقع به سامپ این اد ار  سقب وارد م 

 . اجتناب از اصطالحات عروض خلیل و بروز مشكالت3ـ2ـ3
یژا در وبه ت دد اصحاتاب ع وض بهل نسابپ انقس مانند بساقاری ان منتقدا  ع وض خلق 

تودد ان  ورد  مبحث نتافاب و علل ته باعث اقچقدگ  این علم دادا اسپ، در عمل م  
این اصااحاتاب اجتنا  تندس ه چند ما نقم به ددااواری این اصااحاتاب اق ار داریم، ول  

ه  اب قل، بلاله بدااقوة توصااقف خلت ین عامل ددااواری این علم نه بهباید اذی فپ ته مهم
دلقال تنوع اونا  و ت دد اختقاراب  گ دد  ی ن  اینالاه نگاام ونن  ع ب ، باه   این علم باان م  

  س  144ا149، ص س 0016داع ی  اتا  علم ددواری اسپ )نک: قه مان  مقبل، 
تند، نگ  م سااانی ع وض ع ب  ان  ورد  اصااحاتاب صاا ف انقس در ا وژة  سااا 

ای را ابداع گ داند و گاه  دااقوایک ویژگ  اساااسااا  روی ب م  رو گاه  ان توصااقفاناین
های بح  تامل ب رس  تنقم تا ادالا ب تندس تاف  اساپ روش انقس را در توصقف ون  م 

این روش ب  ما م لوم داااودس نصساااپ ایناله انقس اونا  مجموس را مساااتقل ان اونا  واف  
  و 110 -107مجموس، صاا س ، اونا  70 -69ب رساا  ت دا اسااپ )اونا  واف ، صاا س  

دهدس ما در اینجا عبارات  ان انقس را در توصقف ها را اندسپ م م اتب ون خوانندا سالسله 
  وریم تا روش او م لوم دود:این اونا  م 

 يشتمل شطر البیت عل  ثًثة مقايیس مّه: متفاعلن+ متفاعلن+ متفاعلن
 «.مستفعلن»هو ولکن کثیرا  ما يحل محل هذا المقیا  مقیا  آخر 

 هذا البحر نوعان: ... 
 )أ( تام المقاطع أي ترد فیه المقايیس الثًثة: متفاعلن+ متفاعلن+ متفاعلن

 )ب( ناقص المقاطع أي يرد فیه المقیا  األخیر وقد سقط نصفه: متفاعلن+ متفاعلن+ متَفا
هما:  «ن، مسااتفعلن متفاعل»... والتفعیلة الثالثة واألخیرة قد جا  فیها فااورتان أخريان ریر  

 س 60، صس 1170)انقس،  مُتفاعلْ، مُتْفا
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 صورب نی  توصقف ددا اسپ:انواع اونا  تامل واف  به
 . الکامل التام المقاطع لقصائده حالتان:1

 )أ( متفاعلن+ متفاعلن+ متفاعلن )فی کً الشطرين(
 )ب( متفاعلن+ متفاعلن+ متفاعلْ )فی الشطر الثانی فقط(

اقص لقصائده أيضا  حالتان:. الکامل 2  اّل
 )أ( متفاعلن+ متفاعلن+ متَفا )محرکة التاء فی کً الشطرين(

 (.97، ص. 1791)انيس،  )ب( متفاعلن+ متفاعلن+ متْفا )ساکّة التاء فی الشطر الثانی فقط(

های توصقف  ب ای گذاری، ان عباربجای نامداود انقس غالبا  به همانحور ته ماتگه م 
ناق  »های جدید مانند ناچار گاه  نامتناد، البتاه به  هاای ونن  اساااتفاادا م   بقاا  ویژگ  

 ب دس  به ا م « المقاطع
های ع ب  ته هما  اساپ و این دقوة توصقف باعث  واق قپ    اساپ ته ماهقپ ون  

دااود و همانحور ته گفتم تاتنو  هقچ تتا  ع و اا  ب اسااا  روش هقل ع وض نم تساا
 ق  الع  موسقانقس ب ای  مونش ع وض تتابپ نعدا اسپس تصور تنقم ته ان ط یق تتا  

را بقاامونیمس باایاد اعت اف ت د تاه ان ط یق این تتا  جم     « تصااا یع و تقفقاه »خواهقم م 
 س درگم  تاصل ف د نصواهد ددس

 نینزد ابراهیم انیس و شلیعی کدک« موسیقی شعر»یسۀ کوتاه میان داللت اصطالح . مقا0
اب اهقم انقس، دفق    موسقق  الع  ساال ب د ان چاپ اول   90ی ن  تدود  1941در ساال  

سال  10به نبا  فارس  منتع  ت د و  موساقق   د   تدتن  نصساتقن تتا  مساتقل با عنوا    
فتۀ تتا  به چاپ دوم رسقدس باتوجه به ایناله در ارجاعاب یامتن گست ش 1961ب د ی ن  در 

  409، صس 1976تتا  دافق   تدتن  نام تتا  اب اهقم انقس  مدا اساپ )دفق   تدتن ،   
ماند ته دااافق   ان تتا  انقس به ا ب دا و دااااید نام تتا  را نقم ان نام تتا  ت دیدی نم 

 انقس الهام گ فته اسپس
بقا  دااد، انقس اصااحاش موسااقق  العاا   را ب  ون  و قافقه و همانحور ته اقش ان این 

ندی دیگ ی بدفق  ، ت  یف و تقسقم موسقق  د  تند، اما در تتا  قالب د  ی اطاق م 
ان موساقق  د   ددا اسپ ته با مفهوم موردنگ  انقس متفاوب اسپس دفق   موسقق  د    

  :071، 41، صس 1976، بندی ت دا اسپ )دفق   تدتن صورب نی  تقسقمرا به
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 موسقق  بق ون  د   -

 موسقق  خارج  )ون   -

 موسقق  تناری )قافقه و ردیف  -

 موسقق  درون  د   -

 ها ها و صامپهای مقان ، و همصوان  مصوبها، قافقهموسقق  داخل  )جنا  -

النگق  های م نوی و درون : تااااد، طباق، م اعابموسااقق  م نوی )انواع هماهنگ  -
 وسسس 

سوی دیگ  دفق   تدتن  ب خاف انقس، چندا  مت  ض علم ع وض نعدا اسپ و ان 
در بصش موسقق  تناری )قافقه و ردیف  نقم بقش ان  ناله به قواعد تاتم ب  قافقه ب  داند به 

های موساققای  قافقه )و ردیف  ا داخته اسپس همچنقن بصش اعگم تتا  م بو  به  قابلقپ
صفحه  90ت  ان   ته انقس تنها در فصل دوم تتا  در تمموسقق  داخل  د   اسپ، درتال

 طور گذرا به این ام  ا داخته اسپسبه

 موسیقی شعر. بررسی و نقد ترجمۀ کتاب 9
، نوع متن»ا دان  لمان ، درخصاااوص محال اب ت جمه، اعتقاد دارد ته تاات ینا رایس، نگ یه 

او سااا س انواع متن را  س 19، ص 1910)رایس، « تناادروش تل  ت جمااه را ت ققن م 
دس انجمله تنتند و س س مقتاقاب عمل  ب ای ت جمۀ ه  نوع متن را بقا  م بندی م دساته 

محور اسااپس هدف انواع متن، متن اطاعات  یا محتوامحور و دیگ ی متن بقان  یا صااورب
اصااال  ت جمه در متن محتوامحور، انتقال صاااحق  و تامل محتوا و مفهوم متن مبدأ به متن 

ت  ب  انتقال محتوا، و داید مهممحور، عاوامقصاد اساپس اما در ت جمۀ متن بقان  یا صورب  
 تندسدناخت  و هن ی متن مبدأ به متن مقصد اهمقپ اقدا م ان   ، انتقال صورب نیبای 

 ق موسااقاقش ان ورود به ب رساا  و نقد این ت جمۀ تتا ، درخصااوص نوع متن تتا  
هدف اصاال  ان نگارش تتا ، نقد ع وض ساانت  و ارائۀ روداا   ، باید عنوا  ت د تهداا  

های جادیاد ب ای    اساااپ و همچنقن داد  اطاعااب مت دد و متنوع دربارة قافقه و قالب   
د ته گق د  یس بناب این وجه غالب محالب تتا  در نم ة متو  علم  و محتوامحور ق ار م 

اطاعاب تتا  ان نبا  مبدأ به نبا  ان این منگ  هدف اصاال  ت جمه انتقال دققق و صااحق  
های مت دد د  ی، مت جما  مجبور به تیقق  دلقل ورود مثالمقصاد اساپس ان ساوی دیگ  به   
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اند محور داادارویال د ان ت جمۀ محتوامحور )ت جمۀ علم   به ت جمۀ متن بقان  یا صااورب
  نقد ت جمۀ ته، بقعت  بته بقانگ  ددواری تار مت جما  بودا اسپس البته تم تم ما در این نود

 محالب محتوامحور تتا  خواهد بودس

 . مشخصات ترجمۀ کتاب6
دا توسق ن گس انصاری و طقبه سقف  ت جمه د موسقق  د  با عنوا   موسقق  الع  تتا  
 1000در تق اژ  1910الملل  امام خمقن  در صاافحه در انتعاااراب دانعااگاا بقن   010و در 

 سنسصه به چاپ اول رسقدا اسپ

 . محاسن ترجمه0ـ6
دام  اند ته دسپ به چنقن اقنصساتقن نالتۀ قابل  ت ، ج ئت  اسپ ته مت جما  به خ ج دادا 

صاافحه با  961بمنند، نی ا این تتا  یک تتا  تصصااصاا  با مو ااوع  نساابتا  ددااوار، در 
ت  با دواهد د  ی بسقار نیاد با مو وعاب گوناگو  اصاحاتاب مت دد اسپ و ان    مهم 

 ها نقانمند دانستن نبا  عامقانۀ ع ب  اسپسوجود اد ار عامقانه مانند نجل ته ت جمۀ   و 
 ـ معادل مناسب:

أن تطلق يد الفوضاا  کذلا فی الو ن   هذه األدمغةوهل تسااتطیع مثل  : 17ص
 والقافیة.
نگم  و  دااافتگ  را در ون  و قافقه توانند راا ب نم  نوابی : و چنقن 14ص

 سبان بگذارند
 حلظ سبک عبارت عربی در زبان مقصد:ـ 

يجا  أن تکون األلفاظ تابعة للمعانی دون العکس والالّ کان الکًم کغمد  : »06ص
 «سمن ذه  فیه سیف من خش 

الفاظ باید تابع م ان  بادد و عالس    صادق نقسپس در غق  این : »06ص
 «سماند ته دمعق ی چوبقن در خود داردصورب، تام به غاف  نرین م 

 جایی عبارات در خدمت ساختار نحوی زبان مقصد:  ـ جابه

لیس يغّ  عّا شیئا  أن نحاول البحث فی األو ان الشعرية، ما کانت علیه : »110ص
قبل العصور الجاهلیة الت  رويت أشعار فحیحة الّسبة، الال أن نتفکه بما کان يزعمه 
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 عن دم يتکلم العربیة فضًبعض األقدمین من نسبة شعر آلدم علیه السًم، کأنما کان آ
 «سقول الشعر بها

قبل ان ا داختن به این بحث باید به دو مسئله توجه ت دا و    را ان : »114ص 
رو هستقم ته انتسا  هم جدا تنقمس ان یک ط ف با اد اری ان دورا  جاهل  روبه

 ع )ها صحق  اسپس ان ط ف  دیگ  ب خ  ان اقعقنقا  اد اری را به تا ب  دم   
 تنها به نبا  ع ب  د   گفتند، بلاله به نبا دهند و م تقدند ته ایعا  نهنسبپ م 

، 117، متن فارس ، صس 177)نقم نک: متن ع ب ، صس «س ت دندع ب  نقم صحبپ م 
 ااراگ اف اایان  س

 ـ مشكول کردن ابیات:  

گذاری ت دا اسپس ندرب ت ف  را ت تپمؤلف تتا  در نقل اد ار ع ب ، به
نبا ، خواند  این عباراب با دداااواری چندان  هم اا ید ب ای خوانندة ع  داااا

نبا  دداااوار خواهد بودس لذا مت جما  هنگام نباداااد، ول  ب ای خوانندة فارسااا 
ب خورد با چنقن مواردی ته ت داد    هم بسقار نیاد اسپ نصسپ ایناله متن ع ب  

ها را ب  خود هموار الول ت د    اند، دیگ  ایناله رنج معاااین اداا ار را عقنا   وردا
 اندسو در اختقار خوانندة تتا  ق ار دادا ت دا

مندند، ول  نبا  های داا  ی ع ب  عاقهب ای تسااان  ته به مسااائل ون  داا   و قالب
 توانند ع وض ع ب  یاد بگق ند، ول  اتتما   این تنهادانناد، البتاه با این تتا  نم   ع ب  نم 

به  ویژا مودحاب و نجل به این تفصقلهای د   ع ب  بهتث  مانند قالبتتاب  اسپ ته مبا
 هاینبا  فارس  ارائه ددا اسپس همچنقن  مارهای بسقار متنوع و ارندمند درخصوص ون 

 نبانا  ق ار داردسد   ع ب  در این تتا   مدا و در اختقار فارس 

 . اشكاالت وارد بر ترجمۀ کتاب2ـ6
اقش ان  ت  ادااالا ب وارد ب  ت جمه باید عنوا  تنقم ته واق قپ    اسااپ در تار ت جمه، 

دلقل اهمقپ تتا ، به  یندس ان  نجای  ته بهم اایاب بقش ان محاسااان ت جمه به چعااام م   
اتتمال نیاد این تار به چاپ دوم خواهد رساقد هدف ما ان ب رس  ت جمه و بقا  ادالا ب  

ای بهت  ها ب  یند و در چاپ دوم تتا ، ت جمها  در صاادد رفع     ، این اسااپ ته مت جم
 در اختقار خوانندگا  ق ار گق دس  
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 . اشكاالت تایپی و نگارشی کلمات3ـ6
گ دد ته اوج    در هما  واق قپ    اسااپ ته ب خ  ان این ادااالا ب به ناداا  تتا  ب م 
الل و اایقن صفحه به دو د صافحۀ داناسانامۀ تتا  نمایا  ددا اسپس دابک تتا  در با    

 مدا  «نعان  ناش»صورب به« نعان  ناد »، «ا مت جم»صورب به« مت جما » ت  دادا و نقم  
 اسپس

یال  دیگ  ان اداالال ا بساامد در تتا  چسابقد  چند واژا به یالدیگ  اسپ ته به چند    
 دود:نمونه اتتفا م 

 ب ای تلفظ    ←: ب ایتلفگآ  01ص

 س«انواعدیگ یس عاوا ب  این بندیهای علاسپجمله تقسقموقفوتعف نقمان: »40ص 

 یسب  این انواع دیگ های علل اسپس عاوابندیصحق : وقف و تعف نقم انجمله تقسقم

 بالضلوعِقُعودُ..../ للّسیمسُجودُ: 60ص

 بالضلوعِ قُعودُ..../ للّسیم سُجودُصحق : 

 تلماب:  
 : گذانندس صحق : گذارند01ص 
 مما س صحق : جبقن المما : جبن ال19ص 
 : ریادس صحق : نیاد014ص 
 : موخا س صحق : مورخا 004ص 
 : خوداریس صحق : خودداری004ص 
 : والالتّئَا س صحق : واتتئا 000ص 

 خورد:اما ان نگ  نگارد  نقم ب خ  ادالا ب جمئ  به چعم م 
  41، صس 1911)نک: نجف ، «س با وجود این»صحق : «س با این وجود: »61ص 
این تیقق  در ابتدای مصا اع، ام ی نیبا و خوداایند، گوش ان دنقد      نردا   : »76ص 

 «سدودنم 
تذف ف ل نقان به ق ینه دارد ته در این عبارب ق ینۀ ب ای تذف ف ل نقساااپ و باید به 

وش گ اسپ واین تیقق  در ابتدای مص اع، ام ی نیبا و خودایند »صاورب نی  اصاش دود:  
 «سدودان دنقد      نردا نم 

 ددادر س ود  این نوع ون  متحمل سصت  و معقپ نقم  داع ا بساا این  چه: »14ص 
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 «ساندددا»صحق : «س اسپ

 دقتی در نقل از متن مبدأ به متن مقصد. بی0ـ6
یابد بدو   ناله نقانمند ت جمه هاا و عباراب ان متن مبدأ به مقصاااد انتقال م  ب خ  ان بصش

ها ته در انتقال این بادااد یا امالا  ت جمۀ    ف اهم بادااد، مانند نقل ارجاعاب در اانودااپ
داااود ته این موارد بااید دقپ تاف  به خ ج دادس اما در متن ت جمه موارد مت ددی دیدا م  

درسات  صاورب نگ فته اساپس البته این موارد غق  ان مواردی اسپ ته در  من نقل    نقل به
متن مبدأ به مقصااد رد دادا اسااپس در جدول نی  ب خ  ان این موارد  وردا  ابقاب ع ب  ان 

 ددا اسپ:

شمارة صلحه 
 در متن اصلی

 متن
شمارة 
صلحه در 
 ترجمه

 نقل

1 «Mood  معReed» ج 
و  Moodچو  »

Rood» 
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 100ص 
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 ها. ضبط نادرست حرکات و کلمات در ابیات و چینش مصراع9ـ6
گذاری ت دا اسپس ابقاب را ت تپندرب همانحور ته اقش ان این  ت  داد، مؤلف تتا  به 

اند، ول  گذاری  ورداان این رو مت جما  ب ای افادة بقعات  بسقاری ان این ابقاب را با ت تپ 
 متأسفانه ادتباهاب نیادی به معالول ت د  ابقاب ع ب  وارد ددا اسپ:
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 هل أنت الال أفبع دمیتِ    وفی سبیل اهلل ما لقیتِ، متن ع ب : 40ص

 هل أنتَ الال الفبعٌ دُمیَت    وفی سَبیلِ اهلل ما لَقیَت، در متن ت جمه: 40ص

داود ته تلمات  ان یک بقپ افتادا اسپ، درتال  ته متن ع ب   همچنقن بساقار دیدا م  
 دقت  مت جما  دارد:   صحق  اسپ و این نعا  ان ب 

 :91ص 
 بااعاایاادٌ مااا بااَیاانَ واردِ رِفااه   

 

 مسِعاَلاَلش شااُرباُه و واردِ خااِ     

 

 وکاأنّ الاازَمااان أفاابااحَ مَحمُو  

 

 ال  هااَواه األخااَسخ األخااَسخ   

 

 صحق :  
 بااعاایاادٌ مااا بااَیاانَ واردِ رِفااه     و

 

 عَلاَلش شااُربااُه و واردِ خِمسِ   

 

 ووکاأنّ الازَماان أفاابااحَ مااَحاامُ    
 

 األخَسخ األخَسخ مااعال  هاَواه   

 

 :60ص
 فاً تکتمن  اهلل فی نفوسااکم  

 

 يَعلَمُلایاخاف  و مهماا يُکتَمِ اهلل      

 

 علَمِفی نفوسکم        لیخف  و مهما يُکتَمِ اهلل يَ ما فً تکتمن  اهللصحق : 

 مِن آلِ جَفّة بِحارُهم مُرْرَمُ        ما ذنبُّا فی أنْ رزا مَلِاٌ     : 11ص 

 مُرْرَمُ حا مٌمِن آلِ جَفّة            ما ذنبُّا فی أنْ رزا مَلِاٌ  صحق : 
 مسکوبُودمْعِ عینش علیاَ             مجلوبُکم حّینش اللیاَ : 109ص 

باتوجه به قافقه در ابقاب ب دی )ت ذیب ، محبو  ، محلو   ، صاحق     اساپ ته ت ف   
 سمسالو  و  مجلو  به صورب مالسور بادد: «  »

داود م ن مقا  دو مصا اع تعاصق  دادا نعادا اسپ با ایناله در متن     مواردی دیدا م 
  مدا اسپ: اصل  صحق 

 :60ص 
 ؤخ رْ فیُوضااعْ فی کتاابش فیُدّخَرْ لیَومِ  يُ

 

 حساااابش أو يااُعااَجااقلْ فااَیااُّقَمِ   

 

  ؤخ رْ فیُوضعْ فی کتابش فیُدّخَرْيُفحیح: 
 

  حساااابش أو يُعَجااقلْ فَیُّقَمِ  لیَومِ 
 

 والذا همُو ذَکروا اإلساءةَ        أکثروا الحسّاا: 116ص 
   ءةَ أکثروا الحسّااِ         اإلسا والذا همُو ذَکروافحیح: 

  س116در متن تتا  صحق   مدا اسپ: صس )   



 016   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

پ، ول  جو بودا اسبا ایناله در متن اصال  نویساندا در معالول ت د  ابقاب بسقار ص فه  
در مواردی هم  خ  بقپ ی ن  ت ف رویّ را با عامپ سااتن معص  ت دا اسپس عجقب  

صاورب متح   باننویسا  دادا اسپس مانند: صس    مه بهایناله اغلب این موارد در متن ت ج
 س167، صس 199

، 40، 09توا  ماتگاه ت د: صس  ب ای اختصاااار انواع این ای اداب را در موارد دیگ  م 
 س091، 191، 190، 100، 100، 111، 101، 10، 71، 71، 61، 44

 یابی اصطالحات تخصصی. ناکامی در معادل6ـ6
ت ین موارد ارنیاب  ب ای موفققپ یا ناتام  مت جم در ت جمۀ یک اث  تصصص ، مقما  ان مهم

ان ه   بقش موسقق  الع  دقپ و موفققپ مت جم در اصاحاتاب تصصاصا  اسپس تتا     
دااناساا  و اس ان    در تبع    اصااحاتاب م تبق نبا تونة ادب ، در نمقنۀ ع وض و به
 جمۀ موفق، مت جم نقانمند دانستن اصحاتاب بودا اسپ مو اوع قافقه اساپس اس ب ای ت  

یا ایناله وی استار علم  تتا  در این نمقنه، هم در نبا  مبدأ و هم در نبا  مقصد، تصص  
 نم را داداته باددس متأسفانه نه مت جما  اث  و وی استار علم  تتا  اصحاتاب تصصص   

درساات  نعااناخته و ت جمه ا بهدااناساا  رع و اا  و تت  گاه  اصااحاتاب م تبق نبا 
 دود:اندس در اینجا به ب خ  ان این موارد ادارا م نال دا

در علم ع وض یک اصحاش اسپ ته هم « تعو»اند ته : مت جما  تعصق  نداداحشو
، صس 1960رود )داامس ققس، تار م در ع وض ع ب  و هم در ع وض فارسا  ساانت  به 

ینجا دقققا  تصااوی  محلب  ته در تتا  امقل ی قو   س در ا91، صس 1919  خواجه نصااق ، 91
  :170، صس 1111تنقم )ی قو ،  مدا،  ت  م 
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صش ب»، «داخل بقپ»، «قساامپ مقان  بقپ»صااورب این اصااحاش  ا بسااامد در تتا  به

، 11، 11، 10، 11، 71، 74، 60، 61، 60، 41ت جمه داادا اسااپ )نک: صاا س « داخل  بقپ
هما  صورب درسات  به به 916ت  ایناله اصاحاش در صافحۀ   گفپ، سسس س دا 101، 101، 100
 اندسدرست  تو ق  دادا مدا اسپ و مت جما  در اانودپ صفحه    را به« تعو»

سته جمع ب« مقاطع»اسپ ته به صورب « مقحع»: اصاحاش بساقار ا بساامد دیگ ،    مقطع
 1«هجا»ع در فارس  ام ون ددا اسپس این اصحاش غالبا  با صفت  نقم هم اا اسپس م ادل مقح

دود: هجای توتاا، هجای بلند، هجای تعقدا ته اب اهقم انقس اسپ ته به سه نوع تقسقم م 
ت ین  س قابل فهم107 وردا اسپ )صس « مقحع قصق ، مقحع متوسق، مقحع طویل»صاورب  به

ت جمه در نبا  فارساا  هما  اسااپ ته بقا  دااد  ی ن  هجای توتاا، هجای بلند، هجای   
صورب: مقحع توتاا، مقحع تعقدا )متوسق ، و مقحع تعاقداس اما مت جما     را به ت تقب به 

مقحع »تال ار  مدا اسااپس همچنقن دو ت تقب  س این ت جمه به146اند )صس بلند ت جمه ت دا
  به هما  صااورب در ت جمه  وردا داادا اسااپ )صس  900)صس « مقحع میلق»و « مفتوش
نبا  اسااساا  قابل فهم نقسپ و م ادل درسپ   ها ب ای فارسا  قب س درتال  ته این ت ت914
« مقحع منبور»اسااپس همچنقن اسااپ در ت جمۀ عبارب « هجای بسااته»و « هجای بان»ها   

 ، درتال  ته 000ت جمه داادا )صس  « مقحع دارای اساات  »  ته به صااورب 901)صس 
محل »  نقم 901)صس « مو ااع النب »تبع    اسااپس به« دارهجای تالقه»ت جمۀ صااحق     

 اسپس« مو ع تالقه»  ته ت جمۀ مناسب 000ت جمه ددا )صس « است   )فعار 
های ت وف ته ان ویژگ « داادید»و « رخو»: مت جما  ب ای اصااحاش الحروف الرخوة



 000   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

اندس ادالال عمدا در جای  اسپ ته ب ای تار ب دادوند، هما  دالل ع ب  را بهمحساو  م  
  90)صس « ت وف رخوب»رواقع موصااوف و صاافپ اسااپ، م ادل ته د« الحروف الرخوة»

نعاانۀ تأنقث اسپ و نه مصدرس ان سوی  « الرخوة» مدا اساپس این درتال  اساپ ته تاس در   
م ادل « ددید»و ب ای صفپ  0«ساایعا   »م ادل « رخو»دیگ  در نبا  فارسا  ب ای صافپ   

 رودستار م به 9«انسدادی»
ای اسپ ته ت ف ما قبل رَوی، ت وف مدّ ه در ع ب ، قافقه: این نوع قافقالقافية المردوفة

اداااتباا در  ، اما مت جما  به10، صس 1170یا لقن باداااد )دربارة ت ف ردف، نک: اخفش، 
رو، عبارب اناین«س ای ته  خ     ساتن اسپقافقه»اند ته چنقن  وردا 001اانوداپ صافحۀ   

صااورب نی  ت جمه داادا    به010س )ص« القافیة جاءا دائما  مردوفة وساااکّة اآلخر»

دود با  س همانحور ته ماتگه م 001)صس « باددقافقه این ون  همقعه م دوف م »اساپ:  
اساپ، در ت جمه به م دوف اتتفا ددا و در  « سااکّة اآلخر »هما  « م دوف»تصاور این ته  

 اسپس« ساکّة اآلخر»اانودپ ت لقق  وردا ددا اسپس درتال  ته م دوف غق  ان 
 موارد دیگ :  

شمارة 
صلحه در 
 متن اصلی

 اصطالح
شمارة 
صلحه در 
 ترجمه

 معادل صحی  معادل

11 

949 

 الع   الم سل

 الع   الم سل

6 

006 

 د    ناد

 د   م سل
 قافقهد   ب 

 رباع  دوبقت  090 الدوبقپ 016

 ادبقاب عامه ادبقاب مل  004 اخد  الع ب  007

 

991 
900 

940 

 التقلقدی
 التقلقدی )الون  

 )النگام التقلقدی 
)الع   
 التقلقدی 

 

910 
910 

000 

 تقلقدی

 )ون  تقلقدی 
 )نگام تقلقدی 

 )د   تقلقدی 

 سنت 

 ون  سنت 
 نگام سنت 

 د   سنت  یا تاسقک

900 
سق تمد عل  
النب  واإلیقاع 

911 
بقش ان تمقپ و 
مقدار ب  است   

بقش ان تمقپ، ب  تالقه 
 هنگ متال  و    
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أتث  من ا عتماد 
 عل  الالمّ

و موسقق  تالقه 
 خواهد ت د

 خواهد دد

 . ناهماهنگی در آوردن معادل برای اصطالحات7ـ6
توا  این اند ته ه  چند نم گااه  مت جما  ب ای یک اصاااحاش چند م ادل متفاوب  وردا 

ت جمه ها را نادرسپ دانسپ، ول  نعا  ان عدم دقپ مت جما  دارد، نی ا خوانندة متن م ادل
داند ته با یک مفهوم مواجه اسااپس به چند مورد ادااارا  دااود و نم دچار ساا درگم  م 

 دود:م 
  س00 ، طنقن واژگا  )ص 17، ج   اخلفاظ: اصواب واژگا  )ص 00، 01ص 
  س11)ص  صوب موسققای   ، 11ص) هنگقن بود  ، الج   الموسقق : 00ص
غمة الموسایقیة ، 170ص  اصاحاش در  امن یک ااراگ اف سااه بار   : عجقب ایناله این اّل

نیمۀ »، « هنگ موسااققای »تال ار داادا و در ت جمه به سااه صااورب مصتلف  مدا اسااپ:   
  س171)ص « ریتم موسققای »، «موسقق 

 . عدم تشخیص اصطالح از غیراصطالح8ـ6
دلقل عدم تساالق مت جما  و نقم وی اسااتار علم  تتا ، یک تلمۀ عادی با اصااحاش فن  به

 در عبارب نی  اسپ:« مقصوص»ا گ فته ددا و    واژا ادتبا
 .األطراف وفی فورة فاعلن مقصوفةاألخیرة ]مفعوالاُ[ لم ترد الال  تفعیلتهکن ل: 40ص
 ی ن  به دالل فاعلن وارد ددا اسپس مقصوصصورب : تف له اایان     به44ص

انتها  تاساته ددا و  ان دو ط ف )ان ابتدا و « مف و بُ»ی ن  رتن « مقصاوص »منگور ان 
 صورب فاعلن در مدا اسپسبه

  دهد، ب خان دیگ  مواردی ته عدم تسلق مت جما  را به مو وع اصل  تتا  نعا  م 
طور ت لققاب و تو اقحات  اسپ در اانودپ ان سوی مت جما  ب  متن افمودا ددا اسپس به 

مهمل ی ن  بح های بح های »این چنقن اساااپ: « مهملاة بحور »مثاال: ت لقق مت جماا  ب    

 س این درتال  اسپ ته بح  مهمل بح ی اسپ ته با وجود رعایپ 009)ص « ف اموش ددا
دود ته قاعدة فکّ بح  ی ن  اساتص اج بح  ان دای ا ب اسا  سبب و وتد، بح ی تاصل م  

 خلقل بن اتمد، داهد د  ی در دیوا  داع ا  ب ای    نقافته اسپ مانند مقلو  طویلس



 001   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

، مت جما  تو ااقحات  درخصااوص ب خ  40د دیگ  در اانودااپ صاافحۀ همچنقن مور
ها وارد ددا اسپس ب ای مثال: خبن را اند ته  دافتگ  و نواق  نیادی در    نتافاب  وردا

تنها ب ای مسااتف لن )و تبدیل    به مفاعلن   ت  ت دا و خبن در فاعاتن و فاعلن  و تبدیل 
 ت فقل اگ  یک»اسپس همچنقن  وردا ددا اسپ ته:  ها به ف اتن و ف ِلن  ف اموش دادا   

 این«س دهندهجای بلند به  خ  جمس مسااتف لن افمودا دااود    را با مسااتف اتن نعااا  م   
درتال  اسااپ ته ت فقل مصصااوص بح  تامل اسااپ و ان افمود  هجای بلند به مت فاعلن و 

ه دچار ما  متفاعاتن اسپ ت ید و مستف اتن در واقع هدسپ م تبدیل    به مت فاعاتن به
 ا مار نقم ددا اسپس

 . اشكاالت واردشده در ارکان عروضی )افاعیل عروضی(5ـ6
همانحور ته اقش ان این  وردا دااد روش مؤلف تتا  در  ورد  ارتا  یا افاعقل ع و اا   
متفاوب ان ع وض خلقل بن اتمد اسااپس مؤلف ب خاف خلقل در اسااتص اج افاعقل ف ع  

تودد تا تد امالا  ت وف افاعقل را نگه دارد و در بسقاری موارد ان ت تاب و ان اصل ، م 
ن، یا مستَ ِلن  لمتَفْ ←تندس ب ای مثال: مستف لن عامپ ساتن ب ای تمایم افاعقل استفادا م 

ته در ع وض ساانت  هما  مفاعلن و مفت لن اسااپس عجقب ایناله مت جما  در تعااالقل این 
و در بسقاری موارد یا ان ت تاب و سالو  ص ف نگ   نه رفتار ت داانگاراافاعقل بساقار سهل 

اندس این درتال  اسااپ ته گاه  تمایم یک ون  ان ون  دیگ  دااالل ناق   وردایا به ت دا
ال ار  مدا و ت« متفا»تنها عامپ تس ا در مقابل سالو  اسپس ب ای مثال در متن ت جمۀ رتن 

  و در جای دیگ  67)ص « فامتْ»ک جا به صورب ددا اسپ درتال  ته در متن اصل  در ی
ان ون  « فامتفاعلن متفاعلن متْ»   مدا اسااپ و ان این ط یق، ون  61)ص « مُتَفا»صااورب به
« ف ِلن»متمایم دادا اسپس همچنقن تمایم مقا  دو ون  ان بح  بسقق  « متفاعلن متفاعلن مُتَفا»
 دقپ نعدا اسپس  اسپ ته در این مورد نقم در متن ت جمه« لنف ْ»و 

، 70، 71جای ف ول ، ص : ف ول به60دودس نک: ص این ادالال در موارد مت دد دیدا م 
، 100لن، صجای ف ِلن یا ف ْ: ف لن باه 100، 11، 70 لن، ص جاای متَفْ : متف لن باه 19، 71
 جای مفاعقل س: مفاعقل به111تَ لن، صجای مسْ: مست لن به109

داااود ته مت جما  گاه  در نقل ب خ  مورد نقم اداااارا م در تالمقل این بحث به این 
دلقل عدم  داانای  با علم ع وض متوجه     افاعقل به متن ت جمه دچار ادااتباا داادا و به  
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ها تند ته ان جملۀ   مؤلف افاعقل اصااال  را  ت  م  49اندس ب ای مثال در صااافحۀ نعااادا
ا اسااپ، درتال  ته مفاعاتن ان    مد40)ص « مفاعاتن»اسااپ، اما در ت جمه « مفاعلتن»

 مدا ته در ت جمه در ه  دو بار « متفاعلْ»دو بار  66افاعقل اصال  ع ب  نقساپس در صفحۀ   
 مدا « متفاعاتن» 101ها دادا اسااپس همچنقن در صافحۀ     جایگمین   67)ص « متفاعلن»

مقصد ان متن  101  تبدیل دادا اسپس در صفحۀ  114)ص « متفاعلن»ته در متن مقصاد به  
 ت  ددا اسپ، در تال  ته متن ع ب     « ف ولن ف و تن ف و تن»بح  طویل به صاورب  

   وردا دادا اساپس این درتال  اسپ ته این   101)ص« ف ولن ف و تن ف ولن ف و تن»به 
خواهد ان ط یق متن ت جمه ان    داند و م اداااتباهاب ب ای تسااا  ته ع وض ع ب  نم 

 تنندا اسپس  ااددب گم گاه  بقابد، به

 انگاری در ترجمه. سهل01ـ6
های ددواری اسپ ته ب  دوش مت جم اسپ،    هم در دار بود  ان مسئولقپت دید امانپب 

داودس یال  ان معالاب موجود در متن  متن  ته ان متو  علم  و تصصاصا  محساو  م    
دی ان    دیدا انگاری مت جما  اسااپ ته متأساافانه موارد بسااقار نیامقصااد اهمال یا سااهل

دقت  مت جما  دارد و در مواردی غق  داود، به طوری ته ب خ  ان این موارد نعااا  ان ب  م 
ا ها ران ت جمه مانند نقل ارجاع موجود در اانوداپ اتفاق افتادا اسااپس در اینجا ب خ  ان    

الال  ، اددویمس اما اقش ان  ت  این مواردبه امقد رفع این ادالا ب در چاپ ب دی متذت  م 
موسااقق  »در مقدمۀ مصتصاا  مت جما   مدا اسااپ و     ت  عنوا  تتا  اسااپ و به جای 

ام ن موسقق  الع   ال  ب )ص أ   مدا اسپ، درتال  ته « موساقق  العا   ال  ب   »، «العا   
 منتع  ددا اسپس 1161تتاب  اسپ ان دال ی عقّاد ته در سال 

 .ملیونال تکاد تتجاو  ستة مًيین ونصف : 00ص
« و دش و نقم مقلق»ت جمه ددا، درتال  ته ت جمۀ صحق  « انج و نقم مقلقو : »11ص 
 اسپس

 «ساللغةأرب قن ألفا من مواد : »00ص

سسس« همار  00»ت جمه داادا، درتال  ته ت جمۀ صااحق  « همار ریعااۀ لیوی 10: »11ص 
 اسپس

 سسس«سألنّ خمس الکًم يتکون عادة : »90ص 



 001   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

« یک انجم»ت جمه دادا، درتال  ته ت جمۀ صحق   سسس« درصاد      4نی ا تنها : »90ص 
 )خ مس  اسپس

 «سمثل قول شوقی يحیی أم المحسّین: »19ص 

ت جمه ددا، و دگفپ ایناله « مانند دا   داوق  یحق  با عنوا  أم المحسانقن   : »17ص 
گور نته ف ل اسپ جمئ  ان نام داع  درنگ  گ فته ددا اسپ، درتال  ته م« یحق »در اینجا 

دالل نقم به 101ت  ایناله همقن مامو  در صفحۀ اتمد داوق  داع  معهور اسپس دگفپ 
 «مثل شاوقی در تحیت ام المحساّین  »صاورب   مدا ته به« قول شاوقی فی تحیة أم المحساّین  »

  س147ت جمه ددا اسپ )ص 
ت جمه ددا اسپ )ص « روايت العباسیه»صاورب  بهسسس«س جاء فی رواية العباساة : »100ص 

  س190، 100، نقم 107
  ت جمه داادا 101)ص « های ابداع  مجانون »صااورب به« مولد معاا وع: »191ص 

 باددس« ط ش جدید»تواند اسپ، ول  صحق     م 
انگاری مت جما  نامفهوم و گاه  تاوی دلقل سااهلعبارات  در ت جمه  مدا اسااپ ته به

 دود:اطاعاب نادرسپ اسپ ته به چند مورد ادارا م 
وق ، بل الن الذ"مفْعًُاُ"التی فی حشااو األبیاا فکثیرا  ما تصاایر   "مفعوالاُ"أما : »17 ص

 «سهّا أجود "مفْعًُاُ"الموسیقی لیشهد بأن 

اما تف له مف و ب در بصش مقان  »در ت جمۀ این عبارب  مدا اسااپ:  100در صاافحۀ 
ت جمۀ «س هددتعصق  م  دود و  وق موسققای  این رتن را بهت غالبا به مف اب تبدیل م 

دود بُ تبدیل م مفْ ُارتن مف و بُ در تعو بقپ غالبا  به »مناساب به صورب نی  اسپ:  
 «سداندت  م و  وق موسققای  این رتن را مناسب

 «سکثیرا  ما يلجأ الشعراء الل  استعمال مقطع قصیر مکان مقطع متوسط: »147ص 

جای مقحع توتاا اسااتفادا مقحع متوسااق بهداااع ا  در موارد بسااقاری ان  : »166ص 
 «ستنندم 

هجا  ته اقش ان این بدا  ا داختم بگذریم، ت جمه نادرسپ « )= مقحع»اگ  ان اصاحاش  
داع ا  در موارد بسقاری ان هجای توتاا )مقحع »صاورب نی  اسپ:  اساپ و صاحق     به  

 «ستنندتوتاا  به جای هجای بلند )مقحع متوسق  استفادا م 
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 «سجا  جعل الثانی أو الثالث مّها قصیرا : »147ص 

اسپ نه « یا»ت جمۀ صحق  «س سوم را توتاا ق ار داد وجایم اساپ مقحع دوم  : »167ص 
 «سو»

، «در بح  غملسسس س ودا ددا اسپ: »170متن ت جمه ص «س قد نگم ف  الیمل: »169ص 
 دانقم غمل بح  نقسپسدرتال  ته م 
اساپ ته ب خ  داع ا  غنا را ب ای اد ار خود ت جق   این درتال  : »179-170صا   

وجوی  وانخوانا  رو به منگور رواج و داااه ب ادااا ار خود، در جساااپدادندس اناینم 
س «ای همچو  عم  بن أب  ربق ه و مجنو  لقل  بودند ته د  دا  را به  وان بصوانندب جساته 

جنو  لقل  داع  بودند و نه ماامو  این عبارب نادرساپ اسپ نی ا عم  بن أب  ربق ه و م  
دود ته متن صحق  اسپ، ول    م لوم م 169 وانخوا س اس ان م اج ه به اصل متن )ص 

 اندستار نب دا و نقم متوجه ادالال محتوای  متن خود نعدامت جما  دقپ  نم را به
 مدا اسااپس « سااصن أبوال اسسسس»صااورب ته به« بقول أب  عم و بن ال اسسسس: »110ص 

 بوال اس تجا و ابو عم و بن عاس تجاسا
دب نقم ان وت ه  بقپو »ته به صاااورب «س يعتبران وحدة مسااتقلة بیتینفکل : »011ص 

 س این عبارب دربارة الدوبقپ )رباع   اسااپ و ت جمۀ 090)ص « مسااتقل  ب خوردار اسااپ
 صحق  اسپسسسس« ه  دو بقپو »صحق     
سااجوقساام مضااطرب الو ن : »006ص  ظم مهلهل اّل سااصن دربارة بصعاا  ان «س مفکا اّل

ن  فو قسم دیگ  با ونن   دفته و »صاورب نی  ت جمه دادا اسپ:   موداحاب اساپ ته به  
ابدا  با سقاق متن « فن  ظ یف»به « مهلهل النسج» س ت جمۀ 000)ص « ربقو نگم  ب  ظ یف

 سانگاری نداردس
  س007ص ت جمه ددا اسپ )« قفل 61»صورب ته به«س قفا  11: »001ص 
  040)ص « گانهبح های یاندا»صااورب ته به« ععاا  الخمسةةةسااائ  البحور : »099ص 

 ت جمه ددا اسپس
   «سمّهم أناکیف تهجوهم و: »906ص 

 «س  هست  قوم    ان تو ته تن ، درتال ها را هجو م چگونه   : » 970ص 



 009   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

 . تصرف در متن00ـ6
ها عدم التمام به ت ین   اند ته تمت داهای جمئ  در متن مقصااد، مت جما  گاه  تصاا ف  

های  س دیگ  ایناله تاریخ تتابپ مقدمه40، 49، 40بندی متن اصل  اسپ )نک: صس اارگ اف
چهاارم و ساااوم در متن ت جمه نقامدا اساااپس باخخ ا ایناله مت جما  در مواردی هم ب ای  

ها البته وجود این عنوا ها در اصاال تتا  نقسااپ و اند ته این عنوا مباتث  عنوا  گذادااته
  س977، 979رساند )نک: ص ب ای در  مفهوم متن، به خوانندا یاری م 

 . بررسی ترجمۀ ابیات02ـ6
منگور تأیقد و تثبقپ نگ اب نویسااندا در واق قپ    اسااپ ته در تتاب  تصصااصاا  ته به 

ن اسپ دودس این دواهد ممالع وض، قافقه و قوالب د  ی، دواهد مت دد د  ی  وردا م 
ویژا در مو اوع ون  د   و قافقه، ب ای  توتاا یا بلند در مو اوعاب مت دد بودا باداند، به  

الصق مناسب صاورب صحق  و با رسم خوانندة متن ت جمه، متن اصال  داواهد دا  ی به   
منگور مسائل دالل  این اد ار اسپ و نه ت  ان ت جمۀ    اساپ، نی ا استناد به دواهد به مهم

هاس تال مت جم باید در وهلۀ نصساپ بالوداد این دواهد را به نبا    ای   ماامو  و محتو 
اصاال  و با دقپ بقعاات  در اختقار خوانندا ق ار دهدس ب ای مثال ممالن اسااپ یک خوانندة  

نبا ، در بسااقاری موارد نقانی به معااالول بود  ابقاب ندادااته بادااد، اما یک خوانندة ع  
م تواند تصاامقل ت د  نقانمند اساپس تت  مت جم م  نبا ، در اغلب موارد به معاالو فارسا  

بگق د ته اساسا  این دواهد د  ی را به نبا  مقصد ت جمه نالند، مگ  در موارد م دودی ته 
تندس همانحور ته ت  م اای ماامو  داا   در مقا  بادااد، ه  چند ت جمۀ ابقاب تار را تامل 

 صورب معالولقاب غق معالول را بهاقش ان این  وردا داد، مت جما  در بساقاری موارد، اب  
 اندساند، ه چند متأسفانه در این تار چندا  موفق نبوداارائه ت دا

های انس گ فتن با ون  د  ی ت ین مؤلفهاب اهقم انقس عققدا دارد ته عادب یال  ان مهم
 رو،داود با چند بقپ م دود ب  یک ون ،    ون  را به رسمقپ دناخپس اناین اساپ و نم  

ف دیگ  ع و قا  ته در  ورد  دواهد د  ی، به یک یا چند بقپ ب ای ه  ون  اتتفا ب خا
منملۀ اند، داااواهد طو ن   وردا و گاه  ب ای یک ون ، تت  یک قصاااقدة تامل را بهت دا

رو، ت جمۀ این اد ار تار ددواری اسپ ته مت جما  به    دااهد د  ی  وردا اسپس اناین 
های د  ی دیگ  ته دواهدی به نبا  عامقانه س ودا بصش قالباندس همچنقن در دساپ ندا 
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 ف سا بودا اسپسددا، ت جمۀ این اد ار بسقار طاقپ
البته نگارندة ساحور تم تم چندان  ب  نحوة ت جمۀ ادا ار نداداته اساپ، ول  ب تسب     

 دویم:اتفاق، مواردی را متذت  م 

ای تبوت  درخپ  : »09ت جمه )ص «س حاضاار  االلف اأال يا حمام األي: »00ص 

 سسسمونس ت جمۀ صحق : محبو  و «س تو تا   اسپ مانو س و محبو  و 
 «س  دائی       وبکفیا دوائی هاجرُيا  امّ: »100ص 

 دردم ان توسپ و درما  من نقم در دستا  توسپس هاج  : ای 190ت جمه )ص 
ته مت جما     را اساام عَلم « دوری تنندا»اساام فاعل اسااپ به م نای « هاج »در اینجا 

 اندسگ فته
« محبو  رویگ دا  من»درساات  به صااورب اما مت جما  همقن واژا را در جای دیگ  به

  س019اند )صس ت جمه ت دا
ت جمه ددا سسس« ته  مجنون انسا  »صاورب  ته به« يحوطه األدب الجمّ ومجون: »171ص 

  س110اسپ )ص 
واسیيتغّون ب: »171ص   «وبشعر الفت  أبی الخطّاب      حیّا  اّل

منگور «س ساا ایند و داا   ابوالصحا  جوانم دم  انگورنمان  دربارة »)ت جمه :  111ص 
 اندسداع  معهور ابونوا  اسپ ته مت جما  متوجه    نعدا« ن واس »ان 

دگفپ ایناله در مواردی ت جمۀ بقپ صحق  اسپ، اما در نقل بقپ ان متن مبدأ به مقصد 
دهندة    اسپ ته ت جمه ان متن مبدأ انجام ددا، ول  صورب گ فته اسپ و این نعا ادتباا 

من دم : »119چنقن  بقپ در متن مقصااد ادااتباا رد دادا اسااپس صاافحۀ  در تایپ و ت وف
 مدا اسااپ و وقت  به متن اصاال  م اج ه  « ریصتهبا خو  »سسس ته در ت جمه « احلبيبالليث 
  س  119 مدا اسپ )ص « الصبقباللقث  من دم»بقنقم ته تنقم، م م 

 . نتیجه7
ندة    اسپ تننالتۀ نصساپ ایناله اصاحاش موسقق  الع   در ع ب  ته اب اهقم انقس تثبقپ  

رو با تارب د این اصحاش در نبا  فارس  ته دود و انایندامل ون ، قافقه و قالب د  ی م 
قم افقه موسقق  داخل  و م نوی را نب  ون  و قتنندة    اساپ و عاوا دافق   تدتن  تثبقپ 

 سپسدان توا  م ادل موسقق  د   در فارس دود تفاوب داردس اإلیقاع الع  ی را م دامل م 



 006   و نقد ترجمۀ آن با عنوان موسیقیِ شعرابراهیم أنیس  اثر موسیقی الشعرمعرفی 

ه در ، نموسااقق  العاا  توا  گفپ ته تتا  داادا در متن مقاله م باتوجه محالب مح ش
ناسااب  ب ای متن اصاال  و نه در متن مقصااد، در تنار محالب ارنداامندی ته دارد، تتا  م 

 مونش ع وض ع ب  نقسااپ، ه چند یال  ان اهداف اصاال  نویسااندا ارائۀ جایگمین ب ای 
های تدریس ع وض خلقل را  سا  تند، اما ع وض خلقل بودا اساپ تا با تتابش دداواری  

، داااودب ای  مونش ع وض ع ب ، نه متن ع ب  تتا  مذتور و نه ت جمۀ    توصااقه نم  
 دودس مون م نی ا باعث س درگم  ع وض

اما درخصاااوص ت جمه در تنار محاسااان ت جمه، مانند ارائۀ اطاعاب مناساااب ب ای 
های داا  ی ع ب  مانند مودااحاب و نجَل، ادااالا ب   نبانا  دربارة ب خ  قالبفارساا 

 متذت  ددیمس ان جملۀ این ادالا ب:   مت ددی را با  ت  نمونه

  اصحاتاب ع و   و تصصص  های مناساب ب ای ب خ اااا ناتام  در  ورد  م ادل 
 تتا س

 ا خحاهای مت دد در ت جمۀ ب خ  عباراب تتا س
 ها در نقل ابقابسا خحا در معالول ت د  ابقاب ع ب  در تنار دیگ   دفتگ 

 ا ادالا ب تای   و نگارد  در متن مقصدس
ت دید متن ت جمه نقانمند باننگ ی جدی اساااپ تا ب ای با توجه به این اداااالا ب، ب 

 داند مفقد باددسنبان  ته ع ب  نم خوانندة فارس 

 ها نوشتپی
1. syllable 

2. fricative 

3. plosive 

 منابع
دمشاق: و ارة الثقافة والسیاحة واإلرشاد القومی.  کتاب القوافی؛ تحقیق عزّة حسان.  (. 1472األخفش، أ. )

 .مطبوعاا مديريّة الحیاء التراث القديم

 القاهرة: مکتبة األنجلو المصرية.س موسقق  الع   س 1170أنقس، إس )

م الملل  اماس ت جمۀ  س انصااری و  س سقف س قموین: دانعگاا بقن موساقق  العا     س 1910أنقس، إس )
 خمقن س



 1000بهار و تابستا  ، ومس، دمارة دوم سال،  ع ب قابنبا  و ادب ۀنقدنام   011

 سقه مان  مقبل عساسمقدمه تصااحق  و ت لققاب  سم قار ا داا ار س 1919خواجه نصااق الدین طوساا  )
 ته ا : م تم نع  دانعگاه س

 دااناساا  نقد ت جمه در ا تو رویال د نبا  س گونه، نوع و ف دیپ متن در ت جمهس 1910س،  س )رای
 س ت جمۀ گس س قدنقاس ته ا : قح اسگ انقش

 س ته ا :  گهسموسقق  د   س 1976دفق   تدتن ، مسرس )

قموینى و تصااحق  مجدّد مس تصااحق   سالم جم فى م ایق  اداا ار ال جم ، 1960) شسداامس ققس، 
 ته ا : تتابف ودى نوّارس س  ر وىمدرّ

دااناساا   مجلۀ نبا س ساابب و وتد: بقانگ  ویژگ  نبان  یا ع و اا ؟  س 1914قه مان  مقبل، عساس )
 س 191-114، 11، تحبقق 

مجلّة دراساااا فی اللغة  .(. مَن اسااتدرا البحر المتدارا عل  البحور الخلیلیّة1344قهرمانی مقبل، ع.ا. )
 .191-141، 3 ،)جامعتا سمّان وتشرين(العربیّة وآدابها 

ظام الشااعري بین العربیة والفارساایة، و نا  وقافیة  ونمَطا : دراسااة مقارنة  (. 1712قهرماين مقبل، ع.ا. )  .اّل
 .بیروا: مّشوراا جامعة القديس يوسف

 س ته ا : م تم نع  دانعگاه سهای نبا  فارس غلق ننویسقم: ف هنگ ددواری  س1911نجف ، اس )

 یّة.بیروا: دارالکت  العلم المعجم المفصّل فی علم العروض والقافیة وفّون الشعر.(. 1441عقوب، ال. ب. )ي
 


