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Abstract
Vocabulary critique is one of the critiques used to evaluate translations of
various texts. Garces' (1994) theory is one of the most comprehensive models
presented in this type of critique, which radically evaluates the quality of
translation and is based on the principle of equality between the source and
destination text at four levels: semantic-lexical, syntactic-explicit, discourserole, and style-cognitive purpose. This research intends to evaluate and
critique the lexical choices of Mohaddith Dehlavi's translation of Fotuh alGhayb based on the semantic-lexical level of Garces' model by a descriptiveanalytical method. For this purpose, after a brief introduction of Mohaddith
Dehlavi and his translation, Garces' theory is briefly explained, and then the
applicable cases of this theory are mentioned in detail in separate titles on the
examples taken from the book. The findings of this study show that the terms
of Dehlavi's translation can be evaluated and criticized from the perspective
of the components of Garces' theory. In addition to being interpretive, this
translation contains many instances of equivalence and similarity, lexical
expansion, and ambiguity.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

نقد واژگانیِ ترجمة شیخ عبدالحق محدّث دهلوی از فتوحالغیب
(با تكیه بر سطح معنایی -لغوی گارسس)
محمد بیدخوني


استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکيده
نقد واژگانی از جمله نقدهایی است كه براي سنجش ترجمههاي متون گوناگون بهكار میرود .الگوي ارزیابی
كيفيت ترجمة گارسس ( )1994از جمله جامعترین الگوهاي ارائه شده در این نوع نقد است كه به طور
ریشهاي به ارزیابی كيفيت ترجمه میپردازد و بر اصدِ برابري ميان متن مبدأ و مقصد در اهار سيح معنایی–
لغوي ،نحوي– صرفی ،گفتمانی– نقشی و سب ی– مقصودشناختی ،استوار است .این پژوهش در نظر دارد تا

ترجمة وي ،الگوي گارسس به طور مختصر تبيين و سپس كاربستِ مؤلفههاي سيح معنایی -لغوي این الگو
بر مثالهاي مستخرج از كتاب در عنوانهاي جداگانه ،ذكر میشود .یافتههاي این پژوهش نشان میدهد ترجمة
محدّث دهلوي از منظر مؤلفههاي الگوي گارسس داراي معيار مقبوليت بوده و از كيفيت قابد قبولی برخوردار
است؛ زیرا عالوه بر تفسيري بودن ،موارد فراوانی از معادلسازي و همانندي ،بسط واژگانی و همچنين رفع
ابهام را در خود دارد.
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با روش توصيفی -تحليلی انتخابهاي واژگانی ترجمة محدّث دهلوي از فتوح الغيب را براساس سيح
معنایی– لغويِ الگوي گارسس ارزیابی و نقد كند .براي این منظور پس از معرفی اجمالی محدّث دهلوي و
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مقدمه
 .1مسألۀ پژوهش
نقد علمی ترجمه به عنوان ی ی از زمينههاي پركاربرد ميالعات ترجمه ،فرآیندي دانشمحور
است كه به طور روشمند و با ت يه بر الگوهاي خاصی كه از سوي دانشمندان زبانشناس و
متخصصان علم ترجمه ارائه میشود به بررسی انتخابهاي ترجمهاي مترجمان و ارایی آنها
میپردازد و از واژگان تا مؤلفههاي فرامتنی را مورد بررسی قرار میدهد .در ترجمة آثار
گوناگون ،معموالً مواردي مانند افزایش ،كاهش ،حفظ مضمون و تعدید و تغيير را مشاهده
میكنيم كه یا به دليد ویژگیهاي مثبت ترجمه است و یا از معایب و ضعف ترجمه ح ایت
دارد .براي اظهارنظر دربارد نقاط قوت و ضعف ترجمه الزم است كه متن ترجمه از منظر
الگوهاي ارائه شده در این زمينه بررسی شود.
كتاب فتوحالغيب اثر شيخ عبدالقادر گيالنی ،متنی عرفانی است كه با عنوان
«مفتاحالفتوح» به قلم شيخ عبدالحق محدث دهلوي ( )1052- 958در قرن یازدهم به زبان
فارسی ترجمه شده است .بررسی ترجمة این كتاب همراه با متن اصلی آن طبق یک الگو
میتواند به عنوان نمونهاي موردي ،بيانگر مزیتها و معایب ترجمه باشد و ااراوبی را براي
نحود ترجمة آثار ادبی و عرفانی به ش د اصولی ارائه دهد .با توجه به اهميت این موضوع،
پ ژوهش حاضر با ت يه بر الگوي ارزیابی كيفيت ترجمة كارمن گارسس 1به عنوان الگویی
جامع كه میتواند نتيجة دقيقتري ارائه دهد به بررسی و نقد انتخابهاي واژگانی مترجم
پرداخته است .براي نيد به این هدف كوشش شده با مقایسة بخشهایی از متن مبدأ با متن
ترجمه ،مواردي از ویژگیهاي ترجمه كه گارسس براي سيح معنایی– لغوي برشمرده
است ،استخراج شود تا هم وجود این ویژگیها در ترجمة وي ثابت شود و هم راهبردهاي
ترجمهاي مترجم براي هر یک از نمونهها مشخص شود.

 .2روش پژوهش

در این تحقيق كه به روش توصيفی– تحليلی انجام شده ،پس از معرفی اجمالی محدث

دهلوي و اثر وي ،الگوي گارسس به طور مختصر تبيين شده ،سپس كاربستِ مؤلفههاي سيح
1 - Garces, C. V.
كارمن والرو گارسس ( ،)1958استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجمن زبانشناسی كاربردي اسپانيا.
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معنایی -لغويِ این الگو بر مثالهاي مستخرج از كتاب در عنوانهاي جداگانه ،ذكر شده
است تا روشن شود كه انتخابهاي واژگانی مترجم اگونه است و كيفيت ترجمة وي
براساس مؤلفههاي سيح معنایی -لغوي گارسس در اه سيحی قرار دارد.

 .3اهميت و هدف پژوهش
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی كيفی ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوحالغيب در نظر
دارد تا انتخابهاي واژگانیِ محدث دهلوي ( )1052- 958در ترجمة این متن عرفانی را به
بوتة نقد بگذارد .همچنين بيان مزیتها و معایب ترجمه با ت يه بر الگوي ارزیابی ترجمه كه
در این نوشتار بدان پرداخته شده است ،میتواند ااراوبی را براي نحود ترجمة آثار ادبی و
عرفانی به ش د اصولی ارائه دهد .علت انتخاب این نسخة خيی براي پژوهش ،آشنایی با
ترجمة نویسندد پارسیگوي شبهقاره ،عبدالحق محدث دهلوي است كه فرسنگها دورتر از
مرزهاي پارسیزبانان در دهلی میزیسته و مؤلف دهها اثر به زبان فارسی است كه بيشتر آنها
تاكنون تصحيح و ااپ نشدهاند .براي این منظور پس از تصحيح این نسخه ،ارزیابی كيفی
ترجمة آن در دستور كار قرار گرفت تا زمينهاي براي آشنایی محققان و نسخهپژوهان با آثار
پرشمار این نویسنده و سبک ترجمة پارسیگویان هند باشد .دليد دیگر انتخاب این نسخه
آن است كه محدّث دهلوي در ترجمة خود بر ارائة متنی بدون ابهام براي مخاطب تأكيد
میكند و در فرآیند ترجمة آیات و احادیث و سخنان عبدالقادر گيالنی به گزینش واژگان
اهميت زیادي داده است.

 .4پرسشها و فرضيههاي پژوهش
این پژوهش در پی یافتن پاسخی براي سه پرسش زیر است:
 كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس سيح معنایی -لغوي الگوي گارسس اگونه است؟ این ترجمه به زبان مبدأ پایبند است یا مقصد؟ كدام مؤلفههاي این الگو در ارزیابی ترجمة محدث دهلوي بازتاب بيشتري دارند؟به منظور دستيابی به پاسخی مناسب براي پرسشهاي بيان شده ،سه فرضيه نيز ميرح شده
است كه عبارتند از:
 كيفيت ترجمة محدث دهلوي براساس ویژگیهاي ترجمه كه در سيح معنایی -لغويالگوي گارسس ميرح شده است در سيحی قابد قبول قرار دارد.
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 مترجم در اكثر مواضع ،خود را پایبند به اسلوب متن مبدأ و ملزم به انتقال همان اسلوب بهمتن ترجمه میداند.
 به نظر میرسد مؤلفههاي معادلسازي ،تعریف ،توضيح و بسط ،بازتاب بيشتري در ترجمةمحدث دهلوي دارد ،اما نمود برخی از مؤلفهها مانند قبض و انتقال ابهام در این اثر كمرنگ
است.

 .5پيشينۀ پژوهش
در حيية نقد واژگانِ ترجمههاي مختلف ،تاكنون پژوهشهاي متعددي صورت گرفته است
كه مهمترین آنها عبارتند از :مقالة فهيمیتبار ( )1384با عنوان «نقد واژگانی ترجمة قرآن به
زبان فارسی بر اساس بافت» كه تالش كرده توجه یا عدم توجه مترجمان به معانی بافتیِ
واژگان قرآنی را نشان دهد.
رحيمیخویگانی ( )1396در مقالة «نقد واژگانی ترجمة موسوي گرمارودي از قرآن
كریم (با ت يه بر سيح معنایی لغوي گارسس)» واژگان ترجمة موسويگرمارودي از قرآن
كریم را براساس سيح معنایی -لغوي گارسس مورد نقد و ارزیابی قرار داده است .این
ارزیابی نشان میدهد واژگانی كه گرمارودي در ترجمه از آن بهره برده از منظر مؤلفههاي
الگوي گارسس قابد نقد و ارزیابی است و بسياري از ت نيکهاي موجود در سيح اول
الگوي گارسس در ترجمة گرمارودي وجود دارد .وي ( )1397همچنين در مقالة دیگري با
عنوان «نقدي بر انتخابهاي واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهجالبالغه از منظر سيح
معنایی -لغوي» به این نتيجه رسيده است كه محمد دشتی در انتخابهاي واژگانی خود به
بسط واژگان در قالبهاي مختلف گرایيده و تا حد مم ن ابهامهاي واژگانی نهجالبالغه را
با توضيح و تفسير از ميان برده تا هيچ واژد مبهمی در ترجمه وجود نداشته باشد.
رشيدي و فرازنه ( 1389و  )1394در دو مقالة «ارزیابی و مقایسة ترجمههاي فارسی رمان
انگليسی شاهزاده و گدا ،اثر مارك تواین 1بر اساس الگوي گارسس» و «ارزیابی و مقایسة
دو ترجمة فارسی از رمان انگليسی دن كيشوت اثر ميگوئد دو سروانتس 2براساس الگوي
گارسس» به معرفی الگوي گارسس و كاربست آن در ترجمههاي یادشده پرداختهاند.

1- Twain, M.
2- Cervantes, M.
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با توجه به بررسیهاي صورت گرفته ،تاكنون در هيچ پژوهش نظاممندي به نقد واژگانی
و ارزیابی ترجمة شيخ عبدالحق محدث دهلوي از فتوحالغيب براساس الگوي گارسس
پرداخته نشده است و پژوهش حاضر براي اولين بار ،هم به نقد روشمند ترجمة عبدالحق
دهلوي میپردازد و هم جزو اولينهایی است كه از الگوي گارسس در نقد ترجمة اثر عرفانی
سود جسته است.

 .6گزارشي از احوال محدّث دهلوي
عبدالحق بن سيف الدین بن سعداهلل ترك بخاري دهلوي ( 1052-958قمري) ،صوفی،
محدّث ،مورخ و از معروفترین عالمان زمان خود بوده است .عبدالحق در عهد سلينت
اسالمشاه سوري در دهلی به دنيا آمد .وي در ی ی از نسخههاي خيی اینگونه معرفی شده
است« :وطن وي دهلی ،اصالت وي بخاري ،نسبت وي تركی ،مذهب وي حنفی ،مشرب وي
صوفی و طریقة وي قادري است» (محدث دهلوي .)1383 ،عبدالحق تحصيالت مقدّماتی،
قرآن ،دیوان حافظ و بوستان سعدي را نزد پدر خود فراگرفت .وي پس از پایان فراگيري
علوم عقلی و نقلی در سن  18سالگی به تدریس اشتغال ورزید (الهوري .)1868 ،او در قرن
دهم ،علم حدیث را احيا كرد .پس از تحصيد به تصوّف روي آورد و به طریقت قادریه
پيوست .مال عبدالقادر بدایونی صاحب منتخبالتواریخ در وصف وي نوشته است« :شيخ
عبدالحق محدّث دهلوي در تصوّف مرتبة بلند دارد» (بدایونی.)1962 ،
محدّث دهلوي به طور قيع در زمينههاي مختلف مانند فقه ،حدیث ،تفسير ،تاریخ ،عرفان
و شعر استاد و صاحب تأليفات متعددي بودهاست؛ انان ه بعضی تعداد آثار او را متجاوز از
 120جلد دانستهاند .آثار باقيمانده از وي میتواند به عنوان ميراث مشتركِ فرهنگ و تمدن
ایران و هند بهشمار آید (حاجسيدجوادي .)1387 ،اكثر كتابهاي این نویسندد پراثر هندي
تاكنون تصحيح نشده است و شناساندن گنجينة ارزشمند ميراث م توب وي میتواند زمينة
مناسبی براي تحقيقات نسخهپژوهان به شمار آید.

 .7معرفي ترجمۀ فتوحالغيب (مفتاحالفتوح)
ادب فارسی و عرفان اسالمی از ساليان دور در شبهقاره مشتاقان زیادي داشته و آثار
گرانسنگ بسياري به زبان فارسی از ایشان به جا مانده است .از جملة این آثار ،كتاب
مفتاحالفتوح نوشتة شيخ عبدالحق محدّث دهلوي ( ،)1052- 958عالم حدیث ،محقق ،مورخ
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و از عارفان طریقت قادریه است .از این اثر ،دو نسخه به شمارههاي  0684و  1390در
كتابخانة گنجبخش پاكستان و یک نسخه به شمارد  776059در كتابخانة مجلس شوراي
اسالمی موجود است .عبدالحق در نوشتن این اثر عالوه بر ترجمة الفاظ و معانی كتاب
فتوحالغيببه بسط و تفصيد سخنان عبدالقادر گيالنی و نقد مذاهب و اقوال عارفان نيز توجه
داشته است .وي انگيزد خود را از تأليف این اثر انين بيان میكند« :در آن هنگام كه فقير
حقير در حرم م ّه زادها اهلل تشریفاً و تعظيماً جاي داشت به نسخهاي از این كتاب معالیقِباب
(فتوح الغيب) در حضرت شيخ اجد اعزّ اكرم ،عبدالوهاب متقی قادري شاذلی رحمةاهللعليه
مشرف و مستفيد شده بود ،فرمود :هان این كتاب شيخ عبدالقادر است رضیاهللعنه .این را
حاصد كنيد و بخوانيد و دست در آن زنيد و بر آن باشيد و هرقدر كه توانيد بر آن عمد
كنيد و بدانيد و آگاه باشيد كه طریقة حضرت قادریه و راه و روش این سلسلة عليه این است.
اون به هندوستان افتادم ،نسخه اي از جانب بعضی از مشایخ وقت كه انتساب به این سلسلة
شریفه دارند رسيد ،به وصيت شيخ آن را گرفتم و بخواندم و ورد ساختم و مدتی به ذكر
الفاظ و فهم معانی تحتاللفظ وي خرسند بودم .بهناگاه پيامی از جناب عالی اسدالدین شاه
ابوالمعالی كه از والهان آگاه و عاشقان درگاه قادریه است دررسيد ،فرمود :این كتاب
فتوح الغيب را ترجمه باید كرد و شرح نوشت و همة كارها را گذاشته این كار باید كرد»
(نسخةخيی297 :1ب و 298الف) .وي در رباعی پایان كتاب ،تاریخ تأليف را سال 1023
هجري ذكر كرده است (نسخةخيی 299 :ب).
عبدالحق ،شماره و عنوان مقاالت فتوحالغيب را در ترجمة خود تغيير نداده و تقسيمبندي
جدیدي ارائه ن رده است .عنوان برخی از مقاالت بدین شرح است :مقالة اول :فیما البدّ لکلّ
مؤمن ،مقالة دوم :فی التواصی بالخیر ،مقالة سوم :فی االبتالء ،مقالة اهارم :فی الموت
المعنوی . ...این اثر بر بيان مفاهيم بنيادین تصوف تأكيد دارد و مانند بسياري از متون عرفانی،
معنا و محتوا در آن نقش محوري دارد .به همين سبب بيشتر ميالب در بخشهاي ترجمه به
سبک نثر مرسد نگاشته شده است تا وفاداري به متن اصلی حفظ شود .در مواضعی كه
نویسنده به شرح دیدگاهها و بسط و تفصيد ميالب میپردازد به زیبایی از نثر مسجع و فنی
 -1همة ارجاعات به نسخة خيی مفتاحالفتوح (ترجمة فتوح الغيب) براساس نسخة محفوظ در كتابخانة مجلس شوراي
اسالمی به شماره  776059است .نسخة  PDFترجمة فتوحالغيب به آدرس اینترنتی زیر در دسترس همگان است:
https://archive.org/download/ktp2019-11-00174/ktp2019-11-00174.pdf
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بهره برده و با آوردن اشعار و شواهد عربی و فارسی و آیات قرآنی و احادیث و اصيالحات
علوم اسالمی و تشبيهات مختلف كالم خود را زینت بخشيده است .بنابراین ،نثر كتاب
آميختهاي از نثرهاي مرسد ،مسجع و فنی است.
آغاز نسخه« :هذا الکتابُ فتوحالغیب لِسیّدنا و موالنا العالمۀِ االوحدِ الشیخِ االمامِ العار ِ
الکامل امامِ ائمۀِ الطریقِ و شیخِ شیوخِ االسالمِ علی التحقیق »...
انجام نسخه:
صهههد شههه ر كه این نامة اسهههرار نظام
ی ق بو ِل حق روزي بههاد
شههههایسههه ت گ ِ

از فضههههد خدا عزّ و جد گشههههت ت مام
و اهلل مهههوفهههِّق و مهههنههههُ االتهههمهههام

این شههرح كه مفتاح فتوحالغيب اسههت
مههفههتههاحِ ف هتههوح نههامِ تههاریههخ افههتههاد

از غيب است این ،از آن بري از عيب است
در خههاطر آن ههه مظهر ال ریههب اسههههت

«مفتاحالفتوح» رسالهاي است كه هم عرفان عملی و آداب سلوك را میآموزد و هم با
بيان آیات و احادیث و ح ایات گوناگون میكوشد با ت يه بر راه و روش پيشوایان دین و
عارفان واصد ،شوق سلوك را در دل طالبان راه شعلهور سازد .در این اثر ميالب زیر به رشتة
تحریر كشيده شده است -1 :بيان و تفسيري دربارد آیات و احادیث و سخنان عرفا كه معانی
آنها بر همهكس آش ار نيست -2 ،ظرایف و دقایقی از قرآن و حدیث ،تاریخ اسالم و
سيرت پيامبر اكرم (د) و صحابة ایشان و  -3بيان احوال و اقوال و ح ایات بزرگان ادیان و
مشایخ صوفيه .بر این اساس ،كتاب ترجمه و شرحی عارفانه در قالب  78مقاله است كه
درونمایة زهد و تصوّف مانند رشتهاي این مقاالت را به هم پيوند دادهاست.

 .8مباني نظري :تبيين الگوي گارسس
ارزیابی ترجمه به منظور اطمينان از درستی و ميابقت آن با اصول و فنون مختلف ترجمه،
ضروري است و زمينهاي مناسب فراهم میآورد تا رقابت مثبت در راستاي بهبود كيفيت
ترجمه بيشتر شود و در ترجمهها روندي صعودي به وجود آید.
كارمن والرو گارسس ( ،)1958استاد ميالعات زبان انگليسی و عضو انجمن زبانشناسی
كاربردي اسپانيا ،الگویی جامع و تركيبی در ارزیابی ترجمه ارائه كرده كه براساس مدل
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پيشنهادي وینه 1و داربلنه 2و آراي دیگر صاحبنظران در امر ترجمه ،مانند نيومارك ،3نایدا،4
مونن ،5دليسد 6و نوبرت 7بنيان نهاده شده است .در الگوي گارسس ،ترجمهها بر پایة
ویژگیهاي مثبت و منفیِ بيانگر كيفيت (و زیرگروههاي آنها) و در نهایت ،دو معيار
مقبوليت و كفایت بررسی و ردهبندي میشوند (رشيدي و فرزانه .)1392 ،این الگو بر اساس
اصد برابري ميان متن مبدأ و مقصد استوار است؛ از نظر وي ،متن مبدأ و ترجمه در اهار

سيح باید تا حد ام ان برابري داشته باشند .این اهار سيح عبارتند از :سيح معنایی– لغوي،

سيح نحوي– صرفی ،سيح گفتمانی– نقشی و سيح سب ی– مقصودشناختی (گارسس،
.)1994

در این الگو كه به طور ریشهاي به ارزیابی كيفيت ترجمه میپردازد ،اند ویژگی براي
یک ترجمة خوب ،ارائه شده است كه رهگيري تمامیِ آنها در یک مقاله ام انپذیر نيست.
عالوه بر این ،اگر واژهاي فاقد ویژگیهاي سيح معنایی لغوي باشد ،نمیتوان آن را طبق این
الگو بررسی كرد .به عنوان مثال ،ی ی از مؤلفههاي این الگو قبض است كه به معناي بهكار
بردن یک واژه در زبان مقصد در برابر اند واژد زبان مبدأ است كه مم ن است در كد متن
ترجمهاي كه براساس بسط و توضيح نوشته شده است ،حتی یک مورد از قبض یافت نشود.
به همين سبب ،این پژوهش ،تنها به سيح معنایی– لغوي میپردازد تا تصویري مناسب از

انتخابهاي واژگانیِ عبدالحق دهلوي ارائه كند.
ویژگیهاي ترجمه كه گارسس در سيح معنایی– لغوي ارائه كرده است ،عبارتند از:
تعریف یا توضيح ،معادل فرهنگی ،همانندسازي ،بسط نحوي ،قبض نحوي و ابهام (گارسس،
 .)1994این پژوهش بر آن است كه با رهگيري مواردي كه گارسس ارائه داده است به یک
نقدِ واژگانی از متن ترجمهاي دست یابد.

1- Vinay, J.
2- Darbelnet, J.
3- Newmark, P.
4- Nida, E.
5- Mounin, G.
6- Delisle, J.
7- Nubret
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 .1-8تعریف یا توضيح

1

تعریف ،اشارهاي است به معنی واژه به صورت عبارت اسمی یا شبهجملة صفتی (گارسس،
 ،)1994مانند آنچه در بعضی واژهنامهها میبينيم؛ به عنوان مثال ،در ترجمة محدث دهلوي
آمده است« :كشف در لغت :گشادن و برهنه كردن و مشاهده و معاینه كردن و به اشم دیدن»
(نسخةخيی 39 :الف) .توضيح نيز عبارت است از افزودن اطالعاتی كه در پی اختالفات
فرهنگی بين زبان اصلی و مقصد ضروري میشود (گارسس)1994 ،؛ به این معنی كه مترجم
وقتی به واژهاي برمیخورد كه خاد فرهنگ زبان مبدأ است در انتقال آن به زبان مقصد
باید معنی آن را بيان كند و توضيحی ارائه دهد تا خوانندد متن ترجمه شده در درك معنی
دقيق آن داار مش د نشود .مانند توضيح محدّث دهلوي دربارد توبة خدا ،ضمن ترجمة آیة
«ثمِّ تابَ علیهم لِیَتوبوا»« 2توبه خدا بر بنده عبارت است از رجوع به رحمت و توفيق توبه»
(نسخةخيی 33 :ب).

 .2-8معادل فرهنگي
معادل ،پيدا كردن واژهاي در زبان مقصد است كه جایگزین واژهاي با بار فرهنگی یا كاركرد
مشابه در زبان مبدأ میشود (گارسس .)1994 ،پيتر نيومارك در این باره میگوید« :واژگان
و اصيالحات فرهنگی باید با معادل مناسب فرهنگ مقصد ،جایگزین شوند ،اراكه نمایندد
معناي خاصی در زبان مبدأ هستند» (نيومارك .)2006 ،براي مثال ،میتوان به معادل مدارك
دانشگاهی یا معادلهاي سياسی اشاره كرد :مجلس الوزراء :هيأت دولت و رئيسالوزراء:
رئيسجمهور.

 .3-8همانندسازي

3

همانندسازي ،روشی براي ترجمة اصيالحات بنيادي فرهنگی است و هنگامی بهكار میرود
كه مترجم مضمونی را با كلمه ،اصيالح یا استعارد خاصی كه براي خوانندد ترجمه آشناست،
ترجمه میكند.

1- The Definition & Explanation
 -2سورد توبه ،آیة 118
3- Adaptation
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 .4-8بسط

1

عبارت است از افزودن یک یا اند واژه به ترجمه بر حسب ضرورت (نيومارك.)2006 ،
این مسأله ،هم در معادلیابی واژگانی و هم در معادلیابی تركيبی خودنمایی میكند.

 .5-8قبض

2

ع س شيود بسط ،قبض است و به معناي بهكار بردن یک واژه در زبان مقصد ،در برابر اند
واژد زبان مبدأ است (نيومارك.)2006 ،

 .6-8ابهام واژگاني

3

گاهی متن اصلی داراي ابهام است كه اگونگی برخورد با آنها از منظر ترجمهپژوهان
متفاوت است .از نظر گارسس ،ابهام مم ن است عمدي باشد یا سهوي .اگر عمدي باشد
باید آن را به زبان مقصد انتقال داد و اگر سهوي باشد باید آن را برطرف كرد (نيومارك،
 2006و مختاري اردكانی .)1376 ،نيومارك انواع هفتگانهاي از ابهام را برمیشمرد
(نيومارك )2006 ،كه ما در اینجا تنها به ابهام واژگانی میپردازیم.

 .9کاربستِ الگوي نقد گارسس
در این قسمت ،مؤلفههاي ميرح شده در الگوي گارسس به طور عينی ،بر ترجمة محدّث
دهلوي پياده میشود .ذكر این ن ته ضروري است كه بررسی همة مؤلفههاي الگوي گارسس
براي یک واژه مم ن نيست ،بل ه هر واژه كه واجد ی ی از مؤلفههاي الگوي گارسس بوده،
بررسی شده است .این مؤلفهها عبارتند از:

 .1-9تعریف یا توضيح واژه
بهكار بردن تعریف یا توضيح در كتابهایی به سبک ترجمة فتوحالغيب موضوعی تازه نيست
كه ما آن را در الگوي گارسس پيدا كرده باشيم و بخواهيم با آن راه نرفتهاي را طی كنيم،
بل ه ارزش كار گارسس در آن است كه با گردآوري و معرفی مؤلفههاي گوناگون كه

1- Expansion
2- Contraction
3- Lexical Ambiguity
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استفاده از روش تعریف یا توضيح واژه ی ی از آنهاست ،كوشيده است راه را براي ارزیابی
جامع و دقيقِ كيفيت یک اثر ترجمهاي هموار كند.
محدّث دهلوي در سراسر كتاب به ترجمة تحتاللفظی فتوحالغيب پایبند بوده ،اما همواره
كوشيده است با افزودن جمالت تفسيري و توضيحی كاستیهاي ترجمة تحتاللفظی را
جبران كند؛ بنابراین ،ترجمة وي را باید ترجمهاي سراسر تعریف و توضيح دانست .همة
توضيحات او در متن گنجانده شده است .این توضيحات را میتوان به سه دسته تقسيم كرد:
«توضيح دالید گزینش یک واژه»« ،توضيحات تفسيري»« ،توضيحات ت ميلیِ ترجمه».

 .1-1-9توضيح دالیل گزینش یک واژه
محدّث دهلوي به سبب دقتی كه در انتقال معانی و بيان مفاهيم داشته است ،حتی از تعریف
و توضيح سادهترین واژهها هم پرهيز ن رده است .مثالً دربارد علت گزینش كلمة «سبک» به
جاي «س ب» میگوید...« :تسبکها سَبکۀً واحد  :میریزي نمازها را یکبار ریختنی .و سبک:
گداختن و ریختن زر و نقره در بوته .سبیکه :پارد گداخته شده از آن .اما س ب به تقدیمِ
«كاف» بر «با» به معنی ریختن آب است و این معنی نيز مناسبت به مقصود دارد اما در نسخهها
سبک به تقدیمِ «با» یافتيم و این انسب است به مقام؛ زیرا كه زر و نقره را در بوته تا زمانی
حركتی است ،انانكه مصلّی را» (نسخة خيی 142 :الف) .این مسأله را دربارد بسياري از
واژگان كتاب میتوان دید:
 مترجم علت گزینش كلمة مُلک بر كلمات مشابه را انين توضيح داده است« :و انعَزِل عنمُلکک» و بي ار شو و بيرون آي از ممل ت وجود خود و هر اه ح م و تصرف تو در آن
میرود؛ و تواند كه مِلک به كسر ميم باشد اما عزل به مُلک به ضم ميم مناسبتر است
(نسخةخيی 26 :الف).
 وي در گزینش برخی واژگان به تناسب آن با جمله از نظر سجع نيز نظر داشته است« :ویعلّمک ربّ المُلک» و میآموزاند تو را پروردگار عالم ،علمی كه بدان حق را از باطد بشناسی
و آراسته و پيراسته میسازد ظاهر تو را به علمِ معامله ،و در بعضی نسخ رب الملد جمع ملت
به معنی دین و شریعت و این لفظ مناسب است به رعایت سجع (نسخةخيی 19 :الف).
گاهی نيز عالوه بر ذكر دالید گزینش یک واژه ،تمام حالتهاي مم ن كه میتواند
جایگزین واژه شود و تأثير هر انتخاب بر معناي جمله را بررسی كرده است :براي مثال ،در
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متن زیر كلمه «اقتیاتاً» را برگزیده و ترجمه كرده ،سپس جایگزینهایی مانند «اقتباتاً» و
«افتناناً» را نيز بررسی كرده است:
 «اقتیاتاً در بعضی نسخ به قاف و یاء مثنّاد تحتانيه ميان دو تاء فوقانيه است به معنی اقتدار وتوانایی و مقيت كه از اسماء الهی است به معنی توانا و قادر بر قوت رسانيدن به هر كس و به
معنی نگاهدارنده و گواه و حاضر نيز گفتهاند .و در بعضی نسخ اقتباتاً به قاف و تاء فوقانيه و
باء موحده و نون و قبن به معنی انقباض و اِسراع آید و تواند كه افتناناً باشد از فتنه به معنی
اعجاب و اختبار و اثم» (نسخةخيی 210 :ب).
مترجم كلمه «اقتیاتاً» را برگزیده و ترجمه كرده ،سپس جایگزینهایی مانند «اقتباتاً» و
«افتناناً» را نيز بررسی كرده است؛ یعنی در ترجمة كلمات متشابه ،هميشه دليد انتخاب معنا و
مفهومی خاد از ميان مفاهيم مختلف را با دقت ذكر كرده و نگذاشته است احتمال اشتباه
در برداشت معانی مورد نظر او بهوجود آید.

 .2-1-9توضيحات تفسيري
میتوان گفت ترجمة محدّث دهلوي ،سراسر تفسير است .مثالً در ذید كلمة «وَلیَتَلَطَّف»
اینگونه مینویسد« :شيخ روزبهان بقلی در عرائس در تفسير سورد كهف در معنیِ «وَلیَتَلَطَّف»
می گوید كه اون پيش عارف بروي طعام لييف ببر كه مزید ليافت و صفاي احوال وي
میگردد و او ن نزد زهّاد و عبّاد روي طعام غليظ و خشک بر ،تا در معاملهاي كه با نفس
دارند خللی نيفتد .با هر كسی معامله موافق وقت و حال وي میباید كرد» (نسخةخيی222 :
الف) .و در تفاوت معناي حفظ و عصمت میگوید ...« :انبيا عليهم السّالم معصومند و اوليا
محفوظ .و فرق ميان عصمت و حفظ آن است كه در عصمت گناه را نيابد و حفظ آن ه گناه
نماند و نياید و از ضرر وي محفوظ ماند .و عصمت پيش از گناه است و حفظ بعد از وي؛ و
اگر مراد از عصمت معنی لغوي دارند معنی حفظ و عصمت ی ی گردد» (نسخةخيی223 :
الف) .این توضيحات تفسيري ،گاهی براي تبيين عقاید عرفانی ،كالمی و فقهی و گاهی براي
پيشگيري از برداشت نامناسبِ مخاطب نوشته شده است.
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 .3-1-9توضيحات تکميلي ترجمه
با دقت در طرز بيان محدّث دهلوي به نظر میرسد كه وي در بعضی مواضع ترجيح داده
است ترجمههاي مختلفی از یک عبارت بيان دارد و در گزینش ی ی از آنها تردید داشته
است ،به همين دليد با توضيحاتی ترجمه را كامد كرده است:
 «تُقَلِّبُکَ یَدُ القُدرَ ِ» میگرداند تو را دست قدرت كه عبارت از فعد حق و تصرف او استدر احوال« ،و یَدعوکَ لسان األزل» و میخواند تو را زبان ازل كه اشارت به امر ارادي و ح م
قضا و قدر او است و تواند كه مراد به لسان ازل ،كالم قدیم باشد كه بدان امر و نهی میكند
(نسخةخيی 19 :الف) .مترجم ابتدا «ید القُدرَه» را به «دست قدرت» و «لسان االزل» را به «زبان
ازل» ترجمه كرده ،و سپس با توضيحات ت ميلی ،معانی مختلفی براي آن دو برشمرده و
ترجمه را كامد كرده است.
وي در بسياري از مواضع توضيحات ت ميلی ترجمه كه اغلب شامد معنی لغوي و
اصيالحی واژگان است را با عنوان «تنبيه» بيان میكند:
 «تنبيه :بدان كه قبض و بسط دو لفظ مشهور است ميان قوم و معنی قبض در لغت گرفتگیو معنی بسط ضد آن و قوم این دو صفت را از احوال قلب میدارند كه عارض میشود به
واسية محبت ،اون محبوب به دست آمد دل منبسط شد و اگر نياید منقبض گردید و در
قرآن مجيد میفرماید« :واهللُ یَقبِضُ وَ یَبسُطُ» 1و به حقيقت قبض و بسط از متفرّعات خوف و
رجا و انس و هيبت است (نسخةخيی 212 :ب).

 .2-9معادل فرهنگي و همانندسازي

محدّث دهلوي كوشيده است ،معادلهاي فرهنگی– دینی فراوانی براي واژگان برگزیند.

واژههاي گزینش شدد مترجم را میتوان به دو دستة مرسوم و غيرمرسوم تقسيم كرد و بيشتر
آنهایی كه خود ساخته است در زمرد غيرمرسومها میگنجد.
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 .1-2-9واژگان مرسوم

1

در ترجمهاي كه محدث دهلوي بهدست داده است تمام كلمههایی كه بار فرهنگ قرآنی و
دینی خاد داشتهاند؛ مثد نعمت ،ایمان ،لقا ،آیت ،عذاب ،شرك ،نسخ ،ت ليف و ...یا بار
تاریخی خاد داشتهاند؛ مانند مشرك ،منافق ،مائده ،هجرت و ...و یا برابر آنها در فارسی،
كلمة عربی دیگر است؛ مثد اجازه در برابر اذن و یا در آیات و عبارات ،اح ام بهكار رفته و
بار فقهی دارد؛ مثد حالل ،حرام ،استحباب ،مباح و ...در اكثر موارد ترجمه نشده است:
 «وَ إِنْ تَعُدوا نِعْمَۀَ اهللِ ال تُحْصُوها :2و اگر خواهيد كه شمار كنيد نعمتهاي خدا را شمارنتوانيد كرد ،از بس بسياري و بیشماري آنها» (نسخةخيی 73 :ب).
مترجم كلمة «نعمت» را به خاطر بار قرآنی و دینی خاد آن ترجمه ن رده است ،زیرا
معادلی كه جایگزین مناسبی براي آن باشد و در فرهنگ مقصد ،فهم آن راحتتر باشد وجود
ندارد.
اما در اند مورد نيز واژگان مرسوم فارسی را بهجاي واژههاي مشهور عربی گذاشته است.
در اینجا به اند نمونه اشاره میشود:

« .1-1-2-9خواندن» به جاي «عبادت»
 «إِنَّ الَّذِینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اهللِ ال یمْلِکونَ لَکمْ رِزْقاً :بهدرستی كه آن كسانی كه میخوانيدشما ایشان را از غير خدا مالک نيستند آنها مر شما را هيچ رزقی را» (نسخةخيی 85 :ب).
كلمة «تعبدون» در هيچ یک از منابع به «میخوانيد» ترجمه نشده ،بل ه به معنی «میپرستيد»
آمده است .با توجه به وجود آیة مشابه «إنّ الّذینَ تَدعونَ مِن دُونِ اهللِ عِبادٌ أَمثالُکُم »...به نظر
میرسد مترجم در تشخيص آیه و خوانش كلمة «تعبدون» داار اش ال شده و آن را به
صورت «تدعون» خوانده و ترجمه كرده است.
 «نَحْنُ قَسَمْنا بَینَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیا ِ الدنْیا :3ما كه پروردگار عالميم و مقدّر ارزاقيم بخشكردیم ميان ایشان وجه اسباب زندگانی ایشان را در حياتی كه فروتر است؛ یعنی حيات این
جهان» (نسخةخيی 152 :ب).
1- Common Words
 -2سورد إبراهيم ،آیة  34و سورد نحد ،آیة 18
 -3سورد زخرف ،آیة 32
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مترجم در ترجمة كلمة «دنيا» ،به جاي گزینشِ معادل كاربردي به وجه تسمية آن توجه
داشته و آن را به «فروتر» ترجمه كرده است كه در زبان فارسی فاقد كاركرد یا مفهومی برابر
با «دنيا» است یا كاركرد كمی دارد كه نزد خوانندگان متن ترجمه اندان معمول نيست.

« .2-1-2-9دوزخ» به جاي «جهنم» و «هاویه»
 «إنّ نار جهنّم تقول للمؤمن؛ كه آتش دوزخ میگوید مر مسلمان را در وقت گذشتن وياز آتش بر پد صراط« :جِز یا مؤمن ،فقد أطفأ نورك لهبی» روان بگذر اي مؤمن پس به
تحقيق فروميرانيد نور ایمان تو زبانة مرا» (نسخةخيی 54 :ب).
 « ...فکیف صبرک على الخلود فی الهاویۀ مع أهلها؟ پس اگونه باشد صبر تو بر هميشهبودن در آتش دوزخ با دوزخيان؟» (نسخةخيی 229 :ب).
در این اثر ،جهنم هميشه به دوزخ ترجمه شده ،اما در مواجهه با كلمة جنّت ،نویسنده راه
دیگري پيموده است :هرگاه كلمهاي عربی را به عنوان مضاف انتخاب كرده ،جنّت را ترجمه
ن رده است؛ مانند :دخول جنّت ،خلود جنّت ،نعیم جنّت و اراد جنّت؛ و هرگاه كلمة قبد از
آن به فارسی ترجمه شده باشد ،جنّت نيز به بهشت ترجمه شده است؛ مانند :بستانِ بهشت،
درآمدن در بهشت ،پناهجاي بهشت ،دوزخ و بهشت .این مسأله در مورد ترجمة «صبر» و «بال»
نيز ت رار شده و بيانگر آن است كه مترجم در معادلگزینی ،راهبرد مشخص و ی سانی
نداشته و تابع جریان كالم بوده است و به همين سبب گاهی به معادلهاي فارسی و گاهی به
معادلهاي عربی رغبت بيشتري نشان داده است.

 .2-2-9واژگان غيرمرسوم

1

گاهی تعمّدِ محدّث دهلوي در گزینش معادلهاي فارسی با افراط همراه بوده است به طوري
كه واژگان انتخابی او دیگر براي فرهنگ مقصد آشنا و متعارف نيست؛ یعنی معادلهایی
ارائه كرده كه یا در بين فارسیزبانان كاربردي نداشته و یا به ندرت بهكار رفته است.

1- Uncommon Words
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« .1-2-2-9دانانَنده» به جاي «معلّم»
 «و من معلّمی الخير :و از دانانَندگان ني ی( »...نسخةخيی 128 :الف)« .عُلِّمتَ مَتى یأتیکقسمک :دانانيده میشوي تو كه كی میآید تو را قسمت تو و نصيب تو» (نسخةخيی66 :
الف)« .یعلمه و یعرفه :...میدانانَد یا میشناساند وي تعالی بنده را» (نسخةخيی 184 :ب).
واژد «داناننده» در زبان فارسی جزو واژگان غریباالستعمال است و از نظر بالغی
غيرفصيح و نوعی مخالفت قياس است .همچنين است واژد «پایانتر» در ترجمة زیر به جاي
«اسفل»:
 «و المنافقینَ المَقطوعِ لهم بالدَّرک األسفلِ من النّار» و صفتِ منافقان است كه به قيع و جزمح م كرده شده است براي ایشان به انداختن در تگِ پایانتر از دوزخ» (نسخةخيی272 :
ب)« .و قوم یحطّهم إلى أسفل السّافلین؛ و گروهی دیگر فرود میاف ند ایشان را به سوي
م انی كه پایانترین پایانها است» (نسخةخيی 62 :الف).
در زبان فارسی معادلهاي كاركردي مناسبتري مانند «قعر دوزخ» یا «ته جهنم» براي
ترجمة «درك اسفد» وجود دارد ،اما مترجم با ترجمهاي تحتاللفظی ،معادل «تگِ پایانتر»
را برگزیده است كه براي خوانندگان متن ترجمه آشنا و متعارف نيست .در مورد «اسفل
السافلین» نيز به جاي گزینش معادل هایی نظير «پستترین مراتب» یا «بدترین جاي جهنم»،
از معادل «پایانترین پایانها» استفاده كرده است.
عالوه بر مثالهاي ذكر شده نمونههاي فراوان دیگري براي معادلسازيهاي غيرمرسوم
در ترجمة محدث دهلوي به اشم میخورد كه شماري از آنها عبارتند از« :یاد دهانيدن» به
جاي «ذكر»« ،شتابيدن» به جاي «تسارع»« ،تباهیكنندگان» به جاي «اهد فسق»« ،برپیهم
آینده» به جاي «متواتر»« ،آزناك شدن» به جاي «حرد»« ،غيرتناك» به جاي «غيور»،
«ميرانيدن» به جاي «تمویت»« ،پرهيزانيدن» به جاي «حذر»« ،باربار» به جاي «مت رّر»« ،راستگو
گردانيدن» به جاي «تصدیق»« ،بازایستانيدن» به جاي «كفّ»« ،آراميده كرده شده» به جاي
«مس ن»« ،لگام در دهان كردهشده» به جاي «ملجم»« ،انبازي كرده شده» به جاي «مشترك»،
«بریدگی كرده شده» به جاي «مقيوع»« ،نوپيدا كردن» به جاي «تجدّد» و «توحيدكننده» به
جا ي موحّد .وجود این حجم انبوه از واژگان غيرمرسوم در این اثر بيانگر تعهد مترجم به
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ترجمة تحت اللفظی و پایبندي وي به اسلوب متن مبدأ است كه از نقاط ضعف این ترجمه
بهشمار میآید.

 .3-9بسط
بسط در الگوي گارسس بهكار بردن اند واژه در برابر یک واژه از متن مبدأ در فرآیند
ترجمه است .ی ی از مهمترین مواضع «بسط» واژگانی مبحث ترجمة مفعول ميلق است .در
ترجمة این نوع مفعول ميلقها كه یا به فاعد اصلی خود ،اضافه شدهاند و یا فاعد اصلی آن
مجرور با حرف جارّه است ،اارهاي جز این نيست كه از ساخت نحوي اصلی ،عدول كنيم؛
زیرا ما در فارسی معادل آن را نداریم (رحيمی خویگانی .)1396 ،این عدول از ساخت نحوي
باعث بسط واژگانی میشود:
 «كرامةً من اللّه لعبده» بل ه هستند همة این اشيا سبب بزرگی از جانب خدا مر بندد خود را،«و ليفاً به» و سبب نرمی و مهربانی و مزید توفيق به بنده« ،و نعمةً و رزقاً» و انعام و بخشایش
و روزي دادن بندد خود را« ،و منفعةً للواردین عليه» و سبب نفع رسانيدن مر كسانی را كه
فرود میآیند و میرسند بر وي از فقرا و محتاجان (نسخة خيی 127 :الف) .كه بهروشنی
پيداست اهقدر واژگان ترجمه بيشتر از واژگان متن اصلی است.
مورد دیگر در بسط واژگانی مربوط به حال جمله است:
 «و یَصِدُ إليک قِسمُکَ منها و أنت فيه بها مهنّأ» و برسد به سوي تو نصيب تو از دنيا ،و حالآن ه گوارا كرده شده است نصيب تو براي تو یا تهنيت كرده شدهاي تو بدان (نسخةخيی:
 17الف).
«كتِبَ عَلَي مُ الْقِتالُ» نوشته شده و فرض گردانيده شده است بر شما جهاد و قتال باكافران« ،وَ هُوَ کرْهٌ لَکمْ» و حال آن ه آن قتال م روه و ناخوشآینده است مر شما را« ،وَ
عَسى أَنْ تَکرَهُوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکمْ» و نزدیک است كه م روه پندارید ايزي را و حال
آن ه آن ايز بهتر است مر شما را« ،وَ عَسى أَنْ تُحِبوا شَیئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکمْ» و نزدیک است كه
دوست دارید ايزي را و حال آن ه آن ايز بدتر است مر شما را« ،وَ اللَّهُ یعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال
تَعْلَمُونَ» 1و خدا میداند و شما نمیدانيد» (نسخةخيی 260 :ب).
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حقيقت آن است كه در زبان فارسی میتوان با یک «واو» براي جملة حاليه معادلسازي
كرد و در بيشتر اوقات نيازي به عبارت «در حالی كه» نيست ،این عبارت هميشه یک بسط
واژگانی در پی دارد و بهنظر بعضی پژوهشگران این عبارت در فارسی نامأنوس است
(آذرنوش 1382 ،و خوشرنگ )1389 ،و بهتر است كه همان واو حاليه فارسی جایگزین واو
عربی شود.
همين مسأله دربارد ترجمة حال مفرد هم وجود دارد و در بسياري از موارد با این ه ام ان
استفاده از حال مفرد فارسی وجود داشته ،این اتفاق نيفتاده است:
 «مُمتَثِالً لِأَمره؛ در حالی كه فرمانبرداري كننده است مر امر ارادي پروردگار را»(نسخةخيی 236 :الف) كه یک واژه «ممتثالً» به جملة «در حالی كه فرمانبرداري كننده است»
ترجمه شده است و شاید اینگونه هم میتوانست باشد« :با فرمانبرداري مر امر پروردگار
را.»...
همچنين براي ترجمة دقيق برخی كلمات از بسط استفاده و اندین معادل ذكر كرده است
تا معناي روشنی از آن كلمه به دست دهد:
 «و بحور العین» و به زنان سختسپيدِ سياهاشمِ گردحدقة درازمژگانِ سفيدرويِ سيمينبدنِگشادهاشم« ،و أنواع الطیب» و به گوناگون بويهاي خوش« ،و صوت القیان» و به آواز
كنيزكان سرودگوي« ،مع ذلک النعیم» با آن ناز و نعمت و ني ویی كه مذكور شد یا آن نعيم
كه در آن عالم است و به كنه صفات آن نتوان رسيد« ،تُحبَرون» ني و حال كرده شوید»
(نسخةخيی 7 :ب).
معادلسازيهاي تركيبی با افزودن اجزاء متعدد نظير «نماینده»« ،كردهشده» و «كننده» نيز
باعث بسط واژگانی شده است و موارد فراوانی از این دست در سراسر نسخه به اشم
میخورد :هادیاً و مهدیاً :راه راست نماینده خلق را و راه راست نماینده شده از حق ،خصم:
خصومتكننده و نزاع نماینده ،مفتقراً :درویشی و حاجتمندي نماینده ،موافق :سازگاري
نماینده ،موفِّق :سازوارسازنده ،المنصوبه :ایستاده كرده شده ،مواصل :مهربانی نموده شده،
مکلّف :ت ليف كرده شده ،خلق :پيدا كرده شده ،مدفون :نهان كرده شده ،مطموس :ناپدید
كرده شده ،ملجم :لگام در دهان كرده شده ،مسخّر :رام و فرمانبردار كرده شده ،مالزم :پيوسته
و اسپان شونده و اقر :آرام یابندهتر و خنک شوندهتر.
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 .4-9قبض
ترجمة محدّث دهلوي به خاطر روی رد تفسيري داراي بسط واژگانی به ش دهاي گوناگون
است و اون ح م در نوشتن این ترجمه بر تفصيد بوده ،طبيعی است كه موارد قبض واژگانی
در این اثر بسيار اندك باشد .تنها موضعی كه محدث دهلوي فرصت ایجاد قبض را غنيمت
شمرده ،الفاظ عربی مترادف در كتاب فتوحالغيب است كه مترجم در بسياري از موارد براي
دو لفظ مترادف ،یک معادل برگزیده و ذكر الفاظ مترادف را حمد بر تأكيد و مبالغه كرده
است:
 «فیقرّبه منه و یدنیه» پس نزدیک میگرداند او را از خود (نسخةخيی 206 :ب) .در اینعبارت یک فعد را در برابر دو فعد مترادف آورده است.
 «و أحرى و أولى» و سزاوارتر است به حال تو (نسخةخيی 96 :ب) .در این عبارت ،واژد«سزاوارتر» به عنوان معادل دو كلمة مترادف «احری» و «اولی» انتخاب شده است.
 «و کثر همومهم و غمومهم» و بسيار میگردد اندوههاي ایشان (نسخةخيی 202 :ب) .در اینعبارت نيز براي «هموم» و «غموم» یک معادل آورده و باعث كاهش در متن مقصد شده است.
 «و منبعاً لکلّ نعمۀٍ و سرورٍ و حبورٍ و نورٍ و ضیاءٍ و أمنٍ و سکونٍ» و میباشی تو اشمةزاینده مر هر نعمت را و خوشی و آراستگی را و روشنایی و ایمنی و آرام را (نسخةخيی:
 24الف) .در این مثال ،براي «نور» و «ضیاء» یک معادل آورده كه باعث قبض شده است.
براي ایجاد قبض واژگانی ،راهبردهاي مختلفی وجود دارد كه میتوان به روشهایی اون
حذف فعد به قرینة صارفه ،تبدید مجهول به معلوم و جایگزین شدن گروه فعلی با گروه
اسمی اشاره كرد (رحيمی خویگانی .)1396 ،در ترجمة محدّث دهلوي هيچكدام از این
موارد را نمی توان یافت .برع س ،سعی وي بر حفظ فعلی است كه میتوان به قرینة صارفه
آن را حذف كرد .همچنين با تأكيد بر مجهول بودن همة معادل هاي كلمات مجهول و
پرهيز از جایگزین شدن گروه فعلی با گروه ا سمی ،هرگونه ام انی براي بهرهگيري از
فرصت قبض واژگانی را نادیده گرفته است.
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 .5-9ابهام
زبانشناسان معتقدند :هنگامی كه اندین داللت مربوط به یک صورت واحد باشند ،ابهام پيش
میآید؛ در این حالت دو نوع ابهام همآوایی و اندمعنایی رخ میدهد (صفوي 1384 ،و
احمدي .)1395 ،همآوایی همانی است كه در زبان عربی به «اشتراك لفظی» از آن یاد میشود،
واژگانی كه لفظ ی سان و معناي متفاوت دارند .اندمعنایی هم ناظر به واژگانی است كه دو
یا اند معنا دارند؛ از این معانی معموالً ی ی حقيقی و دیگري مجازي است (مختارعمر.)1998 ،
بیگمان سخن از ابهام در متون عرفانی مانند فتوحالغيب از آنجا كه مشحون از آیات و
احادیث است باید با احتياط همراه باشد ،اراكه آیات قرآن هيچ ابهامی ندارد .آنچه در این
پژوهش به عنوان ابهام از آن نام برده میشود ،همان اندمعنایی اصيالحات و واژگانی است
كه در همة متون عرفانی وجود دارد .طبق نظر گارسس «ابهام عمدي» باید منتقد شود و «ابهام
غيرعمدي» باید برطرف شود .براي بيان راهبرد مترجم دربارد ابهام كه بيشتر از نوع اول است،
نمونههاي فراوانی در كتاب یافت میشود:
 «اوالً و آخراً» در اول و در آخر یعنی در مبدأ و معاد ،یا در ازل و ابد ،یا در دنيا و آخرت،یا در اول هر امر و آخر آن« ،ظاهراً و باطناً» در دل و بر زبان یا در عالم ارواح و اشباح یا بعد
از ظهور در مرتبة خالقيت و در حال بيون در مرتبة احدیت« ،عَدَدَ خَلقِهِ» به شمار مخلوقات
او« ،ومِدادَ کَلِماتِهِ» و مقدار اسما و صفات وي یا كالم قدیم وي و معانی و اشارات آن« ،و
زِنَۀَ عَرشِهِ» و به وزن عرش عظيمِ وي« ،و رِضا نفسِهِ» و انانكه راضی گردد ذات كریم وي
از آن« ،و عَدَدَ کُلِّ شَفعٍ و وَترٍ» و به شمار هر جفت و طاق كه همة افراد كائنات از علویات و
سفليات را شامد است« ،وَ رَطبٍ وَ یابِسٍ» و به شمار هر تر و خشک كه كنایت است از تمامة
معلومات ثابته در كتاب مبين (نسخةخيی 1 :ب).
محدث دهلوي در ترجمة كلماتی نظير «اول»« ،آخر»« ،ظاهر»« ،باطن»« ،کلمه»« ،شفع»،
«وتر»« ،رطب» و «یابس» كه داراي ابهام است ،كوشيده است تا با ارائة توضيحاتی ،اندمعنایی
این اصيالحات را برطرف كند .در مثال زیر نيز از كلمات «مشکات» و «مصباح» با آوردن
معادلهاي «سينه» و «دل روشن» رفع ابهام كرده است.
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 «و لقد أَظهَرَ فی هذا الکالمِ مِن أَسرارِ المعرفۀِ» و به تحقيق ظاهر كرده است ابن عباسرضیاهلل عنه در این كالم از اسرار معرفت« ،ما ال یظهَرُ إلّا مِن مِشْکا ٍ فِیها مِصْباحٌ» آنچه ظاهر
نگردد مگر از سينهاي كه در وي دلِ روشن است» (نسخةخيی 276 :ب).
مترجم در نمونههاي زیر نيز اصيالحات «نور»« ،وجه کریم»« ،معرفت»« ،اسرار»« ،جوار»،
«دار»« ،قرب» و «امر» را كه داراي معانی اندگانه هستند به گونهاي ترجمه كرده و شرح داده
است كه هرگز ابهام این كلمات به متن مقصد منتقد نشود:
 «وَ اَشرَقَتِ االَرضُ بِنُورِه» و روشن شد روي زمين به روشنایی علم و دین وي (نسخةخيی 3 :ب). «و ولّى عنک وجهه الکریم» و بگردانيد از تو روي بزرگ خود را یعنی ليف و عنایت وكرم خود را (نسخةخيی 56 :الف).
 «فتنعّم بالمعرفۀ و العلوم و األسرار» پس نعمت داده میشوي به شناسایی ذات و صفات وافعال حق و علوم به طریق سلوك و وصول به جناب قرب وي و علوم لدنّيّه و اسرار و حقایق
و احوال موجودات و ح متهاي پوشيده در خلق و ایجاد« ،و تسکن فی اآلخر دار السّالم»
و ساكن و مقيم گردانيده شوي در آخرت در بهشت« ،مع األنبیاء و الصّدّیقین و الشّهداء و
الصّالحین» با پيغمبران و صدّیقان و شهيدان و صالحان« ،فی جوار اهلل» در همسایگی رحمت
خداي تعالی« ،و داره» و در سراي وي كه مقام خاد باشد مر مقرّبان را« ،و قربه» و در
نزدی ی او به نزدی ی معنوي و عندیّت حقيقی« ،و األنس به» و آرام یافتن به ذكر و شهود
وي عزّ و جدّ (نسخةخيی 118 :الف).
 «مُمتَثِالً لِأَمره» در حالی كه فرمانبرداريكننده است مر امر ارادي پروردگار را و امر تشریعینيز باقی است به طریق وجوب یا استحباب یا اباحت (نسخةخيی 236 :الف).
محدّث دهلوي در ترجمة فتوح الغيب هرگز ابهام و اشتراك لفظی را از متن مبدأ به متن
مقصد منتقد ن رده و همواره كوشيده است كه تا حد ام ان ابهامهاي واژگانی فتوحالغيب
را با توضيح و تفسير ،رفع و ترجمهاي بدون ابهام ارائه كند.
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بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر كه به ارزیابی ترجمة محدّث دهلوي براساس سيح معنایی -لغوي الگوي
گارسس پرداخته است ،بيانگر نقاط قوت و ضعف مترجم در مؤلفهاي خاد و اهتمام بيشتر
مترجم به دو یا سه مؤلفه از سيح معنایی -لغوي در مقایسه با مؤلفههاي دیگر است.
در مبحثِ توضيح و تفسير واژگان ،ترجمة محدّث دهلوي یک ترجمة كامالً توضيحی
است؛ مترجم هم دالید انتخاب معادلِ فارسیِ بسياري از واژگان فتوحالغيب را بيان داشته و
هم توضيحات تفسيري و ترجمهاي مرتبط با واژگان را ذكر كرده است.
محدّث دهلوي در قسمت همانندسازي و گزینش معادل فرهنگی نيز تالش فراوان كرده
است؛ او هم واژگانی نو را ابداع كرده و هم از واژگان كهنِ فارسی در ترجمهاش سود جسته
كه گاهی مرسوم و گاهی غيرمرسوم است.
قبض و بسط واژگانی ترجمة محدث دهلوي ،بيشتر ناظر به تغيير ساختار عربی مفعول
ميلق ،حال مفرد یا جمله و الفاظ مترادف است.
محدّث دهلوي با مبحث ابهام واژگانی هميشه به یک ش د برخورد كرده است؛ یعنی
اندمعنایی واژه را با آوردن اند معادل با هم حد كرده در صورتی كه این ام ان وجود
داشته است كه با ت يه بر تسلط بر زبان فارسی واژه معادلی برگزیند كه ابهامِ واژد مبدأ را در
متن مقصد نشان دهد.
مترجم در اكثر مواضع ،خود را پایبند به اسلوب متن اصلی و ملزم به انتقال همان اسلوب
به متن ترجمه میداند و گاهی نيز ظرافتهاي زبانی و شيوههاي بيانی متن مقصد را در اولویت
قرار میدهد؛ بنابراین ،ترجمة محدث دهلوي از كتاب فتوحالغيب با توجه به الگوي گارسس
قابد قبول است ،اما با ترجمة آرمانی كه خواننده بوي ترجمه را از متن احساس ن ند و فرآیند
ترجمه را از یاد ببرد فاصله دارد .به بيان دیگر ،هراند خوانندد ترجمة محدث دهلوي با اثري
روبهروست كه واجد دو اصد «كفایت» و «مقبوليّت» است ،اما هيچگاه احساس نمیكند
ترجمهاي ی نواخت و روان را میخواند ،گویی كه به دست یک نویسنده به رشتة تحریر
درآمده است.
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