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Abstract  
Youssef Hussein Bakkar (1942-present) is a writer, researcher, and literary critic 

among scholars who have attempted to criticize Arabic translations of Khayyam's 

quatrains through his knowledge of translation techniques. The present study aims to 

descriptively-analytically criticize his views on these translations based on seven 

features (rationalization, clarification, theological terms, qualitative ennoblement, 

quantitative impoverishment, idiom destruction, language system destruction), which 

are the deforming view of Antoine Bremen (1942-1991), the French pioneer theorist. 

The findings of the study indicate that Bakkar used his criticism in his reviews and 

his views are often humorous, devoid of reasoning, and do not follow any particular 

theory. Adopting a linguistic approach by Bakkar shows that his critique of the method 

is consistent with the components of Antoine Berman's theory, but Bakkar’s linguistic 

approach lacks the application of theoretical issues. He does not present his views in 

a coherent, solidly structured theoretical framework. 
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 هایترجمه دربارة بكّار حسین یوسف نقدی هایدیدگاه واکاوی
 نانةشكریخت هایگرایش ةنظریّ براساس خیام رباعیات عربی

 «برمن آنتوان»

  ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانیات عربی ارشد زبان و ادبیکارشناس  زهرا باوندپوری
  

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ی،زبان و ادبیات عربدانشیار، گروه  *تيشهریار همّ
  

 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانزبان و ادبیات عربیاستاد، گروه  وندتورج زیني
  

 ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانزبان و ادبیات عربیاستاد، گروه  علي سلیمي 

 چکيده
از جمله پژوهشگرانی است كه به واسية آگاهی  تاكنون( نویسنده، محقق و منتقد ادبی -6651یوسب حسين ب ّار )

هاي عربی رباعيات خيام كرده است. در این راستا، پژوهش از شيوه و فنون ترجمه، اقدام به نقد و بررسی ترجمه
سازي، مؤلّفه )عقالیی 7ها را براساس هاي نقدي وي پيرامون این ترجمهحاضر بر آن بوده است تا دیدگاه

از  كمی، تتریب اصيالحات و تتریب سيستم زبانی(زداییكيفی، غناییزداییكالم، غنایی سازي، اطنابشفا 
لی مورد تحلي -گراي فرانسوي به شيود توصيفیپرداز مبدأم( نظریه6651-6666ش نانة آنتوان برمن )دیدگاه ریتت

پس از ، ميالعه و سخیامالت الرباعی ۀالعربیّ الترجمات بررسی قرار دهد. در این جستار، آراي نقدي ب ّار در كتاب
ه، گزینش هاي نظریة آنتوان برمن داشتهاي نقدي وي آنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر را با مؤلفهميان دیدگاه

هاي ها نشان داد كه ب ّار در نقد و بررسیشد و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یافته
ت. و برهان ارائه داده اس هایی ذوقی و به دور از استداللشناختی اغلب دیدگاهاز روی رد زبان گيريخود با بهره

ین هاي نظریة آنتوان برمن در اشناختی از سوي ب ّار دلير ميابقت روش نقدي وي با مؤلّفهاتتاذ روی رد زبان
هاي اهكاربست مباحث نظري بود و او دیدگشناختی در روش ب ّار، فاقد مقاله بود؛ با این تفاوت كه روی رد زبان

 . خود را در قالب و نارنوب نظري با ساختاري علمی، منسجم و استوار ارائه نداده است

 هایگرایش برمن، آنتوان بکّار، حسفففین یوسفففف خیام، رباعیات ترجمه، نقدها: کليدواژه
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 مقدمه

به واسية مضامين و  هجري قمري( 558 -967) رباعيات ح يم عمر خيام نيشابوري
هاي علمی و ادبی، همواره محققان و اندیشمندان مندي از اندیشههاي فلسفی و بهرهمایهدرون

اندیشی، هاي فلسفی وي واداشته است. ژر بينیفراوانی را به تف ر در مبانی عرفانی و ن ته
نِ اف ار و گاه بنيادیگرایی و تف ر آگاهانة خيام سبب شده است كه بررسی خاستح مت
هاي وي قلمرو و مرزهاي فراوانی را درنوردد، در ميان انبوهی از نظریات تفسيري و اندیشه

هاي ادبی گام نهد و از این رهگفر جوانب متتلفی از ابعاد و زوایاي تأویلی به حيية پژوهش
ينة پيوند و پيش زبان با نظر بهبينش شاعرانة وي آش ار شود. در این ميان، پژوهشگران عرب

 كنار نيستند. هاي این شاعر ایرانی بربرقراري تعامر ف ري و فرهنگی با ایرانيان از تأ ير اندیشه

 زبان پس از شناخت ودوستان عربدامنة این تأ يرپفیري به حدّي است كه شاعران و ادب
گيري اموه بر وبرقراري ارتباط روحی و ذوقی با این اشعار و تأ يرپفیري از مضامين آن، عال

تر با منيق ح می این اشعار، ترجمة آن را به هاي رباعيات، جهت آشنایی دقيقمایهاز درون
زبان عربی در كانون توجه قرار دادند و ميابق با ميزان كسب شناخت از این اشعار، اقدام به 

 اند.ترجمة آن كرده
ا ر  99ی با نقد و بررس «الخیام لرباعیات ۀجمات العربیرالتَّ»یوسب حسين ب ّار در كتاب 
ها ترجمه از منظومه 7ترجمة منثور و  61ترجمة منظوم،  88و ترجمة عربی از رباعيات خيام )

هاي ملی(، دیدگاه خود را نسبت به عمل رد مترجمان این آ ار و نقاط ضعب و و ترجمه
يات معاصر يام را بر ادببه خوبی تأ ير رباعيات و اف ار خ این آماركند. قوّت هریک بازگو می

 شود.كند؛ همان نيزي كه از آن با عنوان پدیدد خيامی جهان معاصر یاد میعرب منع س می
ب ّار با نمایاندن زوایایی از این پدیده و شور و اشتياق صاحبان آن در برخورد با رباعيات 

دازند، ها بپردهها به تحقيق، تفحّص و ترجمة این سروخيام كه ایشان را واداشته است سال
 گشاید. را می باب نقد، تحلير و تفسير ادبی و فنی ترجمه در این آ ار

شناس و مترجم مبدأگرا از جمله فيلسو ، زبان (6651-6666) 6آنتوان برمن
پردازانی است كه با ارائة دیدگاه و نظریة خود در باب ترجمه و نقد آن، تأ ير فراوانی نظریه

هاي آلمانی و مه داشته و توانسته است با تأ ير از فلسفة رومانتيکبر عرصة ميالعات ترج

                                                            
1- Berman, A. 
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اي از نقد ( گونه6681-1886) 1( و هانري مشونيک6361-6658) 6كسانی نون والتر بنيامين
ترجمه را ميرح كند كه حاصر خوانش و تف ر و بسيار نزدیک به نقد ادبی است. محور 

متن بيگانه و دیگري است و از این جهت با ارائة شناختی آنتوان، احترام به دیدگاه ترجمه
گرایانه و معيو  به زبان مقصد را در كار هاي قومش نانه، دیدگاههاي ریتتنظریة گرایش

 (. 6861)ن. ك: احمدي،  دهدترجمه مورد انتقاد و سنجش قرار می
رار دادن قگرایانه از نظر برمن، همان تغيير سبک فرهنگ و هویت بيگانه و دیدگاه قوم

آن در نارنوب ارزش و هنجارهاي داخلی است؛ با باور به این اصر كه هر آنچه به بيگانه 
تعلّق دارد، منفی است. پس باید فرهنگ بيگانه را با فرهنگ داخلی هماهنگ ساخت )ن. 

 (.1868ك: برمان، 
در ترجمه در واقع به تعریب هد  از ترجمه الق برمن با ميرح كردن مبحث اخ

هد  از ترجمه، تنها برقراري ارتباط، انتقال پيام و یا یافتن معادل كلمه  ردازد. به باور او،پمی
بل ه  ،شودبه كلمه نيست؛ زیرا ترجمه یک فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمی

ی حاكم قالهد  اخ ةاما این نوشتن و انتقال، تنها در سای، ترجمه نوشتن و منتقر كردن است
تن مبدأ به ماي مترجم به معناي قبول كردن و پفیرفتن حرفه القاخیابد. ، معنا میبر ترجمه

ك:  زدن باید آن را پفیرفت )ن.عنوان ا ري متعلق به فرهنگ بيگانه است كه به جاي پس
 (.6865دلشاد و دیگران، 

( 6836)ماندي، « سازيسازي و تقبيح بيگانهگرایش رایج بومی»برمن با متالفت نسبت به 
ش نانه، ماهيت نثر اصلی را به بهانة قابر فهم بودن ترجمه یا هاي ریتتمعتقد است گرایش

 ث نادیدهشده، باعبرد. در نتيجه پرداختن به ظاهر زیباي متن ترجمه زیبا شدن آن از ميان می
 (.6867خویگانی، شود )ن. ك: رحيمیگرفتن معنا و تحریب آن می

بت و از تعصب افراطی نس به ترجمه داردنسبت نگرانه امعدیدگاهی ج در حقيقت، برمن
مقيد باشد  أطوركلی به متن مبد است. او معتقد نيست كه ترجمه باید بهمبدأ به دور به متن 

صيت و سبک مترجم در آن تترجمه، یک عمر زایشی و ادبی است و شرا اصوالً زی»
(، بل ه باور دارد در ترجمه نباید 6865)ن. ك: دلشاد و دیگران، « ابدیناخواه بروز میخواه

تا حد ام ان تغييراتی در ساختار و مضمون متن مبدأ ایجاد شود. مترجمی كه به راحتی و به 

                                                            
1- Benelix Schonflies Benjamin, W. 

2- Meschonnic, H. 

https://www.goodreads.com/author/show/250854.Henri_Meschonnic
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كند در واقع سبب تحریب متن اصلی و در هر بهانه تغييراتی را در ساختار ترجمه ایجاد می
 شود. نهایت تتریب نظام زبان و ساختار منسجم متن اصلی می

اصی به توليد است، بل ه توجه خبرداري و نه بازدر نظریة برمن تمركز بر كلمه، نه گرته
هاست و از آنجا كه متن مبدأ، اساس كار مترجم است و مترجم باید همواره به متن بازي دال

رو، هرگونه تغيير، حف ، اضافه كه در خدمت متن اصلی مبدأ گرایش داشته باشد؛ از این
شود )ن. ك: فرهادي و شود و مایة گمراهی خواننده میت به آن محسوب مینباشد، خيان
 (.6861دیگران، 

 . پيشينۀ پژوهش1
هاي متعددي به انجام رسيده است و هاي عربی رباعيات خيام تاكنون پژوهشدر باب ترجمه
ب ّار « )لخیامرباعیات عمر ا»(، 6633)ب ّار، « ة لرباعيات التيامالترجمات العربيّ»ها از جمله آن

)ب ّار، « الترجمۀ األدبیۀ اشکالیّات و مزالق»(، التر یترجمة مصيفی وهب(، 6666)
هایی از برخی یوسب حسين ب ّار در این آ ار، ضمن نقد و بررسی ترجمه (است.1886

 پردازد. هایی مناسب و اصولی میمترجمان به بيان راه ارهایی جهت ارائة ترجمه
هاي عربی رباعيات بررسی و نقد ترجمه»نامة خود با عنوان ایان( در پ6836بشارتی )

هاي عربی نند رباعی خيام از ناحية فرآیند ترجمه و استعاره را مورد نقد و ، ترجمه«خيام
 دهد. بررسی قرار می

اي نهار بررسی مقایسه»نامة خود با عنوان ش( در پایان6866خو )كاظميان مجدیان
، ««احمد رامی، احمد صافی نجفی، ودیع بستانی، محمّد سباعی»خيام ترجمة عربی رباعيات 

اي را ميان نهار ترجمة عربی از رباعيات خيام برقرار كرده و از این رهگفر بهترین مقایسه
 . كندترجمه را معرفی می

بررسی نقش مترجم در سه ترجمة منظوم »نامة خود با عنوان ( در پایان6865احمدپور )
الش ت« احمد رامی، احمد الصافی النجفی و ابراهيم العریّض»عربی  ام به زبانرباعيات خي

زبان رباعيات خيام نسبت به خيام و درك و برداشت كرده دیدگاه سه تن از مترجمان عرب
 متفاوتشان از رباعيات را بررسی كند.
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« امالرحمن ش ري و رباعيات خيعبد»اي با عنوان ( در مقاله6836جعفري و كریمی )
و ميابقت آن دو با اصر فارسی را  6مقایسة ترجمة عبدالرحمن ش ري با ترجمة فيتزجرالد

هاي ترجمة عبدالرحمن ش ري مورد وسيله كاستیاند تا بدیناساس كار خود قرار داده
  ارزیابی قرار گيرد.

نقد ترجمة احمد صافی نجفی از رباعيات خيام با »( در مقالة 6866زركوب و عس ري )
فی شناختی، نقد و تحلير ترجمة احمد صافی نجبا اتتاذ روی رد زبان« شناختیوی رد زبانر

 اند.از رباعيات خيام را مورد توجه قرار داده
گرفته با محوریّت دیدگاه تحریب متن آنتوان برمن نيز هاي صورتدر زمينة پژوهش

بررسی »نامة خود با عنوان ان( در پای6866پور )توان به این آ ار اشاره كرد: غالمحسينمی
اساس ها برهاي انگليسی به فارسی رمانسازي در ترجمهسازي و خارجیهاي بومیاستراتژي

، سه رمان ترجمه شده از صالح حسينی را براساس نظریة آنتوان برمن «نظریة تحلير منفی برمن
 مورد بررسی قرار داده است. 

بررسی ترجمة عناصر فرهنگی در مادام بواريِ »نوان نامة خود با ع( در پایان6861فتّاحی )
با  با ت يه بر رابية مستقيم فرهنگ« ترجمة محمد قاضی براساس نظریة آنتوان برمن 1فلوبر

جامعه درصدد برآمده تا عناصر فرهنگی رمان مادام بواري ترجمة قاضی را مورد تحلير و 
 .بررسی قرار دهد

زدایی در ترجمة فارسی ژیر غرابت»خود با عنوان  نامة( در پایان6861خييبی بایگی )
س ترجمة فارسی رمان ژیر بال« هاي تحریب متن آنتوان برمناز دیدگاه نظریة گرایش 8بالس

گرایش تحریب متن آنتوان برمن هد   68زدایی و براساس نظریة را با ت يه بر مفهوم غرابت
 قرار داده است. 

هاي ترجمه و نظري بر روند پيدایش نظریه»عنوان  ( در مقالة خود با6836پور )مهدي
ها، نظرات با نگاهی اجمالی به پيدایش نظریه« بررسی سيستم تحریب متن از نظر آنتوان برمن

 كند.شناسی را واكاوي میآنتوان برمن در حوزد ترجمه
؛ ش نانههاي ریتتآنتوان برمن و نظریة گرایش»اي با عنوان ( در مقاله6861احمدي )

هاي یشبا در نظر گرفتن معرّفی نظریة گرا« معرّفی و بررسی قابليّت كاربرد آن در نقد ترجمه

                                                            
1- Fitzgerald, E. 
1. Bovary, M. 

2. Blas, G. 
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ار ادبی هاي برگرفته از ترجمة آ ش نانة آنتوان برمن و تبيين آن با استفاده از مثالریتت
ه مپفیري و موانع احتمالی كاربرد این نظریه را در نقد ترجفرانسه به فارسی، بررسی كاربست

 در ایران محور پژوهش خود قرار داده است. 
هاي به عمر آمده از سوي نگارندگان، پژوهشی با محوریت نقد و وجوبراساس جست
هاي عربی رباعيات خيام از دیدگاه یوسب حسين ب ّار، براساس دیدگاه بررسی ترجمه

 گرایش ریتت ش نانة آنتوان برمن یافت نشد.

 . مباني نظري 4
 هايشناس فرانسوي است كه با نقد ترجمهفيلسو  و زبان (،6651-6666)آنتوان برمن 

مترجمان كالسيک و معاصر، نظریات خود را پيرامون ترجمه در قالب نارنوبی مدوّن ارائه 
داده است. براساس این نظریه در ترجمة هر متن بيگانه باید حالت غریبگی در زبان مقصد 

ق صورت ؛ زیرا معنا از طریدبه نفع زبان مقصد اجتناب شو حفظ شود و از ایجاد هرگونه تغيير
شماري زبان مادري نيز از جمله ن اتی است كه در این نظریه بر عدم یابد. مقدسانتقال می

حضور آن در فرآیند ترجمه تأكيد شده است. براساس این نظریه، هرگونه حف ، اضافه، 
گفاري و كالم و حتی تغيير در نقيه ابتغيير در سبک نویسنده، تغيير ساختار زبان، اطن

ر ش ر اي تغييبندي، تحریب از متن اصلی است و ترجمه در این حالت به گونهپاراگرا 
 شود. كه ا ري از بيگانگی در آن دیده نمییابد می

ها به نآفه تش ير شده است كه هریک از مؤلّ 68 از برمن آنتوانش نانة نظریة ریتت
ین ا پردازد.می ت مترجم از اصول اساسی ترجمهو عدم تبعيّ د ضعب ترجمهموار اي ازجنبه

هاي عربی هاي نقدي یوسب حسين ب ّار پيرامون ترجمهتحليلی دیدگاه -پژوهش توصيفی
سازي، برمن )عقالیی هاي نظریة آنتوانمورد از مؤلّفه 7رباعيات خيام را براساس 

 كمی، تتریب اصيالحات وزدایی كيفی، غنایی زداییكالم، غناییسازي، اطنابشفّا 
كند. منبع مورد استفادد نگارندگان در این مقاله، كتاب تتریب سيستم زبانی( بررسی می

 ّار در هاي نقدي با ر یوسب حسين ب ّار است. دیدگاه ت الخیامالرباعی ةالترجمات العربیّ
ها مؤلّفه و همسویی بيشتر با هر یک ازاین كتاب به طور كامر ميالعه و هرآنچه قابليت انيباق 

 را داشته گزینش شده و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث قرار گرفته است.

 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

 پژوهش هاي. پرسش7
 گرفته از رباعيات خيام نگونه است؟هاي صورتروش یوسب حسين ب ّار در نقد ترجمه -
گونه هاي آنتوان برمن نلفهميابقت یا عدم ميابقت روش نقدي یوسب حسين ب ّار با مؤ -

 است؟

 . روش، اهميت و فرضيۀ پژوهش2
سين هاي نقدي یوسب حتحليلی و بر پایة تحلير دیدگاه -روش پژوهش حاضر، توصيفی

ش نانة هاي عربی رباعيات خيام براساس هفت مؤلّفه از دیدگاه نظریة ریتتب ّار از ترجمه
تواند نظرگرفتن اصول نظري آنتوان برمن، می ها با درآنتوان برمن است. بررسی این ترجمه

اي مناسب از رباعيات را تبيين كند؛ ميزان موفقّت و یا عدم توفيق مترجم در ارائة ترجمه
نتوان هاي نقدي یوسب حسين ب ّار و آبنابراین، پژوهش حاضر با این فرضيه كه ميان دیدگاه

هاي نقدي وي را در دارد، دیدگاه ها نوعی انيباق و همسویی وجودبرمن در برخی مؤلّفه
سازي، عقالیی»مؤلّفة  7كتاب نامبرده مورد ارزیابی قرار داده است و هر آنچه قابليت تيبيق با 

 كمی، تتریب اصيالحات و زداییكيفی، غنایی زداییكالم، غناییسازي، اطنابشفّا 
، عمل رد از این طریق را داشته، گزینش و به بحث گفاشته است تا «تتریب سيستم زبانی

 دهد.مترجمان در پایبندي به اصول صحيح ترجمه و یا انحرا  از آن را مورد ارزیابی قرار 

 . گذري بر زندگي و آثار یوسف حسين بکّار5
اردن دیده  ر المجامعسجم( در 6651یوسب حسين ب ّار، اندیشمند و منتقد ادبی در سال ) 

پري كرد. س إربد و متوسيه را در مدارس كوهستانی به جهان گشود. وي تحصيالت ابتدایی
مدرك كارشناسی خود را در رشتة زبان و ادبيات عرب از دانشگاه بغداد و مدرك 
كارشناسی ارشد را از دانشگاه قاهره اخف كرد. پس از آن به گروه زبان و ادبيّات عرب 

ی از در رشتة نقد ادب دانشگاه اردن پيوست و در نهایت مدرك دكتري خود را با رتبة عالی
هاي علمی و دانشگاهی و هایش در پژوهشاین دانشگاه دریافت كرد. وي به پاس تالش

 المللیكتاب در زمينة پژوهش ادبی، نقدي و ترجمه، جوایز ملی و بين 88تأليب بيش از 
 «األفکار»مقاله در مجالت عربی نون مجلة  58متعددي را كسب كرد. ننان ه بيش از 

 عراق،« األفالم» سعودي، «عالم الکتب»یرموك،  «األبحاث»موته،  «الرایۀ»فرهنگ، وزارت 
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اند. از آ ار قبرس به انتشار رس «الدیمقراطیُّ المنتدی و الفکرُ»لبنان و « العرفان»، كویت« البیان»

، «فی العروض و القافیۀ»ها و مقاالت نندي اشاره كرد؛ از جمله: توان به كتابمتعدّد او می

رجمۀ بین مزالق التَّ» ،«مشترك با دكتر غالمحسين یوسفی(« )عرشقصتی مع ال کتاب ۀترجم»
انی ثَّالقرن ال یجاهات الغزل فإتِّ»، «الحدیث یالعرب رعمختارات من الشِّ»، «ۀو العربیَّ ۀالفارسیَّ
، «برد واللغۀبناربشَّ»، «قد الحدیث(النَّ الضوء یالقدیم)ف یالعرب قدالنَّ یبناء القصید  ف»، «الهجری

 و... . «العرب المعاصرین ارسینالدَّ رِنظ یۀ فقافۀ العربیَّالثَّ یرس فالفُ دور»

 . نقد و تحليل6
از  هاییش نانة آنتوان برمن، نمونههاي ریتتدر این بتش، ضمن معرفی هریک از مؤلفه

 ر خواهد شد.ها دارد، ذكآراي نقدي ب ّار كه تناسب بيشتري با هریک از این مؤلّفه

  سازي. عقالیي6-1

 گيرد وسازي، ساختارهاي نحوي متن اصلی و عالئم سجاوندي را دربر میشيوه عقالیی
. این دهدمترجم بدون توجه به اهدا  و نيّات نویسنده و شاعر، متن را به دلتواه تغيير می

(. به 6861دي، شود )ن. ك: احمگفاري را شامر میتغييرات، ساختار جمالت و عالئم نقيه
عبارت دیگر، مترجم در این شيوه با توجه به نظم گفتمان مقصد، جمالت و زنجيرد جمالت 

 (.6836پور، آورد )ن. ك: مهديكند و به نظم درمیرا بازتوليد و مرتب می

ازي سخورد كه عقالییمی هایی به نشمهاي عربی رباعيات خيام نمونهدر ميان ترجمه
 ها به فرم و قالبة عمل رد مترجم در تغيير ساختار جمالت و تبدیر آنها به واسيدر آن

كند. از جمله مواردي كه ب ّار در این ها خودنمایی میجدید به سان ویژگی بارز این ترجمه
( است كه مترجم در آن با 6671- 6369زمينه به آن اشاره دارد، ترجمة عبداللّييب النشّار )

( از رباعيات خيام، نه تنها از اصر زبان مبدأ 6361- 6658تز جرالد )محور قرار دادن ترجمة في
گيرد، بل ه با ایجاد دخر و تصر  در ترجمه و تغيير مضمون مرجع ترجمة خود فاصله می

سازد؛ گویی ها از اصر رباعی دور میا ر خود را فرسنگ -یعنی ترجمة فيتزجرالد-
اي از شعر شاعري دیگر است. این بل ه ترجمههاي او در حقيقت نه ترجمة رباعيات، ترجمه

نظران فراوان درحوزد فن ترجمه، پيوسته بر عدم ترجمه از زبان درحالی است كه صاحب
دانند كه اغلبِ مترجمان بدون توجه به كنند و آن را نالشی اساسی میواسيه تأكيد می
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ی ندارند. گونه ابایير هيچعواقب و نتایج ناميلوب آن بر دستاورد ترجمه از حركت در این مس
توان انتظار داشت ترجمه با متن اصلی برابري كند؛ زیرا در ننين حالتی است كه دیگر نمی

آميز خواهد بود كه منقول از متن اصلی باشد در غير این صورت، ترجمه در صورتی موفقيت
تواهد ؤلّب نشود و ترجمه بيانگر ستنان واقعی مامانت علمی به طور شایسته مراعات نمی

 (. 6866 ن. ك: معرو ،) بود

هاي خود این شيوه را در پيش گرفته نشّار از جمله مترجمانی است كه اغلب در ترجمه
اش را از مفاهيم اصلی رباعی دور ساخته است. درحالی كه او به عنوان و به تبع آن ترجمه

آن شاعر و خواننده  اي را مهيا كند كه درشرایط و زمينه»یک مترجم موظّب بوده است 
اي زمانی فراهم بتوانند با ی دیگر به تعامر و تأ ير متقابر بپردازند و ننين شرایط و زمينه

)ن.  «شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشدمی
 (؛ آنچه نشّار از انجام آن ناتوان مانده است.6876پورساعدي، ك: ليفی

يح كند كه در آن از نينش صحهایی از ترجمة نشّار اشاره مییوسب حسين ب ّار به نمونه
جمالت متن مبدأ در زبان مقصد ناتوان مانده است  به طوري كه عبارات و واژگان را از 
جایگاه اصلی خود جدا كرده و آن را طبق سليقه در ابياتش جاي داده است. به عبارت دیگر، 

رباعی فيتزجرالد را برگرفته و آن را آزادانه و بدون توجه به جایگاه جمالت  وي تنها مضامين
 به ترجمة خود منتقر ساخته است كه تحریب متن اصلی را به دنبال دارد:

Now the New Year Reviving old Desires, 1- 
2- The Thoughtful Soul to Solitude Retires, 

Where the white Hand of Moses on the Bough, 3- 
4- Puts out, and Jesus from the Ground Suspires. 

 

 خلوتی گوشة به اندیشه پر جان -1بتشد.  می دیرینه اميال به دوباره جانی نو سال اكنون -6)
 خاك، بر عيسی و آیدمی بيرون -5عصا.  بر موسی مقدس دست كه جایی -8گيرد. می كناره
 دمد.( می مسيحایی نفس

 المنَی سررررالفررۀَ النیروزُ نررَالر  أحریررَا 
 نررامن الرردُّ تُی انفردْلررو أنِّ تُدْدَفرروَ

 هُکفررَّ خرجُیُ موسررری حینَ ذکررتُ  و

 ونرراجُا و شرررُالحشرررَ یأجرردَّ همررّاً ف و 
 ینررادَا صرررراحبرراً و خررَمنهررَ هجرتُ و

 سررررینرراونهررا النِّل ییررحررکرر اءَضررربرری
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 هُثررَنف ینفررثُ عیسررری حینَ و ذکرتُ
 

 ادفینررَ مریرترراً فرری الررترررابِ   فریرعریرردُ   
 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

كاش  -1نوروز آرزوي دیرین را در ما زنده كرد و اندوه، غصّة درون را تجدید نمود.  -6) 
و موسی را یاد كردم،  -8گفتم. شدم و آن را كه یار و دمساز است ترك میاز دنيا جدا می

نگاه كه با نفَس و عيسی را نيز آ -5آورَد. در حالی كه ید بيضا را نون نسرین بيرون می
 كند.(مسيحائيش مردد مدفون را زنده می

 دسهترسی است  خوشهی  به را جهان كه اكنون
 اسههت دسههتی موسههی طلوع شههاخی هر بر

 

 اسههت هوسههی صههحرا سههوي را دلیزنده هر 
 اسههت نفسههی عيسههی خروش نفسههی هر در

 

 (6817، «همایی»)شرح دیوان رباعيات خيام  

دو مصراع نتست را در اولين بيت قيعة خود ریتته »نشّار ب ّار عقيده دارد در این ترجمة 
و به دنبال آن بيت دوم را آورده است، بدون این ه در رباعی انگليسی وجود ظاهري داشته 
باشد، معنی دو مصراع آخرِ فيتزجرالد را در صدر بيت سوم و نهارم قرار داده است؛ اما در 

گونه كه در قرآن كریم آمده،  اشاره سی )ع( آنعجز این دو بيت به دستِ موسی )ع( و دمِ عي
 (.6633)ب ّار، « كرده است

با  اي كه ب ّار به آن اشاره دارد، خواننده راناگفته پيداست كه ننين ترجمة غيروفادارانه
كنندد تصاویري مغایر با عقاید و سازد كه ترسيماي از عبارات و واژگانی مواجه میمجموعه

مترجم »اي را كه همين سبب است كه برمن در نظریة خود ننين ترجمهباور شاعر است. به 
 هايجا كردن واژهپردازد و با جابهبه تغيير سبک نگارش و سيح زبان نویسنده می

( 1868)برمان، « تر نشان دهدآورد تا در زبان منيقیها را به نظم درمیدهندد جمله، آنتش ير
در این نوع ترجمه، جمالت و عبارات متن اصلی به دلتواه داند؛ زیرا مترّب سيستم زبانی می
و یا  هاي شاعر یا نویسنده بر آن افزودهشود و گاه ميالبی غير از گفتهمترجم پس و پيش می

(. در نتيجه، این ترجمه با حفظ معنا و مقصود مؤلب، 6866شود )ن. ك: معرو ، كاسته می
ست، اما حول محور كالم شاعر یا نویسنده دور كند كه در متن اصلی نيميالبی را بيان می

 (.6816زند )ن. ك: درخشان، می
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رسد سازي مترجم است، اما به نظر مینقد ب ّار دربارد این ترجمه مؤیّد فرآیند عقالیی
وي به درستی دو متن شعري را با ی دیگر تيبيق نداده است؛ به همين سبب با كمی دقّت 

قدي وي منيبق بر اشعار مورد بررسی نيست. نشّار در این توان دریافت كه دیدگاه نمی
هاي ترجمة فيتزجرالد را به ترتيب در صدر ابيات نهارگانة خود ترجمه، هر یک از مصراع

جا كرده است كه اگر كسی به ترجمة فيتزجرالد قرار داده و ننان جمالت متن اصلی را جابه
شّار مایة رباعی را از ميان نهار بيتی كه ند جانتواناز رباعی خيام دسترسی نداشته باشد، نمی
كالم، مضمون رباعی را در خود پنهان داشته است در قبال آن ارائه داده است، بيابد. اطناب

گویی و ذكر الفاظ و جمالت زائد و مترجم براي كامر كردن ابيات خود به نانار به زیاده
ریان بوده با تتریب تأ ير بالغت ایجازگونة روي آورده و آنچه را در ف ر و اندیشة خود در ج

 كالم بر مضمون رباعی تحمير كرده است. 
دهد، عاملی است كه برمن آن اطنابی كه ب ّار آن را در ترجمة نشّار مورد اشاره قرار می

اي را به سبب گنجاندن معنی واحد در ظر  واژگان متعدد و خارج از حد نياز، پدیده
يستم س»اي داند. به عقيدد برمن ننين ترجمهموازین حوزد ترجمه میناپفیر و خال  توجيه

تر از متن اصلی و در شده، همگونشود كه متن ترجمه ریزد و باعث میزبانی را به هم می
(. به عبارت 6836پور، )مهدي« تر از آن باشدتر و ناهمگون باتتر، بیحال نامنسجمعين

نزدیک »صر وفاداري در ترجمه و تالش بيش از حد در دیگر، گویی نشّار با دوري از ا
( خود را نه در مقام یک 6869فر، )خزاعی« ساختن لفظ، شيود بيان و تعبيرات به متن اصلی
پفیري از شعرِ شاعري دیگر درصدد است مترجم، بل ه در جایگاه شاعري دیده كه با الهام

در  ة او را با اصر رباعی مقایسه كنيمشعري تازه با قالبی متفاوت بسراید. زمانی كه ترجم
 یابيم كه نشّار، مقصود خيام را به صورتی كامالً واژگون در شعر خود منع س كرده است. می

  سازي. شفاف6-4

ن سهههاختداند كه مترجم در آن با تبيين و روشهههن سهههازي را عملی میآنتوان برمن، شهههفا 
با  ن را از حالت ابهامی كه مؤلب با نيت قبلی وگونة نویسنده یا شاعر، متمقصود و بيان ابهام

به  سازيشفا »سازد. هد  ایجاد فضاي پرسشگر در ا ر خود ایجاد كرده است، خارج می
ح سههازي در سههي شههود با این تفاوت كه عقالییسههازي مربوط مینوعی به فرآیند عقالیی

گري در سيح سازي مربوط به روشنگيرد، اما شههفا سهاختار نحوي جمالت صهورت می  
داند كه در سهازي را توضيح نيزي می (. ماندي نيز شهفا  6836پور، )مهدي« معنایی اسهت 
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(. البته باید به این ن ته توجه داشهههت كه 6866متن اصهههلی نيهامده اسهههت )ن. ك: ماندي،   
اش خارج ن ند، اقدامی سازي تا زمانی كه ترجمه را از مسير درست و اصول اساسیشهفا  

چه را آن»سازي اي روشن و گویا است، اما اگر این شفا سا الزمة ارائة ترجمهمثبت و نه ب
( اقدام شههاعر و 6868)عشههقی، «خواهد در متن اصههلی باشههد، هد  قرار دهدنيسههت و نمی

 ازد.سنویسنده را در فضاسازي و خلق شرایط معماگونه و پرابهام بر ا رش تتریب می
از جملههه مترجمههانی اسهههت كههه اغلههب،   (6678 -6369محمههد الهههاشهههمی البغههدادي )

قيد كند. او بدون این ه مبندي بيش از حد او را به اصر رباعيات تداعی میهایش پايترجمه
ند كه كگيرد و سههعی میاللفظ باشههد، اصههر فارسههی رباعيات را د نظر می  به ترجمة تحت

این تقيد فراوان  (.6633اش واگویة بيان و مقصههود حقيقی خيام باشههد )ن. ك: ب ّار، ترجمه
تواند سازد، اما میشهده را بسيار به زبان مبدأ نزدیک و هد  شاعر را منع س می ا ر ترجمه
ها در حقيقت هاي شاعر را در پی داشته باشد. بيان این ناگفتهسهازي و تفسهير ناگفته  شهفّا  

ة هن و اندیشزداید و آنچه را نویسنده و شاعر جهت تحریک ذآميز را از ا ر میفضهاي ابهام 
سهههازد. به عبارت دیگر، در این نوع برمال می متاطب سهههعی در ایجاد آن داشهههته اسهههت، 

ها، مترجم سعی دارد عناصر متنی زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلی وفادار باشد. ترجمه
تر است، اما تر و به سبک نویسندد اصلی نزدیکاین وفادار ماندن به متن اصلی هرنند دقيق

لب با متدوش سههاختن هد  نویسههنده و شههاعر در تسههلط بر ذهن و خيال خواننده مجال اغ
(. بنابراین، مترجم 6866كند )ن. ك: انوشههيروانی، تحقق آن هد  را از نگارنده سههلب می

خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسی متن اصلی به زبان »باید در نظر داشته باشد كه 
( كه هد  6868)اصالنی و كریميانی،« اي واضح و شفا ئة ترجمهدیگر قرار گيرد و نه ارا

 مؤلب را برنتابد و بيان او را آش ار و عيان سازد. 
كند كه مترجم درآن ضمن ب ّار در این راستا ترجمة زیر از هاشمی بغدادي را عنوان می

ر ترجمه، و د اللفظی از اصههر رباعی، بيان كنایی شههاعر را نادیده گرفتهاي تحتارائة ترجمه
اعر سازي، هد  شآن را به بيان واضح و روشن كشانده است. به عبارت دیگر، او با شفا 

 سازد: گيرد و آن را در ترجمه نمایان میاش را نادیده میدر بيان كنایی

 جام  هب دست یک و مصحفيم به دست یک
 امج فيهههروزد گهههنبهههد ایهههن در مههههایيههم 

 

 حههرام مههرد گهههههی و حههاللههيههم مههرد گههه 
 تمام مسلههههههههمههههان نه مههههيههههلق كافههههر نه  

 

 (6867، «همایی» )دیوان رباعيات خيام 
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 بررأخرررَی کررأسٌ و مُصرررحرَفٌ  بریررَدٍ 
 وزرَا فرررأحررمرلُ آتی، برررحررررامٍ

 

 مررَرّا و آترری بررالررحرراللِ   تررار ً 
 المُلْررررررر  بالکافرِ السماءِ تحتَ لرررستُ

 

 اإلسالم کاملَ کنتُ ال و حدِ
 (6633ه نقر از ب ّار، )ب 

به حرام روي  -1در دستی قرآن و در دست دیگر جام، ی بار به حالل و بار دیگر،  -6)
 و نه مسلمان كامر(. -8آورم، در زیر آسمان نه كافر ملحد هستم و می

فيروزد  گنبد»ب هّار بر این عقيهده اسهههت كه بغدادي در ترجمة خود به جاي بيان كنایی   
با  ننين بيان كنایی شهههاعركند و اینتعبير می« آسهههمان»ن كنایه؛ یعنی از حقيقهت ای « جهام 

ن كند، تحریب شده و از زیبایی بالغی آشده پيدا می وضهوح و شهفافيتی كه در ا ر ترجمه  
ي است تا هاي گفتارترین اسلوبآفرینی در شعر و از زیباكه به نوعی از شهگردهاي زیبایی 

(. در واقع او با افزودن كلمة جدید اقدام به 6633ار، شهههود )ن. ك: ب ّحدودي كاسهههته می
نراكه ابهامی در كار نيسهههت كه نياز به »كند كه ضهههرورتی ندارد اي میسهههازيشهههفها  
شههود كه اگر هم ابهامی باشههد  گونه فرض میگري باشههد. در واقع غالب اوقات اینروشههن

)مرادي، « داشههته اسههتخواسههت نویسههنده و }شههاعرر این بوده و قيعاً از این كار قصههدي  
اي واضح و دقيق باشد، اما نه در (. در ترجمه باید همواره سعی مترجم در ارائة ترجمه6868

داري نيزي عالوه بر آنچه مؤلب نوشههته، بنویسههد و احياناً با حدي كه با نقض اصههر امانت
 (.6866ساز تحریب متن مبدأ شود )ن. ك: معرو ، واضح ساختن ميالب، زمينه

 ّار در این ترجمه در حقيقت همسههو با دیدگاهی اسههت كه برمن در این باره ارائه نظر ب
كند. از نظر او، بهتر اي در ترجمه قلمداد میسهههازي را عملی غيرحرفهدهد. وي شهههفّا می

اسهت خصهوصيت، اصالت و غرابت متن اصلی حفظ شود. وي با رد هرگونه توضيح اضافه   
ه خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسههی متن سههازي( بر این عقيده اسههت ك )شههفا 

اي واضههح و شههفا . در این ترجمه، مترجم  اصههلی به زبان دیگر قرار گيرد، نه ارائة ترجمه
اعر پرده تأ يري بيش از بيان كنایی و استعاري شننين پنداشهته اسهت كه سهتن صریح و بی   

شهههود، با نوعی اسهههتدالل همراه  دارد. حهال آن هه در كنایة ذهن از الزم به ملزوم منتقر می  
شود. اي از فعاليت ذهنی را به منظور كشهب معانی نهفته در ستن سبب می شهود و گونه می
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بایی را تواند آن زیاي اسهههت كه مفهوم حقيقی هرگز نمیتأ ير كنایه و زیبایی آن به اندازه»
 )همان(.« بيافریند

ن یسنده از زبان مبدأ به مقصد، ننينظریة برمن و اهتمام وي به انتقال صهحيح مقصهود نو  
شمارد، نراكه بغدادي دخر و تصرفی را در ترجمه جهت تحریک ذهن متاطب مردود می

سههازيِ معناي كنایی شههاعر در حقيقت فرصههت را از خواننده سههلب در این ترجمه با شههفا 
سهههد و از ركند تا با تف ر در مفهوم این واژه، رمز آن را بگشهههاید، به معناي حقيقی آن بمی

كدكنی، )شفيعی« نوعی تشتص دادن به زبان»مند شود. در حقيقت كنایه لفت ادبی آن بهره
ترین ترفندهاي زیبایی كالم اسههت كه براي پرهيز از وضههوح گفتار و  ( و از برجسههته6836

ح با بيانی گویی و ترك تصریاطناب كالم و نيز تأ يرگفارتر كردن ستن به صورت پوشيده
(. بدین سبب 6861شود )ن. ك: توسلی، ر در گفتار و نوشهتار به كار گرفته می موجز و مؤ 

است كه همواره بر دانش و تتصص مترجم وآشنایی وي با صنایع بالغی و شيود برخورد با 
وي عاري هاي لفظی و معنا ر ادبی از تعقيد» گونه شود تا ایناین صنایع در ترجمه تأكيد می

ت متحلّی باشهد و با بيانی خوب و سههاده و دلنشههين نوشته شود تا  و به زیور فصهاحت و بالغ 
( و هد  مؤلب را محقق سازد. البته این ابيات 6816)درخشان، « رغبت خواننده را برانگيزد

را  برد. شاعر، قالب رباعیسازي مورد اشارد ب ّار از اطناب كالم نيز رنج میعالوه بر شفا 
مصراع آن به ذكر واژگان اضافه بر اصر  9براي ت مير  به قالب خماسهی تغيير داده است و 

را بر ربههاعی  «فراحمررل وزرا »او عبههارت »پردازد. ربههاعی و حتی ت رار واژگههان موجود می

ار، )ب ّ« را قيد كرده اسههت «مرَّا»، «مرَّ »ت رار كرده و به جاي  «مرَّا»را با لفظ « تار »افزوده، 
سهههازي مترجم در بيان در حقيقت حاصهههر شهههفا  (. این اطنهاب كالم از نظر برمن  6633

مقصههودي اسههت كه شههاعر قصههد آشهه ار سههاختن آن را نداشههته اسههت؛ زیرا از دیدگاه وي 
نيز را بسههيار شههفا  بيان كنند و نيدمان سههاختارهاي متن   مترجمانی كه تمایر دارند همه

( و ترجمه را 1868ن،)برما« آورنداصلی را به هم بزنند، معموالً متنی بلندتر از متن اصلی می
 سازند.متتر می

   . اطناب کالم6-7

اطناب در لغت به معناي درازگویی و در اصههيالح آن اسههت كه الفاظ بيش از معانی باشههد  
(. این مبحث به قدري مهم اسههت كه برخی آن را در كنار ایجاز، 6518)ن. ك: السهه اكی، 
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(. 6878اند )ن. ك: همایی، دهاسهاس بالغت برشهمرده و بالغت را به كالم موجز تفسير كر  
 داند كه غالباً توسطسازي میسهازي و روشن برمن، اطناب كالم را محصهول فرآیند عقالنی 

شههود مترجمانی كه خواهان افزودن ميالبی به متن اصههلی هسههتند بر نظام ترجمه تحمير می 
ر كند و این كامترجم ایدد فشردد متن مبدأ را باز می»(. او معتقد اسهت  1868)ن. ك: برمان،

شدگی است كه تأ يري در غنا بتشيدن به جان ندارد. از آن رو بر جملة معرو  نوعی تهی
كند و افزوده را صهههرفاً در جهت انباشهههته كردن  افزاید، تأكيد میخود كه افزوده هيچ نمی

 (.6836پور، )مهدي« داند مر میحجم متن و بی

ه مترجمانی است كه ب ّار ترجمة او را به ( از جمل6676 -6618مهدي جاسم الشمّاسی )
خواند. او بر این باور اسهههت كه آور میاي شهههگفتجهت عمل رد متناقض مترجم، ترجمه

اللفظی برد كه ا رش را به ترجمة تحتكار میشمّاسی گاه در ترجمة رباعيات ننان دقتی به
اش بسيار شود كه ترجمهدقتی بر كارش عارض میسازد و گاه نيز ننان بیبسيار نزدیک می

. ك: افزاید )نكاهد و دیگرگاه بر آن میگيرد. گاه از مفهوم میاز مفهوم رباعی فاصله می
 مترجم گاه را ندارد و هيچ متنی قابليت انتقال كامر به زبان دیگر(. در ترجمه، 6633ب هّار،  

هوم نی و مفمتن اصهههلی و مع الانتق دخر و تصهههرفاتی جزئی جهت گریزي ندارد جز این ه
رویه نيز در (، اما افزودن و كاسههتن بی1886ایجاد كند )ن. ك: عبود،  زیبایی آن در ترجمه
شهههود كه مضهههامين ا ر، وارونه جلوه كند و درك و دریافت متاطب از  ترجمه موجب می

 يفةبنشاند و این امر با توجه به وظاي مقابر اف ار و اندیشة شاعر مضمون ا ر ادبی را در نقيه
كند و از موضهههوع و داري ا كه دیدگاه و سهههالیق مؤلب منع س میمترجم به عنوان امانت

 اي ميرود و مردود است. كند در حيية كار ترجمه، پدیدهسبک بيانی او محافظت می
العملی اسههت كه او در برابر ع س»افزودن بر مفاهيم رباعی از سههوي شههمّاسههی در واقع 

)ب ّار، « دشوهمسان ساختن قافية شعري خود بدان متوسر میفشار حداكثري وزن و قافيه و 
سهههازد تا در ( بهه طوري كهه پهایبنهدي بهه قهالهب و وزن رباعيات خيام او را وادار می       6633
هاي اول، دوم و نهارم رعایت كند تا ساختار ترجمه به هاي خود قافيه را در مصهراع ترجمه

ت و الفاظ زائد، مضمون رباعی را تغيير اصهر آن نزدیک شهود. عالوه بر این، با ذكر جمال  
 ادا كردن مقصههود با بيشترین»افزاید. حال آن ه در ترجمه دهد و مفاهيمی تازه بر آن میمی

پردازان از جمله ( از سههوي بسههياري از نظریه6881)خييب قزوینی، « عبارت از حد متعار 
حالتی مترجم اصههرار دارد شههود؛ زیرا در ننين آنتوان برمن عامر تحریب متن شههناخته می
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نيزي را به ترجمه بيفزاید كه در اصهر آن نيست و مقصودي را به محتواي آن تحمير كند  
(. در واقع شهههمّاسهههی در این 1868كه در متن مبدأ ا ري از آن وجود ندارد )ن. ك: برمان، 

ا ت مير ركنهد براي رهایی از عيوب قافيه، عباراتی را قيد كند كه قافية او  ترجمهه تالش می 
كند. ترجمة زیر كه در دو مورد اطناب به نشهههم سهههازد، اما ترجمه را دنار ضهههعب میمی
در مصراع  «هی صُفرُ» در مصراع اول و دوم عبارت «صَرَّ َ دهرُ»خورد: نتسهت عبارت  می

 ه تنها كنند، بلدوم در حالی كه در معناي اصهلی رباعی قيد نشدند و هيچ نقشی را ایفا نمی 
ار، برد )ن. ك: ب ّهاي شعر خود را با آن به پایان میزائدي هسهتند كه مترجم مصراع الفاظ 
6633:) 

 دهرٌ صررَرَّ َ أو( آذارَ) فی( کانونُ) انطوَی مَا
 حکیمٍ قولُ الررطُّلی ذقررتَ مررا تررذوقَ لررن

 

 صرررُفرٌ وَهْیَ طیَّاً، الزَّهاءُ أوراقُنا تنطَوَی 
 خمررررٌ الدَّریاقُ بینما سُمٌّ العمرِ فرررهمومُ

 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

رنگ ما با زردي در هم هاي خوشاز پيچش كانون در آذار یا دگرگونی روزگار، برگ -6)
ستنِ ح يم است كه مادامی كه شراب بچشی، اندوه نتواهی نشيد.  -1شود. پيچيده می

 هاي زندگی زهر است، در حالی كه پادزهر آن شراب است.(غم

 دي  رفههههههههتههههههههن  زا و بهههههههههار ازآمدن
 فههههههههرمود كههه انههدوه مهتهور   خهور  مهی 

 

 طی گههههههردد هههههههمی مهههههها وجههههههود اوراق 
 می تریههاقش و زهر نو جههان  ههاي غههههههم

 

 (6633)به نقر از ب ّار، 

شود، اما آسيب این اطناب كالم از دیدگاه ب ّار و برمن خياي ترجمه محسوب می
عر از مصراع اول، دگرگونی و تحول نندانی به محتواي كالم وارد نساخته است. مقصود شا
دوم  دهد و در مصراعتر شرح و بسط میروزگار است كه شمّاسی این مفهوم را با بيانی ساده

قر كند، این معنا را به متاطب منتكه به گفر عمر و حركت به سوي مرگ و نيستی اشاره می
، معانی و مضمامين زبان رود در نهایتِ تالشكند. در حيية ترجمه، از مترجم انتظار میمی

مبدأ را به مقصد انتقال دهد، اما گاهی در این فرآیند دشوار، مترجم موانعی را در برابر خود 
كند بيند كه براي گفر از این موانع با وجود تالش بسيار باز هم با موانع دیگري برخورد میمی
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ر ترجمه از زبان كه مم ن است وفاداري او به متن اصلی را متدوش كند؛ به خصود د
ی دارد فارسی، عنصري اساس» فارسی به عربی كه ابراهيم دسوقی الشتا نيز به آن اشاره دارد:

ب رود. این هماهنگی، تناسب عجيكه متأسفانه هنگام ترجمه، موسيقی زبانی آن از بين می
برد. گيرد و با خود میمی بين الفاظ و معانی و حرو  نون موج روانی است كه تو را دربر

ي ام هيچ كارخواندم، احساسم این بود كه من در ترجمه عربیهر وقت یک متن فارسی می
  )دانشنامة اسالمی، ابراهيم دسوقی الشتا(.« كنمنمی

هایی از اطناب كالم را در خود دارد. او در ترجمة زیر ترجمة هاشههمی بغدادي نيز نمونه
حقيقت اطنابی را موجب شههده كه  با ت رار مضههمون مصههراع سههوم در مصههراع نهارم در  
 حاصر تراد  معنایی موجود در این دو مصراع است:

 نرهرار و قررربلَنرررا لریررلٌ کانَ
 مررررردارٌ کانَ الررسمراءِ ولجررمِ

 حذارٌ تمرشی حینَ منکَ فررلیکنْ
 رویررداً مشررریرراً الترابِ فرروقَ امررشِ

 

 فترررررررا ٍ منْ مرقرررلۀٌ کانَ ربمرررررا  
 

 (6633نقر از: ب ّار، )به 

رفتن باید به هنگام راه -8نرخيده است. فلک می -1قبر از ما شب و روزي بوده است.  -6)

 اي باشد.(روي خاك آهسته قدم بگفار. شاید كه مردمک نشم دوشيزه -5مواظب باشی. 

 اسههت  بوده نهاري و لير تو و من از پيش
 بنهههه آهستههههههه خاك به قهههدم!  زنهههههههههار 

 

 است بوده كاري زبههههههههههر فلههههههک گردنده 
 اسههت بوده نگاري نشههههههم مردمههههک كآن

 

 (6817، «همایی»)دیوان رباعيّات خيّام  

 9هاي خود برگزیده است، ناگزیر براي ت مير بغدادي كه قالب خماسی را براي ترجمه
اي بر هایی كه مترجمانِ آن قالب خماسی راآورد. بيشتر ترجمهمصراع به اطناب روي می

اي بارز است كه اند، بدون شک اطناب كالم در اشعار آنان مشتصهاشعار خود برگزیده
اند و با علم به فزونی واژگان و الفاظ موجود در خماسیِ برگرفته از آگاهانه آن را برگزیده

هاي رجمهكالم در تتوان گفت اطناباند. بنابراین، نمیرباعی، این شيوه را در پيش گرفته
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اند و بر ن سهوي و از روي اجبار بوده است؛ نراكه عامدانه در این مسير حركت كردهآنا
هاي اند. هاشمی بغدادي نيز از جملة این مترجمان است كه خماسیعيوب آن نيز آگاه بوده

سازد كه معنی و قالب وسيع خماسی او را نانار می»گيرد او اغلب رنگ اطناب به خود می
ماسی هاي هنر شعري بيفتد تا قالب ختفصير توضيح دهد و به لغزشگاه اصلی را با زیادت و

 (. 6633)ب ّار، « را پركند
اشاره ب ّار به اطناب و تمایر بغدادي در كاربست واژگانی مازاد بر نياز ترجمه در حقيقت 
مراد  مقصود برمن در مردود شمردن تيویر و به درازا كشيدن كالم در فرآیند ترجمه است، 

افزاید بدون آن ه فزونی در بار معنایی و گفتاري متن كه این امر تنها بر مواد خام متن مینرا
پس از این ه مصراع دوم را با اندك ابهامی »صورت بگيرد. در ابيات بيان شده اخير، بغدادي 

كه مصراع نهارم به مفهوم جا قيد كرده در حالیمناسبت و بیسروده مصراع سوم را نيز بی
كالم  نظر شاعر پرداخته است و دیگر نيازي به آوردن مصراع سوم نيست. عالوه بر اطنابمورد 

در مصراع نهارم نيز بر  «مشیاً»كه حاصر ت رار مضمون شعري است، هاشمی با بيان واژد 

در این مصراع اكتفا  «رویداً»خياي پيشين خود افزوده است؛ نرا كه اگر او به ذكر واژد 
اما گویا نتوانسته است خود را از سلية وزن و قالب شعري برهاند، به همين  كرد، بهتر بودمی

نيازي به ذكر آن نبود در ترجمة خود   «مشا»را كه با وجود فعر  «مشیاً»سبب مفعول ميلق 
 (.6633)ب ّار، « افزایدآورده است كه جز دستاوردي منفی نيزي را به ترجمة او نمی

 هاي اطناب كالم در اشعار وي، ترجمة این رباعی خيام است:از دیگر نمونه

 بازار  انههههههدر  بدیههههههدم  گهههريكوزه دي
 گفتمی او با حههههههال زبان به گهِر  وآن

 

 بسههههيههار زد هههمههی لههگههد گههِلههی پههاره بههر 
 دار نههيهه ههو مههرا امبههوده تههو هههمههچههو مههن

 

 (6876، «كزازي»)دیوان رباعيّات خيّام 

 السُّوقِ  فری رمَی دق خررزَّا ٍ ربَّ
 االبرریرقِ غرضرار ِ مرنْ کرسرر ً
 الطریرقِ ممررِّ فی الخسفُ سامَررهَا

 یومرراً مررثررلررَکَ کررنررتُ: فررأجررابررتررْهُ
 

 احتقرراری عنررکَ خررلَّ و فرراحررتَرِمْنی 
 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  
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و در  -8گران ت ّه گِلی از گِر كوزه -1گري كه در بازار اف نده است نه بسا كوزه -6)

 ام مرا گرامی دارگفت: من نيز مانند تو بودهه پاره گِر به او می5راه، آن را خوار داشته است 

 و دست از تحقير من بردار.(

هاشمی دو مصراع فارسی رباعی را در سه مصراع اول خماسی خود قرار داده است و در 
)ن.  مت لّفانه است« گِر»ي به معنا «غضار »واقع مصراع دوم تقریباً حشو و زائد و كاربرد 

اي برابر با مفهوم اصر رباعی ارائه (. مترجم در دو مصراع نتست، ترجمه6633ك: ب ّار، 
نداده است. او مفاهيم رباعی را در قالب مفاهيم جدید ریتته و انسجام آن را با جدا كردن 

 اجزاي جمله از ی دیگر به گسستگی كالم كشانده است.

  يفيزدایي ک. غنایي6-2

ن ها و عبارات متزدایی كيفی، جاي واژگان، اصيالحات، بياناي غناییدر گرایشِ ترجمه
گيرند كه فاقد غناي آوایی، معنایی و حتی ها و عباراتی میاصلی را اصيالحات، بيان

تضعيب »(. به عبارت بهتر 6861تصویري این عناصر در متن اصلی هستند )ن. ك: احمدي ،
 ها و ساختارهاي متن مبدأ با واژگان و ساختارهاییابریابی واژگان، عبارتكيفی به معناي بر
(. تحریفی 1868)برمان، « دهنداي را انتقال نمیهاي آوایی، معنایی و نشانهاست كه گنجایش

ترین مسائر موجود در عمر ترجمه و از ستتگوید، شاید ی ی كه برمن از آن ستن می
مترجم  باشد. هر زبان  با توجه به ساختار و كلمات و ی   از دشوارترین كارهاى هر 

است كه بار معنای  و  ايكالم  هايآواهاى موجود در آن، داراى كلمات و بازى
 پور،)مهدي« بسيار دشوار است ها غالباًتصویرسازى خاد خود را دارد و برگرداندن آن

اي يوسته درصدد ارائة ترجمهگر است كه مترجم پزمان بيشتر جلوهاین دشواري آن  (.6836
كند دقيق و نزدیک به زبان مبدأ باشد در حالی كه هر زبان از واژگان خاد خود استفاده می

ها در هر زبان تابع ها معنی و معانی ویژد خود را داراست. همنشينی واژهو هر یک از این واژه
ود، معنی و یا معانی ركار میقواعد خاصی است و در نهایت جمالتی كه در هر زبان به

(. بنابراین، تغييراتی كه در ترجمه صورت 6876اي براي خود دارند )ن. ك: صفوي، ویژه
هایی است كه در زبان مبدأ و مقصد نهادینه شده است و به گيرد به سبب همين تفاوتمی

ك:  ن.بيند )شود و او نيز در انتقال مفاهيم گریزي از این تغييرات نمیمترجم تحمير می
 (.6839فرحزاد، 
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زدایی كيفی در آراي نقدي ب ّار نام توان از آن با عنوان غناییاز جملهه مواردي كهه می  
( از 6689 - 6311برد، دیدگاه وي دربارد ترجمة منظوم و منثور جمير صهههدقی الزهاوي )

 این رباعی خيام است: 

 تت بری باكبی نرخ كه كسههان خون بس
 مشو غههرّه وانج اي شبههههاب و حهههسن  بر 

 

 بریتت پاك و گِر ز برآمد كههه گههُر بس 
 بریتت خهههاك بر ناشهههههه فته غنههههههچة بس

 

 (6633)به نقر از: ب ّار، 

 کَثِیرَاً السَّررمَررراءُ هَرررذِهِ قَرررتَلَررتْ 
 مِنْ فَکرررررَمْ الشررَّبَابُ یَغُرَّنَّرررررکَ لَا

 

 بررِأَقرْبررَحَ  الرقررَبرِیرحِ    برَعررْدِ  مرِنْ  أَتررَتْ وَ 
 یَرررتَررفَررتَّررحَ أَنْ قَرربْرلَ رَثَّ رمٍبُررْعُر

 

 (6613)زهاوي، 

جوانی هرگز  -1تري آورد. این نرخ )آسمان( بسياري را كشت، و پس از زشت، زشت -6)

 كه باز شود پژمرده شدند.(هاي بسياري پيش از آنتو را فریفته نسازد كه غنچه

کَ لدِّمَاءُ الَّتِی سَفَکَهَا الدَّهْرُ الغَشُومُ، کَثِیرٌ تِلْکَثیرٌ تِلْکَ ا»ترجمة منثور وي نيز ننين است: 

شَّبَابِ، وَ ال األَزْهَارُ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ األَرْضِ ثُمَّ أَخَذَتْ تَتَبَعْثَرُ بَدَدَاً. لَا تَغْتَرَّ أَیُّهَا الغُلَامُ بِجَمَالِکَ

 (.6613)زهاوي، « قَبْلَ أَنْ تَتَفَتَّحَفَکَمْ مِنْ بُرْعُومَۀٍ انْتَشَرَتْ عَلَی األَرْضِ 
ز زمين هایی كه اهایی كه روزگار ستمگر ریتته است و بسيار است گر)بسيار است خون

خارج شدند و پس از ش فتن از بين رفتند. اي جوان! زیبایی و جوانی تو را نفریبد؛ زیرا 

 اند.(هاي بسياري پيش از ش وفا شدن پرپر گشتهغنچه

نگاه انتقادي بر این دو ترجمه، عقيده دارد كه ترجمة منثور زهاوي به جهت  ب ّار با 
گ و رو و رناللفظ بودن دربردارندد اجزاء و اعضایی از هم گسيتته، ش ر و قالبی كمتحت

« تري داردها مقبوليت كمبه دلير نارسا بودن نسبت به سایر ترجمه»بافتی تُنُک است كه 
 را« بس گر كه برآمد»و « بس خون كسان»مة رباعی، عبارت (. او در ترج6866)معرو ، 

ترجمه كرده است در حالی كه بهتر بود صيغة  «األَزْهَارُکَثِیرٌ تِلْکَ »و « ثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُکَ»به 
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ظ گونه معنا را به درستی و با حفكرد تا اینافعر تعجب را در ترجمة این دو عبارت لحاظ می
جم كند. مترل دهد. این خيا در گزینش برخی واژگان نيز صدق میحالت تعجب آن انتقا
 استفاده «الغالم»از واژد  «الشباب»به جاي لفظ مألو  و رایج « جوان»در منادا قرار دادن واژد 

 «الشباب»بتشد. واژد بار ادبی بيشتري به كالم او می «الشباب»كرده است در حالی كه واژد 

از ش ر  شد، ترجمهجمع بسته می« كا »اليه ست اگر با مضا ٌا «جمالک»نيز كه معيو  به 
(. نباید فراموش كرد كه اصر معنایابی در 6633تري برخوردار بود )ن. ك: ب ّار، مناسب

ا شود. مترجم از ابتدا تترجمه نيزي است كه بتش اعظم فرآیند ترجمه در آن خالصه می
م و ها، مفاهياسب از زبان مقصد براي واژهانتهاي ترجمه سرگرم یافتن معادل صحيح و من

هاي انتتابی نسبت به اصر خود در زبان مبدأ از هر هاي متن مبدأ است. ننانچه معادلجمله
ی بر گفارد كه متن اصلحيث ميابقت كند، متن ترجمه شده همان تأ يري را بر خواننده می

ن صورت ترجمه با فاصله از ( در غير ای6879خوانندد اصلی گفاشته است )ن. ك: رشيدي، 
تواند ارتباط مناسبی را با متاطب خود برقرار كن. تأ يرگفاري نهفته در متن اصلی نمی

سعی در برابر »اللفظی و زهاوي در این ترجمه با عمل رد نامناسب خود در ترجمة تحت
از ( در حقيقت خواننده را 6816زاده، )سلماسی« ساختن مفردات ترجمه با مفردات اصر

 درك زیبایی این ابيات محروم ساخته است.
با این وجود بنا بر عقيدد برمن در این ترجمه مترجم عبارات و واژگانی را برگزیده است 
كه نندان از غناي معنایی متن مبدأ برخوردار نيست؛ زیرا جایگزین كردن كلمات و عبارات 

از  ارزش معنایی برخوردار نيستند زبان مبدأ با كلمات و عباراتی كه در زبان مقصد از غنا و
(. مانند ترجمة مصراع اول كه فاقد اسلوب 1868كاهد )ن. ك: برمان،ارزش متن اصلی می

بيانی شاعر در القاي مفهوم تعجب است. مترجم براي هماهنگی با بيان شاعر در ایجاد كثرت 
ود امر جمله و مقصبرد كه معناي ككار میاي را بهو حالت تعجب نهفته در ستن وي، جمله

ی منتقر شود و معنا به درستكند؛ در نتيجه غناي معنایی كالم كاسته میشاعر را منع س نمی
شود. البته ترجمة منظوم رباعی هم از دیدگاه ب ّار از شرایط مناسبی برخوردار نيست و نمی
رآمد ز ب بس گُر كه»مترجم نتوانسته است به خوبی از عهدد ترجمة مصراع دوم با عبارت »

برآید و در ترجمة خود و اصر فارسی آن تفاوت بسياري قائر شده « گِر و پاك بریتت
(. وي در این ترجمه خياي خود را در گزینش جمالت فاقد غناي معنایی 6633)ب ّار، « است

ت رار كرده و در این جمله باز هم به جاي ذكر صيغة افعر تعجب از كم خبریه بهره برده 
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كند. رساند، اما حالت تعجب را به متاطب منتقر نمیه معناي كثرت را میاست. كم خبری
امی هاي عدر ترجمه، یافتن یک معادل لفظی مناسب و سازگار با بافت كالم جزء نالش

شود. روي مترجمان قرار دارد. این نالش در اكثر مواقع به درستی مدیریت نمیاست كه پيش
نتواهد بود كه در اصر بوده و همان تأ ير را در ذهن همان نيزي »بنابراین، نتيجة كار 

 (.6836)ناظميان، « خواننده نتواهد گفاشت

 زدایي کمي . غنایي6-5

زدایی كمی، عبارت است از تتریب كاهش واژگانی تدریجی كه به بافت شيود غنایی
گانی یا واژرساند. مترجم در این شيوه در ترجمة نند واژه، یک واژه و واژگانی ا ر آسيب می

تواند كند. این تتریب تدریجی حتی میكمتر از آنچه در متن اصلی قرار گرفته است، قيد می
 (.6861زیستی داشته باشد )ن. ك: احمدي، با افزایش كميت یا حجم خام متن یا با تيویر هم

از  ضهاي رباعيات خيام، خود را در ترجمة ابراهيم العریِّزدایی كمی در ميان ترجمهغنایی
 دهد:این رباعی به وضوح نشان می

 پهههههههههههههلو  زد همی نرخ بر كه قصههر آن
 ايفاخههههته اشكنههههگره بر كه دیههههههههدیم 

 

 رو نههههههههههادنهههههههههدي شهههههههان او درگه بههههههر 
 و؟كههه كهههو كهههو كهههو گهههفتمی و بنشسته

 

 (6871، «همایی»یوان رباعيات خيام د)

 یَیْنِالوَادِ مُرررلْتَقَی فِی هُررررنررررَررالِکَ 
 خَررررَائِرربِ فِی فَاخِررتَررۀٍ، تَررهَالُرررکُ

 

 عررَیْنِی قررَطُّ شررررَاهررَدَتْ مررَا کررَأَفرْجرَعِ   
 !أَیْنِری؟! أَیْنِرری؟: تُررررَدِّدِ قَرررررصْررررٍ

 

 (6667، عریِّض)

اي ه فاخته1ترین نيزي كه تاكنون نشم دیده است. ه آنجا در محرّ تالقی دو درّه، فجيع6) 

 گوید: كجاست؟ كجاست؟(هاي قصري نشسته و میابهدر خر

پردازي پناه برده و از ف ر اصهههلی در دو مصهههراع به خيالعریِّض در ترجمة رباعی اخير 
هاست دور شده است، تف ر اصلی را حف  كرده اول كه اتفاقاً فلسهفة وجود رباعی در آن 

ایی انداخته و در نهایت و بين دو مصهههراع اول و مهابقی ربهاعی از نظر ف ر و انهدیشهههه جهد     
(. آنچه در 6633اي ارائه كرده اسهت كه مقصود اصلی گوینده نيست )ن. ك: ب ّار،  ترجمه
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و كو كو ك»كند، عمر مترجم در ترجمة عبارت كمی را آشهه ار میزداییاین ترجمه غنایی
صهههلی در از تعهداد واژگان و عبارت متن ا »اسهههت؛ زیرا مترجم  «أَیْنِی؟! أَیْنِی؟!»بهه  « كو؟

هيچ توجهی از نهار مورد به (. او تعداد این واژگان را بی1868)برمان،« ترجمه كاسته است
دو مورد تقلير داده و با دخر و تصهههر  در مفهوم رباعی كه فقط مصهههراع آخر آن را در  

د. كنترجمة خود قيد كرده اسهههت، تصهههویر متفاوتی از آن را بر ذهن متاطب ترسهههيم می 
اي جز برآیند این دخر و تصههر  اسههت كه براسههاس دیدگاه برمن نتيجه كمی،زداییغنایی

تغيير و دگرگونی فحواي كالم در پی نههدارد؛ زیرا در ترجمههه در برابر ننههد كلمههه در متن 
ه شده كار برداصهلی به یک كلمه اكتفا شهده و از آن جهت كه مترجم از كميت واژگان به  

 زم برخوردار نيست )همان(.در متن اصلی كاسته است، ترجمه از ارزش ال

 . تخریب اصطالحات6-6

شمارى زبان مقصد )زبان مادرى( تأكيد دارد سهمواره بر اجتناب از مقدّ ،كه برمنیز آنجایا
يالحات گزین كردن اصیبا جا را به سوى فرهنگ مبدأ برد و معتقد است باید فرهنگ مقصد

ر اى بر غنا و جان كالم ا و آن را ضربه كندیمتن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد متالفت م
ر ها كه دالمثر(. از نظر برمن، صنایع لفظی، عبارات، ضرب6836پور، )ن. ك: مهدي داندیم

: یابند )ن. كهاي دیگر عناصر متناظر خود را میواقع منتج از زبان بومی هستند در زبان
 (.6861احمدي، 

د، تتریب اصهههيالحی را در ترجمة احمد هاي مورد بررسهههی خوب هّار در ميان ترجمه 
 دهد:( از رباعی زیر مورد اشاره قرار می6677-6361الصافی النجفی)

 از ر گههویههدنمی كههههسی   با كه نههرخ  این
 ندهههههند دوباره عمر كس به كه خور  می

 

 ایاز و محهههمود هزار سههههههتهههم   به كهههشتهههه  
 باز آیدنههههههمی جهان از شهههد كهه  هركس

 

 (6633ار، ب ّ: از نقر )به

 کَمْ وَ کَلَّا  إِمْرَأً صَرررررررررافَی   مَا الدَّهْرُ
 مَررررَّ ً لَرررعَمْرُکَ یَرررحْرررررریَی، لَا مَاتَ مَنْ

 

 مَعْررشُوقٍ مِررررنْ وَ أَرْدَی عَرررررراشِقٍ مِنْ 
 رَحررِیقٍ جررَامَ أَحرْسُ  وَ فرَبررَادِرْ  أُخرْرَی 

 

 (تابی، نجفی)
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نه بسههيار عاشههق و معشههوق را از پاي    رنگ نبوده واین روزگار هرگز با كسههی یک -6) 
را  شود پس فرصتبه جان تو سوگند! هركس بميرد بار دیگر زنده نمی -1درآورده است. 

 غنيمت شمار و جام شراب را سركش.(

ب ّار بر این باور اسههت كه نجفی در ترجمة خود، مصههراع دوم را از وضههعيت و حالت   
د شههاعر نيسههت. او نام سههليان محمود  خاد به عام تبدیر كرده اسههت كه رسههانندد مقصههو 

ها براي بيان عشههق و محبت فراوانِ عاشههق و معشههوق   اش ایاز كه نام آنغزنوي و معشههوقه
اند در اي كه داشتهها به واسية ارتباط روحی و عشقی ویژهمصهيلح بوده است و محبت آن 

ه زبان ترجمه بالمثر شده، حف  كرده و براي نزدیک كردن هرنه بيشتر نزد ایرانيان ضرب
اش قيد كرده اسههت )ن. ك: ب ّار، مقصههد، معادل آن؛ یعنی عاشههق و معشههوق را در ترجمه 

در ننين حالتی مترجم عالوه بر این ه الزم اسههت به دو زبان موردنظر تسههلط كافی (. 6633
كه  هاییداشهههتهه بهاشهههد بهایهد این واقعيت را نيز به خوبی درك كند كه كلمات و عبارت     

شهههونهد، مم ن اسهههت از قهدرت معنهایی كافی برخوردار نباشهههد )ن. ك:     مییهابی  معهادل 
او نهه تنهها بهایهد محتواي آشههه هار پيام را درك كند، بل ه      »(. بنهابراین،  6875ميرعمهادي،  

ها و خصههوصههيات سب ی را كه به پيام هاي عاطفی موجود در واژههاي معنی، ارزشظرافت
نظر بگيرد ... به سههتن دیگر، عالوه بر داشههتن دهند را نيز باید در رنگ و بو و احسههاس می

معلوماتی دربارد دو یا نند زبانی كه در فرآیند ترجمه حضور دارند باید با موضوع آشنایی 
گزینی از سوي این معادل(. 6838به نقر از گنتزلر،  6615كامر داشهته باشد. )ن. ك: نایدا،  

از سهوي مترجم تأكيد شده است.  نجفی، همان نيزي اسهت كه در نظریة برمن بر ترك آن  
ها ها است و ترجمة آنالمثربه عقيدد برمن، هر متنی آكنده از ایماژها، اصيالحات و ضرب

ا را هالمثرها در زبان مقصهد نيسهت. او معادلِ اصيالحات و ضرب  به معناي یافتن معادلِ آن
 .(6836پور، داند )ن. ك: مهديها نمیجایگرین مناسبی براي آن

ار در این زمينههه همچنين بهها نظر بههه ترجمههة ابراهيم عریِّض، اقههدام او را در ترجمههة ب ههّ
داند به طوري كه ترجمة او را از در رباعی زیر اقدامی نابجا و نامناسب می« شهيخ »اصهيالح  

 زیبایی و جالي ستن دور ساخته است:
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 مسههتی  گفتا فاحههههشههه زن به شههيههههههههتی 
 هسهههتم گویی نهههآن هر شهههيتهها گهفهتهها  

 

 پههابههههههسهههتی دگري دام بههه لحههههههظههه هر   
 هسهههتی؟ نههمههایههیمههی كههه نههنههان تههو آیهها  

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  

 غُصُونْ ذُو لِررمُررررومَرررسَۀٍ قَررالَ وَ
 نَحْنُ کَذَلِکَ صَدَقْتَ،: أَجَررررررررابَررررتْ

 

 تَسْتَحِینْ؟ أَلَا وَعْرررررررررررررررردٌ بِعَیْنَیْکِ 
 رُونْ؟تُررررظْهِ مِررررثْلَمَا أَنْتُمو فَررررررررهَلْ

 

 (6667)عریِّض، 
م دهند. آیا شرگفت: نشمانت از وعده گفاشتن خبر می اي به زنی بدكارهسالتورده -6)

نمایيد او پاسخ داد: راست گفتی ما اینگونه هستيم. آیا شما آنگونه كه می -1كنی؟ نمی

 هستيد؟(

ر ه است؛ نون دعریِّض در این ترجمه، كليد فهم رباعی را ضایع كرد»به عقيدد ب ّار 
كه آنچه در زبان فارسی بهره برده است. در حالی «ذوغضون»از واژد « شيخ»مقابر اصيالح 

در « شيخ»وجود ندارد.  «ذوغضون»شود در حقيقت در واژد برداشت می« شيخ»از اصيالح 
در معناي مفهبی آن مورد توجه است؛ « شيخ»این رباعی به معناي مرد مسن نيست، بل ه 

)ب ّار،  «كند و لباس راهبان و زاهدان را بر تن داردبه تقوا و پرهيزكاري تظاهر میكسی كه 
هاي دقيق معنایی ميان كلمات و اختال »(. اگر عریّض به این مفهوم توجه داشت و از 6633
توانست معناي رباعی را در ( آگاه بود، بهتر می6875)كبيري، « هاي نزدیکمتراد 
آن را در فضاي خاد « ذوغضون»به « شيخ»واقع او با ترجمة واژد  اش حفظ كند. درترجمه

زدایی و در ارتباط و موقعيت مناسبش به كار نبرده است. بجز تتریب اصيالحات، غنایی
« حِینْ؟بِعَیْنَیْکِ وَعْدٌ أَلَا تَسْتَ»عبارت »كيفی نيز خياي دیگر ترجمه است؛ زیرا در این ترجمه 

كند و بهتر بود كه مترجم به جاي آن از ی گوینده را بيان نمیدر مصراع دوم، مقصود اصل
 (.6633)ب ّار، « بردبهره می «عَشِیقٌ لَکِ کْرَی و کُلُّ حِینٍأنْتِ سَ»عبارت 
برمن عقيده دارد در ترجمه باید تا حد ام ان فرهنگ مقصد را به سوي فرهنگ مبدأ  

باور است كه باید نویسنده را به سوي خواننده بر این  6برد. او با تأكيد بر عقيدد شيلر مارشه

                                                            
1. Marcher, Sch. 
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 كردن اصيالحات متن مبدأ با معادل آن دربرد، نه بر ع س و این ننين قاطعانه با جایگزین
 (.1868كند )ن. ك: برمان، زبان مقصد متالفت می

 . تخریب سيستم زباني6-3

مان افعال را رفته و ز كاراین روی رد بيشتر جنبة دستورى دارد و نوع جمالت، تركيبات به 
ن  را و اطناب كالم سيستم زبا سازىسازى، شفا یبرمن معتقد است عقالی گيرد.یدربر م
تر از متن اصل  و در عين حال، شده، همگون شود متن ترجمهیریزد و باعث میبه هم م
ه ی كهایننين سيستم  براى زبان. رعایت از آن باشد رتتر و ناهمگون باتیتر، بنامنسجم

ور، پاست )ن. ك: مهديهم دارند، درخور احترام  و نزدیک به ریشة زبان  و دستورى مشابه
6836.) 

هایی را برجاي گفاشته است هاي خود، نمونه( در ترجمه6661- 6666عبدالحق فاضر )
جام ه انهایی كه از ترجمة او بهایی را از تتریب سيستم زبانی دارد. ب ّار در بررسیكه نشانه

 كند: هایی از این دست اشاره میرسانده است به نمونه

 از ر گهویههدنمی كههسهی  بهها  كه نههرخ  این
 ندههههند دوباره عمر كهههس به كه خور  می

 

 ایاز و محههههمود هههههزار سههههتههههم به كشهتههههه  
 بههاز آیههدنمی جهههان از شههههد كههه ههركس 

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،   

ميان محمود و ایاز را به سبب ضرورت شعري « ووا»فاضر در ترجمة خود حر  عيب 
حف  كرده كه همين امر باعث شده است واژد ایاز در این ترجمه به جاي قرار گرفتن در 

بان زظاهر شود و همين امر كافی است تا متاطب عرب« اليهمضا ٌ»در نقش « معيو »نقش 
(. این موضوعی 6633ار، تصور كند كه ایاز، كنيه و یا لقب محمود بوده است )ن. ك: ب ّ

به عقيدد  دارد.است كه برمن با طرح مؤلّفة تتریب سيستم زبانی، مترجم را از آن برحفر می
عنایی شوند كه بار مهایی برگزیده میهر ا ري داراي معنی مستتري است كه در آن دال»برمن 

ه دهند ك ير میاي را تشدهند و در ارتباط با هم، زنجيرد پيوستهخود را به هم قرض می
ه اي كه نتواند این شب كند. به اعتقاد وي، هر ترجمهخواننده را به مفهومی خاد هدایت می

(؛ مانند این 6836پور، )مهدي« و زنجيره را منتقر كند متن اصلی را تحریب كرده است
 ترجمة فاضر:
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 ألحدٍ برسررررٍّ باحَ ما النرقمۀِ فررلرکُ 
 إلمرئٍ جدیداً عمراً یهَبوا لنْ فَاحْسررُها

 

 استبدَّ و إیرازٍ محرمودِ ألرررفَ  ظلماً غالَ 
 یعُدْ لم یوماً الردارَ هذی غرادرَ مررن کلُّ

 

 (6633)به نقر از: ب ّار،  

و ستم  رحمانه ربودهگوید، هزار محمود ایاز را بیتوز كه با كسی راز نمیاین فلک كينه -6)

باره ندهند. هركه روزي این سرا را ترك شراب بنوش كه به كسی عمر دو -1كرده است. 

 گوید باز نگردد.(

بدیهی است در ترجمه عالوه بر انتقال معنا و مفهوم، رعایت اصول نحوي و دستوري به  
عنوان شاكلة اصلی متن مبدأ از اهميّت باالیی برخوردار است، اما برخی مترجمان در فرآیند 

آن  زنند و آنچه در نتيجةایت آن سهههرباز میتوجهی نسهههبت به این ن ته از رعترجمهه با بی 
شههده است كه برمن آن را به سب شهود، شه ا  ميان متن اصهلی و متن ترجمه    حاصهر می 

كنهد. این ترجمه از احمد صهههافی نجفی نمونة  نتهایج نهاميلوبی كهه بر ترجمهه دارد، رد می    
دو  را كه هر «ثم َّ»و  «فیه»گویایی از تتریب سههيسههتم زبانی اسههت. او در ترجمة خود واژد 

آورد در حالی كه ذكر ی ی از این دو واژه ظر  م ان و به یک معنا هستند به دنبال هم می
 (:663كند )ن. ك: ب ّار، ترجمه را بسنده می

 مبکِّراً یومٍ کلَّ یبرررردو الْررررحانِ إلَی
 هدایۀً هبنرری األسرارِ عررررررالرمَ    فیا

 

 الخالعاتِ أهلَ ثررررمَّ فررریهِ أصرررحبُ و 
 المناجا ِ و لرلررردُّعا ألغدُو رشررررداً   و

 

 تا()نجفی، بی

اي عالم  -1كنم. نشينی میجا با قلندران همروم و در آنهر روز صبح زود به مي ده می -6)

 .(دم براي دعا و مناجات خارج شومبه اسرار بندگان! به من هدایت و كمالی ببتش تا سپيده

 شهههوم  خرابههات در پگهههههههاه روز هههههههر
 تههههههوئی التفيات سهههههههههرو عههالم نون

 

 شهههوم طههامهههههههههههههات قههههههلنههدران همراه 
 شههههوم مههنههاجهههههههههات بههه تهها ده تههوفههيههقههم

 

 (6838)به نقر از: خدیور و طاهري،  
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ه ماند به طوري كاي دیگر از كاربرد فعر صحيح در ترجمه بازمیاو همچنين در ترجمه
( 6633)ب ّار، « كنداي( می)تا زنده «تَیْیَما حَ»را جایگزین جملة  «اًائمَدَ تَیْیَحَ»جملة دعایی »

 حال آن ه تفاوت این دو عبارت كامالً مشهود است:

 التَّرَحْ غَررْسَ الررررحَشَا تَررررررغْرِسَنَّ الَ
 الْمُنَى أَقْررررررررصررَى وَنَلْ الرَّاحَ عَاقِرْ وَ

 

 الْررفَرَحِ سِفْرررررررَ دَائِمررراً حَررریِیْتَ وَاقْرَأْ 
 اتَّضحَ کَرمَررا رررَهُأَقْررصَ مَا فَرالْعُرررمْررُ

 

 تا()نجفی، بی 

 -1هرگز به درون خود غم و اندوه را راه مده و )زنده باشی( كتاب شادمانی را بتوان.  -6)

 شراب بنوش و به منتهاي آرزوها برس كه عمر )ننان ه پيداست( نقدر كوتاه است.(

 نشههاند  انههههدوه درخت نههههتههههوان  دل در
 رانههد دبههایهه دل كههام و خورد بههایههد  مههی

 

 خواند بههههایهد خرّمی كهههتههههههاب ههههمههههههواره 
 ماند خواهی جهان در نهههههند كه پيداسههت

 

 (6817، «همایی»)دیوان رباعيّات خيّام 

 گيريبحث و نتيجه
 هاي عربی رباعيات خيام از سوي یوسبشناختی در نقد و بررسی ترجمهاتتاذ روی رد زبان

وست. در این روی رد ب ّار با نظر به نظام هاي بارز روش نقدي احسين ب ّار از مشتصه
هاي همبافتی به عنوان واژگانی، ساختارهاي دستوري، فرآیندهاي نحوي و معنایی، معادل

متنی و دخالت مترجم در اصر زبان مبدأ، عدم درك دقيق وي از متن اصلی و عوامر درون
ا با معيار شده ر، آ ار ترجمهمتنیایجاد ناسازگاري در ساختار متن مقصد به عنوان عوامر برون

سنجد و از این طریق ميزان توانایی مترجم در انتقال جوانب ساختاري و نقدي خود می
كند. اتتاذ ننين روی ردي از سوي وي، حاكميت عنصر ذوق و محتوایی ا ر را ا بات می

اغلب  هایشكه دیدگاهكند؛ به طوريتر میسليقه در ارائة آراء و نظرات نقدي او را پررنگ
 موجز و متتصر و در ح م اشاراتی گفرا و فاقد استدالل و برهان است.

ث پردازد كه دربر گيرندد مقوالت و مباحبا توجه به این ه ب ّار در نقد خود به مواردي می
مرتبط با زبان و ساختار دستوري آن است باید گفت كه روش نقدي وي در این زمينه با 

ن به ویژه مواردي كه در این مقاله به آن پرداخته شد، ميابقت دارد؛ با هاي آنتوان برممؤلّفه
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 اي مشتص است،هاي خود فاقد نارنوب و قاعدهاین تفاوت كه روی رد ب ّار در بررسی
ر ارائه تاما برمن مباحث و الزامات متتص به ترجمه را در قالب نظریه و به ش ر تتصصی

زدایی سازي، غنایی هایی نون شفان در مؤلفهدهد. در نظریة برمن وضعيت واژگامی
تم زبانی سازي، تتریب سيسزدایی كمی، ساختارهاي دستوري در قالب عقالییكيفی، غنایی

و ساختار كالمی به صورت اطناب كالم و تتریب اصيالحات مورد بحث و بررسی قرار 
نی در روی رد گيرد. در حالی كه مباحث مربوط به واژگان و دیگر متعلقات زبامی
  گيرد.گویی مورد بحث و بررسی قرار میشناختی، اغلب به صورت پراكنده و كلیزبان
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 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. 6. چ دربارد زبان فارسی (.6816درخشان، مهدي. )
نقد و بررسی ترجمة شهيدي از (. 6865) .ودقص، مسبوق، سيد مهدي و بتشش، مدلشاد، شهرام

 1 ،ميالعات قرآن و حدیث . نانة آنتوان برمنشهاي ریتتایشالبالغه براساس نظریة گرنهج
(5 ،)66-618. 

ش نانه در ترجمة داریوش شاهين از نامة سی هاي ریتتگرایش(. 6867) رحيمی خویگانی، محمّد.
 .39-57(، 68) 9، ميالعات قرآن و حدیث .غه با ت يه بر نظریة آنتوان برمنالبالو ی م نهج

 مشهد: آستان قدس رضوي.. 6. چ مترجمترجمه و (. 6879رشيدي، غالمرضا. )

 ميبعة الفرات.بغداد: . 6. چ رباعيات التيامم(. 6613) .زهاوي، جمير صدقی
 اميركبير. . تهران:1. چ تاریخ ترجمة قرآن در جهان(. 6816زاده، جواد. )سلماسی

 وم العلمیۀ.بیروت: دارالعل .0ط  .العلوممفتاح .(ه.قه6518) .الس اكی، ابو یعقوب یوسب بن محمد
 نشر آگاه. . تهران:1. چ موسيقی شعر(. 6836) كدكنی، محمدرضا.شفيعی

 6م.رباعيات عمر التيا)بالتا(.  .صافی نجفی، احمد
 تهران: كتاب ماد.. 6. چ هفت گفتار دربارد ترجمه  (.6876صفوي، كوروش. )

عۀ ، الطبدراسات تطبیقیۀ األدب القارن مدخالت النظریۀ و نصوص و م(.1886عبود، عبده و آخرون. )
 األولی، دمشق: جامعۀ دمشق.

 .جرید  األضواءبحرین:  .9چ  .الخیامیّات م(.6667.)عریّض، ابراهيم
 تهران: نشر قيره.. 6. چ ترجمه و جزء كلمه یا بيتوته در دور دست(. 6868عشقی، فاطمه. )
توصيفی اصيالحات فرهنگ (. 6839) .، تجویدي، غالمرضا و بلوري، مزدكفرحزاد، فرزانه

 تهران: یلدا قلم.. 6. چ ميالعات ترجمه
نقد و بررسی اطناب و توضيح (. 6861) .الحسينی، سيد محمود و نظري، علیهادي، محمّد، ميرزاییفر

 .ميالعة موردي: ترجمة انصاریان(در ترجمة صحيفة سجادیه براساس نظریة آنتوان برمن )
 .98-86(، 67) 7، بیهاي ترجمه در زبان و ادبيات عرپژوهش

 تهران: رهنما.. 6. چ اصول و روش ترجمه(. 6875قاسم. ) كبيري،
 تهران: نشرمركز.. 6. چ رباعيات خيام(. 6876) الدّین.كزّازي، ميرجالل
 هرمس. . تهران:1چ جو. ترجمه علی صلح .هاي ترجمه در عصر حاضرنظریه(. 6838) گنتزلر، ادوین.

تهران: مركز نشر . 6. چ درآمدي به اصول و روش ترجمه(. 6876پورساعدي، كاظم. )ليفی
 دانشگاهی. 

                                                            
 ه در شناسنامة این كتاب اطالعاتی درج نشده است.6
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 و نما، ستوده ه. ترجمة الهها و كاربردهادرآمدي بر ميالعات ترجمه؛ نظریه(. 6836) ماندي، جرمی.
 نشر علم. . تهران:6 چبين. فریده حق

ة علی بهرامی و زینب ترجم ها وكاربردها.ترجمه: نظریه(. معرفی ميالعات 6866. )_________
 تهران: رهنما.. 6چ . 6ج. تاجيک

 .31-57، (68)68، پژوهش و حوزه .نند و نون ترجمه(. 6868) مرادي، محمد.
فن ترجمه، اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به (. 6866) .معرو ، یحيی

 ناپ سمت.      . تهران:68. چ عربی
تن م تحریب مهاي ترجمه و بررسی سيستنظري بر روند پيدایش نظریه (.6836) پور، فاطمه.مهدي

 .18-97(، 5)56از نظر آنتوان برمن، 
تهران: . 6. چ هاي ترجمه و تفاوت ترجمة م توب با همزمانتيوري(. 6875ميرعمادي، سيدعلی. )

 مؤسسة فرهنگی انتشاراتی خانة فرهنگ.
 . تهران: انتشارات سمت.1ز عربی به فارسی. چ هایی در ترجمه اروش(. 6836ناظميان، رضا. )
 نشر هما. . تهران:1. چ )طربتانه( رباعيات خيام(. 6817الدین. )همایی، جالل

 . نشر هما . تهران:1. چ معانی و بيان(. 6878)______________. 

References 
The Holy Quran is a divine translation of Ghomshei 
Aboude, A and others. (2001). Comparative Literature, Theoretical Input, 

Texts and Applied Studies. 1 Edition. Damascus: University of Damascus. 
[In Persian] 

Ahmadi, M. (2013). Antoine Berman and the Theory of Morphological 
Tendencies Introduction and Review of its Applicability in Translation 
Criticism: Critique of foreign language and literature.  6(10). 1-19. [In 
Persian] 

Al-Arrayez, A. (1997). Al-Khayyamiat. 5 Edition. Bahrain: Jaridat Al-asva. 
[In Arabic]  

Al-Sakaki, A. (1992). Mafatih al-Ulum. 1 Edition. Beirut: House of Scientific 
Sciences. [In Arabic]  

Bakkar, y. (1988). Arabic translations of Rubaiyat al-Khayyam (Kadivar, H 
and Taheri, A: Translators) First Edition. Doha: Publications of the Center 
for Documentation and Studies, Qatar University. [In Persian]  

Berman, A. (2010). Translation and the Letter or the Place of the Dimension. 
1 Edition. Lebanon: The Arab Organization for Translation. [In Persian] 

Delshad, Sh., Masboogh, S. M., Bakhshesh, M. (2015). A Critique of 
Martyrdom Theory Based on Antoine Berman's Theory of 
Decompositional Tendencies. Quarterly Journal of Quran and Hadith 
Studies. 4 (2). 99-120 .[In Persian] 

Derakhshan, M. (1990). About Persian Language. 1 Edition. Tehran: 
University of Tehran Press. [In Persian] 



 111 | باوندپوری و همکاران

 

Eshghi, F. (2011). Translation and Component of the Word with Bitote in the 
Distance. First Edition. Tehran: Ghatre Publishing. [In Persian] 

 Farahzad, F., Tajvidi, Gh., Bolouri, M. (2006). Descriptive Dictionary of 
Translation Studies Terms. First Edition. Tehran: Yalda ghalam. [In 
Persian]  

Farhadi. M., Mirzaei Alhosseini, S.M., Nazari, A. (2017). A Critique of the 
Sentences and Explanations in the Translation of the Sajjadiyya Sahifa 
Based on the Theory of Antoine Berman (Case Study: The Ansarian 
Translation). Quarterly Journal of Translation Studies in Arabic Language 
and Literature. 7 (17). 31-53. [In Persian] 

Gantzler, E. (2001). Translation Theories in the Present Age. Translat by 
Solhgoo Ali. 2 Edition. Tehran: Hermes. [In Persian] 

Homayi, J. (1988). Khayyam's Quatrains (Tarab khane). 2 Edition. Tehran: 
Homa Publishing. [In Persian] 

Homayi, J. (1994). Meanings and Expression. 2 Edition Tehran: Homa 
Publishing. [In Persian]  

 Kabiri, Q. (1995). Principles and Methods of Translation. 1 Edition. Tehran: 
Rahnama. [In Persian] 

 Kazazi, J. (1992). Khayyam's Quatrains. 1 Edition. Tehran: Markaz 
Publishing. [In Persian]  

Khadivar, H., Taheri, A .(2004). Khayyam's Quatrains at the Banquet of 
Arabic Poetry. 1 Edition. Hamedan: Rooz Andish Publishing. [In Persian] 

Khatib Qazvini, J. (1884). Talkhis Al – Meftaht. [In Arabic] 
Khazaeifar, A. (2016). Translation of Literary Texts. 12 Edition. Tehran: 

Samat Publications. [In Persian]  
 LotfiPour Saedi, K. (1992). An Introduction to the Principles and Methods of 

Translation. 1 Edition. Tehran: University Publishing Center. [In Persian]  
Maaroof, Y. (2012). Translation Technique; Theoretical and Practical 

Principles of Translation from Arabic to Persian and Persian to Arabic. 
10 Edition. Tehran: Samat Publications. [In Persian] 

Mandy, J. (2010). An Introduction to Translation Studies; Theories and 
Applications. Translat by Ali Bahrami and Zenab Tajik. 1 Edition. Tehran: 
Rahnama. [In Persian] 

Mehdipour, F. (2010). A Theory of the Emergence of Translation Theories 
and a Study of the Text Distortion System According to Antoine Berman. 
Book of the Month of Literature. 41 (4). 57-63. [In Persian] 

Mir Emadi, A. (1995). Translation Theories and the Difference Between 
Simultaneous and Written Translation. 1 Edition. Tehran: Farhang Khaneh 
Farhang Publishing House. [In Persian]  

Moradi, M. (2011). How and why translation. Quarterly Journal of Research 
and Domain. 13. 47-86. [In Persian] 

 Nazemi, R. (2002). Methods in translating from Arabic to Persian. 2 Edition. 
Tehran: Samt Publications. [In Persian] 

Rahimi Khoigani, M. (2018). Morphological Tendencies in Dariush Shahin's 
Translation of the 31st Letter of Nahj al-Balaghah based on the Theory of 
Antoine Berman. Quarterly Journal of Quran and Hadith Studies. 5 (10). 
47-85. [In Persian] 



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

Rashidy, Gh.(1996). Translation and Translator. 1 Edition. Mashhad: Astan 
Quds Razavi. [In Persian]  

Sadeghi Zahawi, J. (1928). Rubaiyat al-Khayyam. 1 Edition. Baghdad: 
Printing Press Euphrates. [In Persian]  

Safavi, k. (1992). Seven Talks About Translation. 1 Edition. Tehran: Mad 
Book. [In Persian] 

Safi Najafi, A. (n.d). Rubaiyat of Omar Al-Khayyam. [In Persian]  
Salmassizadeh, J. (1990). History of Quran Translation in the World. 2 

Edition. Tehran: Amirkabir. [In Persian]  
Shafii Kedkanyi, M. (2010). Poetry Music. 2 Edition. Tehran: Agha 

Publishing. [In Persian]  
Tavassoly, H. (2017). A Study of Irony in the Poetry of Massoud Saad 
Salman. Persian Quarterly Journal of Poetry and Poetry. 11 (3). 41-60. [In 

Persian] 6 
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