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 فیه از موالنا   ما  فارسی به انگلیسی اثر فیه  ترجمه   به نسبت عملگرا  رویکرد

 

 زهرا مسروری 

 تبریز  دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی   

 

 چکیده 

  های   قالب  به  و  شده  ترجمه  جهان  های  زبان  از  بسیاری  به  ای  گسترده  طور  به  او  اشعار  .بود  سیزدهم  قرن  ایرانی  شاعر  موالنا

 مجموعه  -  نیست  شده   شناخته  چندان  که  است  گذاشته  جا   به  ما   برای  ای  نوشته  دست   موالنا   . است  شده  منتقل  مختلف

  اثری   ،موالنا  فیه  ما  فیه  تحلیل  به  گرایانهعمل  رویکردی  با  حاضر  پژوهش  .است  شده  ارائه  شاگردانش  با  مجالس  در  که  گفتارهایی

  ، ترجمه شده است  آربری  توسط  که   فیه ما فیه  فصول  از  برخی  ،کار  این  انجام  برای  .است  پرداخته  ادبیات  دنیای  در  انگیزشگفت

شده    استفاده   هدفمند  گیری  نمونه  از  پژوهش  این  در  .گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  دقت  بهو    شده   گردآوری  آنالین  منابع  از

فیه    بخش  71  مجموع  از  .است ما  نمونه  ب  بخش  10  ،است  شده  ترجمه  انگلیسی  به  فارسی  از  آربری  توسط  کهفیه  عنوان  ه 

 قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  گرایانه  عمل  رویکرد  نمونه آماری به کار رفته در این تحقیق با به کارگیری  .شد  انتخابتحقیق حاضر  

  . برطرف خواهد کرد  را  ترجمه  فرآیند  و  شاعران  تطبیقی  مطالعات  درمحدودیت های موجود    ، پژوهش  این  نتایج  .گرفت  خواهند

کمک خواهد    مندان  عالقهبه    ، پژوهش  این  بررسی  .کند  می  ترغیب  شکسپیر  و  موالنا  آثار  بهتر  درک  هب  را  محققین  مطالعه  این

 .  کنند کشف موالنا   در رابطه با را تصوف و معنویت از ای گسترده  دنیایکرد تا 

 

 . رویکرد عملگرا ،فیه ما فیه ، موالنا ،رومی های كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

ایکن کتکاب عکالوه بکراین  .بکه صکورت ن کر درآمکده اسکت گفتکار میباشکد ککه سلسکله یکک از برگرفته فیه موالنا ما کتاب فیه

اثکر  ایکن .نیکز بسکیار کارآمکد مکی باشک  (تصکوف) اسکالمی عرفکان درک بکرای  بلککه  ،اسکت  موالنا  ذهن  درک  برای  منبعیکه  

 بکرای  مهمکی  منبکع  عنکوان  بکه  کتکاب فیکه مکا فیکه  .بکود  نوشکته  مختلکف  افکراد  بکرای  موالنکا  ککه  اسکت  هایی  نامه  از  متشکل

 ،(خطبککه هفککت) سککبا مکالیسککی .شککود مککی گرفتککه نظککر در موالنککا شخصککی زنککدگی بککرای و اطککراف تککاریخی دوره درک

 سکال  در  آربکری  توسکط  موالنکا  گفتارهکای  عنکوان  بکا  کتکاب  ایکن  .(1391  ،گلپینکارلی)  اسکت  مولکوی  خطبکه  هفکت  از  تلفیقی

 . است  گفتار 71 شاملو است شده ترجمه انگلیسی صورت آزاد به بهمیالدی   1961

 و فرهنگکی ارجاعکات بکه وابسکته انیمعک از بسکیاری زیکرا ،اسکت برانگیکز چکالش بسکیار انگلیسکیزبکان    بکه  موالنا  شعر  ترجمه

 مکی  ترجمکه  را  خکام  مکتن  صکرفاً  مترجمکان  اک کر  .اسکت  رفتکه  بکین  از  انگلیسکی  مخاطبکان  بکین  در  عمکدتاً  ککه  است  مذهبی

 . نیست  کافیبه تنهایی واقعا   که  کنند

 عملگرایانکه  راهبردهکای  اصکولدو نکوع کلکی از    .شکود  مکی  ترجمکه  در  بررسکی معکادالت زبکانی  بکه  منجکر  عملگرایانکه  ترجمه

 ،دیگکر  مکی باشکد و اصکل  اصکلی  مکتن  هکدف  و  اصکلی  اطالعکات  انتقکال  ،ن اصکل در ایکن رویککرداولکی  .کرد  اتخاذ  توان  می  را

 ادهد انجککام گرایانککهعمل هایمقایسککه آگاهانککه بایککد مترجمککان ،انگلیسککی ترجمککه فرآینککد در .اسککت خواننککده شککناخت حفکک 

 ،اصکلی  مکتن  حکذفیات  ،اسکتراتژی  بکه  بایکد  ،معکادل  ترجمکه  تحقکق  بکرای  .بیابنکد  رادو زبکان    در  موجکود  عملکی  هایتفاوت  و

 را اصکلی مکتن هکدف و اصکلی اطالعکات و داشکت زیکادی توجکه هکا پکرداز  سکایر  و  توضکی   ،بازنویسکی  ،مجکدد  سازماندهی

 خواننککدگان بیککانی عککادات ،شککده ترجمککه زبککان متنککی هنجارهککای بککا بایککد ترجمککه .کککرد ترجمککه پککذیر انعطککاف صککورت بککه

 پککذیر زمینککه  و حفکک  شککده خواننککده شککناخت ،باشککد داشککته مطابقککت غیککره و هککا ارز  ،پککذیر  روانشناسککی ،ترجمککه

   .کند فراهم خواننده برای راترحمه متن  آسان

 ،نگلیسککیفرهنکک   ماننککده متفککاوت فرهنگککی بککه ،تصککوف و اسککالمی کتککاب یککک از ناشککناخته لغککات و عبککارات ترجمککه

 فرهنک   بکرای  ککه  مکواردی  بکرای  واژگکانی  هکای  معکادل  یکافتن  .داردرا بکه همکراه    هکایی  سکوتتفاهم  و  مشکالت  ،ها  دشواری

 خواننککدگان ،باشککند کیفیککت کککافی را نداشککته هککا ترجمککه ایککن اگککر .اسککت دشککوار بسککیار نیسککتند شککده شککناخته گیرنککده

 آن اصککلی نسککخه مقایسککه بککا در فیککه مککا فیککه ترجمککه در کککه تغییککری تککرینبزرگ .کننککد نمککی درک درسککتی بککه را مطالککب

 ککه  اسکت  رانپیکامب  یکا  سشخصکیت مقکد  بکهات  اشکار  از  پکس  «علیکه  تعکالی  اهلل  رضکوان»  ماننکد  عباراتی  حذف  ،شد  مشاهده

 برخکی  در  نیکز  امکروزه  ،موالنکا  بکه سکبک  گفکتن  سکخن  .به رسم ادب و احترم در این کتاب بکه ککار رفتکه اسکت  و  مناسب  راه

 از بسککیاری کککه دارد آن از مکککرر نقککل و قککرآن بککه متعککددی اشککارات موالنککا همچنککین .دارد وجککود جهککان نقککا  از

 .  شد نخواهند مطلع آن از  کتاب این خوانندگان

 

 پیشینه پژوهش

 پیکام هکای فرسکتنده تولیکد  ا   وظیفکه  ککه  اسکت  متخصصکی  متکرجم":  کنکد  مکی  تعریکف  اینگونکه  را  ترجمه(  1998)  1بیکر

 مککان یکک در بایکد متکرجم  آن  ،ککار  ایکن  انجکام  بکرای  .مکی شکود  اسکتفاده  فرهنک  متفکاوتدو    بین  پیام  انتقال  دراست که  

 .(4.   ،1998 ،بیکککر) ". را داشککته باشککد خککا  هککدف یککک بککرای خککا  محصککول یککک ،خککا  زمککان یککک در و خککا 

 
1 Baker (1998) 
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 هکدف  بکه  منجکر  انتقکال  فرآینکد  ایکن  .مکی باشکذ  مقصکد  زبکان  بکه  اصکلی  زبکان  از  ی زبکانیمعنا  و  ساختار  انتقال  ترجمه  یعنی

 یعنکی  .کنکد  مکی  عمکلدو فرهنک  متفکاوت    مکردم  بکین  فرهنگکی  ارتبکاطی  وسکیله  یکک  عنکوان  بکه  یعنکی  ،شکود  می  خاصی

 یککک آن در کککه گرفککت نظککر در فرهنگککی سککط  در و زبککانی سککط  در تغییککرات از ایمجموعککه عنوانبککه تککوانمی را ترجمککه

: کننککد مککی تعریککف را آن( 1982) 2تککابر و نیککدا کککه اسککت ایککن ترجمککه از دیگککری تعریککف .شککودمی تولیککد خککا  مککتن

 و  ییمعنکا  نظکر  از  ابتکدا  اسکت ککه  گیرنکده  زبکانبکه    مبکد   زبکان  از  پیکام  طبیعکی  معکادل  نزدیکتکرین  مجکدد  تولیکد  ،ترجمه»

 . زبانی معادل سازی می شود سبک نظر از سپس

اتفککان نظککر  اسککت ترجمککه بخککش مهمتککرین سککازی معککادل کککه ایککندر مککورد  مترجمککان و محققککان همککه تقریبککاً ،بنککابراین

 پویکا  مقابکل  در  رسکمی  ترجمکه  ماننکده  .ککرده انکد  تقسکیم  مختلفکی  بخکش هکای  بکه  را  ترجمه  محققان،  اساس  این  بر  .دارند

 عملکککردی مقابککل در معنککایی معککادل .(1991 ،3نیومککارک) ارتبککاطی ترجمککه مقابککل در معنککایی ترجمککه ،(1964 ،نیککدا)

 ،6ویلککس) عملگککرا مقابککل در غیرعملککی ترجمککه ،(2001 ،5هککاوس) آشکککار مقابککل در پنهککان ترجمککه ،(1991 ،4بککل)

 معکادل ،حکال ایکن بکا .پکردازد مکی مقصکد و مبکد  ندو مکت بکین  معکادل سکازی  اصکل  بکه  ،ترجمکهدر    دوگکانگی  این  .(1982

 وجکود  معکادل یکابی  از  مختلفکی  درجکات  ،م کال  عنکوان  بکه  ،باشکد  متفکاوت  دیگکر  ترجمکه  بکه  ای  ترجمکه  از  توانکد  می  سازی

 ترجمکه عنکوان بکه رسکمی معکادل از گکاهی .شکد قائکل تمکایز پویکا و رسکمی معکادل جکویی  نکوع  دو  بکین(  1964)  نیدا  .دارد

 . شود  می  یاد اللفظی تحت

مکی باشکد را رد مکی   مقصکد  و  منبکعدو مکتن    بکین  رابطکه  رسکمی  سکازی  معکادل  ایکن مکورد را ککه(  2004)  7مندای  و  حاتم

 مکتن ترجمکه هنگکام همیشکه سکازی معکادل نکوع ایکن ،حکال ایکن بکا اسکت رسکمی صکرفاً کلمات  جایگزینی  آن  در  که  .کنند

 عوامکل و معنکا گکرفتن  نادیکده  و  گکذاری  نقطکه  و  ،دسکتوری  سکاختار  ،اصکلی  زبکانی  واحکد  ترجمکه  یعنکی  ،مقصد  زبان  به  مبد 

 اسکتفاده سکوت هکا جنبکه برخکی  از  ترجمکه  حکین  در  مکتن  اسکت  ممککن  .نیسکت  پیکام  دسکترس  در  ،اصکلی  متن  زبانی  اضافی

 م کال در ککه همکانطور ،گرفکت نظکر در خکوب ترجمکه یکک عنکوان  بکه  همیشکه  تکوان  نمکی  را  رسکمی  معادل  ،رو  این  از  .کند

 بککرای "خککدا مهککر" بککه "خککدا بککره" عبککارت آن در کککه ،اسککت ایککن اتفککان افتککاده اسککت مقککدس کتککاب از( 1964) نیککدا

 تککابر و نیککدا معککادل یککابی دوم نککوع .نیسککت گنککاهی بککی نمککاد آنهککا فرهنکک  در بککره زیککرا ، ،شککود مککی تبککدیل اسکککیموها

 متککرجم آن در ککه کننککد مکی تعریککف ترجمکه اصکل عنککوان بکه را ایکن معکادل یککابی آنهککا .اسکت پویککا معکادل یکابی( 1982)

 مکتن  مخاطبکان  بکردارد    مبکدا  مکتن  مخاطبکان  بکرمیکزان تکیثیری ککه    همکان  ککه  معنکی  این  به  کند  می  ترجمه  را  مبد   متن

 را مبکد  مکتن هکای ایکده و افککار کنکد مکی سکعی متکرجم ،پویکا معکادل از اسکتفاده بکا ،دیگکر عبارت  به  .کند  می  ایجاد  هدف

 ککه کنکد مکی فکر ( 1965) 8ککاتفورد .کنکد ترجمکه مقصکد زبکان بکه را آنهکا  ،فکرم  گکرفتن  نظکر  در  بدون  و  بفهمد  و  بخواند

 در اینجککا ،نتیجککه در .اسککت عملککی/فرهنگی عوامککل و زبککانی عوامککل شککامل کککه اسککت عامککل دو از ناشککی معککادل یککابی عککدم

 عوامکل بکه دومکی .پدیکدار مکی شکود گرایانکه عمکل یکا فرهنگکی معکادل و زبکانی معکادل  ،شامل    معادل سازی  نوع  دواحتماال  

 
2 Nida and Taber (1982) 
3 Newmark, 1991 
4 Bell, 1991 
5 House, 2001 
6 Wilss, 1982 
7 Hatim and Munday (2004) 
8 Catford (1965) 
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 معنکایی حکوزه بکه همچنکین و  زبکان  واژگکان  و  سکاختار  ،زبکان  دسکتور  بکه  بیشکتر  اولکی  ککه  حالی  در  ،پردازد  می  زبانی  اضافی

 .  ازدپرد  می زبان

 

 عملگرایی و ترجمه

 معککانی متککون .کککرد دریافککت شناسککی عمککل طریککق از ای زمینککه معنککای تحلیککل بککا تککوان مککی را بیککان یککک واقعککی معنککای

 کنکد مکی سکعی متکون تولیدکننکده عنکوان بکه متکرجم بنکابراین .دارنکد نظکر مکد را معنکا افکراد متکون  تولیکد  در  بلکه  .ندارند

 معنکای همکان و اسکت مبکد  مکتن معکادل ککه را  متنکی  سکپس  ،کنکد  درک  مبکد   مکتن  در  را  نویسکنده  نظر  مورد  معنای  ابتدا

 .  (1991 ،9ویلکز  و  بالیم)  .کند اعمال  باید  ، .دارد  مبد  نمت  مخاطب بر ی را کهتیثیر  و نظر مورد

 درک یککک بککه تککال  کنککد تککا بایککد ابتککدا متککرجم بنککابراین .اسککت متفککاوت مختلککف هککای فرهنکک  در عملککی هککای جنبککه

 مکتن ککه را مکوقعیتی آگکاه متکرجم یکک ککه ممککن اسکت صکورتی در تنهکا امکر ایکن .دسکت یابکد  فرهنگکی  بین  عملگرایانه

 اصککلی معنککای درک بککرای خواننککده بککه کمککک و معنککا انتقککال بککرای وسککیله ای عنککوان بککه ،اسککت گرفتککه قککرار آن در اصککلی

 باشکد  داشکته  خکود  جدیکد  خواننکدگان  بکر  مشکابه  تکیثیری  اسکت  ممککن  متکرجم  ،اسکاس  ایکن  بکر  .به ککار بکرد  درمتن جدید

 .  (1993 ،10ارمن)

 .شکودمی یافکت آنهکا پیامکدهای در  انسکان  باورهکای  و  اعمکال  معنکای  ککه  اسکت  ایکن  رویککرد عملگکرا  اصلی  هایبحث  از  یکی

مکی تواندنکد  خکود تجربکه بکه خکود هکو  و اعمکال انسکان هکا بکا بکه ککارگیری  .نیستند  انسان  کننده  تعیین  بیرونی  نیروهای

 آنهکا بینکی جهکان بنکابراین ،ندارنکد یکسکانی ککامالً تجربیکات انسکانی دو هکی  ککه معتقدنکد  عملگراهکا  .دهنکد  شککلخود را  

 بکه منجکر ککه اسکت متفکاوت نفکر دو هکر بکین همیشکه  مشکترک  تجربیکات  درجکات  ،حکال  این  با  .باشد  یکسان  تواند  نمی  نیز

 تعریککف اولککین( 1974) 12مککوریس چککارلز ،(1983) 11لککی  گفتککه بککه .شککود مککی مشککترک باورهککای از متفککاوتی درجککات

 ادامکه شناسکی زبکان از شکاخه ایکن فهکم بکه دیگکر متخصصکان از  بسکیاری  زمکان  آن  از  و  ککرد  ارائکه  را  شناسی  عمل  از  مدرن

 .  ادندد

 بککا را عالئککم زبککانی روابککط کککه ای رشککته: »ه اسککتکککرد تعریککف گونککه ایککن را شناسککی عمککل اصککل در( 1974) مککوریس

 اسکت  اعمکال  قابکل  آنهکا  بکرای  عالئکم  ککه  اشکیایی  بکا  راعالئکم    روابکط  معناشناسکی  ککه  حکالی  در  ،کنکد  مکی  مطالعه  مفسران

 از زبککان مطالعککه: »کککرد تعریککف گونککه ایککن را شناسککی عمککل ،(240   ،1986) 13کریسککتال ،سککپس .«کنککد مککی مطالعککه

 در زبککان از اسککتفاده در کککه هککایی محککدودیت ،دهنککد مککی انجککام کککه هککایی انتخککاب مککورد در ویککژه بککه ،کککاربران دیککدگاه

 عمککل یککک در کننککدگان شککرکت سککایر بککر زبککان از اسککتفاده آن تککیثیرات و ،شککوند مککی مواجککه آن بککا اجتمککاعی تعامککل

 را متفککاوتی هککایانتخاب .کنککد مککی تحلیککل کککاربرانش دیککدگاه از را شناسکی عمککل ،تعریککف ایککن .گککذارد مککی تککیثیر ارتبکاطی

بککه  تواننککدمی ،ارتباطشککان اجتمککاعی تعامککل بککه بسککته ،مقصککد زبککان از اسککتفاده هنگککام در گوینککدگان کککه گیککردمی نظککر در

 .  کار گیرند

 
9 Ballim and Wilks, 1991 
10 Ehrman, 1993 
11 Leech (1983) 
12 Charles Morris (1974) 
13 Crystal (1986, p.240) 
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 ککه بکه معنکای ،اسکت مفیکدبسکیار  آمکوزان زبکان بکرای ککه شکود مکی دیگکری جنبکه از  اسکتفاده  بکه  منجکر  انتخکاب  مفهوم

 ،(3.   ،1993) 14کولکککا-بلککوم و کسککپر ،بعککدها .مککی باشککد عملککی عناصککر انککواع میککان در درسککت انتخککاب توانککایی توسککعه

 ،اینجککا در .کردنککد تعریککف "موضککوع خککا  در زبککانی کککنش تولیککد و مککردم درک مطالعککه" عنککوان بککه را شناسککی عمککل

 کولککا-بلکوم و کاسکپر .هسکتند زبکان در گفتکاری ککنش  اساسکی  عنصکر  دو  ککه  اسکت  شکده  گنجانکده  موضوع  و  کنش  کلمات

 آنهککا .کردنککد اسککتفاده گفتککار یککک تولیککد بککرای یادگیرنککده ظرفیککت بککه اشککاره بککرای زبککانی کککنش اصککطال  از( 1993)

 دوم زبکان آمکوزان زبکان روزمکره  زنکدگی  ابک  ویکژه  بکه  ککه  تمکایزی  ،دارنکد  تیکیکد  تولیکد  همچنکین  و  مطلب  درک  بر  همچنین

 . ارتبا  دارد

 موقعیککت و هککا زمینککه و جمککالت بککین روابککط و ارتباطککات در اسککتفاده مککورد زبککان مطالعککه عنککوان بککه شناسککی عمککل اخیککراً

 عنکوان بکه را شناسکی عمکل ،(2010) یکول ،م کال عنکوان بکه .شکود مکی گرفتکه نظکر در رود  مکی  ککار  بکه  آنهکا  در  ککه  هایی

 مککا چگونککه اینکککه کنککد یککا مککی تعریککف "نککامرئی" معنککای مطالعککه و "گوینککدگان معنککای" یککا ،سککخنرانان معنککای مطالعککه"

 و فککرومکین ،ایککن از پککیش .اسککت نشککده نوشککته یککا گفتککه واقعککاً کککه زمککانی دهککیم حتککی مککی تشککخی جملککه را  مقصککود

 .انکد ککرده اشکاره زبکان تفسکیر در موقعیکت اهمیکت و گفتمکان یکا جملکه یکک «زمینکه» بکه رابطکه  این  در(  1993)  15رادمن

 شناسکی  عمکل  ،کننکد  مکی  منتقکل  را  اطالعکات  ککه  جمالتکی  .رو   بکر  موقعیکت  تکیثیر  چگکونگی  کلکی  بررسکی  ،آنها  گفته  به

 . شود  می  نامیده

 معنکای  بکه  نحکو  ،شناسکیعالئم  در  .آیکد  مکی  عالئکم بکه وجکود  مطالعکه  یکا  شناسکی  عالمکت  حکوزه  از  شناسکی  عمکل  اصطال 

 وعالئکم    بکین  رابطکه»  معنکای  بکه  شناسکیعمل  و  «عالئکم  داللکت  یکا  معنکی»  معنکای  بکه  معناشناسکی  ،«عالئمچیکدمان  شیوه»

 آن از بخشککی بنککابراین ،اسککت مککرتبط هازمینککه در زبککان از مککردم اسککتفاده بککا شناسککیعمل ،بنککابراین .اسککت «هککاآن کککاربران

 در کککه همککانطور) اسککت تککر صککری  اسککتالناکر تعریککف ،رابطککه ایککن در .شککودمی نامیککده «زبککانی عملکککرد» کککه اسککت چیککزی

 مکی اسکتفاده آنهکا بکرای  جمکالت  ککه  اسکت  اهکدافی  مطالعکه  عملگرایکی"  ،(اسکت  شکده  ذککر  9     ،1997  ،میسون و هتکیم

 .". شکود اسکتفاده گفتکه یکک عنکوان بکه مناسکب طکور بکه اسکت ممککن جملکه یکک آن تحکت  که  واقعی  دنیای  شرایط  ،شود

 .  گیرد  می قرار تحلیل و برداری بهره مورد  «واقعی» معنای کشف برای  متنی  معنای  ،شناسی عمل طریق از

کارهکای   و  ارتباطکات  در  افکراد  اهکداف  و  مفروضکات  ،نظکر  مکورد  و  ضکمنی  معنکای  مکورد  در  ککردن  صکحبت  شناسکی  عمل  در

 هککای مؤلفککه سککایر و زبککانی-اجتمککاعی هککای مولفککه موفککق تبیککین در معناشناسککی نککاتوانی بسککیار مهککم اسککت ،مختلککف

 اسکت جدیکد نسکبتاً  مطالعکاتی  رشکته  یکک  شناسکی  عمکل  ،بنکابراین  .شکد  شناسکی  عمکل  ایجکاد  باعث  کالمی  ارتبا   غیرزبانی

 کککه عملککی ،اسککت عمککل در گفتمککانعملگرایککی  .دارد معناشناسککی و اجتمککاعی شناسککی زبککان بککا مشککترکی مرزهککای کککه

 بعککدمککرتبط بککا  تقریبککا ،شککود مککی تعیککین جامعککه توسککط کککنش کککه زمککانی .شککود مککی تعیککین طککرفین یککا جامعککه توسککط

 معناشناسکی  سکمت  بکه  ،باشکد  نظکر  مکورد  معنکای  نیکاز بکه چیکزی بیشکتر از  ککه  زمکانی  امکا  ،شود  می  شناسی  زبان  اجتماعی

 . شود  می  متمایل

 
14 Kasper and Blum-Kulka (1993, p.3) 
15 Fromkin and Rodman (1993) 
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توصککیف مکی کنککد کککه  فرهنگککی و اجتمکاعی ،شککناختی کلککی دیکدگاه یککک عنککوان بکه را شناسککی عمککل( 1999) 16ورشکورن

 عمکل ککه شکود  مکی  حاصکل  واقعیکت  ایکن  از  نتیجکه  ایکن  .مکی شکود  اسکتفاده  رفتکار  اشکالدر    است که  زبانی  پدیده  مورد  در

 .  دهد می ارائه زبان به کردن  نگاه برای  جدیدی رو  که است شناسی زبان از  جدید نسبتاً ای شاخه  شناسی

 بکه  ارتبکاطی  و  گفتمکانی  ،متنکی  سکط   سکه  در  تکوان  مکی  را  عملکی  معیارهکای  ،ارتبکاطی  و  گفتمکانی  ترجمکه  حالت  اساس  بر

 :کرد تحلیل زیر شر 

 عبککارات مکک الً) نویسککنده گرایانککه عمککل مقاصککد بیککانگر ،مبککد  مککتن معنککایی و واژگککانی پارامترهککای( الککف: متنککی سککط  -1

 نظکر  بکه  عجیکب  ،هکدف  خواننکده  بکرای  و  کنکد  بکا مشککل روبکرو  را  ترجمکه  رونکد  اسکت  ممکن  که  است(  ارز   یا  ای  محاوره

 تقسککیم ،کلمککه ترتیککب تغییککر ،مختصککر و غیرشخصککی ،مرکککب ،سککاده جمککالت) مبککد  مککتن نحککوی هککای ویژگککی( ب .برسککد

( ج ،(مسککتقیم غیککر و مسککتقیم گفتککار ادغککام ،تشککبیهی جمککالت ،بالغککی سککؤاالت ،تعجبککی جمککالت ،مبککد  مککتن زمککانی

 مخاطکب بکرای اسکت ممککن ککه حکروف و مصکدرها از خکا  اسکتفاده ،وجهکی افعکال) مبکد  مکتن  یک  دستوری  پارامترهای

 .مکتن یکک در  ککاربردی  هکای  سکبک  از  ترکیبکی:  مبکد   مکتن  یکک  سکبکی  پارامترهکای(  د  و(  برسکد  نظکر  به  غیرمعمول  هدف

 .  می باشد  عبارتی  واحدهای و  ها الم ل ضرب  ؛(غیره و تشبیهات  ،ها شخصیت  ،ها لقب  ،ها  استعاره) سبکی ابزارهای

 ،وضکعیت) گفتمکان وضکعیت ،گفتمکان حکوزه ،حکوزه زمکانی، گفتمکان موصکولی نقکا  ،گفتمکان اهکداف: گفتمکانی سکط  -2

 (کنندگان شرکت اجتماعی  های  ویژگی  و  تعداد

 هککای ویژگککی( ب و شککناختی زیبککایی و فرازبککانی ،عککاطفی ،انگیزشککی ،ارتبککاطی ،شککناختی: ارتبککاطی کارکردهککای( الککف -3

 .  برسد نظر به  غیرعادی  هدف مخاطب برای است ممکن  که ارتبا  معمولی

 

 او پیچیده  زبان  و  موالنا

 شکده  منتقکل  مختلکف  هکای  قالکب  بکه  واسکت    شکده  ترجمکه  جهکان  هکای  زبکان  از  بسکیاری  بکه  گسکترده  طور  به  موالنا  اشعار

 موالنکا آثکار .اسکت شکده یکاد متحکده ایکاالت در «شکاعر تکرین پرفکرو » و «شکاعر تکرین محبکوب» عنکوان بکه  موالنکا  از  .ندا

 ،شکمیل) اسکت ککرده اسکتفاده خکود شکعر در نیکز یونکانی و عربکی ،ترککی از گکاه امکا ،اسکت  شکده  نوشکته  فارسکی  بکه  بیشتر

 .رود مککی شکمار بککه فارسکی زبککان اشکعار بزرگتکرین از یکککی ،اسکت شککده سکروده قونیکه در کککه او م نکوی . (93.   ،1993

 شکود مکی خوانکده  گکاردت  زبکان  فارسکی  جهکان  و  بکزرگ  ایکران  سراسکر  در  اصکلی  زبکان  بکه  ای  گسترده  طور  به  امروزه  او  آثار

 بککاالیی محبوبیککت از آسککیا جنککوب و آمریکککا ،آذربایجککان ،ترکیککه در ویژهبککه او آثککار هایترجمککه .(2000 ،فککرانکلین)

 . است برخوردار

 .«ککرد  بیکان  تکوان  نمکی  زبکان  بکه  بکه گفتکه خکود موالنکا  ککه  چیکزی  ،ککرد  توصکیف  «دل  گشایش  راز»  را  موالنا  شعر  بارکس

چیکزی ککه بکه ککار بکرده   .اسکت  بکه ککار بکرده  عمکل  آزادی  موالنکا  آثکار  بادر رایطه    ،بیان  غیرقابل  چیز  آن  به  رسیدن  برای  او

 نویسکنده ،آنتکون سکینان .اسکت سکخت قکرآن خوانکدن:  گویکد  مکی  بکارک  .اسکت  رسکانده  حکداقل  بکه  را  اسالم  به  اشاره  ،است

 مترجمکان  ".  اسکت  میکرا   و  سکنت  ،حافظکه  مخکزن  یکک  ایکن"  .نیسکت  ارتبکاطی  وسکیله  یکک  فقکط  زبکان: »گفت  ،مترجم  و

 مککی چگونککه کککه دریابنککد بایککد آنهککا .گیرنککد مککی عهککده بککر را سیاسککی ذاتککاً ای پککروژه ،فرهنکک  دو بککین مجککرای عنککوان بککه

 آنهککا امککا .کننککد درک قابککل آمریکککایی معاصککر مخاطککب بککرای را سککیزدهم قککرن پارسککی شککاعر یککک ،م ککال بککرای ،تواننککد

 
16 Verschueren (1999) 
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 اسکتاد یکک ککه بفهمنکد تکا کنکدمی کمکک خواننکدگان بکه ،موالنکا مکورد در ککه عملکی - بماننکد وفادار  اصلی  اثر  به  موظفند

 . بیشترین خواننده را داشته باشدجهان  رکه د ای بنویسد  عاشقانهنبز می تواند اشعار  شریعت

 حتکی تصکوف نیکزنکه تنهکا موالنکا بلککه    ،نکوزدهم  قکرن  اواسکط  تکا  .اسکت  جدیکد  ککامالً  ای  پدیکده  آمریکا  در  موالنا  با  آشنایی

 بککا ،موالنککا اشککعار جملککه از ،صککوفیانه ادبیککات کککل .بککود شککده شککناخته سککختی بککه متحککده ایککاالت روشککنفکران میککان در

 کردنکد مکی تفسکیر فرااسکالمی سکنت یکک عنکوان  بکه  را  تصکوف  ککه  شکد  مکی  خوانکده  اروپکایی  مستشکرقان  فکری  راهنمایی

 دشکالل عنکوان بکه زمکانی مقطکع آن در ککه موالنکا نکام اشکاره بکه. بکود گرفتکه  شککل  آریایی  و  ایستی  پانته  های  ویژگی  با  که

-هکامر فکون بکارون هکای ترجمکه طریکق از ککهشکروع شکد  گرایکان مکاورات از گکذرا ارجاعکات بکا فقط ،شد می شناخته  الدین

 ککه  ،«شکرقی  حکمکت»  بکه  روز افکزون  ی  عالقکه  ،1900  دهکه  اوایکل  در  .صکورت گرفکت  تصکوف  و  موالنکا  بکا  ف   و  پورگستال

ککه در سکط   داشکت آن بکر را مسکیحی-غیریهکودی  مکذهبی  هکای  سکنت  فعکاالن  ،داشکت  متنکی  ماهیکت  عمکدتاً  زمان  آن  تا

 چکه ،نذ اسکتادان چکه ،«شکرقی» روحکانی معلمکان از بسکیاری .الحک ایکن ابک .شکوند درگیکر مکذهبی  هکای  لیبرال  با  شخصی

 موالنکا نکام ،هکایی شخصکیت چنکین بکا حقیقکی آشکنایی لطکف  بکه  .رفتنکد  متحکده  ایکاالت  به  ،هاصوفی  چه  و  هندو  هاییوگی

 هماهنکک  بککرای اسککتاد  سککوی از کککه ،خککانعنایت حضککرت «شککمولجهان» هککایآموزه ،خصوصککی  .شککد شککناخته تقریبککی 

 .  روم می باشد منتخبمتونشامل   ،بود  شده منصوب غرب و  شرن  کردن

 دقیکق  تصکاویرککه    کنکد  مکی  تحریککرا بکه گونکه ای    او  آگکاهی  در  موجکود  تصکاویرقلمکرو    حکوزه  ،موالنکای  هکا  تجربکه  تمام

 خککود آگکاهی تصکاویر حککوزه در را توصکیفات و تصکاویر از فراتککر تجربیکات او ،دیگکر عبککارت بکه .شکود ایجککاد او ذهکن در آنهکا

 ککه شکود مکی نامیکده( الم کل عکالم) ازلکی تصکاویر عکالم ،صکوفیانه فلسکفه در  تصکاویر  از  حکوزه  ایکن  .کنکد  مکی  تجربه  دوباره

 آن در کککه اسککت مسککتقل مککادی غیککر جهککان یککک ،ازلککی تصککاویر جهککان ایککن .نامککد مککی ذهنککی تصککاویر قلمککرو را آن موالنککا

 .بکروز مکی کننکد خکود مکادی غیکر تصکاویر و هکا صکورت در مادیکات و ظکاهر مکی شکوند تصکاویر طریکق از  ناب  مفاهیم  حتی

 او آگکاهی بکه طکور ناگهکانی در شکماریبی تصکاویر ،هوشکیاری در فعالیکت حالکت بکه مطلکق آرامکش حالکت از  عبور  لحظه  در

 بیکان  تکا  دنککنمی  انتخکاب  را  ای  کلمکه  تصکاویر  آن  از  یکک  هکر  وککه از ورود یکه ذهکن بکه وجکد آمکده انکد    شکوندمی  پدیدار

صکورت زبکانی بیکان  بکه فرآینکدی چنکین در موالنکا عبکارات و کلمکات ککه آنجکا از . .دنکآور دسکت  بکه  را  خکود  زبانی  مستقیم

 آورد مکی زبکان بکهی را سکخنان حکالتی چنکین در .دشکومی آمیکزی رنک  تصکاویر بخشلکذت اخکال  بکا او ککالم  ،می شکوند

 بککرایم ایککن و ،نککدارم هککایمحرف روی بککر کنترلککی مککن» اینگونککه مککی گویککد: دلیککل همککین بککه .سککتاو کنتککرل خککارج از کککه

 دلیکل همکین بکه .شکوند نمکی هکدایت مکن توسکط کلمکات امکا .ککنم توصکیه دوسکتانم بکه خکواهممی زیکرا  ،اسکتعذاب آور  

 ککه جکاهر خوشکحالم ،هسکتم آنهکا تکابع و اسکت فراتکر از مکن مکن سکخنان ککه ایکن  بکه  توجکه  بکا  امکا  .ماحساس تیسکف دار

 . (2009 ،17ماتسوموتو)  .دارد عمیقی تیثیرات  و بخشد  می جان  آید  می خدا سخنان

 بکه  ککه  متکونی  .باشکد  داشکته  م بتکی  هایجنبکه  موالنکا  آثکار  بکودن  سیسکتماتیک  غیکر  اسکت  ممککن  ،هادشواری  این  کنار  در

 شکاید  .باشکند  جکذاب  مختلکف  فککری  هکای  نظکام  خواننکدگان  بکرای  اسکت  ممککن  شکوند  مکی  داده  نشکان  جزمکی  غیر  عنوان

( 2008) 18لکوئیس .باشکد جهکان سراسکر در دلیکل شکاخته شکدن موالنکا و خوانکده شکدن آثکار او  بیکانگر  حکدودی  تکا  نیز  این

 رو  ایکن بکه قصکذ او حکال ایکن بکا ،اسکت ککافی سیسکتماتیک آثکار تکیلیف بکرای موالنکا علمکی صکالحیت ککه داشت  اظهار

 و تفککر بکه خواننکده هکدایت و ککالم روانکی بهینکه سکازی تکرجی  ایکن دلیکل .ه اسکتککرد انتخاب  خود  اتبیان  برای  را  خا 
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 ککه  دانسکت  منکابعی  تکوانمی  را  هکام نوی  ویژهبکه  ،موالنکا  متکون  ،راسکتا  ایکن  در  .بکود  دانکش  کسکب  از طریکق  تجربه  به  ورود

 .اسکتمجز  علمکی  هایدغدغکه  ازبکوده و  تجربکه  اسکاس  بکر  بکه طکور عمکده  ککه  اسکت  معنکوی  رشکد  هدایت  و  کمک  هدفشان

 و عشککق بککر تمرککز ، انسککان متافیزیککک و ماهیکت ،موالنککا مفکاهیم ترسککیم بککرای تکال  جککای بککه ،پکژوهش ایککن در بنکابراین

حکائز   عمکومی  مشکاوره  بکرای  هکم  و  معنکوی  مشکاوره  بکرای  هکم  اسکت  ممککن  ککه  مورد توجه قرار گرفتکه اسکت  معنوی  رشد

 .  اهمیت باشد

 

 رومی و فیه ما فیه

( نککاف) هککی  از او تجربککه .شککود مککی ظککاهر خیککالی بعککد در ای تجربککه هککر .شککود مککی درک تصککاویر بککا ر چیککزیهکک موالنککا در

 او  فیکه  مکا  فیهکی  کتکاب  .اسکت  تخیلکی  ای  تجربکه  ،نیسکت  مختلکف  تصکاویر  از  فراتکر  یچیکز  هکی   ککه  واقعیکت  ایکن  علیرغم

 و ،مقککدس عبککارات و اشککعار خوانککدن ،رقکک  و موسککیقی دنبککال بککه اغلککب کککه اسککت معنککوی هککایبحث ایککن از گزارشککی

 بککرای معنککوی گشککایش ایجککاد و کککردن زنککده بککرای موالنککااز تمایککل  کککه اسککت چککرخش حککال در درویشککی معککروف تمککرین

 در را تصککاویر حککوزه ،موالنککا در هککا تجربککه انککواع . .اسککت گرفتککه او سرچشککمه زمککان در ترکیککه قونیککه غمگککین نسککبتاً مککردم

 و تصکاویر از فراتکر تجربیکات او ،دیگکر عبکارت بکه .شکود ایجکاد او ذهکن در آنهکا دقیکق تصکاویر تکا کنکد می تحریک او  آگاهی

 جهککان صککوفیانه فلسککفه در تصککاویر از حککوزه ایککن .کنککد مککی تجربککه دوبککاره خککود آگککاهی تصککاویر حککوزه در را توصککیفات

 ،ازلکی تصکاویر  جهکان  ایکن  .نامکد  مکی  ذهنکی  تصکاویر  قلمکرو  را  آن  موالنکا  ککه  شکود  مکی  نامیکده(  الم کل  عکالم)  ازلکی  تصاویر

 و هککا صککورت در مککادی موجککودات و تصککاویر طریککق از نککاب مفککاهیم حتککی آن در کککه اسککت مسککتقلی مککادی غیککر جهککان

 تصکاویر ،هوشکیاری در فعالیکت حالکت بکه مطلکق آرامکش حالکت از گکذار لحظکه در .شکوند مکی ظکاهر خود مادی  غیر  تصاویر

 را خکود کلمکه تصکاویر آن از یکک هکر و در آگاهی او پدیکدار مکی شکوند ککه از ورود بکه ذهکن بکه وجکد آمکده انکد  شماریبی

 فرآینکدی  چنکین  در  موالنکا  عبکارات  و  کلمکات  ککه  آنجکا  از  .  .آورد  دسکت  بکه  را  خکود  زبکانی  مسکتقیم  بیکان  تا  کندمی  انتخاب

 . شودمی آمیزی رن   تصاویر ی ازبخشلذت اخال   با او  کالم  ،تبدیل می شوند  زبانی  بیان به

 زبکان اثکر ایکن در او .اسکت شکده بیکان بارهکا «موالنکا گفتارهکای» کتکاب در  ،آن  تکیثیراتدرب رابطکه بکا    موالنکا  زبانی  دیدگاه

 در کککه را زبککان نقککش او ،جککا یککک در .کنککد مککی مقایسککه . . .و کشککتی ،خورشککید ،آب جملککه از مختلککف چیزهککای بککا را

 مککی آن از را زنککدگی و گرمککا مککردان همککه .اسککت خورشککید ماننککد گفتککار: کنککد مککی تقککدیر بسککیار شککود مککی دیککده بیانککاتش

 .  (52 باب  ،1273  ،ناموال)  «شوند می گرم آن از همیشه همگان و است حاضر و موجود همیشه خورشید  .گیرند

 

 تصوف در فیه ما فیه

 سکنت ایکن بکا موالنکا و  بکود  صکوفی  پکدر   .دیدنکد  را  او  بکزرگ  آینکده  .گرفکت  قکرار  صکوفیان  تصکدیق  مورد  کودکی  در  ناموال

 تکا  بکود  او  نقکشحکداقل    ایکن  .شکد  تبکدیل  محتکرم  فیلسکوف  و  معلکم  ،روشکنفکر  یکک  بکه  موالنا  ترتیب  بدین  .بود  شده  تربیت

 دل روشککنگر و معلککم بککا زیککرا انککداخت دور را هککایش کتککاب موالنککا .شککد آشککنا تبریککزی شککمس سککرگردان درویککش بککا اینکککه

 عنکوان بکه قکبالً  ککه  را  آنچکه»  ککه  کنکد  مکی  نقکل  او  از  موالنکا  متکرجم  بکارکز  کلمکن  .بکود  دانشجوکنون  ا  .بود  شده  آشنا  خود

 . است صوفیه اسرار از  یکی این  .«دیدم انسان یک در امروز  ،پنداشتممی خدا
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 تجلکی آن از عکالم ککه جنسکیتی غیکر حضکور) اسکت اهلل  معشکون   ایکن  و  -  اسکت  معشکون   بکا  اتحکاد  دنبکال  بکه  صکوفی  عارف

 بکه  درونکی  شکناخت  یکک  طریکق  از  آمکوز  دانکش  .اسکت  صکوفیانه  تجربکه  از  مکرتبط  عنصکر  یک  شاگرد  و  معلم  رابطه  .(یابد  می

ایکن  تصکوف در .اسکت الهکی نفکس فضکای جکذب آمکوز دانکش ککه گفکت تکوان  مکی  -  اسکت  شکده  کشکیده  معلکم  این  سمت

 عشکق  روی  بکه  او  قلکب  و  ککرده  لمکس  را  معشکون   معلکم  .هسکتند  یککی  معشکون   و  عاشکق  ،عشکق  ککه  گونه اقرار شکده اسکت

 پیونککدی بلکککه .داد دسککت از لحظککه یککک در بتککوان کککه نیسککت «خککوبی احسککاس» و گککرم تجربککه ایککن .اسککت شککده گشککوده

 شکعر و تعکالیم و قلکب ککه اسکت آتشکی ایکن .اسکت ذهنکی مفهکوم یکا عاشکقانه آلایکده هکر از فراتر که  هاستقلب  از  نظیربی

 . هم نبودم چیز  هی   همدلی این از  بعد  .کرد روشن را  موالنا

بیککانگر لککذت  سککخنانش از برخککی .ندارنکد هراسککی طنککز و سککرگرمی از ،اسککت رو  درمکان کککه حککال عککین در موالنککا سکخنان

بکه اسکارت خکود   را  انسکانی  هکر  رو   راحتکی  بکه  توانکد  مکی  ککه  .هسکتند  بکدبختی  مورد  در  دیگر  برخیهای زندگی هستند و  

 طککور بککه .گیرنککد مککی جشککن فیزیکککی تقریبککاً صککراحتی بککا را عشککق کککه دارد وجککود احساسککیبسیار شککعرهای حتککی .درآورد

 بکه  آنهکا  .هسکتند  نیکز  ایکن  از  بکیش  آنهکا  ،حکال  ایکن  بکا  و  .گیرنکد  مکی  بکر  در  را  انسکانی  تجربه  تمامیت  ها  نوشته  این  ،خالصه

 موسککیقی چیککز همککهو  ایککم افتککاده در آن مککا" کککه جککایی ،مککی نگرنککد مقککدس و ابککدی عشککقی سککوی بککه ،پروردگککار سککوی

 ". است

 

 فیه ما فیه  ترجمه  در گرایی عمل

 اولکی  ،ککرد  اتخکاذ  گرایانکهعمل  راهبکردرا یکرای    اصکل  نکوع  دو  تکوانمی  ،ترجمکه  در  گرایانکهعمل  سکازیمعادل  شخی ت  برای

فکون  نتکایج در کنکار ،بنکابراین .اسکت خواننکده شکناخت ازحفاظکت  دیگکری و اصکلی مکتن  دوقصکم  و  اصکلی  اطالعکات  انتقال

 راهبردهککای از تککوانمی ،اسککت انگلیسککی و فارسککی مطالککب بککین گرایانککهعمل هککایتفاوت تطبیقککی تحلیککل ازحاصککل  کککه

 .  کرد  استفاده فیه ما فیه فرآیندی ترجمه در زیر  گرایانهعمل

 .  صوفیانه اصطالحات  عملی نیروی (1

 ومرکککب  ضککمنی معنککای شککاملنیککروی عملگرایانککه  .اسککت عملککی کککاربرد در کلمککات معنککای ،کلمککات عملگرایانککه نیککروی 

 ،نمککی باشککد اصککلی اصککطالحات صککحی  منظککور اللفظککی تحککت معنککای کککه آنجککایی از .تفسککیری مککی باشککد  لغککوی معککانی

مقصکود ضکمنی   ترجمکه  بکر  سکعی  سکپس  و  کنکد  متمکایز  را  کلمکات  ضکمنیمفهکوم    باشکد ککه  زمینکه  اسکاس  بر  باید  ترجمه

 بیککان بککرای تنطککیم آن ،فرهنگککی هککایفر پیش کککردن پککر بککرای یفسککیرت ترجمککه ،اینکککه دوم .دداشککته باشککآن 

 بککا بایککد هککا ترجمککه ،گیرنککده و شککاعر بککین فرهنگککی هککای فککر  پککیشبککه دلیککل وجککود  .باشککدمککی  فرهنگککی هککایتفاوت

 . شودبیشتر  ترجمهقابلیت فهم    تا  شوند داده توضی  و تفسیر  ،کلمات افزودن

 

 مطالعات تجربی پیشین

 شککده پذیرفتککه زمینککه ایککن در مهککم متخصکک  یککک عنوانبککه و داشککته موالنککا مککورد در ایگسککترده مطالعککات کککه شککیمل

 گفتککه بککه .(149   ،2003) ندارنککد او از ینگرکککل یککا فککردمنحصککربه  فکککری تصککویر ردممکک کککه دهککدمی نشککان ،اسککت

 ایکن وجکود  بکا  .بودنکد  شکده  شکناخته  سکیزدهم  قکرن  در  ککه  اسکت  صکوفیانه  نظریکات  کلیه  شامل  تقریباً  م نوی  نمونه  ،شیمل

 بررسکی  را  م نکوی  ککه  مفسکری  هکر  .ککرد  اسکتخراج  روشکن  صکوفیانه  فککری  نظکام  یکک  ،روایکات  و  هکا  داسکتان  از  توان  نمی
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 عشکق برککت و زرن  و وجکود وحکدت ،شخصکی عرفکان از ،بیابکد مضکامینی بخواهکد ککهمیزانکی    هکر  بکه  است  ممکن  کند  می

 ازبکه طکور آشککاری  نیکز خلقکت و خکالق مکورد در موالنکا دیکدگاه .(1380  ،شکیمل  سکنت؛  اهکل)  سکنت  اهکل  درک  تا  گرفته

 .  (168    ،1380 ،شیمل) است  شده گرفته الهام قرآن

 واژگککانی خألهککای بررسککی ویککژه فنککی کتککاب ترجمککه در اسککتفاده مککورد راهکارهککای بررسککی بککه( 1394) پزشکککی و تبریککزی

 بررسکی و انتخکاب ،نکده انرفتک ککار بکه( رشکته آن در) فارسکی زبکان  در  ککه  جدیکد  واژه  هفتکاد  ،آنکان  پژوهش  در  .اند  پرداخته

 بکوده جدیکد واژگکان بکا مقابلکه بکرای رویکه ترینبرجسکته امکانتی هکایواژه ککه داد نشکان هکاواژه کیفی و  کمی  تحلیل  ،شدند

 و هکاتکنیک سکایر بکین در را(  درصکد  5/68)  اسکتفاده  میکزان  بکاالترین  امکانتی  ترجمکه  ککه  نشکان دادنکد  ،ایکن  بر  عالوه  .است

 ترجمکه ککه ادعکا ککرده اسکت( 2008) الجکابری امکا .دارد ارجحیکت ایگسکترده طوربکه و  اسکت  داشکته  علمکی  هایزمینه  در

 فرهنکک  در اسککت ممکککن کککه اسککت معتقککد او .اسککت قککرآن هککای ترجمککه بککودن نککامفهوم دالیککل از یکککی اللفظککی تحککت

 تکابع بلککه .باشکد داشکته مطابقکت مبکد  مکتن در شکیت همکان بکا ککه باشکد نداشکته وجکود رویکدادی یکا  شکی  هکی   گیرنده

 نتکایج ککه نویسکد مکی خکود  گیکری  نتیجکه  در  الجکابری  .شکود  مکی  داده  نشکان  دیگکر  رویکداد  یکا  شی  یک  با  که  است  معادلی

 دهنکدگان پاسک  از رصکد 24/95بکرای    شکده  ارائکه  هکای  م کال  ککه  دهکد  مکی  نشکان  اسکت  ککرده  توزیع  او  که  ای  پرسشنامه

 کلمککات از اسککتفاده ،فرهنگککی هککایتفاوت ،اللفظککی تحککت ترجمککه ،سککبک کککه اسککت ادعککا کرئککه او .اسککت بککوده نککامفهوم

 نککامفهوم اصککلی دالیککل از پرانتککز از حککد از بککیش اسککتفاده و غیرمعمککول گذارینشککانه و امککالت ،گردانینویسککه و ،قککدیمی

 . است ترجمه بودن

 

 روش تحقیق

 مطالعکه ،کیفکی تحقیکق از ،در ایکن پکژوهش ،فیکه مکا فیکه کتکاب انگلیسکی بکه فارسکی ترجمکه ککاربردی بررسکی  منظکور  به

 فیکه گفتمکان در گکرا عمکل رویککرد مهکم  جنبکه  دو  عنکوان  بکه  مفهکوم  و  جامانسک  .شکده اسکت  اسکتفاده  تجربی  غیر  و  موردی

 و  کلمکات  بکه  را  عبکارات  و  کلمکات  ککه  اسکت  سکطحی  روابکط  از  ای  شکبکه  ،انسکجام  .اسکت  گرفتکه  قکرار  توجکه  مکورد  فیکه  ما

 .اسککت سککطحی مککتن زیربنککای کککه اسککت مفهککومی روابککط از ای شککبکه ،انسککجام و دهککد مککی پیونککد مککتن در دیگککر عبککارات

 .  کرد درک وضو  به  انسجام با توان  می را  معنایی روابط  .کند می کمک مفهومی روابط استخراج به انسجام

 ترجمکه ایکن  .نکده اشکد  انتخکاب  پکژوهش  مجموعکه  عنکوان  بکه  اسکت  شکده  ترجمکهآربکری    توسکط  که  فیه  ما  فیه  از  بخش  ده

 قککرار تحلیککل و تجزیککه مککورد تحقیککق ایککن انجککام در دقیککق هککای گککام برداشککتن و گرایانککه عمککل رویکککرد از پیککروی بککا هککا

 زمکان  آن  از  و  ککرد  ارائکه  را  شناسکی  عمکل  از  مکدرن  تعریکف  اولکین(  1974)  مکوریس  چکارلز  ،(1983)  لکی   گفتکه  به  .گرفتند

 عمکل اصکل  در(  1974)  مکوریس  .دادنکد  ادامکه  شناسکی  زبکان  از  شکاخه  ایکن  سکازی  مفهکوم  بکه  دیگکر  متخصصکان  از  بسیاری

 کککه حککالی در ،کنککد مککی مطالعککه مفسککران بککا را هککا نشککانه روابککط کککه ای رشککته: »کککرد تعریککف گونککه ایککن را شناسککی

 در  ککه  همکانطور)  «کنکد  مکی  مطالعکه  اسکت  اعمکال  قابکل  آنهکا  بکرای  هکا  نشکانه  ککه  اشکیایی  با  را  ها  نشانه  روابط  معناشناسی

  .(است  شده نقل 1974 ،از لی  172.   
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 ی پژوهشها یافته

نیکز  پیشکین هایترجمکه ککه گونکهآن ،مکی پکردازد دینکی و فلسکفی فهکم و تعلکیمبکرای  هاییداسکتاننه تنها به بیکان   موالنا

 ،انکد گفتکه بارهکا صکوفی هکا ککه همکانطور .اسکت شکده سکاخته مهکم چیکزی انتقکال برای او کالم بلکه ،  اندکرده  تیکید  آن  بر

 اظهکاراتی چنکین شکک بکدون .ککرد کشکف را آن تکوان مکی درون از فقکط ،ککرد بررسکی بیکرون از تکوان نمکی را  موضوع  این

 ایکن در را او خکود نظکرات تکا کنکیم رجکوع موالنکا خکود گفتکار بکه اسکت ککافی فقکط امکا ،شکد خواهکد نظکر اخکتالف باعکث

 مککی مطالعکه طکوالنیبکه طکور  را اشکیات ظکاهری حکس ککه کنکد مکی انتقکاد کسکانی از بارهکا و بارهکا موالنکا .ببینکیم زمینکه

 جکذاب کسکانی بکرای فقکط موالنکا گفتارهکای ککه  دارد  وجکود  احتمکال  ایکن  .دهنکد  مکی  دسکت  از  را  درونی  حقیقت  اما  ،کنند

 بایکد  ،تمایکل بکه مطالعکه دقیکق داشکته باشکد  خواننکده  اگکر  امکا  .دارنکد  او  سکخنان  مطالعکه  بکرایتمایکل بکه تکال     که  باشد

 .  کند  پیدا عشق راه  با او روحی ی آورمست صمیمیت و  زندگی  با موالنا رابطه به بیشتری اجمالی  نگاه بتواند

 خکود هکایش بکه اختیکار  حکرفککه  شکود مکی گفتکه در او سکخنان ککه اقکرار مکی کنکد خکود فیکه مکا فیکه در  خود  موالنا

 وصککف نوسککانو آهنکک  دارای کککالم جریککان .شککوند مککی سککرازیر جککایی بککه و آینککد مککی بیککرون جککایی از کلمککات .نیسککت

 در عرفککان و شککعر ترتیکب ایککن بکه .اسککت یکسکان مراقبککه حالکت در عارفککان آگکاهی نوسککان و آهنک  بککا ککه اسککت ناپکذیری

 بیکان خکود اشکعار بکا را خکود  عرفکانی  تجربکه  او  ککه  گفکتایکن گونکه    تکوان  نمکی  موالنکا  اشعار  مورد  در  .شوند  می  یکی  موالنا

 در سککخنانش خککود او مککورد در .کنککد مککی برابککری او عرفککانی تجربککه بککا او شککعری تجربککه کککه گفککت بایککد امککا .اسککت کککرده

 وجکود آنهکا معنکای ازسکوا  کلمکات جریکان در بلککه شکده بیکان معنکای در تنهکا  نکه  مسکتی  ایکن  .اسکت  عرفانی  مستی  حالت

 خکود  اسکالمی  بافکت  در  ،بکردمی  ککار  بکه  موالنکا  ککه  هکاییواژه  از  بسکیاری  .اسکت  عرفکانی  مسکتی  ،الفکا   خکود  بنابراین  .دارد

 ،صککوفیان از بسککیاری میککان در «ایمککان» کلمککه ،م ککال عنککوان بککه .دارنککد خککود مسککیحی معنککای بککا متفککاوت بسککیار معنککایی

 یکک انتخکاب نحکوه بکه ککه ،نیسکت "بکاور" همکان ایکن .نامیکد «علکم» را  آن  تکوانمی  ککه  است  چیزی  آن  به  ترنزدیک  بسیار

 کککه داشککتند «اقنککاع» نککام بککه اصککطالحی ) تککابعین یککک گککرایش دینککی (کویکرهککا .دارد اشککاره چیزهککا دیککدن بککرای شککخ 

 .کنککدمی خیانککت مککورد ایککن در انسککان انتخککاب حککق بککه حککد از بککیش همچنککان امککا ،کنککدمی بیککان را مککوارد ایککن از برخککی

 ،هککاآموزه برخککی بککا شککدن فروختککهبککه جککای صککحبت دربککاره  او ،کنککدمی اسککتفاده «ایمککان» کلمککه از موالنککا کککه همککانطور

 .  دهدمی تغییر  زندگی بهرا   ما  نگاه که کندمی صحبت چیزیی  تجربه تیثیر مورد در بیشتر

 در را حککایتی غالبکاً او .لطمکه وارد مکی کنکد مکا هکای فکر  پکیشبکه  و اسکت آور حیکرت موالنکا  گفتارهکای  از  برخی  گاهی

 هکا  گفتمکان  ایکن  .دارد  وا  تیمکل  بکه  را  خواننکده  و  باشکد  داشکته  زیکادی  تفسکیرهای  توانکد  مکی  ککه  دخیل می کند  خود  گفتار

 .  ندا  شده خالصه 1  جدول در

 منتخب های  گفتمان  تحلیل  و   تجزیه .  1جدول

 شماره گفتمان خالصه ترجمه  بررسی عملگرا 

  رسیدن برای وحدت ضرورت

 مقصود به

مال و    کسب عاشق دیگری ،است مال  عاشق یکی  ،است زن عاشق یکی

  ، درمان که باورند  این بر همه .عشق می ورزد  علم کسب به دیگری

 . است چیز یک همین در آنها  آسایش و لذت  ،شادی

 7 گفتمان

  درک برای درونی قدرت( 1

 .  خدا

  . دارد پنهان حقیقتی به اشارهکه  ، «دهند می گواهی  یکدیگر بر دلها

 تنهایی  به را نقش یک  قلب  اما . دهد می  گواهی  دل  قطعاً: »گفت امیر

 11گفتمان 
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 دیگر نقشی  زباندیگر و  نقشی چشم ، دیگر  نقشی گو  ،کند  می  ایفا معشون به  عاشق ایمان( 2

 . دارد

  دلیل به شاگردی سرزنش

 حلقه اعضای از یکی از غیبت

 الدین صال  شی  غیبت  از باید چاویش ابن که است این قضیه اصل

  دور او از پوشش این و  ها سایه این و باشد   او نفع به شاید  .بپرهیزد

 . شود

 22گفتمان 

تا   باشد  مواظب باید  درویش

 نخورد  را کسی حق

  خاطر به روزی . کرد می گدایی  او برای که  داشت مریدی درویشی

  در .استهمانند غذا   درویش .آورد مادر  برای غذا مقداری التماسش

 .  کرد تجربه را شبانه تشعشعات او شب آن

 27گفتمان 

  نیاز راهنمایی به یکس هر

 دهد   می جهت او به دارد

 اگر . بود خواهد نیز دهنده  حاجت نزد ،باشد  خود حاجت نزد انسان اگر

 وابسته گیرنده زنجیر به پیوسته ، باشد چسبیده خود زنجیر به دائماً

 . است

 33گفتمان 

 تصویر به یکسان طور به ،است شده  مطر  عشق توسط فرم هزار صد موالنا  زندگی در عشق ارز 

  نقا  بدون یتصویرهیج  اگرچه .است یافته تحقق  و شده  کشیده

 . است ریشه نقا  و است شاخه نقاشی اما  ،ندارد وجود

 36گفتمان 

  حجاب این  او .است شده ا  چهره واقعی عنایم دلتن  ما  دوست سالک و خدا بین رابطه

 .اوست صورت آیینه ،حجاب این آیینه و  پندارد می صورت را بدنی 

  تو واقعی خود از ای آینه من که شوی مطمئن تا بپو  را صورتت

 .  هستم

 43گفتمان 

  یافتن برای مانعی  سالمتی

 خداست 

  حجاب این از دیگر  حجابهای و است حجاب دو  خدا و انسان میان

 .  هستند ثروت  و  سالمتیاین دو : شود می آشکار

 69گفتمان 

 جنبه پذیر  برای دعوتی

 به روحشان و  جسم شیطانی

 رسیدن برای کلیدی عنوان

  بر غلبه با ارزشمند گنجی به

 . آن

 چیزی که است آن نشانه  ،دقرار دهن بزرگی  قفلم مرد  که جا هر

  ،باشد بزرگتر حجاب چه هر  ، بنابراین .شود می پیدا ارز  با و گرانبها

 . است بهتر عنصر

 70گفتمان 

 برای انسان عمیق میل

  با خود هدف به رسیدن

 دادن گو   و قلب از پیروی

 .  درون ندای به

  می پرواز خا  جهت یک سوی  به خود های بال  روی بر پرندگان

  خود آرزوهای های بال روی بر باهو  های  انسان که  حالی در ،کنند

 .  کنند می  پرواز جهات همه از دور به

 71گفتمان 
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 مفهوم  و گیری نتیجه

 بکا  بکا  او  همکدردی  ،واقکع  در  .نبکود  دربکاری  شکاعر  موالنکا  .بیکان ککرد  اسکتادانهبکه طکور    را  نکو  زبکانی  خود  گفتارهای  در  موالنا

 .دارد  تعلکق  «سکواد  بکی  و  ناآموختکه  شکاعران»  سکنت  بکه  بیشکتر  اوو  بکود    پکایین  و  متوسکط  طبقکاتنبود بلککه بکا    ثروتمندان

 اسککالمی بافککت در ،بککردمی کککار بککه موالنککا کککه هککاییواژه از بسککیاری .اسککت روحککی تحککول فرآینککد بککه مربککو  او گفتارهککای

 .  دارند خود مسیحی  معنای  با متفاوت  بسیار  معنایی خود

 از بسککیاری .اسککت شککده آورده ترجمککه فرآینککد و شککاعران تطبیقککی مطالعککات در محککدودیت مرزهککای ،پککژوهش ایککن در

 و معنویکت از وسکیعی دنیکای ،پکژوهش ایکن مکرور بکا .انکد بکه شکون آمکده  شکسکپیرو    موالنکا  آثکار  بهتکر  درک  برای  محققین

 .  گیرد  می قرار بررسی مورد تصوف

 در  را  عطفکی  نقطکه  تکوان  مکی  ،فیکه  مکا  فیکه  کتکاب  انگلیسکی  بکه  فارسکی  ترجمکه  بکه  عملگرایانکه  نگکاهی  بکا  و  پژوهش  این  با

 یکک  ترجمکه  بعکدی  تکیثیرات  توانکدمی  محقکق  ککه  اسکت  ایکن  در  پکژوهش  ایکن  اهمیکت  .ککرد  مشکخ   فرهنک   یک  ادبیات

 هکای دوره متکون ترجمکه هنگکام ،بنکابراین .دقکرار دهک بررسکیمکورد  جامعکه یکک ادبکی  نظکام  بکر  را  المللکیبین  متنی  پدیده

 .  کنند  درک موضوعی نظر از  هم  و سبکی نظر از  هم را  ها  تفاوت این توانندب ممکن است مترجمان ،مختلف
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