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چکیده
مقمد الفراتی (6338ر6673م ،).مترجم و شاعر سوري ،گزیدهاي از غزلهاي اافظ را به زبان شرعر
ترجمه كرده است .وي با وجود آشنایی با زبان فارسری ،گراهی در فهرم ،دریافرت و انتیرال مفراهيم بلنرد
عرفانی خواجة شيراز موفق نبودهاست .این جستار سعی دارد بر اساس نظریة لفرور بره بررسری و ارزیرابی
دریافت معنایی مقمد الفراتی از الطالاات ،واژگان و تعابير عرفانی موجود در غزليات ارافظ بپرردازد
كه در پی آن براي مخاطب روشن می گردد كره متررجم بره زیبرایی مقترواي معنرایی كرالم شراعر را بره
مخاطب منتی كردهاست .با این اال ،در بيشتر موارد رخش ،ت ييرات و افزایشهاي اجتنابناپرذیر در
بازتوليد وي مشاهده میشود كه نه تنها خللی به درونمایة كالم شاعر ایجاد نکرده ،بلکه بر زیبایی سرخن
مترجم افزودهاست و مخاطب به این مهم دست مییابد كه ارائة تعادل ترجمهاي كام  ،آن هرم بره نظرم
كاري بس مشک و در مواردي نيز ناشدنی است.

واژگان کلیدی :تعاب،ر عرفانی ،آنبره لفور ،ترهم  ،فراتی ،حافظ ش،رازی ،غزل.
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مقدمه
آندره لفور در سال  6673ميالدي الرطالاات «نظریره» و «علرم» را در ترجمره بره كرار
گرفت و مشک نظري اللی در ترجمه را كامالً نمایان كرد .وي در میالرة «ترجمره :كرانون
رشد دانرش ادبری» ( 6673م ).برر ایرن براور اسرت كره تضراد آشرتیناپرذیر الرقاب تأویر
(هرمنوتيک) و اثباتگرایان جدید بر مبناي «سروء تفراهمی دوجانبره (خودخواسرته)» ایجراد
شدهاسرت .از ایرن رو ،برر آن اسرت كره نظریرههراي ترجمرة مبتنری برر رویکردهرایی رون
تأوی گرایانه به ترجمه ،رویکرد غيرعلمی و مبتنی بر فرضريات اسرت كره متعلرق بره سيصرد
سررال قبر هسررتند و از هررر لقرراظ بررا یافتررههررا و الررول جدیررد م ایرنررد .همچنررين ،رویکررد
اثبات گرایی منطیی نيز كه بررسی ادبيات را به بررسی زبان علوم طبيعی كراهش مریدهرد و
ایایق را بر مبناي دادههاي مقض و قواعد تطابق بنا میكند ،دانش ادبی را ارتیا نمریدهرد،
بلکه گرایش به افظ موضع نظري و عملی خود دارند كه همچرون سردي در برابرر عرضرة
نظریهاي كارآمد براي ترجمه عم میكند (ر.ك؛ گنتزلر.)63 :6838 ،
بنابراین« ،مطالعات ترجمه» كارش را با دعوت به قطع موقت پرداختن به تعریرف نظریرة
ترجمه آغاز میكند و بيشتر میكوشد گونگی روالهراي ترجمره را روشرن كنرد .در ایرن
رویکرد ،به جاي پرداختن به ا ّ مسائ مربو به ماهيت معنی ،به این امر توجه میشود كه
معنرری گونرره سررفر مرریكنررد .برجسررتهترررین ویژگرری ایررن روش آن بررود كرره تمایزهرراي
مقدودكننده اي نظير درست و نادرست ،لوري و پویا ،تقت لفظی و آزاد ،هنرر و علرم ،و
نظریه و عم اهميت خود را از دست دادهاند .ترجمه دیگر با الطالاات ادبی یرا غيرادبری
ناميده نمیشد ،بلکه اوزه اي بود كه این دو همزمان در آن دخي بودنرد و ایرن پرسرش بره
ميان آمد كه گونه فرایند ترجمه هم بر اثر ادبی (با تعریف مجدد آن در میام متن مبردأ) و
هم بر اثر انتیال یافته (با تعریف دوبارب آن در میام متن میصد )،تأثير میگذارد .هدف دیگر
مطالعه ،نه هستة معناي غایب بود و نه ساختهاي زبانی ژرف ،بلکه موضوع مطالعره يرزي
نبود مگر خود متن ترجمهشده (ر.ك؛ همان66 :ر.)688
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بیان مسئله
ترجمه به عنوان فرایندي پيچيده ،نياز به شناخت همهجانبة زبران دارد و شرناخت مرتن از
رهگذر واژهها براي رسيدن به معناي ظاهري و روبنایی آن شر وزم است نره كرافی .اگرر
شاعر یا نویسرنده اي عواطرف درونری و میصرود الرلی خرود را برا زبران عرفران و در وراي
واژگان بيان كند ،رسيدن به جان مایة كالم برراي متررجم كراري دشروار و ره بسرا ناشردنی
است .از این رو ،در مسير خود با الشهایی از جمله ناآشنایی با تعابير عرفانی و ثیي بودن
درك آنها مواجه میشود كه عبور از آنها و رسيدن به میصودِ سخن غيرممکن میشود و
در نتيجه ،معانی در انتیال به زبان میصد د ار ریزش میشود و در فرایند ترجمه ،بار معنایی
و شکلی كالم اوليه از دست میرود .بنابراین ،به نظر میرسد بازآفرینی اندیشههاي عرفرانی
براي مترجمی كه به دنبال ترجمة شعري برآمده كه بسرامد تعرابير عارفانره در آن شرمگير
است ،كاري بس دشوار میباشد.
دیوان غزليات اافظ شيرازي از جملة آثاري است كه كاربرد مفاهيم و واژگان عرفرانی
در آن بسامد باویی دارد:
«آشنایی عميق اافظ با امکانات معنایی كلمات ،به وي اجرازه مریدهرد ترا بره
همان اندازه كه از امکانرات لفظری كلمرات برراي ایجراد و تیویرت موسريیی شرعر
استفاده میكند ،در برقراري و ایجاد تنوع در تناسربهراي معنرایی نيرز سرود ببررد.
كمتر كلمه اي در دیوان اافظ مری تروان یافرت كره ظرفيرت ابهرام و ایهرامآفرینری
معنایی داشرته باشرد و ارافظ از آن اسرتفاده نکررده باشرد» (پورنامرداریان:6830 ،
.)680

از جمله برجستگیهاي زبان شعري اافظ كاربرد پربسامد تعابير و الطالااتی است كه
بدون آشنایی با آن ها ،دریافت میصود و مفهوم ایيیی شعر ممکن نيست .اتی «بسرياري از
كلمات و تعابير متداول در آثار سایر شاعران ،در دیروان ارافظ مفراهيم خالری دارنرد كره
درك آنها مفتاح گنجينة اشعار خواجه است» (مرتضوي.)8 :6830 ،
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از آنجا كه مترجم با توجه به نگرش خود یک اثر ادبی را میفهمرد و ترجمره مریكنرد،
شعر اافظ نيز براي خوانندگان و مترجمان خود این امکان را فراهم میآورد تا با زاویة دید
متفاوت غزليات او را بفهمند و ترجمه كنند .بنابراین ،مترجم گاهی از عهدب درك مضرمون
بيت برنمیآید و به تفسير ،تأوی و اذف و اضافههرایی مریپرردازد كره ریرزش و نارسرایی
معنایی متن را به دنبال دارد و گاهی با ترجمة تقتاللفظی مفهوم را پيچيده میكند و منجرر
به سردرگمی مخاطب مریشرود .از ایرن رو ،ظرافرتهرایی در معنری و مفهروم غزليرات وي
نهفتهاست كه در برخی موارد زمينهساز ارائة دیدگاههراي گونراگون شردهاسرت و دیروانش
ندین بار به زبانهاي مختلرف از جملره زبران عربری ترجمره شرده كره بررسری و نیرد ایرن
ترجمررههررا ضررروري برره نظررر مرریرسررد .مقمردبن عطرراءاهلل بررن مقمررود ،مشررهور برره فراترری
(6338ر 6673م ).شاعر و مترجم معالر عربری از جملره كسرانی اسرت كره اشرعار ارافظ را
ترجمه كردهاست« .وي در شهر دیرالزّور سوریه به دنيا آمد و تقصيالت خود را در األزهرر
دنبال كررد .در سرال 6660مريالدي از دانشرکدب الهيرات در رشرتة فیره فرارغالتقصري شرد»
(إمریر6669 ،م .)08 :.وي به رغم عمر طوونی و آثار فراوانی كه از خود به جا گذاشرته ،در
نزد بسياري از ادیبان و شاعران عربی ناشناخته ماندهاست.
«فراتی به مدت هارده سال بهتنهرایی و بردون تقصريالت آكادميرک ،زبران فارسری را
فراگرفت» (شواان6676 ،م )608 :.و آثار ارزشمندي را به عربی ترجمه نموده كه یکری از
آنها ،روائع مِن الشعر الفارسی است .مترجم در بخشی از ایرن اثرر برا دسرتی براز بره ترجمرة
گزیدهاي از غزليات اافظ پرداختهاست كه در آن ،عبارتهاي فراوانی را بره مرتن افرزوده
است ،یا اسلوب جملهها از خبري به انشایی و برعکس تبدی كردهاسرت و مریتروان گفرت
ت يير و رخشهایی در بازآفرینی وي مشاهده میشود.
بنابراین ،نگارنده در پژوهش ااضر به دنبرال بررسری و ارزیرابی ترجمرة وي از غزليرات
اافظ برآمده تا از این رهگذر براي مخاطب روشن شود كه گونره برار معنرایی واژگران و
تعابير به زبان میصد منتی شدهاست و آیا برگرردان متررجم از عهردب انتیرال درونمایرة مرتن
مبدأ برآمده یا اینکه بازتوليد فراتی با نارساییهایی همراه است.
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پرسشهای پژوهش
این پژوهش میكوشد به پرسشهاي ذی پاسج دهد:
 . 6فراتی در دریافت و انتیال مفهوم تعرابير عرفرانی زبران خواجره ره روشری را برهكرار
گرفتهاست
 . 0مترجم در فرایند ترجمه ،انتیال و بازسازي ساختار واژگران در قالرب جدیرد گونره
عم كردهاست

فرضیههای پژوهش
 .6نين تصور میشود كه فراتی در انتیال پيرام ،ترجمرة تقرتاللفظری را سررلواة كرار
خود قرار داده كه در این لورت ،مفهوم آن پيچيدهتر و مخاطب سردرگم شدهاست.
 .0به نظر میرسد دریافت و انتیال كام مضامين شعري اافظ به زبانی دیگر كاري بس
دشوار است و مترجم از عهدب انتیال دقيق مفاهيم ضمنی و تعابير عرفانی برنيامدهاست.

پیشینة پژوهش
دربارب ترجمة شعر اافظ و نيز نظریة لفور و كاربرد آن در ترجمة شعر فارسی و عربری،
پژوهشهایی لورت گرفتهاست؛ از جمله:
ر میالة «ميزان كارآمدي رهيافت هاي لفور در ترجمة شعر بين زبران عربری و فارسری» از
علرری بشرريري و اویررس مقمرردي در جسررتارهاي زبررانی (ر.ك؛ بشرريري و مقمرردي:6867 ،
066ر .)863نویسندگان در این میاله برآنند تا با معرفی این رهيافتهرا و پيرادهسرازي آن برر
ترجمة رباعیهاي خيام به فارسی و ترجمة شعر «عرن انسران» مقمرود درویرش از عربری بره
فارسی ،ميزان كارآمدي آن را در دو زبان عربی و فارسی بسنجند.
ر پایاننامة «بررسی استراتژيهاي بهكار رفته در ترجمة انگليسی اشرعار سرهراب سرپهري
بر اساس ار وب نظري لفور» كره از سروي ماهگر اماميران شريراز و بره راهنمرایی شرعله
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كالهی به سرال  6866در دانشرگاه آزاد اسرالمی واارد تهرران مركرزي دفراع شردهاسرت و
نویسنده در آن به بررسی الگوي پيشنهادي لفور و كارآمدي آن در سه ترجمرة انگليسری از
اشعار سپهري پرداختهاست (ر.ك؛ اماميان شيراز.)6866 ،
ر میالة «تلیی ابراهيم الشواربی و مقمد الفراتی مِن ال زل الثامن القافظ الشيرازي» نوشرتة
اجت رسولی و مریم عباسعلینژاد كه در كاوشنامة ادبيات تطبيیی (سرال هرارم ،شرمارب
 ،61زمستان  )6868اپ شدهاست .نویسندگان در این جستار به میایسة ترجمة غزل هشرتم
اافظ كه یکی به نثرر (شرواربی) و دیگرري بره نظرم (فراتری) اسرت ،پرداخترهانرد و ترجمرة
شواربی را به دلي نثر بودن آن ،رساتر دانستهاند.
بررسیها نشان میدهد كه تاكنون پژوهش مستیلی با مقوریت نید ترجمههاي فراتی از
اشعار اافظ با تکيه بر رویکرد لفور انجام نشدهاست و به شک خاد ،هري نویسرندهاي بره
نید و تقلي آثار فراتی در باب ترجمههاي وي از این زاویه ننگریستهاست.
بنابراین ،بر آن شدیم تا ترجمه هاي وي از غزليات اافظ را كره سرشرار از الرطالاات
عرفانی است ،به بوتة نید بگذاریم تا از این رهگذر ،ميزان موفیيت وي در انتیرال درونمایرة
سخن مشخص گردد و جاهایی كه فراتی در انتیال پيام به الش كشريده شردهاسرت ،برراي
مخاطب روشن شود.

 .1مترجم و متون ادبی
بدیهی است بررسی و نید ترجمة متون تنها از یک راه ميسّر نيست و ه بسا مترجمان برا
توجه به نوع متن و مخاطب مورد نظر خود میتوانند براي تأثيرگذاري بيشتر ،بازتوليد خرود
را به شيوههاي گوناگون بيافرینند .از این رو ،میتوان گفت «براي ترجمرة مترون ادبری ،سره
راهکار وجود دارد .روش اول ،انتیال همان واژه در بافت متن اللی به زبران میصرد كره بره
این روش ترجمة تقتاللّفظی گفته میشود .شيوب دوم ،انتیال معرانی بردون در نظرر گررفتن
بافت و شک جمله یا نظم كلمات ،و راهکار سوم ،بازآفرینی سربک شرعر بره گونرهاي كره
مترجم بتواند شربيه آن را جرایگزین نمایرد؛ بره عبرارتی ،یعنری تیليرد شراعر در وزن ،قافيره،
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تصاویر و معانی كه این بهترین روش براي ترجمة متن ادبی ،بهویژه شعر به شرمار مریآیرد»
(عنانی0888 ،م .)607 :.با این توضي ،.میتوان «عم ترجمه را همچون خراب كرردن یرک
بنا و انتیال مصال .آن به جاي دیگر براي ایجاد بنایی تازه دانست .ایرن در ارالی اسرت كره
تنها آگاهی از قواعد زبان میصد كافی نيسرت و قردرت ااضرار كلمرات ،خالقيرت و نگراه
هنري مترجم را میطلبد تا بتواند اجزاي انتیالیافته را به تناسب و برا نگراهی هنرري تركيرب
كند .اینجاست كه باید پذیرفت اگر كاشی یا آجري در اين خراب كردن شکست و یرا از
بين رفت (مث  :استعاره ،كنایه یا تعابير عارفانة خادِ زبان اول كه قابر انتیرال بره زبران دوم
نباشد) ،مترجم باید توان جانشينی استعاره ،كنایه یرا واژهاي لروفيانة خراد از زبران دوم را
داشته باشد» (شفيعیكدكنی .)38 :6868 ،اال اگر مترجمی غزليات ارافظ را بره زبران دوم
ترجمه كرده باشد ،این سؤال ذهن مخاطب را به خود درگير میكند كه آیرا در فراینرد ایرن
ویران كردن ،بناي اول و بازسازي آن در قالب جدید موفق بودهاست یا اینکه توانسته تمام
معانی را بیكموكاست به اوزب زبان میصد وارد سازد
بدیهی است هر اثري ،به ویژه غزلهاي اافظ« ،معانی پوشيدهاي دارد و در آن دالهایی
برگزیده میشوند كه بارِ معنایی خود را به هم قررض مریدهنرد ترا خواننرده را بره مفهرومی
خاد هدایت كند و ترجمه اي كه این ویژگی را نداشته باشرد ،در ایيیرت ،مرتن الرلی را
تقریف كردهاست» (مهديپور )1 :6836،و نتوانسته مقتواي معنایی زبان اللی را به زبرانی
دیگر انتیال دهد.
مشک دیگر مترجم این است كه در وادي شعر ،عينيتگرایی استعارهها ،عبارات كنایی
و الطالااتی كه بار مفهومی آنها ریشه در اندیشة عرفانی و فرهنگ یک مرز و بوم دارد،
در ترجمه غيرممکن است و عيناً در پيکررب شرعر بره زبران دیگرري نمریگنجرد و در فراینرد
ترجمه ،همگی بهآسانی ریزش میكنند .از این رو ،براي ایجاد انطباق و دسرتيابی بره تعرادل
ترجمه اي كام تسلط به اندیشه و فرهنگ زبانی مبدأ برراي متررجم امرري ضرروري اسرت.
بنررابراین ،نداشررتن پيشررينة ذهنرری و پررسزمينررة فکررري مررتن مبرردأ از جانررب مترررجم ،كرراهش
ارزشهاي علمی ،فرهنگی و بافت معنایی آثار ترجمهشده را به دنبال خواهد داشت .در این
زمينه گفته میشود:
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«مترجم قب از شروع بر كار ترجمه باید به زبانی كه میخواهد بره آن ترجمره
كند ،تسلط داشته باشد .اگر زبان مادري در برابر مترجم رام باشد ،بررایش سرخت
خواهد بود كه ترجمه اي مرورد اعتمراد ارائره دهرد .بنرابراین ،نوشرتهاش پریشران و
بیمعنا خواهد بود و فاقد پيامی با ار وب و هدف معينری خواهرد برود» (اسرن،
.)97 :6871

بر این اساس ،میتوان گفت اولين شر مترجمی كه در پی توليرد اثرر ادبری بروده ،ایرن
است كه «باید خود در خلق و تأليف ادبی ،ادیب ثابتقردم باشرد و تنهرا تسرلط برر دو زبران
مبدأ و میصد براي ارائة ترجمهاي موفق كافی نيست؛ راكره ادب ،روح ،اسرتعداد و سرليیه
است و این ویژگی اكتسابی نيست» (عوض ،بیتا.)06 :

 .2نظریة آندره لفور
پيروان رویکرد مطالعات ترجمه سعی برر آن دارنرد كره خرود را از تجویزهراي از پريش
تعيين شده و ت ييرناپذیر بركنار دارند و همواره آمادب قرار دادن خود در معرض ارزشريابی و
تقول باشند .این رویکردِ متنوع می پذیرد كه موضوع پژوهش يزي ت ييرناپرذیر در دنيراي
خارج نيست تا بتوان آن را به دسرت تقلير علمری سرپرد .همچنرين ،قبرول دارد كره نرين
موضوعی را نباید در ایيیتی شهودي و با شيوهاي عارفانه جستجو كرد .موضوع كار همران
خود ترجمهها هستند كه بنا بر تعریف ،ميانجیهایی هستند كه میتوان نظریههرایی از آنهرا
بيرون كشيد و هنرنماییهاي رایرج در عرالم ترجمره را در آنهرا نشران داد (ر.ك؛ گنتزلرر،
688 :6838رر .)686از ایررن رو ،آنرردره لفررور برره جرراي اینکرره برره سررراغ نظریررههرراي ادبرری و
زبانشناختی گذشته برود و آنها را در ترجمه بهكرار گيررد ،كرار را بررعکس كررد؛ بردین
معنی كه گفت ابتدا باید دید كه ترجمه ه مختصههایی دارد و آنگراه آن مختصرههرا را در
نظریة ادبی گنجاند .لفور از متمركرز شردن برر معنری و معرين كرردن مقترواي الرلی اثرر و
سرره الهضررم كررردن آن بررراي خواننرردب فرهنررگ میصررد ابررا دارد و نگرره داشررتن ابزارهرراي
آشناییزدایی را در ترجمه تجویز میكند و نانچه به نقروي امکران انتیرال ایرن ابزارهرا بره
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زبان دوم وجود داشته باشد ،وزم است كه مترجم آنها را در زبان میصد ابداع كند (ر.ك؛
همان.)680 :
آندره لفور ،در كتابش با عنوان ترجمة شعر ،هفت نوع ترجمه را بر اسب روششناسری
خاد ااكم بر ترجمه ،توليف مریكنرد .هرر یرک از ایرن ترجمرههرا بره امکانراتی ميردان
میدهد و بیية امکانات را از ميان میبرد .این هفت نوع ترجمه عبارتند از:
6ر ترجمة واجی در بازسازي ریشهشناختی واژههاي مرتبط بره یکردیگر و بازسرازي نرام
آواها كارآمد است ،اما معنی را از بين میبرد.
0ر ترجمة تقرت اللّفظری مقترواي معنرایی را ممکرن اسرت برسراند ،امرا غالبر ًا بره قيمرت
توضيقات اضافی و فدا كردن ارزش ادبی.
8ر ترجمة وزنی ااتماوً وزن را نگه میدارد ،اما معنی و نقو را دگرگون میكند.
0ر ترجمة نثري معنی را دگرگون نمیكند ،اما طنين شاعرانه را از آن میستاند.
9ر ترجمة قافيهدار آن نان زیر فشرار مقردودیتهرا قررار مریگيررد كره واژههرا معنراي
دیگري به خود میگيرند و اال كار ،متنی خستهكننده ،بيش از ارد مقترا و مالّنطیری
خواهد بود.
1ر شعر سپيد به دقت بيشتر و درجة براوتري از ادبری برودن دسرت مرییابرد ،امرا كرج و
كولگیهاي وزنی گسترش و درهمرفتگیهایی را برر مرتن تقمير مریكنرد كره غالبراً مرتن
ترجمه را با اطناب و نتراشيدگی همراه میسازد.
7ر تعبير ،شام روایت و تیليد ،موضوع را تیليد میكند تا متن را براي دریافت آسانترر
كند ،اما ممکن است این كار به قيمت لطمه خورن به ساختار و بافتار اال شرود .لفرور بره
این نتيجه می رسد كره میولرة هفرتم در انتیرال مقترواي مرتن كمتررین ضرایعات را دارد؛ بره
عبارتی ،وي ترجمهاي را ترجي .مریدهرد كره در آن سرعی مریشرود نیرش مرتن الرلی در
فرهنگ گيرنده معلوم و نیرش مروازي آن در سرنت زبران میصرد جسرتجو گرردد و از ایرن
طریق ،لورتی قياسپذیر خلق شود كه بتواند نیشی مشابه ایفا كند (ر.ك؛ همان.)600 :
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 .3بررسی ترجمة فراتی با تکیه بر رویکرد لفور بر ترجمه
«شراب تلج میخرواهم كره مرردافکن بُروَد زورش
مگررر یررک دم برآسررایم زِ دنيررا و شررر و شررورش»
(اافظ شيرازي.)608 :6839 ،
«أریررررردُ عیررررراراً ،تصررررردعُ الررررررأسَ مُةةةةةرةً
متررری ذقر رتُ منهرررا جرعةةةة ،غبرررت عرررن نفسررری»
(الفراتی ،بیتا.)016 :
با دقت در ترجمة فراتی روشن میشود كه خود را در معرض االت ،فضا و فراینردهاي
تفکر موجود در متن قرار دادهاست و نين برداشت میشود كه براي انتیال پيرام ،شراعر در
ترجمه راهبرد تعبيري لفور را برگزیدهاست؛ بدین گونه كه سرخن شراعر را دریافترهاسرت و
همان موضوع را تیليد كرده تا متن را براي دریافت سادهتر كنرد و میصرود شراعر را انتیرال
دهد.
گفتنی است لفور در ترجمه عیيده دارد:
« وظيفة مترجم دقيیاً این است كه متن مبردأ ،یعنری تعبيرر نویسرندب الرلی را از
موضوع كه به كمک گونه هاي مختلف بيان شدهاست و خوانندگان دیگر زبانهرا
با این گونهها آشنا نيستند ،از طریق دادن معادلهاي آنها در زبان ،مکران و سرنّت
دیگر به خواننده انتیال دهد و به ویژه بر این واقعيت بایرد تأكيرد شرود كره متررجم
براي تمام گونههاي موجود در متن مبدأ باید معادل بدهد» (گنتزلر.)608 :6838 ،

هر ند به نظر می رسد كه فراتی قادر نبروده در انتیرال دقيرق تعبيرر شراعر از طریرق ارائرة
معادل مناسب آن موفق ظاهر شود و به عبارتی نتواسته براي تمام گونههاي موجرود در مرتن
مبدأ معادل بدهد و این نارسایی در ترجمة تعبير «شرراب تلرج» برهوضروح پيداسرت كره «در
ادبيات لوفی عبارت اسرت از غلبرات عشریی كره وجرود اعتبراري لروفی را برهكلری از او
می گيرد» (نروربخش ،6870 ،ج)667 :6؛ راكره در زبران میصرد ،تعبيرر «دارویری تلرج» را
جایگزین آن نموده كه بازآفرینی وي را تا ادودي از ویژگی تعادل ترجمهاي مناسرب دور
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ساختهاست ،ولی در انتیال مقتوایی معنرایی توفيرق داشرتهاسرت؛ بره عبرارتی ،توانسرتهاسرت
منظور را منتی كند ،نه فیط گفتة شاعر را و دلي لقت این ادّعا ،مصرراع دوم بيرت اسرت
كه بهزیبایی مستی و بیخود شدن را به دنبال نوشيدن داروي تلج آوردهاست.
«عيررب رنرردان مکررن اي زاهررد پرراكيزهسرشررت
كررره گنررراه دگرررران برررر ترررو نخواهنرررد نوشرررت»
(اافظ شيرازي.)73 :6839 ،
«و تلررررررررررر ُ.بررررررررررراللّوم خليعررررررررررراً ،إذا
كنررررر رتَ أخرررررررا زهرررررررد ،فیرررررررد یُعررررر رذَرُ
ذنبرررررری الّررررررذي أاملرررررره ،لررررررم یکررررررن
عليررررررک فرررر ری اللّرررر روح غررررررداً ،یُسرررر رطَرُ»
(الفراتی ،بیتا.)060 :
فراتی در انتیال میصود شاعر فارسری ،دو روش تقرتاللفظری و روش قافيرهدار لفرور را
برگزیده است .هر ند بازسازي مترجم خالی از توضيقات اضافی و دستکاري نيست و ایرن
ارزش ادبی متن اللی را كاستهاست و از سویی نيز تالش نموده همانند متن الرلی ،ترجمرة
خود را میفّی نماید كه اال میيد بودن به نين ترجمهاي ایرن اسرت كره «آن نران زیرر
فشار مقدودیتها قرار میگيرد كه واژهها معناي دیگري به خود میگيرند و االر كرار،
متنی خستهكننده ،بيش از اد مقتا و مالّنطیی خواهد بود» (گنتزلر ،)600 :6838 ،ولری از
برگردان وي روشن است كه بر اساس رویکرد لفور ،درونمایرة كرالم شراعر را بره مخاطرب
منتی كردهاست .از سویی نيز وزم است به این مهم اشاره شود كه هر ند دو عنصرر الرلی
شعر ،یعنی موسيیی و عاطفه ترجمهناپذیر است ،ولی مترجم تالش نموده تا جایی كه امکان
دارد از نظر برونة زبان ،بازتوليد خود را به متن مبدأ نزدیک گردانرد ترا مخاطرب عرالوه برر
انتیال درونمایه ،از نظر موسيیی بيرونی نيز تفاوت شمگيري با متن اللی ااساس نکند.
در تقلي بيت باید گفت كه واژب «رند در ل ت به معنراي بریقيرد و و ابرالی اسرت و در
الطالح لوفيه ،رند كسی را گویندكه از آداب و رسوم خلق وارسته و از جهان و جهانيران
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بگسسته باشد .بهظاهر از اه مالمت اسرت و در براطن از اهر سرالمت» (نروربخش،6870 ،
ج .)808 :8در غير معنراي لروفی ،كسری را «رنرد» گوینرد كره نسربت بره قروانين اجتمراعی
بی اهميت باشد .در ادب عربی ،واژب «خليع» را در معناي دوم و غيرعرفانی به كار میبرنرد و
فراتی نيز آن را در معناي دوم یعنی غيرعرفانی بهكار بردهاسرت .ارال آنکره نمریتروان ایرن
ترجمة وي را نارسا و یرا نشرانة ضرعف متررجم در انتیرال مقترواي كرالم بره اسراب آورد؛
راكه عينيتگرایری نراب در ترجمره ،برهویرژه برگرردان شرعر ،مقرال و غيررممکن اسرت؛
نانكه لفور «عينيتگرایی ناب را كنار مریگرذارد و مریگویرد هري كرس نمریتوانرد از
ایدئولوژي خود فرار كند و در نتيجره ،رشرتههراي علمری مردعی عينری برودن را "فریبکرار"

میداند» (گنتزلر638 :6838 ،ر.)636
آشکار است كه دستيابی به مضمون مورد نظر خواجة شيراز تنها براي كسی امکانپرذیر
است كه با فرهنگ و اندیشة عرفانی وي آشنایی كافی داشرته باشرد؛ زیررا «ترجمره برا همرة
زیرساختهاي فرهنگی جامعه مرتبط است» (فض  ،بیتا .)088 :نانكه لفور معتید اسرت،
«با فراتر رفتن از تفسير و نگاه كردن به عواملی كره فرهنرگ از طریرق آنهرا بره آثرار ادبری
شک میدهد ،به سرعت به اهميت نیش "بازنویسان"ر منتیردان ،مترجمران ،گردآورنردگان
مجموعهها و تاریجنگاران ر پی خواهيم برد» (گنتزلر.)000 :6838 ،
«سرررراقی برررره نررررور برررراده برافررررروز جررررام مررررا
مطرررب بگررو كرره كررار جهرران شررد برره كررام مررا»
(اافظ شيرازي.)91 :6839 ،
«أضررررررررریء برررررررررالرّاحَ لررررررر ری كأسررررررر ری
أسررررررررراقی الررررررررررّاح ،كررررررررری أايرررررررررا
و یررررررررررا مطررررررررررربُ لرررررررررری غَررررررررررنِّ
و قررررررررر  :زُفَّرررررررررت لرررررررررک الررررررررردنيا»
(الفراتی ،بیتا.)887 :
با دقت در بازتوليد مترجم بهروشنی پيداست كه به شيوب ترجمة لفظری ترالش نمروده ترا
پيام شاعر را بیكم وكاست به مخاطب برساند و از این امر غاف بوده كه در مرواردي نرين
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ترجمهاي ممکن است «تمام بازآفریدب معنایی را در ارتبا برا نقرو بره طرور كامر از ميران
بردارد و مستیيماً این خطر را ایجاد كند كه بره دركناشردنی برودن منتهری شرود» (گنتزلرر،
 .)000 :6838از سوي دیگر ،خود را میيد بره ترجمرة میفّری نيرز مریدانرد كره در ایرن نروع
ترجمه ،ممکن است واژه ها معناي دیگري بره خرود گيرنرد و االر كرار تبردی بره متنری
مالّنطیی شود.
در سخن اافظ« ،جام ،به معنی كاسه و ظرفری اسرت كره در آن آشراميدنی نوشرند و در
الطالح ،دل عارف سرالک اسرت كره ماومرال از معرفرت اسرت» (سرجادي.)038 :6838 ،
فراتی در برگردان بيت ،واژب «كأس» را جایگزین كلمرة «جرام» نمرودهاسرت .ایرن در ارالی
است كه اگر كسی اندكی پيشينة ذهنری در فرهنرگ زبرانی خواجره داشرته باشرد ،برهخروبی
درمییابد كه میصود شاعر از واژب «جام» ،معناي ظاهري آن نيست .نين برداشت مریشرود
كه مترجم بهزیبایی میصود شاعر را دریافت كرده ،همران را بره زبران میصرد رسراندهاسرت.
دلي این ادعا نيز عبارت «كی أايا» است كه فراتی زنده بودن خود را در گرو نورانی برودن
دل میداند و این همان میصود شاعر است.
گفتنی است هر ند مترجم یک بيت مبدأ را در دو بيت آورده ،ولی باید اذعران داشرت
در بازپروري بيت به نوعی هنرمندانه واژگان را گزینش كردهاست تا یرادآور موسريیی مرتن
ي (الرف) را برار دیگرر در دسرتگاه زبرانی میصرد
اللی شود ،به ویرژه كره همران اررف رو ّ
بازتوليد نموده است تا مخاطب توازن آوایی را عينراً در ترجمرة او مشراهده كنرد .برهتقیيرق
می توان استنبا كرد كه مترجم عالوه بر اینکه درلدد انتیرال پيرام اسرت ،ترالش مریكنرد
ترجمهاش از نظر ویژگی سبکی در راستاي زبان مبدأ قرار گيرد و در واقع ،وفاداري نسربت
به زبان اول در بازتوليد وي كامالً ااساس میشود.
«گفررتم اي مسررند جررم جررام جهرران بينررت كررو
گفت افسوس كه آن دولت بيدار بخفرت»
(اافظ شيرازي.)77 :6839 ،
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«فیلررررتُ أعررررررشَ (جرررررم) ،أیرررررن جرررررامٌ
بررررره استعرضررر رت دنيررررراك ارتيرررررادا
فیررررررال :الَولةةةةةةة اليیظرررررری ،بقظرررر ری
لقرررررادي النّررر روم ،أسررر رلمت الیيرررررادا»
(الفراتی ،بیتا.)068 :
الطالح «جام جهاننما»« ،قلب عارف كام و باطن مررد ارق اسرت» (سرجادي:6838 ،
 )036و واژب «دولت ،در معنی ذوقی ،عنایت خداوند است» (همان.)861 :6838 ،
در بازآفرینی فراتی ،بدفهمی و رخشهایی مشاهده میشود كه علت آن ،ناآشرنایی برا
داده هاي فرهنگی زبان مبدأ است .بنابراین ،در گزینش معادلها براي گونههراي موجرود در
متن موفق نبودهاست و به عبارتی ،نتوانسته تعبير نویسندب الرلی را از طریرق دادن معرادل آن
به مخاطب میصد منتی كند .از این رو ،بره دلير نراتوانی وي و یرا ناهمراهنگی دو زبران برا
یکدیگر دست به توضي .و تفسير نامناسب و بیارتبا با متن مبدأ زدهاست كه االر آن،
ایجاد رخش در متن میصد اسرت و بره تأثيرناپرذیري مخاطرب از بازسرازي متررجم منجرر
شدهاست.
از سویی ،باید بيان داشت كه نبایرد وجرود ررخش را ر كره در واقرع ،نشران از نراتوانی
مترجم در انتیال پيام به زبان میصد است ر ابزاري تلیی كرد كه متررجم را بره جهر و عردم
وفاداري متهم كنيم ،بلکه برعکس ،باید گفت مترجمان بره « ررخش متوسر مریشروند ترا
بکوشند به رغم تفاوتهاي ميان دو زبان ،مقتواي اثر ادبی را وفادارانه به زبان دیگرر منتیر
كنند .به این ترتيب ،رخش نشاندهندب نارسایی در ترجمره نيسرت ،بلکره نشران از كيفيرت
زیبراییشررناختی مهمری در زبرران الر دارد» (گنتزلرر .)668 :6838 ،لفررور كره از مررتنهرراي
ترجمهشده استفاده می كند تا درك بهتري از راهبردهراي ذهنری ترجمره پيردا كنرد ،برر آن
است كه براي پيش بردن نين پژوهشی دقيیاً باید همين رخشها را بررسی كررد (ر.ك؛
همان.)096 :
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نکته اي كره نبایرد از نظرر دور داشرت اینکره ترجمرة شرعر نمریتوانرد از قبير برگرردان
تقت اللفظی باشد ،بلکه نيازمند نوعی بازآفرینی متن است كه در آن ،لطایف و ظرایف متن
اللی و جنبههاي زیباییشناختی و شاعرانة آن منتی شود تا خواندن ترجمرة شرعر همچرون
خواندن خود شعر تجربهاي لذتبخش باشد.
«مرررا در پيالررره عکرررس رخ یرررار دیررردهایرررم
اي بررری خبرررر ز لرررذت شررررب مررردام مرررا
(اافظ شيرازي.)91 :6839 ،
«ففررررررری الکرررررررأس ،ترررررررراءَي لررررررری
مُقيَّررررررررا مَررررررررن سَرررررررربی قلبرررررررری
أ یررررررررا مَررررررررن ،مررررررررا لرررررررره عِلرررررر رمٌ
بِلةةةةةةةةةة َ ةةةةةةةةوَة الشُّررررررررربِ»
(الفراتی ،بیتا.)887 :
واژب «پياله»« ،تعينهاي هستی است كه همره آینرة ارق هسرتند» (نروربخش ،6870 ،ج:6
 .)686عارف هي پدیدهاي را مستی و بیارتبا با خداوند نمیداند .در بيت مورد نظرر نيرز
شاعر از معناي ظاهري واژب «پياله» دور شدهاست و «هسرتی را همرراه برا همرة كائنرات اراده
كردهاست» (همان.)686 :
با دقت در ترجمة فراتی ،این مهم اال میشود كه بازتوليرد وي زیبرایی معنرایی مرتن
اللی را از دست دادهاست و به عبارتی ،مفهوم اللی بيت ریرزش كررده ،متررجم از عهردب
وجوه فرهنگی و زبانی متن مبدأ برنيامدهاست؛ به سخن دیگر ،زیرساخت كالم شاعر كه برر
تعابير عرفانی استوار است ،در فرایند ترجمه به منزلة دستاندازي است كره او را از رسريدن
بره میصررود الررلی بازداشررته اسررت .از ایررن رو ،برره شرريوب ترجمررة لفظرری مقتررواي معنررایی را
رساندهاست ،اما بازتوليد وي با توضيقات اضافی و از بين بردن ارزش ادبی همراه اسرت .برا
این اال ،ون مبناي كار پژوهش ااضر بر رویکرد نظریة لفور قرار گرفتهاست ،نمریتروان
انتظار داشت كه برگردان مترجم عيناً مطابق متن مبدأ بازسازي ،و تعادل ترجمرهاي كامر و
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بدون نیص ایجاد شود؛ زیرا نانكه پيش از این بيان شد ،آندره لفور «عينيتگرایی ناب را
كنار میگذارد و میگوید هي كس نمیتواند از ایردئولوژي خرود فررار كنرد و در نتيجره،
رشتههاي علمری مردعی عينری برودن را "فریبکرار" مریدانرد» (گنتزلرر638 :6838 ،رر.)636
بنابراین ،نباید بر فراتی خُرده گرفت كه را بازآفرینی وي عيناً تابلویی از همران مرتن اوليره
نيست.
به نظر میرسد فراتی باید به دنبال معادلهرایی پویرا در زبران میصرد مریبرود كره ارزش
معنایی و فرهنگی زبان اللی را نادیده نگيرد و آن را كمرنرگ جلروه ندهرد؛ زیررا متررجم
«تنها به عنوان خوانندهاي نيست كه با هدف خدمت به مخاطبرانی كره نسربت بره زبران مبردأ
ناآشنا هستند ،متنی را از زبانی به زبان دیگر منتی كنرد ،بلکره در اکرم خواننردهاي خرالق
است كه متنی از فرهنگی خاد را به فرهنگری دیگرر منتیر مریكنرد .وي بره عنروان یرک
خوانندب متمایز متن و یک دریافت كننده باید با همة آنچه متن الرلی آن را در برر گرفتره و
اااطه كرده ،آشنا باشد؛ به عنوان مثال ،با زندگی نویسنده ،نوع متن ،ساختار ،زبان ،فرهنگ
و سبک شعري وي آشنایی كام داشته باشد و قبر از شرروع تفسرير ،از معرانی خراموش و
ضمنی در متن براي فهم درونمایة متن و انتیال آن به زبران میصرد كمرک بگيررد» (مررابط،
0886م .)99 :.در این زمينه آمدهاست:
« ترجمة ادبی تنها یک فرایند مکانيکی لرف نيست كه از راه تبردی واژگران
مفرد زبان مبدأ به واژگان مفرد زبان میصد ،یا تبدی یک تعبير اجنبری بره عبرارتی
عربی پایان یابد ،بلکه آن بازآفرینی مجدد متن ادبی در زبان میصد اسرت .درسرت
است كه در هر اثر ادبی همواره اسم نویسندب مبدأ روي آن ارک مریشرود ،ولری
این موضوع يزي را عوض نمی كند و واقعيت این است كره متررجم در ایرن اثرر
ادبی به مهاجرت نوآورانهاي پرداخته ،شاهد تولدي نو در یک زبان جدیرد اسرت»
(عبده6669 ،م.)690 :.

بنررابراین ،انتیررال مضررمون شررعر بایررد در قالررب نزدیررکترررین شررک لررورت پررذیرد و
عميقترین تأثير را داشته باشد.
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«سخن عشق نه آن است كه آید به زبران
ساقيا می ده و كوتاه كرن ایرن گفرت و شرنود
(اافظ شيرازي.)77 :6839 ،
«فيررررا سرررراقی القميررررا ،هرررراتِ كأسرر راً
و جنررررررب مسررررررمعی الهَررررررذَر المعررررررادا
فرررر ر ن العشررررررق ،و ییرررررروي بليرررر ر
علرررررری التعبيرررررررر عنررررررره ،و إن أجرررررررادا
(الفراتی ،بیتا.)068 :
«سرراقی بيررار برراده و بررا مقتسررب بگررو
انکار مرا مکرن كره نرين جرام جرم نداشرت»
(اافظ شيرازي.)91 :6839 ،
و قرر ر أیّهررررا السرررراقی ،لِمُنکررررر االنررررا
اُبينررررا بجررررام ،مررررا ادیرر ررَ علرررری (جَرر رمِّ)»
(الفراتی ،بیتا.)887 :
واژب «ساقی» در ادبيات عرفانی «گاه كنایه از فياض مطلق است و گاه بره اسرتعاره مرشرد
كام از آن اراده كردهاند» (سجادي.)090 :6838 ،
اافظ كه منش لوفيانة وي در عرلة ادبيرات زبرانزد عرام و خراد اسرت .در دو بيرت
مذكور ،واژب «ساقی» را به استعاره آورده ،برراي «پيرر مرشرد» كره سرالکان را مسرت از براده
عشق میكند .شاعر بدین شک غزل عرفانی خود را زیبا و پربار جلوه میدهد .بنرابراین ،بره
باور نگارنده مترجم در انتیال اندیشه و درونمایرة سرخن طبرق نظرر لفرور «بایرد برا دادههراي
فرهنگی مسلم و شيوه و راهبردي كه این دادهها بر زندگی مردم تأثير میگذارنرد ،سرروكار
داشته باشد» (گنتزلر .)008 :6838 ،از این رو ،همان طور كه پيش از این بيان شد ،با تکيه برر
رویکرد لفور در ترجمة فراتی باید فراتر از تفسير قردم برردارد و توجره خرود را بره عرواملی
معطوف دارد كه فرهنگ به واسطة آنها به آثار ادبی شک میدهد.
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گفتنی است در ترجمه ،اغلب هدف مترجم آفرینش متنری اسرت كره از ايرث شرک و
مقتوي شبيه متن اللی است؛ یعنی به دنبال مطابیت هر ه بيشتر و نزدیکتر زبان میصد برا
زبان مبدأ است .در نتيجه ،واژگرانی را برمریگزینرد كره مروازي و در راسرتاي زبران الرلی
هستند .مقمد الدیداوي این موضوع را نين شرح دادهاست« :ترجمه ،یعنی آوردن قالرب و
فرمهایی كه منجر به توليد معناي متن اللی شود ،به گونهاي كه مجموع قالبهراي معنرایی
در زبان میصد به تبعيت از قواعد نقوي و اعرابی زبان مبدأ با مجمروع قوالرب معنرایی زبران
مبدأ مطابیت داشته باشد» (الدیداوي0880 ،م.)038 :.
یادآوري میشود كه در بررسی بيت ،وجود رخش در متن ترجمه امري طبيعی اسرت؛
این بدین دلي است كه:
« هر رویکرد جدي و منسجم به ترجمه ،تجلی اللی خود را در ررخشهراي
بيان ،انتخاب ابزارهاي زیباییشناختی و جنبههاي معنایی اثرر پيردا مریكنرد .بردین
ترتيب ،انتظار وجود برخی ت ييرات در ترجمه طبيعی اسرت؛ زیررا مسرئلة همرانی و
تفاوت در میایسه با ال ِ هرگز بدون مانده ،ا نخواهد شد .همانی تنها مشخصرة
روشن كنندب ارتبا نيست .نانچه نيروي عوام تاریخی و نراممکن برودن تکررار
عم ترجمه را به عنوان فرایندي خالق در نظر داشته باشيم ،اجتنابناپرذیري ایرن
نتيجهگيري آشکار خواهد شد» (گنتزلر.)668 :6838 ،

نکتة دیگري كه در بازتوليد فراتی نمایران اسرت ،گرزینش دو واژب هرموزن و هرمقافيره
(أجادا و معادا) در زبان میصد است تا بدین وسيله موسيیی و برجستگی شعري خود را براو
ببرد.
«عهد و پيمان فلک را نيسرت نردان اعتبرار
عهررد بررا پيمانرره بنرردم شررر بررا سرراغر كررنم»
(اافظ شيرازي.)670 :6839 ،
«مررررا لمثلرررری أيُّ اعتمرررراد علرررری الررررده
ر ،فکررررررم كرررررران م ریررررررا ،مجتااررررررا
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فلهررررذا عیررررردت عهررررردي مرررررع الکرررررأ
س ،و االفرررتُ ر مررررا اييررررت ر الرااررررا»
(الفراتی ،بیتا.)006 :
در باب «پيمانه» گفته شده كه «این واژه در ادبيرات لروفی بره معنری دل عرارف اسرت؛
يزي كه در وي مشاهدب انوار غيبی كنند» (نوربخش ،6870 ،ج .)688 :6در توضي .و نیرد
این بيت وزم است اشاره نمایيم كه ترجمة متن ادبی «شام تقلي مرتن و تفسرير آن اسرت؛
تفسيري كه به دنبال استخراج عوام پنهان و پوشيدهاي است كه مفهوم مرتن را برهلرراات
آشکار نمی كند و این بستگی به توانایی مترجم در فهم متن ،تعام و همزیستی برا آن دارد»
(بيوض6660 ،م.)80 :.
گفتنی است ترجمهاي در انتیال پيام موفق است كه بنمایة متن مبردأ را دریافرت كنرد و
در واقع:
«ترجمة ادبی تنها به انتیال معناي الفاظ مقدود نمیشود ،بلکه از آن فراتر رفته ،به كُنه و
بن مایة متن اللی نيز می رسد و ترأثيري را كره نویسرنده در نظرر داشرته ،در خواننرده ایجراد
می كند .بنابراین ،مسل .بودن مترجم بره شرناخت زبرانی كرافی نيسرت و وي بایرد مسرل .بره
شناخت ادبی و نیدي نيز باشد و عالوه بر این باید به فرهنگ و اندیشرة نویسرنده نيرز تسرلط
كافی داشته باشد» (عنانی6667 ،م .)1 :.از بازآفرینی مترجم نين برداشت مریشرود كره برر
اساس نظریة لفور در انتیرال مفهروم بيرت بره ررخش متوسر شرده ،ترا بکوشرد علریرغرم
تفاوتهاي ميان دو زبان ،مقتواي متن را وفادارانه بره زبران میصرد انتیرال دهرد .از ایرن رو،
رخش و ناتوانی مترجم در انتیال و معادلگزینی دقيق تعابير و واژگان را نمریتروان نشرانة
عدم توانایی یا نارسا یی بازتوليد وي بره شرمار آورد؛ راكره مترون ادبری سرشرار از عنالرر
فرهنگی هستند و مترجم باید با دادههاي فرهنگی و شيوهاي كه این دادهها بر زنردگی مرردم
تأثير میگذارند ،سروكار داشته باشد .در نتيجه ،وجود برخری ت ييررات و ررخش در زبران
میصد ،امري بردیهی و اجتنرابناپرذیر اسرت .االر اینکره از برگرردان فراتری نيرز نرين
برمیآید كه تفسير ،توضي .و رخشهاي وي و به طور كلی ،ت ييرات و افزایشهرایی كره
در بيت ایجاد كرده ،نه تنها الیاگر ضعف و ناتوانی وي نيسرت ،بلکره بازترابدهنردب ترالش
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مترجم است كه امانتداري نسبت به متن اوليره افرظ شرود و خدشرهاي در میصرود و پيرام
شاعر ایجاد نگردد و ه بسا گزافه نباشد كه نين ترجمهاي میتواند راهرواري باشرد برراي
رسيدن به میصد نهایی كه همان بنمایة سخن خواجة شيراز است.
«دمی با غم به سر بردن ،جهان یکسر نمریارزد
به می بفرروش دلرق مرا ،كرز ایرن بهترر نمریارزد»
(اافظ شيرازي.)688 :6839 ،
«مررررا ملرررکُ دنيرررراكَ ،أو مجررردٌ تُعَرررزُّ برررره
عنررررردي ،یعرررررادل إیالمررررری و تصررررردیعی!!
و لرررريس سررررربعونَ عامرررراً ،تَسرررررتبي ُ.بهرررررا
مُلررر رکَ الوجرررررودِ ،تُسررررراوي غررر رمَّ أُسررررربوع
فَبِررررع إذن دَلیَرر رکَ البررررالی ،بکررررأسِ طِررررال
واكفُرررف عنرررادَكَ ،عرررن نیررردي ،و تیریعررری»
(الفراتی ،بیتا.)070 :
كلمة «می»« ،ذوق و اشتياقی را گویند كه بر اثر یاد اق در دل لوفی پيردا شرود و او را
سرمست گرداند» (نروربخش ،6870 ،ج .)683 :6ایرن واژه در زبران شرعري عرفرا كراربرد و
بسامد باویی دارد .اولين نکتهاي كه مترجم باید بدان توجه داشته باشد ،این است كره نبایرد
متن اللی را تنها بر اساس مقتواي ل وي و زبانی ترجمه نماید و یا اینکه فیرط رالشهراي
لفظی آن را شناسایی كند ،بلکه «باید به این مهم توجه داشته باشرد كره در برابرر متنری قررار
گرفته كه باید آن را بفهمد و درك كند و بين آنچه فهميده و روش بهكارگيري لفظ رابطره
برقرار سازد و به دنبال آن ،مناسب ترین الفاظ را ر الفراظی كره همران معنری مرتن مبردأ را بره
مخاطب منتی سازد ر در زبان میصد برگزیند» (مصطفی0866 ،م.)90 :.
فراتی میصود را دریافت و تالش نموده به گونهاي ترجمة خود را ارائه دهد كره برا مرتن
اللی و نیش آن همسو باشد و نزدیکترین معادل را در زبان میصد برگزیند ترا برازآفرینی
وي نزد مخاطب ،نارسا و دركناشدنی نباشد .از این رو ،گفتنی اسرت «ترجمره تنهرا زمرانی
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كام است كه هم ارزش ارتباطی مرتن الرلی و هرم عنالرر زمرانی ،مکرانی و سرنّتی آن را
بتوان در قالب نزدیکترین معادلهاي ممکن در زبان میصد ریخت» (گنتزلر.)680 :6838 ،
در این بيت ،مترجم واژب «طالء» را كه در زبان عربی به معنی «شراب» اسرت ،برگزیرده،
سعی كرده مقتواي كالم را به مخاطب منتی نماید و براي دستيابی به این مهم ،بره تفسرير و
توضيقات اضافی پرداخته است؛ راكه وجود وزن و قافيه وي را در تنگنا قرار دادهاسرت و
مجبور به اضافه كردن جمالت و تعابيري شده كه هي نشانی از آن عبرارات در مرتن الرلی
مشاهده نمیشود.
«من نه آن رندم كه ترك شراهد و سراغر كرنم
مقتسب داند كه مرن ایرن كارهرا كمترر كرنم»
(اافظ شيرازي.)670 :6839 ،
«لسرررررت ذاك الخليرررررعَ ،اتررررری أجرررررافی
اررررررين أمسرررررری القبيرررررربَ واألقرررررردااا
و اميرررررررري مرررررررادام یعررررررررف ارررررررالی
فلمرررررررررراذا و أعلررررررررررن األفرااررررررررررا »
(الفراتی ،بیتا.)007 :
واژب «شاهد در ل ت به معنی ااضر اسرت و در الرطالح لروفيه ،عبرارت از آن يرزي
است كه در دل انسان ااضر میباشد و یاد آن بر دل غالرب اسرت» (نروربخش ،6870 ،ج:6
 )081و «ساغر ،دل لوفی را گویند و گاهی از او سکر و شوق مراد دارند» (همان.)66 :
متررجم در برگررردان واژگران كليرردي و معنرادار «شرراهد»« ،سراغر» و «رنررد» ،شريوههرراي
متفاوتی بهكار بردهاست .وي در انتیال مفهوم اللی اافظ از كلمة «ساغر» موفق برودهاسرت
و تعادل ترجمهاي زیبایی برقرار كرده ،ولی نانچه مشاهده میشود ،در برگردان معنایی دو
واژب دیگر ندان موفق نبرودهاسرت و رون بره مفهروم عرفرانی واژب «سراغر» دسرت نيافتره،
بهنا ار معرادل لفظری آن را برراي مخاطرب میصرد گرزینش نمرودهاسرت .در واقرع ،وي برا
گزینش معادل لفظی به سمت ترجمة تقتاللفظی قدم نهرادهاسرت و نانچره مریدانريم ،در
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این شيوب ترجمه «معادلهاي كليشره اي كراربرد بيشرتري دارنرد؛ زیررا در ایرن نروع ترجمره،
مترجم معناي اولية كلمات را به عنوان معرادل انتخراب مریكنرد» (ناظميران .)66 :6837 ،در
نتيجه ،براي آفرینش معرادل هراي جرذاب و همسرو برا میصرود مرتن ،ترالش ذهنری بيشرتري
نمیكنرد .نران كره در برازآفرینی فراتری نيرز مشراهده مریشرود ،معرادل لفظری «اقرداح» را
جایگزین لفظ «سراغر» نمرودهاسرت و بردین گونره تعرابير عرفرانی در برازپروري وي ارزش
معنایی خود را از دست دادهاست .با این اال ،نمیتوان بازتوليد وي را كرامالً نارسرا و فاقرد
تأثيرگذاري دانست؛ راكه « ترجمه بره هرر لرورتی كره درآمرده باشرد ،براز هرم مریتروان
لورت هاي دیگري ،نه بهتر یا بدتر ،بلکه لررف ًا متفراوت برا آن عرضره كررد و ایرن امرر بره
بوطيیاي مترجم ،به انتخابهاي آغازین او و مراالی بستگی دارد كه در آن ،دو زبان به هم
قف میشوند و سيري آغاز میشود كه مسيرش نه متعلق به زبان مبدأ و نه از آنِ زبان میصد
است ،بلکه منطیهاي مقو ميان آنهاست (ر.ك؛ گنتزلر .)60 :6838 ،نتيجرة دیگرري كره از
بازپروري فراتی برداشت میشود ،زیباییشناسی سبکی اسرت كره برا برهكرارگيري واژگران
هموزن و همقاف يه (أفرراح و اقرداح) بازتوليرد خرود را از لقراظ برونرة زبران بره مرتن الرلی
نزدیک ساخته است؛ راكه به تبعيت از زبان خواجه ،واژگانی را در پایان دو بيت برگزیرده
كه در وزن و رويّ مشترك هستند.
«جان علوي هوس اه زنخدان تو داشرت
دست در الیة آن زلف خم انردر خرم زد»
(اافظ شيرازي.)008 :6839 ،
«رغبرررررت برررررالهبو رواررررری لبئرررررر
ذات عُمرررررررق ،بخررررررردّك الفررررررروَّاح
فثنتهررررررررا ذفابترررررررراك ،فضررررررررلَّت
مِررررن عِیرررراد بهررررا ،طریررررق النَّجرررراح»
(الفراتی ،بیتا.)078 :
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زنخدان« ،لطف مقبوب است ،اما قهرآميز كه سالک را از اه جاودانی به اه ظلمرانی
اندازد» (نوربخش ،6870 ،ج.)10 :6
در تقلي و بررسی بيت ذكر این مطلب وزم اسرت كره ترجمره در وسرط لرقنه اجررا
میشود ،برخی از بدفهمیها و رخشهایی را كه نسبت به متن الرلی لرورت مریگيررد،
میتوان مشخص و تقلي كرد .از این رو ،با دقت در بازآفرینی فراتی نيز بهروشنی پيداست
كه براي انتیال پيام شاعر ،دست به رخش ،ت ييرات و اذف و اضافاتی زدهاست تا از ایرن
رهگذر ،میصود متن اللی را به مخاطب برساند .گفتنی است متررجم خرود را بره برگرردان
قافيهدار ملزم كرده است و با این روش ،هر ند در انتیال درونمایة كالم موفرق ظراهر شرده،
اما به نظر میرسد بازسازي وي براي مخاطب ،جذابيت و ارزش ادبی متن اللی را ندارد.
با دقت در بازپروري فراتی روشن میشود كه گذر از معناي نزدیک واژگان و عبرارات
براي مترجم مقیق نشدهاست .به نظرر مریرسرد آميختگری فرهنرگ و زبران ارافظ الشری
بزرر و ا نشدنی براي فراتی به شمار میآمدهاست .برا اینکره زبران فارسری را بره نيکری
فراگرفته ،بر آن مسلط بوده ،ولی از عهدب دریافرت و ترجمرة كامر عبرارات مرتن برنيامرده
است .در نتيجه ،در معناي ظاهري الفاظ توقرف كرردهاسرت و تصراویري در بازتوليرد خرود
افزوده كه در متن اللی این تصاویر دیده نمیشود.
از طرفی ،توليد عبارت «بالهبو رواری» در بيرت نشرانهاي اسرت كره دولرت برر همران
معناي مورد نظر اافظ از واژب «زنخدان» دارد .بنابراین ،نشانههرایی كره رابطرة دال و مردلول
در آنها بر اساس شباهت است ،گویاترین نشانه براي توليف تجربيات عرفانی است؛ زیررا
این نوع نشانهها ،نیش و كاركردي فراتر از یک كلمره و عبرارت دارنرد و معمرووً بره طرور
ضمنی مدلولهاي خود را توليف و تفسير میكنند.
نين برداشت می شود كه بر فراتی ر به عنوان یرک متررجم ر فررض اسرت برراي انتیرال
میصود شاعر در ابتدا دولت هاي ثانویة زبان وي را كشف كند تا بتوانرد برين مرتن الرلی و
خواننده تعام ایجاد نماید ،به گونرهاي كره ترجمرة وي همران تأثيرگرذاري زبران ارافظ را
داشته باشد.
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«خال مشکين كه بدان عارض گندمگون اسرت
سرّ آن دانه كره شرد رهرزن آدم ،برا اوسرت»
(اافظ شيرازي.)97 :6838 ،
«حبةةةةةةة الیمررررر .الّتررررری فررررری خررررردّه
ضررررررللت آدم مررررررذ ألررررررف ،بررررررألف
هررررررررو یرررررررردري سرررررر ررّها ،و عررررررررالم
ارررررار ،و یعررررررف نصرررررف اررررررفِ»
(الفراتی ،بیتا.)006:
خال مشکين« ،در فرهنگ و ادب لوفی ...بر معنی عرالم غيرب آمردهاسرت» (سرجادي،
 .)887 :6838كالم اافظ سرشار از مفاهيم بلند عرفانی است كه ذهن مترجم برراي گرذر از
این واژگان باید دستمایة تعاریف و مفاهيم عرفانی داشته باشد تا به مدلول مورد نظرر شراعر
پی ببرد ،ولی از ترجمة فراتی پيداست كه در بازتوليد و معرادلسرازي ،تعرابيري را گرزینش
نموده كه نیش اللی زبان مبدأ را به نمرایش نمریگرذارد و از تأثيرگرذاري برازآفرینی وي
كاستهاست .بنابراین ،وجود تعبير عارفانه و درهم تنيدگی سخن اافظ برا فرهنرگ و اندیشرة
عرفانی كه اال تجربيرات وي اسرت ،كشرف معنراي میصرود را برراي متررجم دشروار ،و
دستيابی به ویة زیرین متن را تا اندازهاي غيرممکن ساختهاست .بنابراین ،در برگرردان خرود
جانب نویسنده را گرفتهاست و تالش نموده با ترجمة تقتاللّفظی تا ارد امکران نسربت بره
متن اللی امين باشد؛ به سخن دیگر ،كاربست تعابيري كره معنراي مرورد نظرر آن در پشرت
پردب معناي ظاهري نهفتهاست ،كار را برراي متررجم دشروار سراخته كره در واقرع ،بره منزلرة
واسطه اي است تا فرهنگ و اندیشة متن مبدأ را كام و رسا به قلمروي زبران میصرد منتیر
كند .در نتيجه ،در رساندن پيام و مقتواي كالم به ل زش افتادهاست.

نتیجهگیری
6ر در بيشتر موارد ،فراتی الطالاات و تعابير عارفانه را بره روش تقرتاللّفظری ترجمره
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كرده است و با این روش ،در تالش بوده بار معنایی كالم اوليه افظ شود ،هر نرد بازتوليرد
وي با رخشها و توضيقات اضافی همراه است.
0ر مترجم به دلي ناآشنا بودن با فرهنگ و الطالاات عرفانی در ایجاد تعادل و انطبراق
متن بازسازي شده با زبان اللی ،با الش مواجره شردهاسرت و در نتيجره ،برگرردان وي در
فرایند ترجمه فاقد ال مهم ضرورت افظ و رعایت هویت و زبان ویژب مرتن مبردأ اسرت،
به ویژه كه ترجمه به انتیال زبانی لرف از یک زبان به زبان دیگر مقردود نمریشرود ،بلکره
بيشتر به دنبال غنیسازي فرهنگی است؛ فرهنگی كه در تعيين ارزشهاي معنایی زبران مبردأ
سهيم است.
8رر ایررن ترجمرره برگردانرری اسررت كرره بره سررياق ابيررات و معررانی ضررمنی واژگرران پایبنررد
بودهاست ،ولی به لقاظ لوري (مثالً به لقاظ رعایت تعداد ابيات ،اسرلوب جملرههرا و جرز
اینها) نيز از شعر اللی فالله گرفتهاست.
0رر برا تکيره بررر رویکررد لفرور نمریتروان ترجمرة فراترری را در مرواردي كره ت ييرررات و
رخشهایی نسبت به متن اللی در آن دیده میشود ،نارسا به شرمار آورد ،بلکره ره بسرا
این ت ييرات ،اضافات و رخشهایی كه در آن اعمال شده ،بردین منظرور بروده كره شراعر
تالش كرده نسبت به مقتواي معنایی مرتن الرلی وفرادار باشرد و از ایرن رو ،گریرزي از آن
نبودهاست.
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