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Abstract
Khayyam's quatrains contain fundamental questions about man and existence that have attracted the
readers’ attention and caused them to translate into many languages. Mohammad Noureddine is one of
the translators who have translated Khayyam's quatrains into Arabic. He has sometimes undergone
deforming changes based on the beliefs and ideas in his society in transmitting the concepts of quatrains
to Arabic. Antoine Berman emphasizes that the translation of any foreign text should keep its
strangeness in the target language, and any deletion, addition, or change should be considered as the
distortion of the original text. This paper adopts a descriptive-analytical method to analyze the
deforming tendencies in Mohammad Noureddine's translation of Khayyam's quatrains based on
Antoine Berman's theory and examines seven deforming tendencies, which are rationalization,
clarification, redundancy, boastfulness, qualitative weakening of the text, quantitative weakening of the
text and destruction of the subtextual semantic network to determine the degree of Mohammad
Noureddine's adherence to the source text and his success in conveying concepts and meanings.
Findings indicate that the translator weakens the quantity and quality of the text by avoiding translating
some words or choosing an equivalent that does not reach the level of the source word in terms of
semantic richness, and he has tried to rationalize by changing the structure of sentences and punctuation.
It has turned to clarification and boastfulness by adding explanations to the text and the tendency to
beautify the destination text. Moreover, he has used his mystical and social thoughts in it through the
changes in meanings and concepts.
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رباعيات خيام دربرگيرنده پرسشهاي اساسی دربارد انسان و هستی است كه توجه مخاطبان را به خود جلب
كرده و باعث شده تا به زبانهاي ب سياري ترجمه شود .محمد نورالدین از مترجمانی ا ست كه رباعيات خيام
را به زبان عربی ترجمه كرده ا ست .وي گاهی متأثر از باورها و اندی شههاي موجود در جامعة خود در انتقال
مفاهيم رباعيات به عربی به تغييرات ریخت ش نانه روي آورده ا ست .آنتوان برمن تأكيد دارد كه در ترجمة
هر متن بيگانه باید حالت غریبگیاش در زبان مقصد را حفظ كرد و هرگونه حذف ،اضافه و یا تغيير در آن،
تحریف متن اصههلی بهشههمار میرود .این جسههتار با روش توصههيفی -تحليلی به واكاوي گرایشهاي ریخت
ش نانه در ترجمة محمد نورالدین از رباعيات خيام براساس نظریة آنتوان برمن پرداخته است و هفت گرایش
ریختش ن كه عبارتاند از :منيقیسازي ،واضحسازي ،اطناب ،تفاخرگرایی ،تضعيف كيفی متن ،تضعيف
كمی متن و تخریب شههب ة معنایی زیرمتنی را بررسههی كرده تا ميزان پایبندي محمد نورالدین به متن مبدأ و
موفقيت وي در انتقال مفاهيم و معناي كلمات را م شخص كند .یافتههاي پژوهش ن شان میدهد كه مترجم با
ترجمه ن ردن بعضههی از كلمات یا انتخاب معادلی كه از لحاظ غناي معنایی به سههيح واژه مبدأ نمیرسههد،
باعث تضعيف كمی و كيفی متن شده و با تغييراتی كه در ساختار جمالت و عالئم نگارشی به وجود آورده
به منيقی سازي دست زده و با افزودن توضيحاتی به متن و گرایش به زیباسازي متن مقصد به واضحسازي و
تفاخرگرایی روي آورده و با تغييراتی كه در معنا و مفاهيم ایجاد كرده ،اندی شههاي عرفانی و اجتماعی خود
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مقدمه
مترجم نقش ب سيار مهمی را در انتقال اف ار و اندی شهها و ارتباط ادبی و فرهنگی بين جوامع
برعهده دارد .او با ارائة ترجمهاي صحيح و ميلوب و با رعایت اصد امانتداري كه از اصول
مهم در ترجمه اسههت ،بسههتري را فراهم میكند تا فرهنگها و سههنتهاي زبان مبدأ به زبان
مقصد منتقد شود .در فرآیند ترجمه ،گرایشهاي مترجم به ش لی بسيار ناآگاهانه بر ترجمه
تأثير میگذارد و مانع از رسهههيدن آن به هدف اصهههلیاش میشهههود .آنتوان برمن 1نقدي از
ترجمه ارائه میدهد كه از نظر خوانش و تف ر بسههيار به نقد ادبی نزدیک اسههت .در دیدگاه
آنتوان برمن ،احترام به متن بيگانه و دیگري ،جایگاه خاصهههی دارد .وي  13گرایش ریخت
شههه ن را ارائه میدهد و در آنها تحریف هایی را كه در ترجمه به وجود میآید ،بيان می
كند .این جسهههتار به بررسهههی این مؤلفهها در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام
میپردازد.
رباعيات خيام دربرگيرندد پرسههشهاي اسههاسههی دربارد انسههان و جهان هسههتی اسههت كه
بسيار مورد توجه قرار گرفته و به زبانهاي متعددي ترجمه شده است .محمد نورالدین شاعر
اماراتی كه از كودكی با زبان و ادبيات فارسههی آشههناسههت تحت تأثير شهاعران فارسهی قرار
گرفته و به ترجمة رباعيات خيام روي آورده اسههت .او رباعيات خيام را در قالب شههعر نو به
زبان عربی ترجمه كرده و ترجمهاي مفهومی از آن به دست میدهد .شيود وي در ترجمه به
روش «حنين بن اسحاق» و «جوهري» نزدیک است .در این شيوه« ،مترجم ابتدا جمله را می
خواند و یک مفهوم كلّی از آن در ذهنش نقش میبندد و بعد یک جملة مترادف آن را در
زبان دیگر -مثالً عربی -بهجاي آن میآورد؛ خواه الفاظ این دو ترجمه با هم مترادف باشند
یا نباشند» (عبدالغنی.)1376 ،
محمد نورالدین كوشهههيده تا با تأوید رباعيات ،آفاق جدیدي را بگشهههاید و رباعيات را
آنگونه كه اح ساس كرده و فهميده ا ست ،بازنوی سی كند .تأثيرپذیري او از رباعيات باعث
شده تا آن را از محدوده داللتهاي لفظی خارج كرده و متناسب با افقهاي ف ري و معنوي
عصهههر جدید بيان كند .وي با گام نهادن در این مسهههير به تغييراتی در ترجمة متن اصهههلی
دستزده است كه از نظر آنتوان برمن از گرایشهاي ریختش نانه محسوب میشود.

1- Berman, A.
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با توجه به بررسههیهاي بهعمدآمده ،مشههخص شههد كه تاكنون پژوهشههی براسههاس نظریة
آنتوان برمن دربارد ترجمههاي عربی رباعيات خيام ،انجام نشههده اسههت .از این رو ،با روش
تو صيفی -تحليلی و با بهكارگيري  7مؤلفه از مؤلفههاي نظریة برمن به واكاوي گرایشهاي
ریختش نانه در ترجمة عربیِ رباعيات خيام از محمد نورالدین پرداخته شده است.

 .1پرسشهاي پژوهش
این پژوهش بر آن اسهههت تا به واكاوي گرایشهاي ریختشه ه نانه در ترجمه عربی محمد
نورالدین از رباعيات خيام براسههاس نظریة آنتوان برمن بپردازد و به پرسههشهاي زیر پاسههخ
دهد:
 كدام مؤلفههاي نظریة آنتوان برمن در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام بروزپيدا كرده است؟
 براساس كاربست مؤلفههاي نظریة ریخت ش نانه آنتوان برمن ،محمد نورالدین در ترجمةرباعيات خيام تا اه اندازه به متن اصلی پایبند بوده است؟

 .2پيشينۀ پژوهش
در زمينة تيبيق نظریة آنتوان برمن بر ترجمههاي عربی از متون فارسهههی و برع س ،پژوهش
هاي متعددي انجام شههده اسههت .دلشههاد و هم اران ( )1394در مقالة «نقد و بررسههی ترجمة
شهههيدي از نهجالبالغه براسههاس نظریة ریختش ه نانه آنتوان برمن» به برخی از گرایشهاي
ریخت ش نانه در ترجمة شهيدي از نهجالبالغه اشاره كردهاند و درنهایت ترجمة شهيدي را
ترجمهاي مقيّد برشمردهاند.
در مقالة «نقد و بررسههی ترجمة گلسههتان سههعدي براسههاس نظریة آنتوان برمن» افضههلی و
یوسههفی ( ،)1395ترجمة عربی ميخائيد المخلّع از گلسههتان سههعدي را براسههاس  7مؤلفه از
مؤلفههاي برمن بررسی كردهاند.
افضهههلی و داتوبر ( )1398در مقالة «ارزیابی كيفی ترجمة عربی اشهههعار موالنا براسهههاس
نظریة آنتوان برمن» ترجمة ابراهيم الد سوقی شتا از كتاب دیوان شمس را برا ساس  7مؤلفه
از عوامد تحریف متن از دیدگاه برمن بررسی كردهاند.
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ميالعات و پژوهش هاي انجام گرفته دربارد ترجمة عربی رباعيات خيام حاكی از آن
اسههت كه در این زمينه نيز پژوهشهاي متعددي انجام گرفته اسههت كه به مهمترین آنها در
ادامه اشاره شده است.
محمد مظلوم ( )2015در كتاب «ر باع یات الخ یام ثالثُ ترج مات عراق یۀ را ئد » سهههه
ترجمه از رباعيات خيام را كه توسط شاعران عراقی به نامهاي احمد صراف ،جميد صدقی
الزهاوي و احمد الصافی النجفی صورت پذیرفته ،مورد بررسی قرار داده است.
كيانی و حسهههام پور ( )1392در مقالهاي با عنوان «بررسهههی و تحليد ترجمه هاي عربی
رباعيات خيام» به بررسی اگونگی ورود رباعيات خيام به ادبيات عربی پرداختهاند و ترجمه
هایی را كه مستقيم از زبان فارسی به عربی برگردانده شدهاند را واكاوي و تحليد كردهاند.
قاسههمیفرد و هم اران ( )1398در مقالهاي با عنوان «دگردیسههیهاي سههپهر گفتمان در
ترجمة مفهومی محمد عبداهلل نورالدین از رباعيات خيام ني شابوري» به بررسی سپهر گفتمان
در ترجمة محمد نورالدین از رباعيات خيام پرداختهاند و به بيان سپهر گفتمان ایجاد شده در
خوانش عربی نورالدین روي آوردهاند  ،اما به تغييراتی كه در ترجمة عربی با تغيير سهههپهر
گفتمان ایجاد شده ،ا شارهاي ن ردهاند و حذف و ا ضافاتی را كه در ترجمه صورت گرفته
اسههت ،نادیده انگاشههتهاند و جا دارد این ترجمه از نظر مؤلفههاي نظریة آنتوان برمن بررسههی
شود تا ميزان پایبندي مترجم به متن اصلی مشخص شود.

 .3نظریۀ آنتوان برمن دربارۀ نقد ترجمه
آنتوان برمن ( )1942-1991معتقد اسههت كه بد ترجمه كردن یک رمان یا ی نواختسههازي
آن خيانت به فرهنگ اسهههت .او معتقد اسهههت كه «فرانسهههوي ها ،انگليسهههی ها ،آلمانی ها،
ایتالياییها و اسههپانياییها گرایش دارند كه ریخت و شه د زبان را تغيير دهند .هدف از این
كار كه در واقع به زعم وي نوعی نابودي متن اصههلی اسههت ،تنها خدمت به معنا و صههورت
زیبا (در زبان مقصههد) و خواننده اسههت» (احمدي .)1392 ،وي در كتاب «ترجمه و حرف یا
بيتوته در دوردست» 13 ،گرایش ریخت ش ن را كه باعث تحریف ترجمه میشود ،توضيح
داده اسهههت كه عبارت اند از -1« :معقولسهههازي كه تغيير در سهههاختار جمالت و عالئم
نقيهگذاري را شههامد میشههود -2 .شههفافسههازي كه مترجم به تعریف كردن یا مشههخص
كردن آنچه نام شخص ا ست ،روي میآورد -3 .اطناب شامد ا ضافاتی ا ست كه ايزي به
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متن نمیافزاید و تنها حجم خام متن را افزایش میدهد -4 .آراسههتهسههازي یا زیباتر سههاختن
ترجمه از متن اصهههلی -5 .تضهههعيف كيفی متن كه در آن مترجم به جاي اصهههيالحات و
عبارات متن ا صلی ،ا صيالحات و عبارات ضعيفتري كه غناي معنایی متن ا صلی را ندارد
به كار میبرد -6 .تضهههعيف كمی متن كه مترجم براي اند واژه فقط یک معادل میآورد.
 -7ی سان سازي یا ی نواخت و همگون سازي همة سيوح زبانی و بيانی -8 .تخریب ضرب
آه نگ متن كه با هدف قرار دادن عالئم نق يه گذاري بر ریتم و ضهههرب آه نگ متن اثر
میگذارد -9 .تخریب شب ه معنایی زیرمتنی كه در آن داللتهاي معناداري كه نویسنده در
زیرمتن قرار داده اسههت ،نادیده گرفته میشههود -10 .تخریب سههيسههتمبنديهاي متن كه نوع
جملهها و ساختار آنها را دربر میگيرد -11 .تخریب یا بومی كردن شب ههاي زبانی محلی
كه منجر به محو شدن شب ههاي زبانی بومی در ترجمه میشود -12 .تخریب اصيالحات با
یافتن معادل براي اصههيالحاتی كه در زبان مقصههد یافت نمیشههود -13 .محو برهم نهادگی
هاي زبانها كه در آن لهجهها و گویشهاي بهكار رفته در متن اصلی با ترجمه كردن از بين
میرود» (برمن.)2010 ،
برمن اسهههتداللهاي خود را بر نگاه رومانتيکهاي آلمان بنا مینهد تا بتواند دیدگاههاي
ترجمة شههناختی خود را عرضههه كند .وي با طرح گرایشهاي ریختشهه نانه از مترجم می
خواهد كه از این تحریفها بپرهيزد و از جهت سهههبک و محتوا به متن مبدأ پایبند باشهههد .با
وجود این ،وي دیدگاهی جامعنگرانه به ترجمه دارد و از تعصب افراطی به متن مبدأ به دور
است .از نظر او ترجمه نباید به طور كامد مقيد به متن مبدأ باشد؛ زیرا كه ترجمه عملی ادبی
است و شخصيت و سبک مترجم ناخودآگاه در آن تأثير میگذارد؛ بل ه آنچه ضروري به
نظر میرسههد این اسههت كه مترجم بپذیرد صههاحب متن ،یک فرد بيگانه اسههت و متن از آن
اوست .بر این اساس ،مترجم باید با پذیرفتنِ متن بيگانه تا جایی كه ام ان دارد متن را بدون
خدشه و تغيير به متن مقصد انتقال دهد.
تيتلر 1كه در سههال  1790اولين كتاب مهم دربارد ترجمه را نوشههته ،معتقد اسههت كه «در
یک ترجمة خوب ،زیباییهاي متن اصهههلی انان به زبان مقصهههد انتقال مییابد كه خوانندد
ترجمه همچون خوانندد متن اصهههلی ،آن زیباییها را بهوضهههوح درك و احسهههاس میكند»

1- Tytler, A. F.
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(نيومارك .)1370 ،1نظریة برمن مشههخص میكند كه در مقایسههه ميان ترجمه و متن اصههلی
اه سههاختارشه نیها و تحریفهایی در ترجمه صههورت گرفته اسههت و مترجم تا اه حد به
متن اصلی پایبند بوده است .اكنون ترجمة رباعيات خيام از محمد نورالدین را براساس هفت
مؤلفه از مؤلفههاي نظریة آنتوان برمن بررسی میشود تا مشخص شود كه در ترجمة وي اه
نوع گرایشهاي ریختش نانهاي روي داده است.

 .4گرایشهاي ریختشکککنانه رخداده در ترجمۀ محمد نورالدین از رباعيات
خيام
 .1-4منطقيسازي
گرایش «منيقیسازي» ساختار نحوي و عالئم سجاوندي را دربر میگيرد كه در آن مترجم
بهگونهاي متن را تغيير میدهد كه باعث تغيير در ساختار جمالت و تغيير عالئم نگارشی می
شود بدون این ه اهداف و نيات نوی سنده را در نظر بگيرد .برمن معتقد ا ست كه «نثر به دليد
برخورداري از ت رار ،تعدد جمالت موصهههولی و معترضهههه ،جمالت بلند و جمالت بدون
فعد ،ساختاري شاخه شاخه دارد و مترجم با منيقی سازي ،این ساختار را به ساختار خيی
تبدید میكند» (برمن .)2010 ،نمونههایی از آن را در ترجمة نورالدین م شاهده میكنيم كه
اگونه با تغيير ساختار جمالت دست به منيقیسازي زده است:
آنان كه ز پيههههش رفههههتهاند اي ساقی

در خهههههاك غهههههرور خفتهاند اي سههاقی

رو باده خور و حقي قت از من بشهههنو

باد اسههههت هر آن چه گف تها ند اي سههههاقی
(خيام)1367 ،

الراحلون والموت
ووساد ٌ مِنَ التُّرابِ
فی صمتٍ رهیب
وأنا وأنت
والحیا ُ
فی حدیثٍ وشراب
1- Newmark, P.
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فَلْنُرضِ غُرورنا
بالحقیقۀِ
قبلَ أنْ یُباغِتَنا
الوَهم
(نورالدین)2016 ،
در این رباعی ،خيام با اسههتفاده از اسههلوب منادا و امر در پی این اسههت كه مخاطب را با
خود همراه سهههاخته و وي را برانگيزد و از كنش ترغيبی این اسهههلوب بهره گيرد ،اما مترجم
نوع جمله را از منادا به خبري تغيير داده اسههت .وي جمله «رو باده خور» را كه امري اسههت
بهصههورت خبري آورده و گفته اسههت« :وأنا وأنت /والحیا ُ /فی حدیثٍ وشََراب» و به این
ش د خياب م ستقيم را به غيرم ستقيم تغيير داده ا ست و با این تغييرات در پی آن ا ست تا
نشههان دهد كه همگی انان به بادهخواري روي آوردهاند و به آن مشههغول هسههتند كه دیگر
نيازي به امر كردن آنها به بادهخواري ني ست .در متن فار سی دو فعد «رفتهاند» و «خفتهاند»
قافية دو مصراع هستند كه سبب آهنگين شدن جمله شده ،اما در ترجمة عربی ،این دو جمله
بدون فعد آورده شهههده و در قالب جملة اسهههميه بيان شهههدهاند .نمونهاي دیگر از این تغيير
ساختار را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:
این ارخ ف لک كه ما در او حيرانيم
خورشهههيد اهههراغدان و عهههالم فانوس

فانهههههوس خيهههههال از او مثهههههالی دانهههههيم
مهها اون صهههور یم كههانههدر او ح يرا ن يم
(خيام)1367 ،

قِفْ أیها الفَلَک
کَفاکَ دَوائرَ حَولی
وکَفانی
دَوراناً فِیک
تَکفینی
کَفٌ مِنَ اهلل
تَأخذُ بِیدی
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کَیْ تَکُفَّ عَن تَکفِیفِ الرُّوح
لِأری
نورَ النُّور
(نورالدین)2016 ،
در این رباعی خيام با استفاده از جمالت خبري ،سرگردانی و حيرانی انسان را به تصویر
میكشد كه پایانی ندارد ،اما مترجم با عبارت «قِفْ أیها الفَلَک» كه جملهاي امري است براي
این سهههرگردانی و حيرانی نقيه پایانی در نظر گرفته اسهههت و با آوردن «کَفٌ مِنَ اهلل /تَأخذُ
بِیدی» راه پایان دادن به سههرگردانی انسههان را متوسههد شههدن به خدا میداند .براسههاس مؤلفة
منيقیسههازي برمن ،مترجم بدون توجه به اهداف و نيات نویسههندد متن ،سههاختار جمله را از
خبري به امري تغيير داده ا ست .عالوه بر این ،بر تعداد جمالت متن افزوده و در عالئم نقيه
گذاري تغييراتی ایجاد كرده اسهههت به نحويكه تعداد جمالت مترجم بيش از جمالت متن
اصلی است .با این حال مترجم در به تصویر كشيدن سرگردانی و حيرت انسان كه مقصود
اصلی این رباعی است موفق بوده است.
خيام هرجا كه میخواهد مخاطب را با خود همراه سهههازد از فعد دومشهههخص اسهههتفاده
كرده اسههت و در اینجاسههت كه مخاطب را به انجام كاري ترغيب و یا از آن نهی میكند و
جمالت را در قالب جمالت طلبی بهكار میبرد:
از دي كه گذشهههت هيچ از او یاد م ن
بهر نهامهده و گهذشههتههه بهنهيهاد مه ن

فهههردا كهههه نهههيهههامهههده اسهههت فریاد ن ن
حههالی خوش بههاش و عمر بر بههاد م ن
(خيام)1367 ،

اما در ترجمة نورالدین جمالتی كه بهصهههورت خياب دومشهههخص به كار رفته باشهههد،
وجود ندارد .وي در ترجمة این رباعی اینگونه سروده است:
بین أمسٍ
بعضُهُ ذکریاتٌ
وغدٍ
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کلّهُ أمنیات
کم مشینا فی وقو ْ
فهل
تستمرّ الحیا ُ؟
(نورالدین)2016 ،
مترجم در ترجمة بيت اول رباعی ،سهههاختار جملة «از او یاد م ن» را كه طلبی اسهههت با
آوردن «بین أمسٍ /بع ضُهُ ذکریاتٌ» به خبري تغيير داده ا ست و در بيت دوم در ترجمة «عمر
برباد م ن» با آوردن معادل «فهل /ت ستمرّ الحیا ُ؟» ساختار را از نهی به پر س شی تغيير داده و
با این كار سبب از بين رفتن كنش ترغيبی موجود در متن اصلی شده است .تحریف دیگري
كه براساس مؤلفة آنتوان برمن در اینجا صورت گرفته ،تغيير ساختار جمالت فعليه به اسميه
اسهههت كه این تغيير را در ترجمة بيت اول شهههاهد هسهههتيم« .در این رباعی خيام از غنيمت
شهههمردن زمان حال و زندگی در دم ،سهههخن میگوید» (ابراهيمی دینانی )1392 ،و مترجم
براي انتقال این پيام به زبان مقصد ،استفاده از جمالت اسميه را ترجيح داده است تا ثبوت و
اسههتمرار معنا را نشههان دهد و این بيانگر تالش نورالدین در انتقال هر اه بهتر پيام براسههاس
ساختار زبان مقصد است.

 .2-4واضحسازي
در شيود «وا ضح سازي» مترجم به تعریف كردن یا م شخص كردن آنچه نام شخص ا ست،
روي میآورد و هدفش واضح كردن و روشن كردن گفتار است و با این كار از آنچه ابهام
دارد ،ابهامزدایی میكند .درست است كه ترجمه همراه با واضح سازي است و آنگونه كه
شاعر انگليسی گالواي كيند 1میگوید« :واجب است كه در ترجمه ،برخی ايزها آش ارتر
از متن ا صلی با شد» (برمن ،)2010 ،اما وا ضح سازي دو روي متفاوت دارد« .گاهی تف سير
ايزي كه غيرواضههح و پيچيده اسههت ،باعث آشهه ارتر شههدن متن اصههلی میشههود كه این
مو ضوع را هایدگر 2دربارد مفاهيم فل سفی جایز میداند» (برمن ،)2010 ،اما گاهی در برخی
1- Kinnel, G.
2- Heidegger, M.
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از متون بهویژه در متون ادبی نياز به ابهامگویی اسهههت تا از این طریق ،ذهن خواننده درگير
شههود و پس از تالش ذهنی به مقصههود پی ببرد و درك معنا برایش خوشههایند شههود .واضههح
اسهههت كه در انين مواردي واضهههحسهههازي نهتنها پسهههندیده نيسهههت ،بل ه تحریف در متن
مح سوب می شود .برا ساس این مؤلفه میبينيم كه محمد نورالدین در شواهد زیر به وا ضح
سازي روي آورده است:
ابههر آمههد و بههاز بر سههبزه گریههههست

بی بادد گلر نگ نمی با ید زیهههههههسههههت

این سههبزه كه امروز تماشههاگه ماسههت

تا سهههبزد خاك ما ت ماشهههها گه كيسههههت
(خيام)1367 ،

کأن السماءَ
تَبکی فَقیداً
ففی األرضِ تَهْطل
فرحۀَ االفتراق
روضاً نضیراً
فَهیَّا لِنُحیی
مهرجانَ البقاء
فقدْ الیکونُ
البقاءُ بقاءً
لتبکی السماءُ
بکاءً جدیداً
(نورالدین)2016 ،
خيام در مصراع «اب هر آم هد و ب هاز بر س هبزه گری هست» ریزش باران را به گریه كردن ابر
تشبيه كرده است و فعد «گریست» را بدون هيچ قيدي آورده تا خود مخاطب مشخص كند
كه گریه ابر گریه ناشی از اندوه است یا گریه حاصد از شادي ،اما مترجم با آوردن عبارت
«کأن ال سماءَ /تَبکی فَقیداً /ففی األرضِ تَهْطل /فرحۀَ االفتراق» و با اسههتفاده از قيد «فَقیداً» و
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«فرحۀَ االفتراق» به هر دو نوع گریه اشههارهكرده و به واضههحسههازي روي آورده اسههت .در
ترجمة رباعی زیر نيز واضحسازي صورت گرفته است.
در دای هرهاي كه آمدن و رف هتن ماس هت
كس مینزند دمی درین معنی راسهههت

او را ن هه بدای هت ن هه ن هه های هت پ هي هداس هت
كاین آمدن از كجا و رفتن به كجاسهههت
(خيام)1367 ،

بِکُلِّ بقاءٍ جمیلٍ
سأرسُمُ کُلَّ البدایات
حتَّی النِّهایَۀِ
فقبلَ أنْ آتی
و بعدَ أنْ أرحَل
لنْ یهمّنی
ما بینهما ...
شیءٌ سِوایَ
فأنَا سَرمَدیٌ
یَتأزَّلُ فی األَبَد
(نورالدین)2016 ،
خيام در این رباعی دربارد نامعلوم بودن علت مرگ و زندگی انسههان سههخن گفته و این
خبر را به ش لی بازگو میكند كه گویی خودش و دیگران از آن بیخبرند و به آن توجهی
ندارند و هدف او از بيان این موضوع این است كه بگوید تنها به خود ت يه و اعتماد كنيد و
ارزش گوهر وجودي خود را بدانيد ،اما این هدف را به صورت صریح بيان ن رده ا ست و
درك آن را بر عهدد مخاطب نهاده اسههت؛ این در حالی اسههت كه مترجم با آوردن عبارت
«لنْ یهمّنی /ما بینهما  /...شیءٌ سِوایَ /فأنَا سَرمَدیٌ /یَتأزَّلُ فی األَبَد» به صورت صریح بيان
میكند كه «ايزي جز خودم برایم مهم نيست و من هميشگی هستم» و به این ترتيب هدفی
را كه در متن اصلی نهفته بود ،آش ار میسازد و به واضحسازي روي میآورد.
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 .3-4تطویل یا اطناب
در مؤلفة تيوید «مترجم اضهههافاتی را به متن میافزاید كه نهتنها به معناي متن افزوده نمی
شههود ،بل ه حجم متن را افزایش میدهد و در واقع مترجم گرایش دارد تا ترجمه طوالنیتر
از متن اصلی باشد كه این نتيجه دو فرایند منيقیسازي و واضحسازي است» (برمن.)2010 ،
در بالغت «زمانى كه عبارت ،از اندازد معنى افزونتر باشهههد و آن افزونى فایده بدهد ،آن
افزودن ،اطناب اسههت و اگر آن افزوده بدون فایده باشههد ،آنگاه آن افزوده حشههو یا تيوید
اسهههت» (هاشهههمی .)1381 ،از این تعریف میتوان فهميد كه مؤلفة اطناب در نظریة آنتوان
برمن منيبق با حشو یا تيوید در بالغت است .در ترجمة رباعیهاي زیر شاهد نمونههایی از
اطناب هستيم:
آورد بههه اضههههيههرارم اول بههه وجههود
رفتيهههههههم بههه اكراه و نههدانيم اههه بود

جز حيرتم از حيههات اهههههههيزي نفزود
ز ین آمههدن و بودن و ر ف تن مقصههههود
(خيام)1367 ،

أتَتْ بی هنا
حَیاتی اضْطِرابا
إلی دَوَّامَۀٍ
من سؤال
وبحورٍ من الحیر ِ
فلماذا أتیتُ؟
وهل سَتأخُذنی بَغْتَۀً
قبلَ أنْ أعر َ
اإلِجابَۀ
(نورالدین)2016 ،
در این ر باعی خ يام از اج باري بودن ز ندگی و حيرانی و سهههرگردانی در آن سهههخن
میگوید و در پی آن سههخن از مرگ و ندانسههتن فلسههفه وجودي انسههان به ميان میآورد و
واضح است كه در حالت حيرانی و سرگردانی سؤالهاي متعددي در ذهن انسان ایجاد می
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شههود كه همواره در پی یافتن پاسههخی براي آنهاسههت تا خود را از حيرت و سههرگردانی
برهاند .پس ذكر كلمه «سَََؤال» ايزي به مفهوم متن نخواهد افزود ،اما انان كه از ترجمه
پيداسههت مترجم عبارت «إلی دَوَّامَۀٍ /من سَؤال» را پس از ترجمة جملة «آورد به اضههيرارم
اول به وجود» به متن افزوده ا ست و سبب طوالنیتر شدن ترجمه ن سبت به متن ا صلی شده
اسهههت و نه تنها ايزي به مفهوم متن نيفزوده ،بل ه حجم خام متن را افزایش داده و میتوان
گفت كه تالش مترجم در جهت یافتن راه اري بوده تا قود تأثيرگذاري متن مبدأ را منتقد
كند و به نااار به اطناب متوسد شده است.
به گفته آنتوان برمن «اضافه كردن تفسيرها سبب واضحتر شدن متن می شود ،اما گاهی
سبب می شود تا شيود تو ضيحی متن ا صلی به هم بریزد» (برمن .)2010 ،انانكه در رباعی
فوق م شاهده می شود شاعر هيچ ا شارهاي به گردباد و سؤال و دریا (دَوَّامَۀٍ ،سؤال ،بحورٍ)
ن رده اسههت و اسههتفاده از این كلمات از سههوي مترجم باعث شههده جمله طوالنیتر شههود و
شيود تو ضيحی ،متن ا صلی را به هم ریخته ا ست كه برا ساس نظریة آنتوان برمن از گرایش
هاي ریخت ش ن مح سوب می شود .نمونة دیگري از اطناب را در ترجمة رباعی زیر شاهد
هستيم.
از رف هت هه ق هل هم ،هي هچ دگ هرگ هون نش هود
گر در ه مه عمرِ خویش خو نا به خوري

وز خوردن غم ،ب جز ج گر خون نشهههود
یک ذره از آناه هسهههت افههههههزون نشهههود
(خيام)1367 ،

سأسرقُ أقالمَ القَدَر
ألکتبَ اآلتی
کما أَشاء
وألکتبَ المَاضی
مرَّ أخیر
کما الیَشَاء
کلُّ الجُروحِ
وکلُّ حسر ٍ
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من نَدَم
(نورالدین)2016 ،
خيام معتقد است كه در قضا و قدر الهی هيچ تغيير و دگرگونی به وجود نخواهد آمد و
این مفهوم را با عبارت «از رفته قلم هيچ دگرگون نشههود» بيان میكند .كلمة «قلم» در اینجا
معناي قضهها و قدر را میرسههاند ،اما مترجم با ميد به واضههحسههازي از تعبير « سأ سرقُ أقالمَ
القَدَر» اسههتفاده كرده و كلمة «القَدَر» را براي واضههحسههازي به متن افزوده و سههبب اطناب در
ترجمه شههده اسههت« .گاهی شههرایط ترجمه و برخی از ضههرورتهاي آن ایجاب میكند كه
مترجم عبارت یا جملهاي را از متن اصهههلی حذف كند یا بر آن بيفزاید و این البته ویژد زبان
یا مترجم خاد نيست ،بل ه در همة زبانها و مترجمان دیده میشود» (عبدالغنی.)1376 ،

 .4-4آراستهسازي (تفاخرگرایي)
آراسته سازي به معنی تماید مترجم به زیباتر ساختن ترجمه از متن اصلی است كه جمالت
ترجمه را ظریفتر و آرا ستهتر از متن ا صلی میآورد .آنتوان بِرمن این گرایش را گرای شی
افالطونی می خواند كه شههه د كامد آن در ترجمة كالسهههيک مشهههخص اسهههت« .وي
تفاخرگرایی را در شهههعر ،شهههاعرانه كردن و در نثر بلي كردن میداند ... .و بلي كردن را
بهكارگيري جمالتی زیباتر از متن اصهههلی میداند كه در آنها از متن اصهههلی بهعنوان مادد
اوليه ا ستفاده شده ا ست» (برمن .)2010 ،حال ببينيم كه اگونه نورالدین در ترجمة خود به
تفاخرگرایی روي آورده است:
دل سرّ حيههات اگههر كمهاهی دانس ه هت
امروز كه با خههههودي ،ندانسههتی هيههچ

در مهرگ هههم اسهههرار الهههی دانهسهههت
فردا كه ز خود روي اه خواهی دانسهههت؟
(خيام)1367 ،

متی أیَّتُها الرّوح
تُخْبرینی عَنِّی
وعنْ سرِّ الحیا
وکیمیاءِ الموت

 | 54پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

فأنا الأعی
وأنا مَعی
فکیفَ أکونُ
إنْ سَرَقَتْنی
سکراتٌ من فراقٍ
وبقیتُ أن
لستُ مَعی
(نورالدین)2016 ،
خيام با ا ستفاده از كلمات «مرگ» و «ز خود روي» دربارد مرگ و از د ست رفتن اختيار
انسههان هنگام مردن و از دنيا رفتن سههخن گفته اسههت ،اما مترجم بهجاي «مرگ» از «کیمیاءِ
الموت» سخن گفته و بهجاي عبارت «ز خود روي» جملة «إنْ سَرَقَتْنی /سکراتٌ من فراقٍ» را
بهكار برده كه از متن ا صلی ادبیتر ا ست و زیبا سازي كالم مح سوب می شود .برمن انين
گرای شی را نا شی از حس زیبا شناختی افرادي میداند كه معتقدند ترجمه باید از متن ا صلی
زیباتر باشد .نمونة دیگري از این تفاخرگرایی را در ترجمة رباعی زیر میبينيم:
افسهههوس كه سهههرمایه ز كف بيهههرون شد
كس نامد از آن جهان كه پرسهههم از وي

در دسهههت ا جد بسهههی جگر ها خون شهههد
كهههاحهههوال مهههسهههافهههران دنهههيههها اهههون شد
(خيام)1367 ،

الراحلون یَسرقون
مِن الجیوبِ
کلّ أحالمِنا
ویتحدّثون مَعَنا
عن الحیا
کأنَّنا أموات
فانتظرونا یا رفاقُ
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سنَرحَلُ إلی الموت
ونأتی
بأخبارٍ بَرزَخِیَّۀ
(نورالدین)2016 ،
در اینجا شاعر افسوس میخورد از این ه عمر و سرمایة هستیاش رو به پایان است و می
گوید« :افسههوس كه سههرمایه ز كف بيرون شههد» ،اما مترجم این جمله را با عبارت «الراحلون
یَسََرقون /مِن الجیوبِ /کلّ أحالمِنا» بيان كرده و از دسههت رفتن عمر را به دزدیده شههدن
رؤیاها تشههبيه كرده اسههت كه با بيانی ادبی و آراسههته بيان شههده و از نظر بِرمن نوعی گرایش
ریختش ن محسوب میشود.

 .5-4تضعيف کيفي
در گرایش «تضعيف كيفی»« ،مترجم بهجاي اصيالحات و عبارات متن اصلی اصيالحات
و عبارتهایی به كار میبرد كه فاقد غناي آوایی ،معنایی و تصهههویري این عناصهههر در متن
اصهههلی اسهههت» (برمن« .)2010 ،تحریفی كه برمن از آن سهههخن میگوید شهههاید ی ی از
سختترین م سائد موجود در عمد ترجمه و ی ی از د شوارترین كارهاي هر مترجم با شد.
هر زبانی با توجه به سههاختار و كلمات و آواهاي موجود در آن ،كلمات و بازيهاي كالمی
ویژهاي با بار معنایی و تصویرسازي خاد خود را دارد و برگرداندن آنها غالباً بسيار دشوار
اسههت .شههاید گاهی بتوان با شههباهتهاي آوایی آنها مانور داد ،اما همواره انين شههانسههی
وجود نههدارد» (مهههدي پور .)1389 ،نمونههه هههایی از این تحریف را در بيههان معههانی و
تصویرپردازيهایی كه خيام از طبيعت به دست داده ،میبينيم؛ آنجا كه مترجم نتوان سته این
معانی و تصویرها را با همان غناي متن اصلی بيان كند.
اون الله به نوروز قدح گير به دسهههت

بهها اللههه رخی اگر تو را فرصههههت هسههههت

می نوش بههه خرّمی كههه این ارخ كهن

نا گاه تو را او خاك گردانهههههههد پسهههت
(خيام)1367 ،

لِنختَزلْ کالشَقائِقِ کُلَّ أجسادِنا
کؤوساً وأیادی
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ونَحتَسی
فی صِحَّۀِ الرُّوح
کُلَّ نَسماتِ الرَّبیع
فالعُمرُ شِتاء
من خریفٍ
وانکسار
وقَلَق
(نورالدین)2016 ،
در این رباعی ،خيام تصههویر دقيقی از رویيدن الله در نوروز و نوشههخواري با زیبارویان
ارائه داده اسههت ،اما عبارت «لِنختَزلْ کالش ََقائِقِ کُلَّ أجسََادِنا /کؤوس َاً وأیادی» كه مترجم
بهكار گرفته از لحاظ غناي تصههویري مانند متن مبدأ نيسههت و فقط تصههویر جام و باده را به
ت صویر ك شيده و از به ت صویر ك شيدن زیبارویان ،آنگونه كه خيام تو صيف كرده بیبهره
است .عالوه بر این ،در عبارت «ناگاه تو را او خاك گرداند پست» شاعر با استفاده از واژد
«ناگاه» از مرگ ناگهانی و تبدیدشههدن به خاك سههخن گفته ،اما عبارت «فالعُمرُ شِتاء /من
خریفٍ /وانک سارٍ /وقَلَق» كه در آن مترجم از كلمات « شتاء» و «خریف» كه در پی هم می
آیند ،استفاده كرده ،مرگ تدریجی را به تصویر میكشد .در ترجمة رباعی زیر نيز گرایش
تضعيف كيفی مشهود است.
روزیسهههت خوش و هوا نه گرم اسهههت و
نهسردبهلهبهدبههزبهانحهههالخهههود بهاگههدزرد

ابهههههر از رخ گلهههههزار همیشهههههههوید گرد
فریههاد همی كنهههههههد كههه مَی بههایههد خورد
(خيام)1367 ،

أیَّتُها السَّماء
سأحتَسی کالرَّمل
کأساً مِن مَطَر
کی تَعبرنی األیامُ
حیثُ ال ساعۀَ
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تُنَبِّهُنی فی العُمُر
إالَّ لحظۀً سکْری
فی حضنِ الوردِ
أو أحضانِ القَمَر
(نورالدین)2016 ،
در اینجا خيام با ا ستفاده از عبارت «ابر از رخ گلزار همی شوید گرد» ت صویري ح سی و
لييف از طبيعت ارائه میدهد كه هر مخاطب صههاحبذوقی را به وجد میآورد؛ حال آن ه
استفادد مترجم از تعبير « سأحتَسی کالرَّمل /کأساً مِن مَطَر» بهجاي این عبارت ،ما را از باغ و
گلزار به سوي بيابانی ت شنه سوق میدهد كه از لحاظ غناي ت صویري ضعيفتر از متن مبدأ
است .نمونة دیگري از تضعيف كيفی را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:
اي دوست بيا تا غههههم فههههردا نخههههوریم

و ین یههک دم ع مر را غ ن يمههت شههه مر یم

فردا كه از این دیهههههر فنههههها درگهههههذریم

با هههههفههههت هههههههههزارسههههالگان سربهسریم
(خيام)1367 ،

سأَرحَلُ
أیها األصدقاء
وأسترجِعُ البَائداتِ
سنیناً حَدیثَۀ
لتمضیَ
کلَّ مَحطاتِ الزَّمان
قطاراً
یجرُّنی وراءَه
جناز ً جدید
(نورالدین)2016 ،
خيام در این رباعی از تركيب «دیرِ فنا» ا ستفاده كرده و دنيا را به سراي ویرانی و نابودي
تشههبيه كرده و این تشههبيه به خوبی بيانگر فناپذیري و نابودي دنياسههت ،اما تركيب «مَحطاتِ
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الزَّمان» از نظر غناي ت صویري از «دیر فنا» ضعيفتر ا ست و نتوان سته نابودي و فناپذیري دنيا
را به ت صویر ب شد .عالوه بر این ،ا ستفاده شاعر از فعدهاي «نخوریم ،شمریم ،درگذریم،
سربسریم» كه به صورت جمع بهكاررفتهاند نوعی همراهی و همدلی بين شاعر و مخاطب را
ن شان میدهد و باعث آهنگين شدن متن شده ا ست ،اما ترجمه نورالدین ،فاقد این ویژگی
هاست.

 .6-4تضعيف کمي متن
در شههيود «تضههعيف كمی متن» آنتوان برمن معتقد اسههت كه «مترجم براي اند واژه ،یک
معادل ارائه میدهد كه این كاهش واژگانی به بافت آن اثر آسيب میرساند» (برمن.)2010 ،
این تخریب گاهی تا آنجا پيش میرود كه مترجم نااار میشهههود براي جبران داللت هاي
واژگانی كه آنها را در یک مدلول جاي داده است از توضيح و تفسير استفاده كند كه این
كار باعث میشهود متن ترجمه طوالنیتر و از نظر غناي محتوایی فقيرتر و ضهعيفتر از متن
اصلی شود .این در حالی است كه زبان عربی این قابليت را دارد كه مفهوم اند واژه از زبان
دیگر را در قالب یک واژه جاي دهد بدون این ه از بار معنایی آن ب اهد و این مؤلفه از
نظریة برمن شهههامد انين واژه هایی نمیشهههود ،بل ه تنها واژه هایی را دربر میگيرد كه با
كاهش بار معنایی روبهرو هسهههتند .نمونه هایی از این گرایش ریختشههه ن را در ترجمة
نورالدین مشاهده میكنيم:
مائيم و می و ميهههههرب و این كنج خراب
فهارغ ز امهيهههد رحمهت و بيهم و عذاب

جهههان و دل و جهههام و جهههامة پر درد شراب
آزاد ز خ ه هاك و ب ه هاد و از آت ه هش و آب
(خيام)1367 ،

سَأرتَدی رُوحی
وأسقی
هذا القلبَ خَمراً
وأعرج
مِن تُرابٍ ومَاء
نحو نارٍ وهَواء
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حیثُ لو أعصی
سأُطیع
رغماً عن الجهاتِ األربَعَۀ
(نورالدین)2016 ،
در ترجمة این رباعی نورالدین تركيب «الجهاتِ األربَ عَۀ» را به جاي اهار كلمه «خاك،
باد ،آتش و آب» آورده ا ست و سبب شده تا معانی و داللتهاي این كلمات مورد غفلت
واقع شههوند و تضههعيف كيفی متن را به دنبال داشههته اسههت .وي واژد «ميرب» و «این كنج
خراب» را نيز ترج مه ن رده اسهههت .در ترج مة ر باعی زیر نيز تضهههعيف كمی را میتوان
مشاهده كرد:
گویند بهشههت و حور عيهههههن خواهد بود

آنجها می و شهههههههههير و انگبين خواههد بود

گر ما می و معشهههوق گزیدیم اه باك

اهههههون عاقهههههبت كهههههار انين خواهد بود
(خيام)1367 ،

خُذی الخَمَر
وانْزعی الخِمار
لِنُصَلّی بین أحضان وعقار
فما کانتِ الجَنَّۀُ
إلّا کذلکَ
دونَ صال ٍ
(نورالدین)2016 ،
در اینجا مترجم واژد «الخَمَر» را بهجاي «بهشهههت و حورِ عين» بهكار برده و «الخِمار» را
بهجاي «می و شير و انگبين» آورده و بخشی اثرگذار از جمله را بدون در نظر گرفتن مقصود
شاعر حذف كرده ا ست و این كاهش واژگانی باعث شده تا ت صویر و غناي متن ا صلی در
ترجمه وجود نداشههته باشههد و عالوه بر تضههعيف كمی متن ،تضههعيف كيفی آن را نيز سههبب
شده است .مثال دیگري از كاهش واژگانی را در ترجمه رباعی زیر شاهد هستيم:
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من ظهههاههههر نيهههسهههتی و هسهههتی دانهههم

مههن بههاطههن هههر فههراز و پسههههتههی دانههم

بهها این همههه از دانش خود شهههرمم بههاد

گههر مههرتههبهههههههههه اي وراي مسههههتههی دانههم
(خيام)1367 ،

حیثُ وجودٌ وعَدَم
کانَ فکرٌ
صرتُ أبْنیه وأعلو
حینَما
العلمُ انْهَدَم
هل تُرى
للوعیِ وَعیٌ
أمْ تُرى
ماوراءَ الالوعی
شیءٌ یُفتَهم
(نورالدین)2016 ،
خيام با استفاده از آرایة تضاد با آوردن كلمات «ظاهر و باطن /نيستی و هستی /فراز و پستی»
تصههویري زیبا از علم و دانش خود به نمایش گذاشههته اسههت و ذكر قافيه «دانم» بر این زیبایی
افزوده اسهههت ،اما مترجم كلمات «ظاهر و باطن» و همچنين فعد «دانم» را ترجمه ن رده و در
ترجمة كلمات «فراز و پسهههتی» دو فعد «أعلو» و «انْهَدَم» را با فاصهههله و در دو جمله ،جدا از
ی دیگر ب يان كرده به طوري كه دیگر ت قا بد بين این دو كل مه احسهههاس نمیشهههود و این
نشهههاندهندد ضهههعف واژگانی اسهههت .بنابر نظریة آنتوان برمن در ترجمة این رباعی ،گرایش
ریختش نِ تضعيف كمی روي داده كه متأثر از ترجمه ن ردن برخی از كلمات است.

 .7-4تخریب شبکۀ معنایي زیرمتني
برمن دربارد شب ة معنایی زیرمتنی ،معتقد ا ست كه «هر اثري شامد یک متن زیرین ا ست
كه در آن دالهایی وجود دارد كه در ارتباط با هم زنجيرهاي پيوسههته را تش ه يد میدهند و
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این دالها بار معنایی شان را به هم قرض میدهند و خواننده را به مفهوم خا صی هدایت می
كنند» (برمن .)2010 ،سازنده ،اثر شب ه معنایی زیرمتنی را با هدفی خاد در متن جاي داده
اسهههت و گاهی مترجم با نادیده گرفتن زیر متن به ترجمة متن میپردازد .این عمد از نظر
آنتوان برمن نوعی گرایش ریختشههه نی محسهههوب میشهههود .نمونه هایی از این گرایش
ریختش ن را در ترجمة نورالدین شاهد هستيم:
آ نان كه محيط فضهههد و آداب شهههد ند

در جمع ك مال شهههمع اصه ه حاب شههههدنهد

ره زیهههههن شههب تاریهههههک نبردند برون

گفهههههتند فسهههههههانهاي و در خواب شههدند
(خيام)1367 ،

أیّها الماضون
یقیناً فی الطَّریق
اصْطَحبونی
واصْطحبوا العَمی
فکلُّنا نرى
أسطور َ النور
قبل أنْ یَغشانا
ریْبُ الظالم
األخیرْ
(نورالدین)2016 ،
در این رباعی خيام با آوردن كلمات شب ،شمع ،ا صحاب ،اف سانه و خواب یک شب ه
معنایی زیرمتنی را ایجاد كرده كه مخاطب را به مضهههمون بيهودگی دنيا هدایت میكند ،اما
مترجم با بهكارگيري عبارت «فکلُّنا نرى /أسََطور َ النور» ذهن مخاطب را از بيهودگی دنيا
دور میكند و سرانجامی نيک و روشن را براي او به تصویر میكشد .وي با روي آوردن به
این گرایش ریختشه ن ،توجه مخاطب را از سهاختار محتواي اصهلی دور كرده و منجر به
تخریب شب ههاي معنایی مستقر در متن شده است.
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ناكههرده گنههاه در جهان كيههست بگههو

وآنكس كه گ نه ن رد اون زیسهههت بگو

من بههد كنهههم و تو بد م افات دهههههی

پهس فهرق مهيان مهن و تهو اهيهست بهگو
(خيام)1367 ،

أتیتُ بذنبٍ
فمنْ أینَ لی
وَرُحت تَعاقَبُنی
فمنْ غَیرکَ لی
تعالَ لِنَعْرِ
أینَ السؤال
وکیفَ العَطاء
فإن کُنتُ أنا مِنک
فقُلْ مَن أَکون؟
(نورالدین)2016 ،
در اینجا خيام با ا ستفاده از جمالت پر س شی كه جواب آنها م شخص ا ست میخواهد
بگوید كه نمیتوان انسههانی را در جهان هسههتی یافت كه گناه ن رده باشههد ،اما با وجود این،
فرد گناه ار اميدش به فضهد و بخشهش خداوند اسهت؛ اراكه او خدا را برتر و بزرگتر و
مهربانتر از خود و گناه خود میداند و با آوردن عبارت «پس فرق ميان من و تو ايسهههت
بگو» بين انسهههان و خداوند تفاوت قائد میشهههود و خداوند را بزرگتر از آن میبيند كه
بخواهد انسهههان را مجازات كند و م افات دهد ،اما مترجم با آوردن عبارت « فإن کُنتُ أنا
مِنک /فقُلْ مَن أَکون؟» در ترجمة مصهههراع آخر سهههاختار زیرمتنی را تغيير داده بهطوريكه
انسان و خدا را از یک وجود دانسته و یادآور آیة ﴿وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی﴾ 1است و بهجاي

این ه یادآور ف ضد و بزرگی و بخ شایش عظيم خداوند با شد ،متوجه وجود روحانی ان سان
است كه این بعد روحانی مانع گناه او شده است.
 -1سورد د ،آیة 72
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اسههرار ازل را نههه تههههو دانههی و نههه مههن

وین حرف معمهها نههه تو خوانی و نههه من

هسهههت از پس پرده گفتوگوي من و تو

اون پرده برافههههههتد نه تو مههههههانی و نه من
(خيام)1367 ،

غریقاً
فی دَوَّامَۀ األزل
تَنْتَشِلُنی
ید البقاء
لِیَصْمُت کلُّ حدیثٍ
فی غیِابِ الغِیاب
کی نَستَمِدَّ الحَیا
منْ رَحِمِ األَبد
(نورالدین)2016 ،
در این رباعی شاعر با ا ستفاده از كلمات «ا سرار ،معما ،پرده» یک شب ةزیرمتنی ایجاد
كرده كه از طریق آن قصد دارد دست نيافتن به معماي هستی را بيان كند .وي با بهكارگيري
ضهمير «من» و «تو» یک ضهربآهنگ خاصهی به متن داده و با آوردن كلمة «نه» قبد از این
دو ضمير ،مخاطب را با خود همراه ساخته و خود و مخاطب را در همهايز شریک و همراه
كرده است ،اما نورالدین با آوردن عبارتهاي «تَنْتَشِلُنی /ید البقاء» و «کی نَستَمِدَّ الحَیا  /منْ
رَحِمِ األَبد» هدف از حيات انسهههان را جاودانگی و اسهههتمرار هسهههتی بيان كرده و با این كار
شههب ه و فضههاسههازي متن را تغيير داده اسههت .وي با نادیده گرفتن همراهی و مشههاركتی كه
شاعر با استفاده از ضميرهاي «من» و «تو» ایجاد كرده ،این ضميرها را ترجمه ن رده و شب ه
معنایی و ضربآهنگ متن را به هم ریخته است.

بحث و نتيجهگيري
ترجمة منظوم شعر ،كاري بس دشوار و سخت مینماید كه محمد نورالدین با علم و آگاهی
به آن ،قدم در این عرصهههه نهاده و در ترجمة رباعيات خيام در قالب شهههعر نو عربی تالش
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وافري از خود ن شان داده ا ست تا بتواند به متن ا صلی پایبند بماند ،اما با برر سی ترجمة وي
براساس نظریة آنتوان برمن ،هفت گرایش ریخت ش ن را در ترجمة وي شاهد هستيم.
مؤلفة منيقیسههازي از پربسههامدترین مؤلفهها در ترجمة محمد نورالدین اسههت .تغييراتی
كه براساس این مؤلفه شاهد آن هستيم از نوع تغيير نوع جمالت و نوع خياب آنهاست كه
در آن ،نوع جمالت از ا سميه به فعليه و برع س تغيير كرده ا ست .همچنين خياب م ستقيم
به خياب غيرمستقيم تبدید شده است .با توجه به مؤلفة واضح سازي ،محمد نورالدین بدون
توجه به قصد و نيت شاعر از ابهامگویی ،دست به آش ارسازي زده است و مجال ت اپوي
ذهنی مخاطب را از بين برده اسهههت .این در حالی اسهههت كه در اطناب ،كمترین بسهههامد را
داشته است و موارد اطناب مشاهدهشده نتيجه فرآیند منيقیسازي است.
محمد نورالدین كو شيده ا ست تا جمالت خيام را با ظاهري آرا ستهتر و زیباتر جلوه دهد
كه نتيجه كار او به تفاخرگرایی انجاميده اسههت .وي در انتقال تصههویرپردازيها و غناي آوایی
كلمات ضعيف عمد كرده تا جایی كه تصویر بيابان تشنه را جایگزین تصویر حسی و لييف
باغ و گلزار كرده و باعث ت ضعيف كيفی متن شده ا ست و با انتخاب معادلی ضعيفتر براي
كلمات و یا آوردن یک معادل براي اند كلمه باعث تضعيف كمی متن شده است و نتوانسته
بار معنایی و غناي محتوایی شههعر خيام را به طور كامد انتقال دهد و با توجه ن ردن به شههب ة
معنایی زیرمتنی كه شاعر در متن پنهان نموده و در پی آن ا ست تا از طریق آن مفاهيمی اون
بيهودگی دنيا را بيان كند ،باعث تخریب شب ه معنایی زیرمتنی شده ا ست ،اما در سایر موارد
تالش وافري نموده و در انتقال مفهوم كالم خيام موفق بوده است.
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