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مشاوران علمی این شماره:
د .س ید ابراهیم آرمن ،د .عباس اقبالی ،د .عبدالعلی آل بویه لنگرودی،
د .نرگس انص اری ،د .علی بش یری ،د .علی حاجیخانی ،د .ربابه رمض انی،
د .ی سرا شادمان ،د .نعیم عموری ،د .زهره قربانیمادوانی ،د .زهرا کرمزادگان،
د .جواد گرجامی ،د .حمیدر ضا میرحاجی د .ر ضا ناظمیان ،د .علی نجفی
ایوکی.

شیوهنامة نگارش و چگونگی پذیرش مقاله
1ا زبان دوفصلنامه
دوفصلنامة پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربی ،به زبان فارسی منتشر میشود.
ا يدد مقاله به دو زبان فارسی و انگليسی است.
2ا شرایط علمی
خطّ مشی دوفصلنامه :این دوفصلنامه به انتشار یافتهها و تازههاي حاصد از پژوهشهاي علمی در موضوع ترجمه،
درك و فهم متن و معنییابی در زبان عربی اختصههاد دارد .این پژوهشها میتوانند به صههورت تيبيقی و مقایسهههاي
ميان زبان عربی و سایر زبانها صورت گيرند.
ه مقاله داراي اصالت و نوآوري باشد.
ه در نگارش مقاله روش تحقيق علمی رعایت و از منابع معتبر ،اصيد استفاده شود.
ه هر مقاله شامد ا يده ،مقدمه ،متن اصلی ،روشها و نتيجهگيري باشد.
3ا نحوة بررسی مقاله
ط م شی
ههههه مقاله هاي ر سيده ،نخ ست تو سط هيئت تحریریّه مورد برر سی قرار خواهند گرفت و در صورتی كه با خ ّ
دوفصلنامه مناسب تشخيص داده شوند ،به منظور ارزیابی براي داوران متخّصص و صاحبنظر فرستاده خواهند شد.
براي حفظ بیطرفی ،نام نوی سندگان از مقاله حذف میگردد .پس از و صول دیدگاههاي داوران ،نتایج وا صله در
هيئت تحریریّه ميرح میگردد و در صورت كسب امتيازهاي كافی ،مقاله براي ااپ پذیرفته میشود.
ه هيئت تحریریّه در پذیرش ،ردّ و ویرایش مقالهها آزاد است.
ه تقدم و تأخّر ااپ مقالهها با بررسی و نظر هيأت تحریریّه مشخّص میشود.
4ا شیوة تنظیم مقاله
 مقاالت باید از طریق سامانة ی پاراة نشریّات علمی ( )ltr.atu.ac.irارسال شود. در هر مقاله ،فاصلة خيوط  ،1حاشيه از دو طرف  4.5و از زیر و زبر  5سانتیمتر باشد و هر مقاله باید حدّاكثر در بيست صفحة ( A4با قلمزر  )13و بر پایة دستور خطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( )www.persianacademy.irنگاشته شود.
 نرم افزار مورد استفاده حتما  Microsoft Word 10یا باالتر باشد. -فاصلهگذاري صفحات :به صورت  Multiple 0.9باشد.

 اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگی پاراگراف هاي بعدي با  0/5سانتيمتر تورفتگی پاورقی ها  APAباشد( .نام خانوادگی ،حرف اول نام). اعداد درون متن با رسم الخط فارسی باشد. -از عالمت مميز ( )/براي اعشار استفاده شود.

 تمامی تيترها  pt12از متن قبد و  pt 0متن بعد فاصله داشته باشد. ا يده باید در یک پاراگراف تنظيم شهود و بدون آن ه عناوین مجزایی داشهته باشهد ،الزم اسهت در آن زمينه مسهئله (یک یا دو جمله)،هدف (یک جمله) ،روش (در دو تا سهههه جمله و شهههامد طرح پژوهش ،جامعه آماري ،تعداد نمونه ،روش نمونهگيري ،مداخله ،ابزار
{نام كامد ابزار ،نام سازنده و سال ساخت} ،روش تحليد دادهها {نام نرمافزار قيد ن شود}) ،نتایج (دو تا سه جمله و شامد یافتههاي
اصههلی بدون ذكر اعداد و ارقام) و نتيجهگيري (دو جمله) نوشههته شههود (متن ا يده روایتی اسههت و ذكر عنوان و بخشبندي در آن
مجاز نيست) .تعداد كلمات ا يده بين  250-150باشد( .افعال ا يده به زمان گذشته باشند)B Zar 11( ).

 در صفحة عنوان ،به ترتيب ،عنوان مقاله ( ،)B Zar 15 Boldنام نویسنده /نویسندگان ( ،)B Compset 12 Boldرتبة علمیو نام دان شگاه یا سازمان واب سته ( ،)B Compset 10ا يده ( 150واژه ،)B Zar 11 /كليدواژهها ( 4-7واژه و با ویرگول
از ی دیگر جدا شوند .)B Lotus 12/
*اسم نویسندد مسئول ستاره دار شود و در پاورقی ایميد نویسنده مسئول قيد شود.
اعضاي هيات علمی :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،دانشگاه ،شهر ،كشور.
دانشجویان :دانشجوي (كارشناسی ،كارشناسی ارشد ،دكتري) رشته تحصيلی ،دانشگاه ،شهر ،كشور.
افراد و محققان آزاد :مقيع تحصيلی (كارشناسی ،كارشناسی ارشد ،دكتري) رشته تحصيلی ،سازمان محد خدمت ،شهر ،كشور.
طالب :سيح ( ،)2،3،4رشته تحصيلی ،حوزه علميه /مدرسه علميه ،شهر ،كشور.
افراد و محققان عضو سازمان /پژوهش ده :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشيار ،استاد) ،گروه (در صورت وجود) ،موسسه ،شهر ،كشور.
مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري  /پایاننامه كارشناسی ارشد رشته  .................دانشگاه  ...............است  /مقاله حاضر برگرفته
از طرح پژوهشی با عنوان« ».................................با حمایت دانشگاه  /موسسه  ...............است)B zar 10( .
ه متن اصلی مقاله نباید بيشتر از  6000واژه داشته باشد (تعداد واژههاي ا يده جداگانه در نظر گرفته میشود).

 متن اصلی مقاله شامد :مقدمه ،پي شنيه پژوهش ،روش ،یافتهها ،بحث و نتيجهگيري ،تعارض منافع ،سپاسگزاري ،ORCID ،منابعفارسی و التين ( )Referencesاست.
 -تيترهاي داخد متن ( /)B Lotus 14 Boldمتن فارسههی مقاله ( /)B Zar 13منابع فارسههی ( /)B Zar 12منابع التين ( Tims

 )New Roman 11و ترجمه التين منابع فارسی با درج [ ]In Persianدر انتهاي منبع (.)Tims New Roman 11
 عنوان تصویرها ،جدولها و نمودارها ( )B Lotus 11و متن تصویرها ،جدولها و نمودارها (.)B Lotus 10 تعداد جدول هاي یک مقاله بيشتر از  5جدول نباشد .جدول ها متناسب با فرمت  APAو اندازه  10تنظيم شوند. ارجاعات نقدقولها (مستقيم) :نام و نامخانوادگی نویسنده /نویسندگان (سال نشر)( ،غير مستقيم) :نام و نامخانوادگی نویسنده/نویسندگان ،سال نشر) و ت رار آن (همان :شماره صفحه).
 تمامی اسامی خارجی (بجز عربی) در متن اصلی ترجمه فارسی شده و در پاورقی به صورت (نام خانوادگی (حرف اول بزرگ)،حرف اول نام كواک ).درج شود.
 معادل كلمات در پاورقی با حرف بزرگ اول كلمه و باقی حروف كواک تایپ شود. اگر از یک نوی سنده در یک سال بيش از یک اثر منت شر شده با شد ،این آثار با ذكر حروف الف ،ب ،و ...یا  ،b ،aو  ...پس ازسال انتشار از هم متمایز شوند.
 به منابع غيرفارسی با همان زبان ارجاع شود. اگر كتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد ،پس از نام نخستين نویسنده ،عبارت «و هم اران» نوشته شود؛ اثري كه نام نویسنده ندارد ،به نامكتاب ارجاع داده شود؛ اثري كه توسّط مؤسّسه یا سازمانی فراهم آمده باشد ،به نام مؤسّسه یا سازمان ارجاع داده شود.
 قبد از فهرست  )Tims New Roman 11( ORCIDارائه شود. منابع فارسی با  ،B zar 12منابع انگليسی با  Tims New Roman 11و منابع عربی  B badr 12و )Hanging 1cm فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زیر تنظيم شود:فارسي ()B Lotus 14 Bold
* کتاب :نامخانوادگی ،نام؛ نامخانوادگی ،نام و نامخانوادگی ،نام( .نویسههنده  /نویسههندگان)( .سههال نشههر) .نام كتاب .نام و
نام خانوادگی افراد دخيد (مص هحّح ،مترجم ،ویراسههتار و  .)...شههمارد ااپ .محدّ نشههر :ناشههر .كتابی كه نام مؤلّف ندارد :نام

د ن شر :نا شر .كتابی كه تأليف یک مؤ ّس سه ا ست :نام مؤ سّ سة مؤلّف ( .سال ن شر) .نام
كتاب  ( .سال ن شر) .شمارد ااپ .مح ّ
كتاب .شمارد ااپ .محدّ نشر :ناشر)B Zar 12( .

* مقاله :نامخانوادگی ،نام؛ نامخانوادگی ،نام و نامخانوادگی ،نام( .نویسههنده  /نویسههندگان)( .سههال نشههر) .عنوان مقاله .نام
نشریه ،دوره /سال (شماره نشریه) ،شمارد صفحات مقاله از راست به اپ زیاد به كم .درج )B Zar 12( doi
* پایاننامه /رساله :نامخانوادگی ،نام( .سال نشر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه كارشناسی ارشد /رساله دكتري ،نام دانشگاه.
* مجموعهها :نامخانوادگی ،نام؛ نامخانوادگی ،نام و نامخانوادگی ،نام( .نوی سنده  /نوی سندگان) ( .سال ن شر) .عنوان مقاله،
نام مجموعه مقاالت ،محدّ نشر :نام ناشر)B Zar 12( .
* پایگاههای اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتی) .عنوان موضوع،
نام و آدرس سایت اینترنتی)B Zar 12( .
)References (Tims New Roman 13 Bold
* کتاب :نامخانوادگی ،حرف اول نام ،.نامخانوادگی ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگی ،حرف اول نام( .سههال نشههر) .نام كتاب.

د نشر :ناشر .كتابی كه تأليف یک
شمارد ااپ .محدّ نشر :ناشر .كتابی كه نام مؤلّف ندارد :نام كتاب ( .سال نشر) .شمارد ااپ .مح ّ
مؤسّسه است :نام مؤسّسة مؤلّف( .سال نشر) .نام كتاب .شمارد ااپ .محدّ نشر :ناشر)Tims New Roman 11( .
* مقاله :نامخانوادگی ،حرف اول نام ،نامخانوادگی ،حرف اول نام و ( )andنامخانوادگی ،حرف اول نام ( .سال ن شر) .عنوان مقاله.
نام نشریه .دوره /سال (شماره نشریه) .شمارد صفحات مقاله از راست به اپ زیاد به كم)Tims New Roman 11( .
* پایاننامه /ر ساله :نامخانوادگی ،حرف اول نام ( .سال ن شر) .عنوان پایاننامه .پایاننامه كار شنا سی ار شد /ر ساله دكتري.
نام دانشگاه)Tims New Roman 11( .
* مجموعه ها :نام خانوادگی ،حرف اول نام؛ نام خانوادگی ،حرف اول نام و نام خانوادگی ،حرف اول نام( .نویسهههنده /
نویسندگان)( .سال نشر) .عنوان مقاله .نام مجموعه مقاالت .محدّ نشر :نام ناشر)Tims New Roman 11( .
* پای گاه های اینترنتی :نام خانوادگی ،حرف اول نام ( .آخرین تاریخ و ز مان ت جد ید نظر در پای گاه اینترنتی) .عنوان
موضوع ،نام و آدرس سایت اینترنتی)Tims New Roman 11( .
 ترجمه التين منابع فارسی ،طبق فرمت استاندارد منابع التين ،در انتهاي منابع آورده شود و در ادامه منبع ] [In Persianافزوده شود.5ا شرایط پذیرش اوّلیّه
هههه مقاله باید داراي شرایط بند دوم (شرایط علمی) باشد و بر اساس بند اهارم (شرایط نگارش مقاله) تنظيم گردد و از طریق
سامانة  rctall.atu.ac.irارسال گردد.
ه مقاالت مستخرج از پایاننامه باید تأیيد استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد نيز در مقاله ذكر شود.
ه نویسنده باید تعهّد نماید كه مقالة خود را همزمان براي مجلّة دیگري ارسال ن رده باشد و تا زمانی كه ت ليف آن در
دوفصلنامة پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی مشخّص نشده است ،آن را براي دیگر مجالّت ارسال
ن ند.
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Abstract
The close connection between Persian and Arabic language and literature has led to numerous
exchanges between the two languages. Among them is the translation of Saad al-Din Varavini's book
"Marzbannameh" by Ibn Arabshah in the ninth century. Ibn Arabshah has taken an adaptive and free
approach in his translation and tried to disguise his translation by creating a metamorphosis and
recreating the original text. The present study is based on the model of Vinay and Darbelnet and aims
to evaluate the quality of Ibn Arabshah's translation and explain his use of the components of adapted
translation. Due to the wide volume of the book, its fifth chapter was examined as a body of research.
The result of the research showed that "Fakheh al-Khalifa" is an adapted translation of Marzbannameh
and the translator has made the translation language normal by substituting simple expressions instead
of complex structures, increasing and decreasing the meaning of words, and using equivalents in the
target language. In adapting his translation to the model of Vinay and Darbelnet, it was also found that
the translator has presented another metamorphosis of the precious work of "Marzbannameh" through
indirect translation and using the techniques of transposition, modulation, equivalence, and adaptation.
He brought the target text closer to the horizon of the Arabic-speaking reader in a way that, in addition
to providing a readable context, enabled the Arabic-speaking reader to communicate well with the text.

Keywords: Marzbannameh, Fakheh al-Khalifa, Translation, Transformation
Components, Vinay and Darbelnet Model.
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مقاله پژوهشی

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

بازشناسی مؤلفههای دگردیسی در ترجمة ابن عربشاه از

مرزباننامه با تكیه بر الگوی وینه و داربلنه
سولماز غفاری

صدیقه زودرنج



استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

چکيده
ترجمه ،بازسازي و بازآفرینی یک متن در زبانی دیگر است كه مستلزم تسلط كامد مترجم به عناصر و داللتهاي درون
و برون زبانی متن مبدأ و نيز داللتها و نشانههاي متنی و غيرمتنی زبان مقصد است و به معادلیابی و انتقال واحدها و

تاریخ دریافت1399/12/22 :

سید مهدی مسبوق

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران

صورتهاي زبانی محدود نمیشود .ارتباط تنگاتنگ ميان زبان فارسی و عربی باعث دادوستدهاي پرشماري بين این دو
عربشاه در ترجمة خود ،روی ردي اقتباسی و آزاد اتخاذ كرده و كوشيده با ایجاد دگردیسی و بازآفرینی متن اصلی بر
ترجمه خود ،لباس تأليف بپوشاند .پژوهش پيش رو با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه و با هدف ارزیابی و كيفيتسنجی
ترجمة ابن عربشاه و تبيين ميزان بهرهگيري او از مؤلفههاي ترجمة اقتباسی سامان یافته است .با توجه به گستردگی حجم
كتاب ،باب پنجم آن به عنوان پي رد پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .برآیند پژوهش نشان داد كه «فاکهۀالخلفاء»
ترجمهاي اقتباسی از مرزباننامه است و مترجم با كاربست معادلهاي همسو با زبان مقصد ،جایگزین كردن عبارات ساده
به جاي ساختارهاي پيچيده ،افزایش و كاهش معناي واژگان ،زبان ترجمه را عادي و طبيعی كرده است .در تيبيق ترجمة
جابهجایی ،تغيير بيان ،معادلیابی و اقتباس ،دگرگفتی دیگر از اثر گرانسنگ «مرزباننامه» ارائه داده است .مؤلفه
جابهجایی پربسامدترین مؤلفه است و دو مقولة اطناب و افزودهسازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهكار رفته و اطناب
گویی باعث شده در مجموع حجم فاکهۀالخلفاء نسبت به مرزباننامه افزایش یابد .مؤلفة تغيير بيان پس از جابهجایی،
پركاربردترین مؤلفه است.
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ابن عربشاه با الگوي وینه و داربلنه نيز مشخص شد كه مترجم از رهگذر ترجمة غيرمستقيم و با بهرهگيري از ت نيکهاي

تاریخ پذیرش1400/04/09 :

زبان شده كه از جملة آنها ترجمة كتاب «مرزباننامه» سعدالدین وراوینی توسط ابن عربشاه در سدد نهم است .ابن

کليدواژهها :ترجمه ،الگوی وینه و داربلنه ،مؤلفههای دگردیسی ،مرزباننامه ،فاکهۀالخلفاء.
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 -مقاله حاضر برگرفته از رسالة دكتري رشتة زبان و ادبيات عربی دانشگاه بوعلیسينا است.
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مقدمه
ترجمه ،نوعی پردازش و بازنویسی مجدد متن اصلی است؛ اراكه مترجم به منظور درك
بهتر محتواي متن ،ابتدا آن را تحليد میكند و در مرحله بعد ،محتوا را با نزدیکترین معادل
طبيعی زبان مقصد بيان میكند و این امر مستلزم آشنایی مترجم با تعدیدهاي معنایی و
ساختاري و الگوهاي زبانی هر دو زبان است.
پيوند ژرف و تنگاتنگ ميان زبان عربی و فارسی باعث خلق ترجمههاي پرشماري از
عربی به فارسی و برع س شده كه زمينة مناسبی براي پژوهش فراهم میآورد .حوزد ترجمه
ميان این دو زبان از دیرباز تاكنون از رونق بسزایی برخوردار بوده است .ن تهاي كه در بسياري
از ترجمههاي كهن عربی به فارسی و بهع س خودنمایی میكند ،خروج این متون از مفهوم
ترجمه و سير آن به سوي مفهوم تأليف است .براي این موضوع ،عوامد تاثيرگذار فرهنگی،
ف ري ،اجتماعی و تاریخی زیادي میتوان در نظرگرفت .در مجموع انين روی ردي سبب
جاودانگی و بقاي اینگونه متون شده و آنها را از گزند نابودي در امان داشته است؛ اراكه

در غير اینصورت اثري برابر با متن مبدأ به عنوان اثري دسته دوم به سوي نابودي گام برمی-
داشت .آنچه در این پژوهش بيشتر مورد توجه است ،آش ار كردن مفهوم تأليفمداري در

قالب روی ردي ترجمهاي است كه امروزه از آن تحت عنوان بازنویسی و یا دگردیسی یاد
میشود؛ روی ردي كه تا حدود زیادي مغفول مانده و اهميت آن نادیده انگاشته شده است.
امروزه نظریهها و روی ردهاي نقدي ترجمه ،ام ان مقایسه متن اصلی با متن ترجمه شده

را فراهم كرده است؛ از جمله همين نظریهها نظریة كاربردي وینه و داربلنه 1است كه پژوهش-
هاي كمشماري در قلمرو این نظریه در ایران به ویژه در نقد ترجمههاي فارسی به عربی
صورت گرفته است .پژوهش پيش رو درصدد است با ت يه بر الگوي وینه و داربلنه به
بازشناسی مؤلفههاي دگردیسی در ترجمة عربی ابن عربشاه از مرزباننامه بپردازد تا از این
رهگذر به پرسشهاي زیر پاسخ گوید:
 اه نشانهها و مؤلفههایی در ترجمة ابن عربشاه دیده میشود كه براساس آن بتوان آن راترجمهاي اقتباسی همراه با دگردیسی بهشمار آورد؟
 دالید كارایی مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه براي شناخت روی رد اقتباسی ترجمة ابنعربشاه ايست؟
1- The theory of Viney & Darbelent
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 كدامیک از مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه در ترجمة باب پنجم مرزباننامه ظهور و نمودبيشتري دارد؟

 .1پيشينۀ پژوهش
درخصود تأثيرپذیري فاکهۀالخلفاء از مرزباننامه و ترجمه دانستن آن ،پژوهشهاي كم-
شماري صورت گرفته كه از آن جمله است :مقالة افراسيابی ( )1382با عنوان «مرزباننامه،
ن تههاي تازه پيرامون تأليف ،ترجمه و تحریر روضۀالعقول ،محمد غازي ملييوي و مرزبان-
نامه سعدالدین وراوینی» است كه در آن نویسنده نخست كتاب مرزباننامه و روضۀالعقول را
معرفی كرده ،سپس با ذكر اند نمونه به مقایسة كلی بخشها و ابواب فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀ-
الظرفاء با روضۀالعقول و مرزباننامه میپردازد و ترجمه بودن كتاب فاکهۀالخلفاء را صرفاً با
استناد به گفتههاي دیگران تا حدودي تبيين میكند .در حالی كه مقالة حاضر در پرتو الگوي
وینه و داربلنه و با جستوجوي مؤلفههاي دگردیسی در ترجمه ابن عربشاه ،میكوشد ميزان
بهرهگيري مترجم را از مؤلفههاي غيرمستقيم نشان دهد.
قاسمیآرانی ( )1395در مقالة «روی رد تحليلی -تيبيقی بر داستان «بهرامگور» در
مرزباننامه و فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀالظرفاء» پس از معرفی دو اثر یادشده ،ح ایت بهرامگور
را انتخاب و نقاط اشتراك و افتراق این داستان را در دو اثر یادشده تبيين كرده است.
در خصود نقد ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي وینه و داربلنه نيز میتوان به مقالة
حيدري ( )1398با عنوان «تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمة از فارسی به عربی براساس نظریة
وینه و داربلنه» اشاره كرد .در این مقاله ،نویسنده ضمن تبيين نظریه ،روي دو مولفه تغيير بيان
و معادلیابی متمركز بوده و با كيفيتسنجی برگردان نمونههایی از ترجمههاي فارسی به
عربی در پایان روشهاي بيان جایگزین و فاخرگویی را جهت ارائه ترجمهاي خوب پيشنهاد
كرده است.
پژوهش حاضر میكوشد ضمن شناسایی مؤلفههاي ترجمة اقتباسی و تبيين فرآیند
بازآفرینی و دگردیسی در ترجمة ابن عربشاه ،ميزان كارایی مؤلفههاي ميرح در الگوي وینه
و داربلنه را در این نوع ترجمه مورد نقد و سنجش قرار دهد.
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 .2نگاهي به کتاب مرزباننامه و فاکهةالخلفاء
ترجمة متون ادبی ی ی از پویاترین جریانهاي ادبی در دوران كهن بوده است .آثار پرشماري
در ژانرهاي مختلف از عربی به فارسی و برع س ترجمه شدهاند كه از جهت ادبی سبکساز
و تأثيرگذار بودهاند« .مرزباننامه ،كتابی است مشتمد بر ح ایات ،تمثيالت و افسانههاي
ح متآميز كه به طرز و اسلوب كليله و دمنه از السنه وحوش ،طيور ،دیو و پري فراهم
آورده اند .ظاهراً اصد این كتاب در اواخر قرن اهارم هجري به لهجة قدیم طبرستانی در
مازندران تأليف شده و وضع آن منسوب است به اسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم از
شاهزادههاي آل باوند كه به زبان طبري نوشته شده است» (قزوینی« .)1310 ،این اثري كه
امروزه در دسترس ماست ،بازنگاشتهاي از همان كتاب اصلی است كه بهوسيلة سعدالدین
وراوینی در فاصله سالهاي  617تا  622فراهم آمده است» (درستی« .)1381 ،این كتاب،
دربردارنده داستانها و ح ایتهاي بسيار كهن میباشد و باور بر این است كه این كتاب در
اصد به ی ی از گویشهاي فارسی ميانه و آنطوري كه وراوینی میگوید به زبان طبري
كهن تأليف شده است كه دو بار بهطور جداگانه توسط سعدالدین وراوینی و محمد بن غازي
ملييوي به نثر فنی فارسی دري برگردانده شده است .ملييوي نام اثر خود را «روضۀالعقول»
نهاده است» (رضایی.)1389 ،
مرزباننامه نيز همچون دیگر آثار سترگ ادبيات فارسی ،توسط «شهابالدین احمدبن
ابومحمد معروف به ابن عربشاه» ( 854-791ههجري قمري) كاتب ایرانیتبار دربار سليان
بایزید به عربی ترجمه شده است .وي این كتاب را پس از ترجمه در سال 852قمري «فاکهۀ-
الخلفاء و مفاکهۀالظرفاء» ناميد .مسألهاي كه در این خصود قابد تأمد است ،نظر برخی

تاریخنگاران و منتقدان است كه شماري این كتاب را ترجمه و تحریري از مرزباننامه می-
دانند و برخی دیگر آن را اثري مستقد به قلم ابن عربشاه دانستهاند .حسن عاصی در مقدمه
«فاکهۀالخلفاء» میگوید« :اصد این كتاب از مرزباننامه است كه سپهبد مرزبان بن شروین از

ملوك پاوند آن را به طبري نوشت» (ابن عربشاه .)1415 ،احمد امين نيز در كتاب ضحی-

االسالم میگوید« :ابن عربشاه كتاب فاکهۀالخلفاء و مفاکهۀالظرفاء را از متن فارسی مرزباننامه
ترجمه كرده است» (امين .)1295 ،در مجموع میتوان گفت :نقاط اشتراك كتاب مرزباننامه
و فاکهۀالخلفاء بسيار است؛ زیرا جوهرد معانی آنها ی ی است .نام بابها ،عناوین ح ایتها،
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ذكر آیات قرآن ،اشعار عربی ،شخصيتها ،مؤلفههاي مشترك فرهنگی و ...همه و همه نشان-
دهندد ترجمه بودن فاکهۀالخلفاء است .این دوكتاب ،همگونیها و مانندگیهاي بسياري
دارند و این همگونیها هرگز نمیتواند تصادفی باشد .اطناب موجود در ترجمه ابن عربشاه
و افزودهسازي هاي وي ،نحوه بيان و ارائه معانی از جهات مختلف لفظی و معنوي و تفاوت
در شماره ح ایتها باعث شده كه این كتاب ميد به تأليفمداري یا همان ترجمة اقتباسی
یابد .از اینرو ،غنيمی هالل آن را ترجمهاي اقتباسی از مرزباننامه دانسته است( .ر.ك :غنيمی
هالل .)1373 ،محمد غفرانی خراسانی نيز در كتاب خود با عنوان «عبداهلل بنالمقفع» فاکهۀ-
الخلفاء را ترجمة مرزباننامه سعدالدین وراوینی دانسته است (ر.ك :غفرانی.)1965 ،

 .3معرفي الگوي وینه و داربلنه
1

در ميانة سدد بيستم ميالدي دو نظریهپرداز كانادایی با نامهاي ژان پد وینه و ژان داربلنه
براساس الگوهاي زبانشناختی به توصيف روشهاي مورد استفاده در برگردان متنهایی از
زبانهاي فرانسه و انگليسی و در حوزد تحليد ساختاري مقابلهاي ،بين این دو زبان پرداختند.
«شهرت ژانپدوینة زبانشناس و نظریهپرداز ترجمه ،بيش از همه مدیون روشهاي هفتگانة
ترجمة متون ادبی است كه با هم اري ژان داربلنه در كتاب «سبکشناسی تيبيقی فرانسه و
انگليسی :روش ترجمه» ميرح كرده است» (كمالی« .)1393 ،این دو نظریهپرداز معتقدند هر
زبانی روح مختص به خود را داراست كه به ش لی نظاممند زبان را وامیدارد تا به شيوهاي
خاد ،خود را ابراز كند» (فاست .)1397 ،از جملة این ویژگیها ،وجود برخی مختصات
سب ی یا تفاوتهاي معنایی ظریف است كه اجازه نمیدهد متن مبدأ را بدون تغيير به زبان
مقصد انتقال داد .در نظر آنها ،ترجمه ،فرآیندي پيچيده است كه مترجم در انجام آن
ت نيکهاي گوناگونی را ناخودآگاه بهكار میگيرد .عالوه بر این ،متفاوت بودن هنجارهاي
یک زبان با زبان دیگر باعث ارخش در ساختار زبان مبدأ میشود كه مترجم باید اگونگی
بهكار گرفتن این ارخشها را درون متن به درستی بهكار گيرد .در واقع مترجم میكوشد
زبان متن را به قدري طبيعی جلوه دهد كه خواننده با توجه به مقتضاي حال خود به درك
درستی از آن متن برسد .وینه و داربلنه در الگوي موردنظر خود دو روش را پيشنهاد میكنند:
« -1ترجمة مستقيم شامد وامگيري یا قرضگيري ،گرتهبرداري یا ترجمة قرضی و ترجمة

1- Viney, J. & Darbelent, J.
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واژهبهواژه یا ترجمة تحتاللفظی و  -2ترجمة غيرمستقيم شامد فرانهش (تغيير بيان یا
مدوالسيون) ،دگرگونی (جابهجایی یا تغيير صورت) ،معادلیابی و انيباق (همانندسازي یا
اقتباس) .هریک از این مؤلفهها را میتوان در سيوح مختلف زبان اعم از واژه ،دستور و متن
به كار برد» (همان) .یک متن میتواند اطالعاتی ضمنی ،درون خود داشته باشد كه بهصراحت
بيان نشده باشد .مترجم با توجه به فضاي معنایی متن در برخی موارد اطالعات ضمنی را در
زبان مقصد بيان میكند كه خود به عادي شدن زبان میانجامد و سيح شفافيت متن را براي
خوانندگان باال میبرد.
آنچه مسلم است كارایی الگوي وینه و داربلنه براي ترجمة متون ادبی نظير ح ایتهاي

مرزباننامه است كه با آفرینش مجدد و دگردیسی همراه است .انين ویژگی نشان از تحول-
پذیري این ح ایات و عدم وابستگی به صورتی واحد و خوانش متعدد در همة ادوار و زبانها
دارد كه به مترجم این ام ان را میدهد كه در فرآیند ترجمه به دگرگشتها و تغييرات
متناسب با زبان مقصد دست یازد.

 .4دگردیسي یا ترجمۀ اقتباسي
مترجم براي رهایی از قيد و بند الفاظ ،ساختارها و غرابتهاي زبان مبدأ به روی رد آزاد،
روي میآورد .از دیدگاه صلحجو ،خواندن ترجمههاي تحتاللفظی بسياردشوارتر از آزاد
است (صلحجو .)1377 ،جهتگيري ترجمة آزاد به سمت خواننده است ،اراكه این نوع
ترجمه به انتقال پيام و مفهوم میپردازد نه انتقال الفاظ« .این روی رد در ترجمه بيشتر به كاربرد
صحيح ویژگیهاي ساختاري ،واژگانی و معنایی زبان مقصد توجه دارد و داراي اهار سيح:
انيباق ،ترجمة آزاد ،ترجمة ارتباطی و ترجمة اصيالحی است» (معصوم .)1389 ،روشهاي
ميرح شده همگی یک وجه مشترك دارند وآن ترجمة پویا است؛ یعنی ترجمهاي كه در
مخاطب همان واكنش خوانندد متن اصلی را ایجاد كرده و با او ارتباط برقرار كند« .وینه و
داربلنه نيز ترجمة پویا را روشی میدانند كه همان موقعيت زبان اصلی را به وجود میآورد؛
در حالی كه از واژگانی متفاوت استفاده میشود» (همان) .مترجم در ترجمة اقتباسی ،پيام را
از قالب زبان مبدأ خارج و آن را در قالب زبان مقصد بازآفرینی میكند و با تغيير صورت
كالم میكوشد خواننده به پيام ميلوب دست یابد و همواره خوانندد مقصد را مدنظر قرار
میدهد.
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 .5معرفي باب پنجم مرزباننامه
محتواي باب پنجم شامد؛ عيبپوشی ،تواضع ،رازداري ،دوري از عتاب و سرزنش ،قضا و
قدر و  ...است .عنوان این باب در مرزباننامه «دربارد دادمه و دادستان» است .تعداد داستانها
در این باب شش داستان شامد داستان «دزد با كيک ،نيکمرد با هدهد ،خسرو با ملک دانا،
بزرجمهر با خسرو ،مرد بازرگان با زن خویش ،راي هند با ندیم» است .عنوان باب پنجم در
فاکهۀالخلفاء «فی نوادر ملک السباع و ندیمه أمیر الثعالب و کبیرالضباع» و شامد  10داستان
است « :نوادر ملک السباع ،قصۀ الحرامی مع الطامر ،قصۀ الهدهد ،قصۀ ابراهیم بن سلیمان بن
عبدالملک ،قصۀ کسری و وزیره بزرجمهر ،قصۀ صفح الملک عن السفاح بن الموذی ،حکایۀ
التاجر البلخی ،ندیم فغفور الختن ،قصۀ الخارج علی الملک أنوشروان ،مفاوضۀ بین القلق و
العصفور» .عنوان برخی از داستانها و شخصيتهاي آن و حتی تعداد داستانها در دو كتاب
كمی با هم تفاوت دارند ،اما عناوین ،محتوا و موضوع بسياري از داستانها دقيقاً ی ی است.
وجود این اختالفها نيز صرفاً نشأت گرفته از رویهاي است كه مترجم با هدف دگردیسی و
گرایش به تأليفمداري در پيش گرفته است .كاربرد ی سان بسياري از آیات قرآن ،ابيات،
عبارتها و اصيالحات در باب پنجم هر دو كتاب مؤید این مدعاست.

 .6مؤلفههاي چهارگانه وینه و داربلنه
در ادامه اهار عنوان اصلی میآوریم كه در هر عنوان روی رد و شگردهاي مترجم در
انتخاب این راه ارها و بهكارگيري آن مورد توجه قرار میگيرد .در كتابها و مقالههاي
فارسی براي هر یک از مؤلفههاي الگوي غيرمستقيم وینه و داربلنه معادلهاي مختلفی به این
شرح آمده است -1 :جابهجایی (تغيير صورت ،ترانهش ،دگرگونی و عقالییسازي)-2 ،
تغيير بيان (تلفيق ،امتزاج ،فرانهش و مدوالسيون) -3 ،معادلیابی (تعادل و تعدید)-4 ،
اقتباس ،انيباق ،همانندسازي .عالوه بر این ،هریک از مؤلفهها اندین محور و موضوع قابد
بحث دارد كه بررسی و ارزیابی تمام محورها در این جستار نمیگنجد .بنابراین ،سعی شده
موارد كاربردي و پربسامد گزینش و مورد تحليد قرار گيرد.
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 .1-6جابهجایي
متداولترین تغيير ساختاري« ،جابهجایی» است كه جهت طبيعیسازي متن توسط مترجم
صورت میگيرد و از جلوههاي مهم بازنویسی در متن بهشمار میآید .مترجم براساس
اختياراتی كه در فرآیند ترجمه دارد ،البته با در نظر گرفتن اشراف و تسلط كافی بر هر دو
زبان مبدأ و مقصد ،میتواند در راستاي انتقال مفهوم تصميم بگيرد و دست به جابهجایی
اركان جمله بزند كه این فرآیند خود میتواندكار مترجم را نسبت به دیگران متمایز سازد.
جابهجایی به معناي تغيير صورت و شامد حركت از یک طبقه دستوري و گرامري به طبقهاي
دیگر است .مترجم با تغيير در ساختار و فرم زبان بدون این ه معنا و مفهوم متن عوض شود،
تحولی در این زمينه ایجاد میكند .از نظر وینه و داربلنه «در جابهجایی ،لغت زبان مبدأ به
لغتی از زبان مقصد كه از طبقه واژگانی دیگري است برگردانده میشود» (وینه و داربلنه،
 .)1995با توجه به گفتة جوليان هاوس 1كه اذعان دارد «موارد بسياري هستند كه در آن
مترجم باید مرتب به تبدیدهاي ترجمهاي دست بزند ،این موارد شامد دور شدن از تناظر
صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده از تغيير دادن دستور زبان
واژگان میشود» (بهرامی.)1384 ،
محورهاي مؤلفة جابهجایی را میتوان در قالب دو مقولة فعلی و اسمی دستهبندي كرد.

 .1-1-6جابهجایي در مقولههاي فعلي
 .1-1-1-6جابهجایي در فعل معلوم به مجهول
متن مرزباننامه :سه عادت از عادات جاهالن است (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إِعلَم یا ذَا الکرامات أنَّ الجاهلَ یُعرفُ بِثَالثِ عَالماتٍ (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-1-6جابهجایي از فعل به اسم
متن مرزباننامه :خود را در مقاسات آن شریک گرداند (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :المشارکۀُ فی النَوائبِ (ابن عربشاه)1421 ،

1- House, J.
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 .3-1-1-6جابهجایي در ترجمه زمان فعلها
متن مرزباننامه :بزرجمهر مشاهده میكرد و پوشيده میداشت (وراوینی)1376 ،
ترجمۀ عربی :شَاهدَ بُزرجمِهرُ هَذا األَمرَ فَما أَبداهُ وَ لَا أَنهَاهُ (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-6جابهجایي در مقولههاي اسمي
 .1-2-1-6جابهجایي در جملۀ انشائيه به خبریه
متن مرزباننامه :كی پسندد كه راز من آش ارا كند؟! (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَال یُقصدُ عِثرَتی وَ ال یُکشفُ سِرِّی (ابن عربشاه)1421 ،

 .2-2-1-6جابهجایي از اسم به فعل
متن مرزباننامه :ی ی اون بازیگران كه گاهِ تعليم از نردبانِ هوا بر سيحِ دجله معلق زنند
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :ثمَّ طَلبَت طَائفۀٌ مِن البَطِّ لِتَلعبَ قُدامَه فی البرِکۀ و تَنغطُ (ابن عربشاه)1421 ،
.)254 )1421

 .3-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ نکره به معرفه
متن مرزباننامه :زبانی كه برو كذب نرود (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :کان اللسانُ غیر َکذوبٍ (ابن عربشاه)1421 )1421 ،

 .4-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ اسم جمع به مفرد
متن مرزباننامه :م يدت دشمنان و سگالشِ خصمان در پرده نهانی كارگرتر آید (وراوینی،
)1376
ترجمة عربی :ربّما یَفوتُ المقصودُ أو یُسابقُه بِالمعاکسَۀ عَدوٌ أو حَسودٌ (ابن عربشاه)1421 ،

 .5-2-1-6جابهجایي در ترجمۀ اسم مفرد به جمع
متن مرزباننامه :دادمه گفت :عرضی كه از عيب پاك است (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَقال أبونوفل :تتّقی العِرضُ مِن العیوبِ (ابن عربشاه)1421 ،
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 .6-2-1-6افزودهسازي
متن مرزبان نامه :این راز با او بگفت پس شهههبی قضههها بر جانِ او شهههبيخون آورد و بر ...
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :ثمّ أَدنَی فاهٌ حتّی وافاه و قَال یا أبا طامر و کاتمَ ال سرِّ فی ال سّرائرِ ،إنّی عَزمتُ
کَالمنُهمِک علی الدّخولِ إلی خزائنِ الملکِ لِا ستَصفیَها و آخُذَ ما فیها ،فاکتُم هذا ال سِر َّعنّی و
ام صُص ما شئتَ من الدّم ِمنّی ثمّ طرَحَ فی سراویلِه و ا ستمرَّ فی نیّتِه علی أباطیلِه .ثمّ ق صدَ
فی بعضِ اللّیالی ما کان یَخلو بهِ( ...ابن عربشاه.)1421 ،

 .7-2-1-6ایجاز
متن مرزباننامه :دانی كه اون بخت برگردد ،هراه ني وتر اندیشی بتر در عبارت آید ...و
برع س آن اون اقبال یاوري كند ،اگراه گوینده از اهليّت سخنگویی بهره زیادت ندارد
ركيکتر سخنی از وي مح م و متين نماید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی:
و إذا تَو لَّی ا لجََد یَ حتََاجُ الََذ کِی

فََی رأیََه قََبََلَ الََزوالِ مََراحََاً

و إذا السَََعََاد ُ الحظَتََک عیونهََا

نََِم فَََالََمَََخََاوِ ُ کََُلََّهََُنَّ أمََانٌ
(ابن عربشاه)1421 ،

 .8-2-1-6اطناب
متن مرزباننامه :إعادت آن صورت نپذیرد (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :الیُمکنُ رده وَ ال وُقوفُه وصَده (ابن عربشاه)1421 ،

 .9-2-1-6جابهجایي در ترجمه اسم به قيد
متن مرزباننامه :من همين ساعت بخدمت ملک روم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :هَا أنا أذهبُ علی الفورِ لهِذا المطلبِ النّافعِ (ابن عربشاه.)1421 ،
بر همين اساس گفتهاند« :مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد ،جمالت و زنجيرد جمالت
را بازتوليد و مرتب میكند و به نظم درمیآورد؛ به عنوان مثال ،مترجم براي جمالتی كه در
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متن مبدأ بدون فعداند ،فعد میآورد ،جمالت بلند را كوتاه میكند و به اصيالح جمالت
را میش ند و یا جمالت معترضه را جابهجا و یا اضافه و كم میكند» (مهديپرور.)1389 ،
بنابراین ،مترجم در این مؤلفه با صورت و ظاهر كلمات سروكار دارد .داستان «دادمه و
دادستان» (اسم دو شغال) از جمله مصداقهاي جابهجایی است .در خالل گفتوگویی كه
این دو شغال باهم دارند ،دادمه به خيایی كه مرت ب شده اعتراف میكند و معتقد است
حرفی را كه نباید میزدم بر زبان جاري ساختم و متأسفانه فرصتی براي جبران آن نيست.
وراوینی در این رابيه مینویسد« :لي ن سخن كه از دهان بيرون آمد و تير كه از قبضة كمان
گذر یافت ،اعادت آن صورت نپذیرد» (وراوینی)1376 ،
ابن عربشاه میگوید« :واللفظُ عن غیرِ نظرٍ کالسَّهمِ إذا رُمی عن الوَترِ الیُمکن رده و ال وُقوفُه
وصَده» (ابن عربشاه.)221 :1421 ،
شاهد مورد نظر در این بخش ،ترجمة فعد «گذر یافت» است كه ابن عربشاه فعد معلوم
را با استفاده از ت نيک جابهجایی به صورت مجهول «رُمی عن الوترِ» برگردانده است .در
بخش آخر این نقد قول؛ یعنی «اعادت آن صورت نپذیرد» و «الیمکن ردّه وال وقوفه وصده»
نيز نوع دیگري از جابه جایی صورت گرفته است؛ به این صورت كه ابن عربشاه با یک
جابه جایی دستوري ،اطناب ایجاد كرده و با نوعی توضيح و تفسير وارد متن مقصد شده و با
ذكر عبارت «و ال وقوفه و صده» آن را طوالنیتر كرده است .در هر دو نمونة فوق ،مترجم
صورت را جهت دریافت پيام دست اري كرده و از مؤلفه جابهجایی بهره برده است .ابن
عربشاه در مقام مترجم ،صورت را كم ،زیاد ،متفاوت و گاهی حذف میكند تا همان تاثير
متن مبدأ بر خواننده ایجاد شود.
به نمونه دیگر جابهجایی در همين داستان میپردازیم؛ دادستان در رابيه با توصيهاي كه
به دادمه میكند ،سه عادت را از ویژگیهاي نادانان میداند :خود را بیعيب داشتن ،دیگري
را از نظر دانش و علم از خود فروتر دیدن و سوم به دانش خود مغرور بودن .وراوینی در
مورد خصلت سوم اینگونه میگوید:
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«سوم :به علم خویش خرّم بودن و خود را بر قدم انتها داشتن» (وراوینی)1376 ،
ابن عربشاه« :الثّالثۀُ :أن یری أنَّه انتهَی فی فنونِ العلمِ و النُّهَی» (ابن عربشاه.)1421 ،
ترجمة اسم به صورت فعد در سازههاي جزئی و عادي كالم ابن عربشاه به وفور دیده
میشود .وي عبارات «انتها داشتن» را كه مصدر است به صورت فعد «انتهی» برگرداند و این
ت نيک آسيبی به مفهوم و محتواي كالم وارد ن رد و این همان جابهجایی و تغيير از طبقه
دستوري خاد به طبقه دستوري دیگر است كه مترجم عامدانه یا ناخواسته مرت ب آن شده
است .ی ی از عواملی كه باعث شده مترجم تماید بيشتري به كاربست فعد داشته باشد ،این
است كه ساختارهاي اسمی در زبان فارسی و ساختارهاي فعلی در زبان عربی بسيار است.
زبان عربی ویژگی اشتقاقی (ریشهاي) دارد و ساختارهاي فعلی بيشتر در آن به اشم میخورد؛
بنابراین ،انين تغييراتی در جمله هراند جزئی به نظر میآیند ،اما باعث شده ترجمة مرزبان-
نامه رنگ و بوي ساختار فارسی را نداشته باشد و مترجم آن را بومیسازي كرده است.
ن تة قابد توجه در جابهجاییهاي صورت گرفته در ترجمة ابن عربشاه این است كه
هدف او از كاربست آن رعایت اصد خوانایی است .این نوع تغييرات به ظاهر ساده در كالم
ابن عربشاه باعث شده نثر مصنوع مرزباننامه به نثري روان و خوانا تبدید شود .بنابراین ،این
شاخصه در ترجمه ،گونه اي از ترجمة ترانهشی است كه زیرمجموعة الگوي وینه و داربلنه
قرار میگيرد.

 .2-6تغيير بيان
این مؤلفه زمانی اتفاق می افتد كه مترجم معنا یا زاویة دید نویسنده را در متن ترجمه تغيير
دهد و با زبانی گویا مفهوم اصلی را منتقد كند .به عبارت دقيقتر ،منظور از تغيير بيان «تعدید،
تغيير یا دستكاري در صورت زبان مبدأ به هنگام قالبریزي آن در زبان مقصد و با هدف
انتقال بهتر پيام به مخاطب است» (صحرائینژاد .)1389 ،این مؤلفه از نظر وینه و داربلنه «نوعی
روش ترجمة مشتمد بر تغيير دیدگاه و یا تجدید خاطره است و غالباً از مقولة اندیشه است»
(وینه و داربلنه .) 1995 ،وینه و داربلنه معتقدند كه مترجم براي جلوگيري از برداشت اشتباه
خواننده و به منظور ارائه ترجمهاي مناسب از تعابير موجود در گنجينة ذهن خود استفاده
میكند؛ به گونهاي كه اگر مترجم از دیگر مؤلفهها بهره برد قيعاً معنی را تباه خواهد كرد.
البته این بدان معنا نيست كه تغيير معنی به تغيير ایده منتتهی میشود ،اراكه مترجم از عباراتی
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بهره میگيرد كه در ظاهر با زبان مبدأ تفاوت دارد ،اما در واقع ایدد مشابهی را میرساند.
بنابراین ،معناي متن و دیدگاه زبان مبدأ تغيير مییابد ،نه ایده.
در این موارد مترجم باید به شمّ زبانی -فرهنگی خود ات ا كند و از خود بپرسد در زبان
مادري او ،یک مفهوم خاد در انين موقعيتی به اه نحو بيان میشود« .مترجم تنها با ت يه
بر شمّ زبان مادري خود میتواند از «زبان ترجمهاي» پرهيز كند و در ترجمه به زبانی روان و
طبيعی دست یابد و از برقراري «تعادل ساختاري» ميان دو واژه یا دو عبارت پرهيز كند و در
ترجمة هر عبارت ،مقصود نویسنده را ترجمه كند و همان اثري را كه خوانندد متن اصلی
دریافت میكند به خوانندد ترجمه منتقد كند» (خزاعیفر ،بیتا).
از دیدگاه وینه و داربلنه ،تغيير بيان ،زمانی محقق میشود كه ترجمة تحتاللفظی و یا
حتی جابهجایی به گفتة دستوري درستی منجر شود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب
به شمار آید كه در این صورت مترجم از این نوع ترجمه استفاده میكند« .وینه و داربلنه
بسيار به تغيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته ،اهميت میدهند .در صورتی
كه جابهجایی فقط نشاندهندد ايرگی كافی بر زبان مقصد است» (ماندي.)1389 ،

 .1-2-6محورهاي تغيير بيان باب پنجم
 .1-1-2-6تغيير بيان از معناي اوليه به معناي ثانویه
متن مرزباننامه :آن همه اشکِ حسرت كه گالبگر از نایژد حدقة گد میا اند ،نتيجه
همان یک خنده است كه غنچة گد سحرگهان بر كارِ جهان زد و قهقهة شيشه هنوز در گلو
باشد كه به گریهزار خون دل بپاالید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ کلُّ حرکۀٍ تُصدَرُ مِن الغَبی العاجزِ یَعجزُ عَن مُقاومتهِا البطلُ المبارزُ و کلُّ قَولٍ
یتَفوَّهُ بِه الجاهلُ یَدع ُدلیلَ مَعانیهِ أَدلّۀَ العُقالءِ فی مجاهلَ و مذاهلَ( ...ابن عربشاه)1421 ،

 .2-1-2-6تغيير بيان از مثبت به منفي
متن مرزباننامه :بزورجمهر مشاهده میكرد و پوشيده میداشت (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :شَاهدَ بُزرجمهرُ هذا األمرِ فَما أَبداهُ وَ ال أَنهاهُ (ابن عربشاه)1421 ،
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 .3-1-2-6تغيير بيان از منفي به مثبت
متن مرزباننامه :این افسانه از بهر آن گفتم تا دانی كه شتابزدگی صفت شييانيست و بی
صبري از باب نادانی (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إنّما أورَدتُ هذا المثالِ؛ لِتعلم فَضیلۀَ التأملِ فی المالِ و التّفکرِ فی عَواقبِ
األَحوالِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .4-1-2-6تغيير بيان از جزء به کل ،تصریح ،شفافسازي
متن مرزباننامه :گرمش بپرسيد (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فَسَلّمَ علیهِ وَ تَقَدَّمَ بِالسؤالِ عَن حالِه إلیهِ و آنَسَهُ بالمحادِثۀِ وَ ذَکر له الدّهرَ و
حَوادثَهُ و تَذاکَرَ ما وقعَ مِن الدبِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .5-1-2-6تغيير بيان از کل به جزء
متن مرزباننامه :اون بِدرِسرايِ خود رسيد ،در بسته دید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :إلی أن وصلَ إلی البابِ و ما علیه حَاجبٌ وَ ال بوّابٌ ،فرأی البابَ مقفالً و
القندیلُ علیه مُسبالً (ابن عربشاه)1421 ،

 .6-1-2-6بيان جزئي به جاي جزئي دیگر
متن مرزبان نامه :براهمه هند كه براهينِ ح مت در بيان دارند ،انين گفتند كه سخن ناگفته
بدان مخدره ناسفته ماند كه مرغوبِ طبعها و محبوبِ دلها باشد و خاطبان را رغبات بدو
صادق و سخن گفته بدان كدبانوي شوي دیده كه حيلتهایی باید كرد كه بازارِ تزویج او
بدشواري ترویج پذیرد و هم در ليایف كلمات ایشان خواندهام كه خاموشی هم پرده عورت
جهلست و هم ش وه عظمتِ دانایی (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :قال بعضُ الحکماء :اللّسانُ أسدٌ و هو حارسُ الرأسِ و الجَسدِ ،إن حبسَتَهُ
حَرسَک ،و إن أطلَقتَهُ حَبسَکَ ،و إن سَلطتَهُ إِفترَسَکَ .و قالوا الکالمُ أسیرُک ما لم تُبدِهِ فإن
تَکلمتَ بهِ فَأَنتَ أسیرُهُ .قال بعضُ الحکماءِ :أنا علَی مَا لم أقُل أقدَرُ منّی علَی ما قُلتُ (ابن
عربشاه)1421 ،
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در داستان «دادمه و دادستان» باید دادمه را به سبب خيایی كه در برابر پادشاه مرت ب
شده بود مجازات میكردند .وراوینی در توصيف جزئيات این صحنه میگوید:
متن مرزباننامه« :دادمه را محبوس كردند و كندهاي بر پاي وي نهادند» (وراوینی.)1376 ،
ترجمة عربی« :فَقَبَضُوا عَلیه و وَضَعوا الغُلَّ فی رَقبَتِه والسَّالسِلَ فی یَدیهِ وَ رِجلَیهِ» (ابن
عربشاه.)1421 ،
در این نمونه ،شاهد دو مؤلفه هستيم :مؤلفة نخست جابهجایی است؛ مترجم واژد «پا» را
كه مفرد است به مثنی برگردانده و از یک حالت به حالت دیگر تغيير یافته است؛ در اصد
مقصود وراوینی از پا ،دو پاي دادمه است ،اما مترجم مقيد به ترجمة تحتاللفظی نبوده و
بهصورت آزاد اقدام به برگردان آن كرده است .در ادامه میبينيم كه مترجم واژههاي «رقبته
والسالسل فی یدیه» را به متن افزوده و با هدف شفافسازي ،زاویة دید را تغيير داده و متن
را از حالت كلی به حالتی جزئی برگردانده است .مترجم با این كار معناي كالم را تا حدودي
تغيير داده ،اما ایده و ف ر كه حبس دادمه و تبيين شرایط مجازات است ،ثابت مانده است.
دادمه در رابيه با داستان خسرو و بزرگمهر میگوید :در حالی كه خسرو گوهري در
دست داشت كه این گوهر آبدارتر از دندان زیبارویان و رخشانتر از سرشک عاشق و
روشنتر از شبنم بر برگ گد و تابناكتر از مروارید بود ،غرق در تماشاي مرغابیهایی شده
بود كه نگارگر هستی آن را در بستر آب اگونه آفریده است!
متن مرزباننامه« :خسرو گوهري گرانمایه در دست داشت  ...در استغراق آن حالت از دستش
در افتاد» (وراوینی.)1376 ،
ترجمة عربی :فسَقطَ الخاتمُ من إصبعِه وَ هو ساهٍ (ابن عربشاه.)1421 ،
ابن عربشاه برخالف استعمال مجازگونة وراوینی ،واژد «دست» را به صورت حقيقی
ترجمه كرده و مقصود اصلی وراوینی را از این واژه كه در واقع اطالق كد «دست» بر جزء
«انگشت» است را به معناي حقيقی (إصبع :انگشت) ترجمه كرد .در این نمونه با وجود این ه
مترجم معنا و زاویة دید را از دست به انگشت تغيير داده ،اما این تغيير معنا به تغيير ایده منتهی
نشده و ایده كه همان گم شدن انگشتر است ،ثابت مانده است.
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از دیگر محورهاي تغيير بيان ،تبدید معنا از حالت مبهم به واضح و روشن است؛ به این
صورت كه متن مبدأ به ايزي اشاره دارد كه یا مبهم است یا این ه معناي آن صریح و مستقيم
بيان نشده است و در آن كنایه یا مجاز یا آرایة ادبی دیگري بهكار رفته كه باعث دو پهلو
شدن و ابهام در مفهوم و فحواي كالم میشود .در این حالت مترجم آن را با همان ابهام و
همراه با آن صنعت ادبی به متن مقصد منتقد نمیكند ،بل ه با تغيير بيان به آن تصریح میكند.
در داستان «موش با مار» ،داستان دربارد موشی است كه با مشقّت فراوان در باغی براي خود
خانهاي ساخته است .روزي بيرون میرود ،بعد از بازگشت به ناگه متوجه س نی گزیدن
ماري در خانهاش میشود .تصميم میگيرد به نحوي آن را نابود كند؛ بنابراین ،یک روز خود
را به باغبان نشان میدهد ،باغبان به قصد گرفتن موش ،او را دنبال میكند ،موش در سوراخی
كه مار در آن منزل گزیده میجهد ،باغبان با بيد بر سر مار میزند و اینگونه به اشتباه به
جاي موش ،مار را نابود میكند .وراوینی در این رابيه گفته است:
متن مرزباننامه« :باغبان بر مار ظفر یافت» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :فَقتَلَ تلک األفعی» (ابن عربشاه.)1421 ،
در اینجا هم ،مانند نمونههاي پيشين مترجم به تصریحسازي و تغيير بيان پرداخته و «ظفر
یافتن» كه دالّ بر دست یافتن ،كامياب شدن و غلبه كردن است را به صورت فعد «قتل»
ترجمه كرده است .مترجم با حفظ ایده كه همانا «از ميان برداشتن مانع است» به وسيله مؤلفة
تغيير بيان و استفاده از گنجينة واژگانی ذهن خود ،زاویه دید را از وجه مثبتِ «ظفریافتن» به
وجه منفی «قتل» تغيير داد و براي كلمة مبدأ ،واژهاي در نظر گرفت كه تنها یک معنی از آن
دریافت میشود؛ در واقع این واژه در سخن ابن عربشاه با حفظ جوهرد اصلی با تعبير دیگري
بيان شده است.
دو مؤلفة فوق شباهت زیادي به هم دارند كه باید در بهكارگيري آن محتاط بود .البته
برخی شاهد مثالها را ناااریم زیرمجموعة هر دو مؤلفه بگيریم؛ به عنوان مثال ،در مؤلفة
جابهجایی؛ اطناب ،ایجاز ،افزودهسازي میتواند نوعی تغيير بيان هم محسوب شود ،اراكه
در این سه مورد عالوه بر این ،ساختار دستوري كالم جابهجا میشود ،معناي مقصد نسبت به
زبان مبدأ با حفظ ایده تغيير مییابد.
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 .3-6معادلیابي
از دیگر معيارهاي الگوي وینه و داربلنه ،معادلیابی است كه نظریهپردازان زیادي به آن
پرداخته اند .در این روش به جاي ترجمة جمله یا عبارت ،معادل آن در زبان مقصد بيان
میشود« .وینه و داربلنه ،معادلیابی را خلق مجدد متن با استفاده از كلمات متفاوت در
شرایيی مشابه تعریف میكنند .آنها همچنين معتقدند كه بهكارگيري این روند طی فرآیند
ترجمه می تواند سبک متن مبدأ را در زبان مقصد حفظ كند .بنابراین ،وقتی مترجم مجبور
است با ضربالمثدها ،اصيالحات ،كليشهها ،عبارات اسمی یا وصفی و صداي واژهها
سروكار داشته باشد ،این بهترین روش است» (ولیپور .)1382 ،در این بخش منظور از این
مولفة« ،معادل پویا و قالبناپذیر» است ،نه معادلهاي قالبپذیر و اجباري .معادل پویا توسط
مترجم خلق میشود و آفرینشی است كه از فردي به فرد دیگر متفاوت است؛ زیرا هر بار
كشف و پيامهاي متفاوتی دریافت میشود .بنابراین ،وظيفة مترجم فراهم آوردن شرایيی
است كه در آن نویسندد متن اصلی و خوانندد زبان مقصد بتوانند با ی دیگر به تعامد و تأثير
متقابد بپردازند و انين شرایيی زمانی محقق می شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش
ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد.

 .1-3-6محورهاي معادلیابي پویا
 .1-1-3-6توصيف موقعيت (اصطالحات و ضرب المثلها)
متن مرزباننامه :سعادت طالع را بر سبيد مساعدت نمیدیدم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :کَان إذ ذاَک الجَد فی انعِکاسٍ و السّعدُ فی إنتِکاسٍ (ابن عربشاه:1421 ،

 .2-1-3-6معادل تفسيري
متن مرزباننامه :اي هدهد :اینجا كه نشستهاي گوش به خود دار (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :فناداهُ یا صاحبَ التّاجِ و القَباءِ و الدّیباجِ ال تَقعُد فی هذا المکانِ (ابن عربشاه،
)1421

 .3-1-3-6معادل روان و سره
متن مرزباننامه :اتفاقا خرس وزیرحاضر بود (وراوینی)1376 ،
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ترجمة عربی :فَوجدَ الدب جالساً بینَ یدیهِ (ابن عربشاه)1421 ،

 .4-1-3-6معادل یابي آرکائيسم (کهنالگویي)
متن مرزباننامه :و در مقاعد سمعی قبول نشيند همچون مردِ تيرانداز كه اگر اه ساعد سست
و ضعيف دارد ،اون بخت مساعد اوست هراه از قبضه او بيرون رود زود بر نشانه آید...
(وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی:
وَاصََ طَد بِ ها العَن قاءَ فَهی حَ با ئِلُ

وَا قتََد بِهََا ا ل جَوزاءَ فَ هی عِنََانُ
(ابن عربشاه)1421 ،

 .5-1-3-6معادل عاميانه
متن مرزباننامه :من تماشا میكنم (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :أنا أتفرجُ علیه (ابن عربشاه)1421 ،

 .6-1-3-6معادل بدیع و نو
متن مرزباننامه :اگر تو این راز را در پرده خاطر پوشيده داري (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :أنتَ هو ذاک الموثوقُ ،فاطرحهُ مِن سُویداءِ قَلبِک فی أسفلِ الصندوقِ (ابن
عربشاه)1421 ،

 .7-1-3-6معادل ادبي و شاعرانه
متن مرزباننامه :اون روزگار از طریق ناسازگاري ميد كند (منحرف شود) ،ميد در اشم
بصيرت كشد روز روشن برو اون شبِ تاریک نماید (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ نعوذُ باهلل مِن لیلِ السّعدِ إذا أدبرَ و صُبحِ الخمولِ إذا أسفرَ (ابن عربشاه.)1421 ،
رومن یاكوبسن 1دربارد معادلیابی در ترجمه میگوید« :هرگاه مترجم معادلی نيابد می
تواند با استفاده از واژگان قرضی یا ترجمة قرضی ،نوواژهها یا تغييرات معنایی و بيان
غيرمستقيم به مجموعه كلمات ،كيفيت و توسعه ببخشد» (ولیپور .)1382 ،این نوع ترجمه
1- Jackobson, R.
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مم ن است در هر ترجمهاي نباشد و مورد بررسی قرار نگيرد ،اما ی ی از مواردي است كه
باعث ارزش ادبی و هنري متن میشود و بر خالقيت آن میافزاید .در داستان «مرد بازرگان
با زن خویش» سخن از بازرگانی است كه ساكن بلخ و صاحب ثروث فراوانی بود كه به او
ارث رسيده بود .از بخت بد و در پی رویدادهاي ناگوار هر اه داشت از دست داد.
متن مرزباننامه« :و در تتابع احداث زمانه رقعه موروث و م تسب خویش بر افشاند» (وراوینی،

)1376

ترجمة عربی« :وَ عاملَهُ الزمانُ بِعاد ِ طَبعِهِ الفَظِّ وَ أدبرَت عنهُ مِن الدنیا القَوابِلُ» (ابن عربشاه،
.)1421
با توجه به همكيش و آیين بودن فارسیزبانها با عربزبانها و مرسوم بودن اقتباس از
آیات و روایات در متون فارسی ،این امر در مرزباننامه نيز نمود یافته است .به عنوان مثال،
در عبارت بيان شده ،وراوینی از واژههاي عربی «تتابع ،احداث ،موروث ،مکتسب» استفاده
كرده ،اما ابن عربشاه بهج اي ذكر همان معادل ساده از معادلی نو بهره گرفته و به نخستين
واژهاي كه به ذهنش میرسد ،اكتفا نمیكند ،بل ه در گنجينة واژگانی خود به دنبال معادل

و هممعنایی براي آن واژه میگردد كه هم ادبیتر و هم زیباتر باشند .ابن عربشاه در به-

كارگيري معادلها ،سخنآرایی و نغزگفتاري میكند و در برگردان عبارت دست به معادل-
سازي و ترجمه مجدد آن در زبان عربی میزند .جملة «وعاملُه الزمانُ بعاد ِ طبعهِ الفظِّ» و
«أدبرت عنه من الدنیا القوابلُ» معادلی پویا است كه در زبان عربی كمتر بهكار رفته است .وي
در پی هم آمدن رویدادهاي ناگوار را از خصلتهاي روزگار برشمرده و معناي «بازرگان
هراه داشت را از دست داد» را با استفاده از تعبير كنایی «دنيا به او پشت گردانيد و شاديها
را از او ستاند و حوادث ناگوار را از پی هم به سوي او نشانه رفت» معادلسازي كرده است.
«وینه و داربلنه معتقدند برخی پارهگفتارها در متن وجود دارند كه با روش تحتاللفظی یا
گرتهبرداري و ...قابد ترجمه نيستند» (وینه و داربلنه .)1995 ،این پارهگفتارها حتماً باید در
زبان مقصد معادلیابی شوند .ابن عربشاه اون روی ردي مقصدمحور داشته ،نسبت به تغيير
موقعيت در گزینش واژگانی مناسبتر ،آگاهانه و هدفمند عمد كرده و همين امر به شيوایی
و استواري متن فاکهۀالخلفاء افزوده است.
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در داستان «مرد بازرگان با همسر خویش» عنوان شده كه مرد بازرگانی كه تمام دارایی
خود را از دست داده بود جهت بهبود اوضاع ،ترك دیار كرد و پس از سالها دست پر
برگشت و به سرعت در پی همسرش رفت:
متن مرزباننامه« :در بسته دید .به راهی كه دانست بر بام رفت و از منفذي نگاه كرد» (وراوینی،
)1376
ترجمة عربی« :و کان یَعر ُ لِلسّطوحِ درباً خفیّاً فَاستَطرَقَ مِنهُ» (ابن عربشاه.)1421 ،
مترجم با افزودن كلمه «خفیّا» كه با سياق متن عربی هماهنگی بيشتري دارد آن را به «درباً
خفیِّاً» ترجمه كرده است .در اصد مقصود وراوینی برابر همان ايزي است كه ابن عربشاه
بيان كرده و منظور از راه ،همان خروج یا راه اضيراري است كه امروزه بهكار میرود ،اما
ابن عربشاه با استفاده از واژد «خفیاً» عالوه بر این ه تأثيري مشابه تأثير متن اصلی در برگردان
آن ایجاد كرد با توجه به برداشتی كه از متن فارسی كرده «درباً خفیاً» را برآن افزوده و
اینگونه موقعيت جمله در متن مبدأ را با موقعيتی مشابه در متن مقصد بازآفرینی كرده است.

 .4-6همانندسازي
همانندسازي یا اقتباس گونهاي از معادلیابی است كه بيشتر به معادلیابی موقعيتی یا ترجمة
آزاد شباهت دارد و با عنوان معادلسازي فرهنگی نيز شناخته میشود .این راه ار همراه با
واژگان و تعابيري كه ویژه فرهنگ زبان مبدأ است بهكار گرفته میشود؛ در حالی كه مترجم
آن را با بافت و ویژگی زبان مقصد همانندسازي كرده و به زبان مقصد انتقال میدهد .در این
ت نيک سعی بر این است كه متن اصلی با عبارات و جمالتی جایگزین شود كه معنا و مفهوم
اصلی نویسنده را بهتر به خواننده القا كند و بدین ترتيب خواننده ارتباط بهتري با مفهوم اصلی
متن برقرار خواهد كرد« .همانندسازي یا اقتباس؛ یعنی جایگزینی كلمه و مفهومی از متن
اصلی كه در فرهنگ مقصد وجود ندارد یا معناي دیگري به ذهن متبادر میكند با كلمه و

مفهومی مشابه آن در ترجمه كه براي خواننده آشناست» (خزاعیفر .)1377 ،در این راه ار،
جنبههاي فرهنگی متن مبدأ د ر متن ترجمه متناسب با فرهنگ زبان مقصد دستخوش تغيير
میشود تا نزد مخاطب پذیرفتهتر باشد.
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اقتباس از منظر وینه و داربلنه ،آنانان تغييرات اساسی نيست كه ترجمه را از حالت
ترجمة عادي به ترجمة غيرعادي یا تأليفی تبدید كند ،بل ه انتخاب عمل رد اقتباس ،تنها در
موا قع جزئی و بسيار ضروري است كه انتقال مفاهيم فرهنگی از زبان مبدأ به زبان مقصد
مش د ایجاد كند .به عبارت دیگر «این رویه زمانی كاربرد زیادي دارد كه فهم خواننده خيلی
مهم بوده است .در این نوع ترجمه ،جنبههاي فرهنگی متن مبدأ را در متن ترجمه متناسب با
فرهنگ زبان مقصد تغيير میدهيم .براي مثال ،ی شنبه را جمعه ترجمه میكنيم» (وینه و
داربلنه .) 1995 ،در این روش ،مترجم باید یک موقعيت جدید ایجاد كند كه معادل عبارت
زبان مبدأ باشد .این روش بيشتر براي ترجمة نام كتابها یا فيلمها مورداستفاده قرار میگيرد.
«تغيير ارجاع فرهنگی زمانی رخ میدهد كه یک موقعيت در زبان مبدأ در فرهنگ مقصد
وجود ندارد» (ماندي.)1389 ،
به هر اندازه دو ملت از جهت فرهنگی ،اشتراكات بيشتري با هم داشته باشند به همان
نسبت كاربرد اقتباس در تبادلهاي فرهنگی از جمله تبادالت ترجمهاي كمتر میشود و این
موضوع در ترجمة فارسی به عربی و برع س صدق میكند .حقانی میگوید «در واقع ،از
آنجا كه زبان در بستر فرهنگ ش د میگيرد ،انتقال زبانی در ترجمه از یک سو ،تعامد
مترجم با مقوالت فرهنگی موجود درآن و از سوي دیگر ،ارتباط و تعامد ميان فرهنگهاي
مبدأ و مقصد را اجتنابناپذیر میسازد» (حقانی.)1386 ،

 .1-4-6محورهاي همانندسازي
 .1-1-4-6همانندسازي در سطح واژگان
متن مرزباننامه :بقراط میگوید :کُن فی الحرصِ عَلی تفَقُدِ عیُوبِک کَعدوّک (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :قال اإلمامُ مالکُ رضیَ اهللُ تعالی عنهُ :لیکَن جُلُّ مَطلوبِک حرصُک علی تَفقُد
عیوبِک وَ قُم بِذلک عَن نفسِک وَ ذاتِک مقامَ حُسَّادِک وَ رُقبائِک وَ عِداتِک (ابن عربشاه،
)1421

 .2-1-4-6همانندسازي در سطح تعابير اصطالحي
متن مرزباننامه :وَالمَصدورُ إذا لَم یَنفُث جَوي (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ غَال الخمرُ سِرَّهُ فی قَلبِه وَ قَذَ َ بِالزُبَد (ابن عربشاه)1421 ،
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 .3-1-4-6همانندسازي در سطح جمالت
متن مرزباننامه :ما هو فی مَشيئةِ اهللِ تَعالَی مِنَ القَضاءِ وَ القَدَرِ (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی :وَ ناهیکَ فی قَضیئۀِ القَضاءِ وَ القَدَرِ قضیئۀَ آدم أبی البَشرِ معَ موسی الکلیمِ عَلیهما
الصَّال ُ وَ التَّسلیمُ لمَا جَرَت علیهِ أحکامُ القَضاءِ وَ القَدَرِ (ابن عربشاه.)1421 ،
مترجم وقتی ببيند كه موقعيت فرهنگ مبدأ بر فرهنگ مقصد منيبق نيست در این صورت
با خلق موقعيت جدید به همانندسازي دست میزند .از جمله همانندسازي واژگانی میتوان
به نمونه زیر در داستان «دادمه و دادستان» اشاره كرد :دادمه در رابيه با به استهزا گرفتن عمد
ناخواسته پادشاه پس از این ه به اشتباه خود پی برد براي سرپوش نهادن برآن ،شروع به تملق
از دادستان كرد كه تو دوست و یار من هستی و اگر از من خيایی هم سربزند و مستوجب
عقوبتی سخت هم باشم تو به حرمت دوستيمان آن را فاش نخواهی كرد .دادمه خياب به
دادستان میگوید:
متن مرزباننامه« :رازِ كس در دل كس گنجایی ندارد مگر در دل دوست» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :ال تُودِعِ السرَّ إلّا عندَ صاحبٍ صَدوقٍ صَدیقٍ» (ابن عربشاه.)1421 ،
در زبان فارسی راز دل را در دل گنجاندن كنایه از حفظ و نگهداري آن است و در
فرهنگ و زبان عربی براي انين تعبيري از لفظ «ایداع» استفاده میشود و ابن عربشاه معادل
«ایداع السر» را مقابد «گنجاندن راز» قرار داد كه در فرهنگ و زبان عربی به عنوان تعبير
اقتباسی پربسامد و ادبی كاربرد دارد .به بيانی دیگر ،صيانت از راز خود را به دیگري سپردن
و ودیعت نهادن ترجمه اي اقتباسی است متناسب با زبان و فرهنگ مردم عرب .مسلماً انين
ترجمهاي براي خوانندد عربزبان ملموستر و آشناتر است.
در داستان «مرد بازرگان با زن خویش» راوي میگوید:
متن مرزباننامه« :شنيدم كه در شهر بلخ بازرگانی بود صاحب ثروت» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :بلَغنی مِن أحدِ العِباد..ِ.أنّه کانَ فی مدینۀِ بلخَ تاجرٌ عریضُ المالِ وَ الجاهِ» (ابن
عربشاه.)1421 ،
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ابن عربشاه براي برگردان عبارت «صاحب ثروت» از معادل فرهنگی «عریض المال و
الجاه» كه اصيالحی مختص به زبان مقصد است ،استفاده میكند« .عریض المال ،عریض
الجاه ،عریض القفا ،عریض الرأس و »...از تعابير متداول در زبان عربی است كه در اینجا
مترجم براي انتقال درست معنا فرآیند اقتباس را به درستی انجام داده و از آن بهره برده است؛
در حالی كه ابن عربشاه میتوانست از واژههاي «ثریّ ،غنیّ و »...استفاده كند ،اما در گنجينة
لغات خود به دنبال واژهاي میگردد كه هم عربیتر و هم ادبیتر باشد .مترجم در زبان عربی
دنبال واژهاي نشاندار م تناسب با فرهنگ زبان مقصد است .اگر پرسيده شود كه اصيالح
«عریض المال و الجاه» در مقابد كدام واژه متن مبدأ ذكر شده مسلماً پاسخ دقيقی در پی
ندارد .مترجم با برگزیدن این اصيالح كوشيده همان معنا و كاركرد را به خوانندد عربی زبان
القا كند.

در داستان «مرد بازرگان و زن خویش» انين آمده كه بازرگان بعد از این ه تمام دارایی-

اش را از دست داد جهت بهبود اوضاع خویش جالي وطن كرد و پس از سالها به بلخ
بازگشت ،اما متوجه شد كه همسرش به دليد نياز مالی ازدواج كرده است .این موضوع خشم
او را برانگيخت و قصد كشتن او و همسرش را كرد:
متن مرزباننامه« :خواست كارد بركشد و فرو رود و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت
خویش معجون كند» (وراوینی)1376 ،
ترجمة عربی« :فَسَلَّ السِّکینَ وَ قَصَدَ قَتلَ ذلک المسکینِ وَ صَمَّمَ عَلی النزُّولِ إلی البیتِ وَ
إثار ِ الفِتَن بَکیت وَ کَیت» (ابن عربشاه.)1421 ،
شاهد مورد بحث در این بخش ،جملة «و از خون هر دو مرهمی از بهر جراحت خویش
معجون كند» است كه ابن عربشاه با استفاده از تعبير «بکیت وکیت :انين و انان» در برگردان
آن با روی رد همانندسازي و متناسب با بافت زبان مقصد عمد كرده است .در واقع او معادلی
كامالً موجز و خالصه را كه خاد زبان و فرهنگ عربی است براي متن زبان مبدأ برگزیده
تا خوانندد عربزبان با دیدن آن منظور و مقصود گوینده را بهتر دریابد.
در پایان براي ارائه نمایی از ميزان بهرهگيري مترجم از مؤلفههاي غيرمستقيم ،بسامد
هریک از آنها در نمودار ( )1آمده است.
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نمودار  .1بسامد مؤلفههاي غيرمستقيم در فاکهةالخلفاء ابن عربشاه

13%
جابجایی

تغییربیان

42%
21%

معادل یابی

اقتباس
24%

بحث و نتيجهگيري
از آنچه در این جستار آمد نتایج زیر به دست میآید:
 تغييرات كاهشی و افزایشی ،افزودن امثال و اشعار عربی و ارخش فرهنگی در برگردانبرخی مقوله ها و برگزیدن نثر مرسد از جمله اسباب و عواملی است كه ترجمة ابن عربشاه
را به ترجمه اي اقتباسی و همراه با دگردیسی نزدیک كرده است .ابن عربشاه با تغيير ساختار
زبان مبدأ و تعدیالت اساسی در نظام واژگانی آن از یک سو متن را خوانا و روان كرده و
از سوي دیگر به مخاطب عرب زبان كمک كرده تا معناي موردنظر را بهتر و آسانتر
دریابد .وي در مقام مترجم از زاویة یک عرب زبان با متن ارتباط برقرار كرده و افق معنایی
متن فارسی را به افق معنایی متن عربی پيوند زده است .آشنایی ابن عربشاه با زبان فارسی
سبب شده كه نهایت دقت و ن تهسنجی را درگزینش واژگان بهكار گيرد و در انتقال معانی
موفق عمد كند .عالوه بر این ،كاربرد مؤلفه هاي غيرمستقيم توسط مترجم رنگ و بوي
ترجمه را از متن زدوده و متنی رسا و شيوا ارائه كرده است و در نهایت ساختار متن فاکهۀ

الخلفاء را از ویژگی هاي ساختاري زبان فارسی دور كرده و ترجمهاي مناسب ارائه كرده
است.
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 كارایی مؤلفههاي الگوي وینه و داربلنه براي سنجش و ارزیابی ترجمة مرزباننامه از دوجهت مناسب است :نخست آن ه براساس مؤلفههاي ترجمة غيرمستقيم ميرح در این الگو به
خوبی میتوان مقصدمدار و اقتباسی بودن ترجمه را اثبات كرد؛ این ه ابن عربشاه از اصد
امانتداري و تعادل به عنوان مؤلفههاي روی رد سنتی ترجمه فاصله گرفته و به بازآفرینی و
دگردیسی روي آورده است .دوم این ه به سبب وجود نمونههایی همسو با ترجمة مستقيم
ترجمه بودن این كتاب را میتوان اثبات و ادعاي تأليف بودن آن را رد كرد.
 در ترجمة باب پنجم در مرحلة نخست مؤلفه جابه جایی پربسامدترین مؤلفه است و دومقولة اطناب و افزوده سازي بيشتر در سيح عبارت و جمله بهكار رفته و اطنابگویی باعث
شده در مجموع حجم فاکهۀالخلفاء نسبت به مرزباننامه افزایش یابد .مؤلفة تغيير بيان پس از
جابه جایی پركاربردترین مؤلفه است .ابن عربشاه به كمک معادلیابی ،این اثر ادبی را به
گونهاي بومی سازي كرده كه شماري از محققان ،فاکهۀالخلفاء را كتابی تأليفی بهشمار
آورده اند .او در واقع به واسية این مؤلفهها جهان متن نویسنده را با جهان متنی كه خود
براي خواننده آفریده پيوند زده و باعث شده كه خوانندد عرب زبان به خوبی با متن ارتباط
برقرار كند.
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Analysis of Deforming Tendencies in Mohammad
Noureddine's Arabic Translation of Khayyam's
Quatrains Based on the View of Antoine Berman

Associate Professor, Department of Persian
Language and Literature, Persian Gulf
University, Bushehr, Iran

Abstract
Khayyam's quatrains contain fundamental questions about man and existence that have attracted the
readers’ attention and caused them to translate into many languages. Mohammad Noureddine is one of
the translators who have translated Khayyam's quatrains into Arabic. He has sometimes undergone
deforming changes based on the beliefs and ideas in his society in transmitting the concepts of quatrains
to Arabic. Antoine Berman emphasizes that the translation of any foreign text should keep its
strangeness in the target language, and any deletion, addition, or change should be considered as the
distortion of the original text. This paper adopts a descriptive-analytical method to analyze the
deforming tendencies in Mohammad Noureddine's translation of Khayyam's quatrains based on
Antoine Berman's theory and examines seven deforming tendencies, which are rationalization,
clarification, redundancy, boastfulness, qualitative weakening of the text, quantitative weakening of the
text and destruction of the subtextual semantic network to determine the degree of Mohammad
Noureddine's adherence to the source text and his success in conveying concepts and meanings.
Findings indicate that the translator weakens the quantity and quality of the text by avoiding translating
some words or choosing an equivalent that does not reach the level of the source word in terms of
semantic richness, and he has tried to rationalize by changing the structure of sentences and punctuation.
It has turned to clarification and boastfulness by adding explanations to the text and the tendency to
beautify the destination text. Moreover, he has used his mystical and social thoughts in it through the
changes in meanings and concepts.

Keywords: Khayyam's Quatrains, Translation, Deforming Tendencies,
Antoine Berman, Mohammad Noureddine.
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را در آن جاي داده است.
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رباعيات خيام دربرگيرنده پرسشهاي اساسی دربارد انسان و هستی است كه توجه مخاطبان را به خود جلب
كرده و باعث شده تا به زبانهاي ب سياري ترجمه شود .محمد نورالدین از مترجمانی ا ست كه رباعيات خيام
را به زبان عربی ترجمه كرده ا ست .وي گاهی متأثر از باورها و اندی شههاي موجود در جامعة خود در انتقال
مفاهيم رباعيات به عربی به تغييرات ریخت ش نانه روي آورده ا ست .آنتوان برمن تأكيد دارد كه در ترجمة
هر متن بيگانه باید حالت غریبگیاش در زبان مقصد را حفظ كرد و هرگونه حذف ،اضافه و یا تغيير در آن،
تحریف متن اصههلی بهشههمار میرود .این جسههتار با روش توصههيفی -تحليلی به واكاوي گرایشهاي ریخت
ش نانه در ترجمة محمد نورالدین از رباعيات خيام براساس نظریة آنتوان برمن پرداخته است و هفت گرایش
ریختش ن كه عبارتاند از :منيقیسازي ،واضحسازي ،اطناب ،تفاخرگرایی ،تضعيف كيفی متن ،تضعيف
كمی متن و تخریب شههب ة معنایی زیرمتنی را بررسههی كرده تا ميزان پایبندي محمد نورالدین به متن مبدأ و
موفقيت وي در انتقال مفاهيم و معناي كلمات را م شخص كند .یافتههاي پژوهش ن شان میدهد كه مترجم با
ترجمه ن ردن بعضههی از كلمات یا انتخاب معادلی كه از لحاظ غناي معنایی به سههيح واژه مبدأ نمیرسههد،
باعث تضعيف كمی و كيفی متن شده و با تغييراتی كه در ساختار جمالت و عالئم نگارشی به وجود آورده
به منيقی سازي دست زده و با افزودن توضيحاتی به متن و گرایش به زیباسازي متن مقصد به واضحسازي و
تفاخرگرایی روي آورده و با تغييراتی كه در معنا و مفاهيم ایجاد كرده ،اندی شههاي عرفانی و اجتماعی خود
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مقدمه
مترجم نقش ب سيار مهمی را در انتقال اف ار و اندی شهها و ارتباط ادبی و فرهنگی بين جوامع
برعهده دارد .او با ارائة ترجمهاي صحيح و ميلوب و با رعایت اصد امانتداري كه از اصول
مهم در ترجمه اسههت ،بسههتري را فراهم میكند تا فرهنگها و سههنتهاي زبان مبدأ به زبان
مقصد منتقد شود .در فرآیند ترجمه ،گرایشهاي مترجم به ش لی بسيار ناآگاهانه بر ترجمه
تأثير میگذارد و مانع از رسهههيدن آن به هدف اصهههلیاش میشهههود .آنتوان برمن 1نقدي از
ترجمه ارائه میدهد كه از نظر خوانش و تف ر بسههيار به نقد ادبی نزدیک اسههت .در دیدگاه
آنتوان برمن ،احترام به متن بيگانه و دیگري ،جایگاه خاصهههی دارد .وي  13گرایش ریخت
شههه ن را ارائه میدهد و در آنها تحریف هایی را كه در ترجمه به وجود میآید ،بيان می
كند .این جسهههتار به بررسهههی این مؤلفهها در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام
میپردازد.
رباعيات خيام دربرگيرندد پرسههشهاي اسههاسههی دربارد انسههان و جهان هسههتی اسههت كه
بسيار مورد توجه قرار گرفته و به زبانهاي متعددي ترجمه شده است .محمد نورالدین شاعر
اماراتی كه از كودكی با زبان و ادبيات فارسههی آشههناسههت تحت تأثير شهاعران فارسهی قرار
گرفته و به ترجمة رباعيات خيام روي آورده اسههت .او رباعيات خيام را در قالب شههعر نو به
زبان عربی ترجمه كرده و ترجمهاي مفهومی از آن به دست میدهد .شيود وي در ترجمه به
روش «حنين بن اسحاق» و «جوهري» نزدیک است .در این شيوه« ،مترجم ابتدا جمله را می
خواند و یک مفهوم كلّی از آن در ذهنش نقش میبندد و بعد یک جملة مترادف آن را در
زبان دیگر -مثالً عربی -بهجاي آن میآورد؛ خواه الفاظ این دو ترجمه با هم مترادف باشند
یا نباشند» (عبدالغنی.)1376 ،
محمد نورالدین كوشهههيده تا با تأوید رباعيات ،آفاق جدیدي را بگشهههاید و رباعيات را
آنگونه كه اح ساس كرده و فهميده ا ست ،بازنوی سی كند .تأثيرپذیري او از رباعيات باعث
شده تا آن را از محدوده داللتهاي لفظی خارج كرده و متناسب با افقهاي ف ري و معنوي
عصهههر جدید بيان كند .وي با گام نهادن در این مسهههير به تغييراتی در ترجمة متن اصهههلی
دستزده است كه از نظر آنتوان برمن از گرایشهاي ریختش نانه محسوب میشود.

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

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

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

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

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

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

در خهههههاك غهههههرور خفتهاند اي سههاقی

رو باده خور و حقي قت از من بشهههنو

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

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

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

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

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

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

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

بی بادد گلر نگ نمی با ید زیهههههههسههههت

این سههبزه كه امروز تماشههاگه ماسههت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الراحلون یَسرقون
مِن الجیوبِ
کلّ أحالمِنا
ویتحدّثون مَعَنا
عن الحیا
کأنَّنا أموات
فانتظرونا یا رفاقُ

شیرواني دنیاني و همکاران | 55

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

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

بهها اللههه رخی اگر تو را فرصههههت هسههههت

می نوش بههه خرّمی كههه این ارخ كهن

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

لِنختَزلْ کالشَقائِقِ کُلَّ أجسادِنا
کؤوساً وأیادی

 | 56پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

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

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

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

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

فردا كه از این دیهههههر فنههههها درگهههههذریم

با هههههفههههت هههههههههزارسههههالگان سربهسریم
(خيام)1367 ،

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

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

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

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

آنجها می و شهههههههههير و انگبين خواههد بود

گر ما می و معشهههوق گزیدیم اه باك

اهههههون عاقهههههبت كهههههار انين خواهد بود
(خيام)1367 ،

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

مههن بههاطههن هههر فههراز و پسههههتههی دانههم

بهها این همههه از دانش خود شهههرمم بههاد

گههر مههرتههبهههههههههه اي وراي مسههههتههی دانههم
(خيام)1367 ،

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

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

در جمع ك مال شهههمع اصه ه حاب شههههدنهد

ره زیهههههن شههب تاریهههههک نبردند برون

گفهههههتند فسهههههههانهاي و در خواب شههدند
(خيام)1367 ،

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

وآنكس كه گ نه ن رد اون زیسهههت بگو

من بههد كنهههم و تو بد م افات دهههههی

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

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

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

وین حرف معمهها نههه تو خوانی و نههه من

هسهههت از پس پرده گفتوگوي من و تو

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

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

بحث و نتيجهگيري
ترجمة منظوم شعر ،كاري بس دشوار و سخت مینماید كه محمد نورالدین با علم و آگاهی
به آن ،قدم در این عرصهههه نهاده و در ترجمة رباعيات خيام در قالب شهههعر نو عربی تالش
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وافري از خود ن شان داده ا ست تا بتواند به متن ا صلی پایبند بماند ،اما با برر سی ترجمة وي
براساس نظریة آنتوان برمن ،هفت گرایش ریخت ش ن را در ترجمة وي شاهد هستيم.
مؤلفة منيقیسههازي از پربسههامدترین مؤلفهها در ترجمة محمد نورالدین اسههت .تغييراتی
كه براساس این مؤلفه شاهد آن هستيم از نوع تغيير نوع جمالت و نوع خياب آنهاست كه
در آن ،نوع جمالت از ا سميه به فعليه و برع س تغيير كرده ا ست .همچنين خياب م ستقيم
به خياب غيرمستقيم تبدید شده است .با توجه به مؤلفة واضح سازي ،محمد نورالدین بدون
توجه به قصد و نيت شاعر از ابهامگویی ،دست به آش ارسازي زده است و مجال ت اپوي
ذهنی مخاطب را از بين برده اسهههت .این در حالی اسهههت كه در اطناب ،كمترین بسهههامد را
داشته است و موارد اطناب مشاهدهشده نتيجه فرآیند منيقیسازي است.
محمد نورالدین كو شيده ا ست تا جمالت خيام را با ظاهري آرا ستهتر و زیباتر جلوه دهد
كه نتيجه كار او به تفاخرگرایی انجاميده اسههت .وي در انتقال تصههویرپردازيها و غناي آوایی
كلمات ضعيف عمد كرده تا جایی كه تصویر بيابان تشنه را جایگزین تصویر حسی و لييف
باغ و گلزار كرده و باعث ت ضعيف كيفی متن شده ا ست و با انتخاب معادلی ضعيفتر براي
كلمات و یا آوردن یک معادل براي اند كلمه باعث تضعيف كمی متن شده است و نتوانسته
بار معنایی و غناي محتوایی شههعر خيام را به طور كامد انتقال دهد و با توجه ن ردن به شههب ة
معنایی زیرمتنی كه شاعر در متن پنهان نموده و در پی آن ا ست تا از طریق آن مفاهيمی اون
بيهودگی دنيا را بيان كند ،باعث تخریب شب ه معنایی زیرمتنی شده ا ست ،اما در سایر موارد
تالش وافري نموده و در انتقال مفهوم كالم خيام موفق بوده است.
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Reflection of the Effect of Slang Components in
Translation (Case Study: The Collection of Stories
"Al-Hob Fawqa Hadabit Al-Haram")
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Abstract
There are many commonalities in translation between language and culture. Folk
words become popular in a certain period and, after a short period, they are
whether forgotten or enter into the colloquial and official language. The use of
slang manifests itself in the form of breaking words, reduction, repetition, change,
heart, increase and decrease of phonemes, colloquial words, prayer, oath, curse,
etc. In the present study, we used the descriptive-analytical method to equate and
localize the components of slang in the field of vocabulary and syntax, i.e. terms,
allusions, homogenization, street and market words, phrases, prayers and curses,
spelling, etc., against each of the Arabic words and expressions. For this purpose,
we chose the famous Arabic author Naguib Mahfouz for the collection of stories
Al-Hob Fawqa Hadabit al-Haram. The results show that regarding the
components in the translation of the collection of stories, "semi-complete
sentences" (due to the abundance of such forms in the original text) and
"displacement of sentence elements" and then more slang expressions and slang
words were used. It is worth mentioning that the component of "oath" (due to its
lack of use in the text of the story) and then the component of omission had a
small amount in translation.

Keywords: Translation, Slang, Components, Story Collection "Al-Hob
Fawqa Hadabit al-Haram".
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مقاله پژوهشی

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

بازتاب جلوة مؤلفه های زبان عامیانه در ترجمه (مطالعة موردی:
مجموعهداستان «الحب فوق هضبة الهرم»)
فاطمه محمدنسب

دامغان ،ایران
استادیار ،گروه مترجمی زبان عربی ،دانشگاه ملی دامغان ،دامغان ،ایران

چکيده
در ترجمه ميان زبان و فرهنگ ،نقاط مشترك بسياري وجود دارد ،اما تفاوت هاي فرهنگی ،گاهی مترجم
را وادار به تغيير در متن اصههلی میكند .كاربرد زبان عاميانه به ش ه د ش ه سههتن واژهها ،تخفيف و ت رار،
ا بدال ،ق لب ،افزایش و كاهش واج واژه ،واژ گان م حاوره اي ،د عا ،سهههوگ ند ،نفرین و ...خود را ن ما یان

فارسی آن ،برابریابی و جایگزین سازي كنيم تا بتوانيم زبان نوشتار را به زبان گفتار شخصيتهاي داستان
نزدیک كنيم و باعث باورپذیري در حقيقتنمایی بيشهههتر آن شهههویم .با ميالعة آثار «نجيب محفوظ»
نویسهههنده نامدار عرب ،مجموعه داسهههتان «الحب فوق هضَََبۀ الهرم» را برگزیدیم؛ زیرا ی ی از بهترین
داسهههتان هایی بود كه با خواندن متن آن دریافتيم می توانيم بسهههياري از مؤلفه هاي زبان عاميانه را همچون

تعابير و واژگان عاميانه بيشتر بهره بردیم .نتایج ه مچنين بيانگر آن است كه از مؤلفه هاي « سوگندواژه» (به
سبب كم كاربرد بودن آن در متن مبدأ) و «حذف» به ميزان اندكی استفاده شد.
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اصههيالحات ،كنایه ،همگونسههازي ،واژگان كواهوبازاري ،دشواژه ،شهه سههته نویسههی و ...در ترجمة
فارسههی آن پياده كنيم .نتایج نشههان می دهد در پيادهسههازي مؤلفهها ي بيان شههده در ترجمه این مجموعه از
«جمله هاي نيمهتمام» (آن هم به سهههبب وجود فراوانی این گونه در متن مبدأ)« ،جابه جایی اركان جمله» و

تاریخ پذیرش1400/01/21 :

میكند .در پژوهش حاضههر كه به روش توصههيفی -تحليلی سههازمان یافته اسههت ،برآنيم تا مؤلفههاي زبان
عاميانه در حوزد واژگان و نحو؛ یعنی اصهههيالحات ،كنا یه ها ،همگونسهههازي ،واژگان كواهو بازاري،
دشواژهها ،دعا و نفرین ،شهه سههتهنویسههی و ...را در برابر هر یک از واژه ها و تعبيرهاي عربی در ترجمة
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مقدمه
ميان زبان و فرهنگ در ترجمه ،نقاط مشترك بسياري وجود دارد .ترجمه تنها عبور از یک
زبان به زبان دیگر نيست ،بل ه ابزاري ميان دو فرهنگ یا دانشهاي گوناگون در دنيا است.
ترجمه ،یک فرآیند زبانی ساده نيست؛ از این رو ،مترجم باید به فهم فرهنگی ژرفی دست
یابد .مترجم هم باید به قواعد زبانشناختی و هم به عناصر فرهنگی توجه داشته باشد .بنابراین،
«ترجمه ،فرآیندي است هدفمند كه هدف آن متن مقصد است؛ به این معنا كه اولویت را به
هدف مترجم حقيقی در زبان و فرهنگ مقصد میدهد» (شاتلورث و كاوي .)2014 ،1از این
رو« ،تفاوت هاي فرهنگی ،مترجم را وادار به تغيير ،حذف و تصرف در متن اصلی میكند؛
زیرا مم ن است در سادهترین موارد با ی دیگر تفاوت داشته باشند» (صيامی.)1386 ،
 .1بيان مسأله
«گویش» ،نوعی خاد از سخن گفتن است كه بسته به اماكن مختلف متفاوت است و «زبان
عاميانه» ،اصيالحی است كه عموماً مردم در كواه و بازار آن را بهكار میبرند .ی ی از مهم
ترین مسائد زبانی كه در سالهاي اخير مورد توجه زبانشناسان قرار گرفته ،ترجمة زبان
عاميانه ،اصيالحات و ایجاد معادلهاي مناسب است .مش د اساسی در تحقيق پيرامون «زبان
عاميانه» ،نبود تعریفی جامع و مانع دربارد این زبان است تا پژوهشگران بر سر آن به توافق
برسند؛ اراكه گاه واژه یا یک تركيب ،نزد شماري از صاحبنظران« ،عاميانه» ،اما در نظر
گروهی دیگر جزء «زبان معيار» و یا حتی «ادبی» است و همين مسأله كار پژوهش در زمينه
زبان عاميانه را دشوار میكند .موضوع دیگر ،فقدان دستوري مدون و جامع به عنوان دستور
زبان عاميانه است كه بر پایه آن بتوان به بررسی نحوي و به ویژه جملهبندي این زبان پرداخت.
بهكار بردن زبان عاميانه در گفتوگوها به درستنمایی داستان و پندار واقعيت در ذهن
خواننده و باورپذیري آن بسيار یاري میرساند .به این سبب بر آن شدیم به منظور
فرهنگسازي ،مؤلفههاي زبان عاميانه؛ یعنی اصيالحات ،كنایهها ،همگونسازي ،واژگان
كواه و بازاري ،دشواژهها ،دعا و نفرین ،ش ستهنویسی و ...را در ترجمه در برابر هر یک
از واژهها و تعبيرهاي عربی معادلسازي كنيم.

1- Shuttleworth, M., & Cowie, M.
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براي تحقق آنچه مدنظر این تحقيق است ،با بررسی آثار نویسند نامدار عرب ،نجيب
محفوظ ،مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم» انتخاب شد .این مجموعه داستان در سال
1994در بيروت ااپ شد و حسين شمسآبادي و مریم آلنجف بهسال  1385در انتشارات
سادات حجازي آن را ترجمه كردند ،اما پژوهشگران این مقاله براي معادلگزینی در برابر
متن عربی از ترجمههاي پيشنهادي خود استفاده كردند ،نه ترجمه مترجمان این كتاب.

 .2پرسشهاي پژوهش
 -1كدامیک از مؤلفههاي زبان عاميانه را میتوان در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق
هضبۀ الهرم» پياده كرد؟
 -2پر كاربردترین و كم كاربردترین این مؤلفهها در ترجمه این مجموعه داستان كدام است؟

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر ميالعهاي توصيفی -تحليلی است كه به ترجمة مؤلفههاي زبان عاميانه در
مقابد متن مبدأ عربی آن میپردازد .شيود پژوهش بدین صورت است كه تالش میشود
مؤلفههاي زبان عاميانه در زبان فارسی در برابر هر یک از واژهها و تعبيرهاي عربی ،برابریابی
و جایگزینسازي شود؛ از این رو ،این مؤلفهها در دو محور واژگانی و نحوي و در قالب
جدول تقسيمبندي میشود.

 .4پيشينۀ پژوهش
تاكنون پژوهشهاي بسياري در زمينة زبان عاميانه صورت پذیرفته ،اما در مجموعه داستان
«الحب فوق هضبۀ الهرم» از نظر مؤلفههاي زبان عاميانه بحثی صورت نگرفته است .در ادامه
به برخی از پژوهشهاي عاميانه صورت گرفته ،اشاره شده است.
نقابی و تاج فيروزه ( )1397در مقالة «بررسی مؤلفههاي زبان عاميانه در داستانهاي جالل
آلاحمد» مؤلفههاي عاميانه را در حوزد واژگان ،تركيبها و عبارات بررسی كرده و به این
نتيجه رسيدهاند كه عبارتهاي كنایی و كواه و بازاري ،سپس اتباع و همگونسازي،
پربسامدترین عناصر عاميانه هستند.

محمدنسب و افضلي | 71

عالمزاده ( )1394در پایاننامة خود با عنوان «بررسی و مقایسة زبان عاميانه در م المات
اهار داستان سووشون ،علویه خانم ،زمين سوخته و خاله بازي» تعابير عاميانه را بررسی
میكند و در پایان هر بخش مقایسهاي بين آثار یاد شده انجام میدهد.

شریلو و هم اران ( )1398در مقالة «بررسی زبان عاميانه و جایگاه تمثيد در آثار داستان-

نویسان زن معاصر با ت يه بر مجموعه داستان حناي سوخته» ضمن بيان این ه زبان عاميانه
داراي دو سيح زیرین و معمول است ،به شرح و توضيح عناصر زبان عاميانه پرداخته و موارد
آن را در داستان حناي سوخته بررسی میكنند.
زندي ( )1388در مقالة «بررسی زبان فرانسه در آثار سلين 1و مش الت مترجمان فارسی
زبان در ترجمة این آثار» بيان میكند در ميان ترجمههاي متون مختلف ،ترجمه آثاري با زبان
و سبک عاميانه با مش الت بيشتري همراه است .او ابتدا دشواريهاي ترجمه این آثار را بيان
كرده و سپس راهبردهایی مناسب را براي ترجمه این آثار پيشنهاد میكند.
شيري و طغيانی ( )1394در مقالة «نيما و زبان عاميانه (بازكاوي كاركردهاي زبان عاميانه
در شعر نيما یوشيج)» معتقدند شناخت عناصر و كاركردهاي زبان عاميانه در شعر شاعران
بزرگی اون نيما یوشيج ،بیتردید به هموارتر شدن راه ادب و فرهنگ ،بسيار كمک میكند.
ایشان عناصر زبان عاميانه در شعر فارسی را بررسیكرده و كاركردهاي زبان عاميانه را در
شعر نيما یوشيج مورد پژوهش قرار میدهند.
نجفیعرب و حسنیرنجبر ( )1394در مقالة «كاربرد زبان معيار و عاميانه در شوهر آهو
خانم از منظر زبان و جنسيت» نتيجه می گيرند كه زبان زنان و مردان در حوزد زبان معيار و
عاميانه ،تفاوتهاي عمده و اساسی دارد .ایشان با بررسی واژهها و تعابير عاميانه ،كنایات و
ضربالمثدهاي عاميانه به این نتيجه رسيدند كه پایين بودن ميزان كاربرد این تعابير ،محافظه-
كارانه بودن زبان را نشان میدهد.

 .5بحث و بررسي
 .1-5ترجمه و فرهنگ
«از ميان مش الت ترجمه ،سهم مش الت فرهنگ از همه بيشتر است« .مفاهيم» در یک
فرهنگ با واژگان تمدن دیگر ميابقت ندارد؛ از این رو ،نه میتوان آن را با واژگان دیگر
1- Celine, L.
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روشنسازي كرد و نه میتوان از خواننده انتظار داشت كه با ماهيت این مفاهيم آشنا باشد.
براي نمونه عادتهاي غذایی ،لباسها ،رسمهاي مذهبی و آیينی یک جامعه براي خوانندد
ترجمه روشن نيست» (لورده.)1994 ،1
لفور ) 1992( 2بر این باور است كه هر متن در زمينة فرهنگی خاد خود ش د میگيرد
و مترجم در این زمينه با االش روبهرو میشود و زمانی كه میبيند یک عنصر از فرهنگ
مبدأ در فرهنگ مقصد معادل ندارد به نااار روشهاي گوناگونی را براي انتقال آن عنصر به
زبان مقصد بهكار میبرد.
«روشی كه مترجم برمیگزیند به مفهوم عنصر فرهنگی موردنظر ،صورت زبانی و روابط
تباینی آن با معادلهاي احتمالی و نيز نقش ارتباطی آن در متن زبان مقصد بستگی دارد»
(عليزاده .)1389 ،پيتر نيومارك )2006( 3مینویسد«:فرهنگ را به روش زنده و جلوههاي خاد
زندگی بشر ،اون وسيلهاي براي بيان میدانم و براي زبان فرهنگ و زبان جهانی تمایز
میگذارم .واژگانی مانند مردن و زندگی كردن ،ستاره ،آیينه ،ميز و ...واژههاي جهانی هستند
كه در ترجمة آنها االشی وجود ندارد ،اما واژگانی همچون بادهاي موسمی هند و كلبة
تابستانه روسيه ،الفاظی هستند كه وارد حيية فرهنگ شدهاند و اگر ميان دو زبان و فرهنگ مبدأ
و مقصد مناسبتی وجود نداشته باشد ،مترجم در رویارویی با آن داار االشی بزرگ میشود».

 .2-5زبان عاميانه
ی ی از تعریفهاي وارد شده از زبان عاميانه این است كه «واژگان و اصيالحات غيررسمی
و غيرمعيار كه معموالً تنها براي افراد یک گروه اجتماعی یا ناحيهاي خاد ،فهم شدنی است»
(ذاكري .)1381 ،مردم كواه و بازار هميشه پدیدآورنده واژگانند .هر یک از واژهها و
تركيبها اگر با ذوق مردمان آن زبان همسویی یابد در ميان اهد زبان رواج مییابد .واژگان
بسياري در ذهن و زبان مردم عامه است كه گاهی در زبان اهد ادب مترادف دارد و گاهی
نيز ندارد (دهخدا .)1361 ،در زمانهاي قدیم در قصهها ،افسانهها و ح ایتها ،زبان عاميانه
یا گفتاري بهكار میرفت .اصلیترین این ویژگیها ،ویژگیهاي ساختاري آنها بود كه واژه
و تعبيرات عاميانه ،اصيالحات ،ضربالمثدها ،ت يهكالمها ،كنایهها و استعارهها و
1- Lederer, M.
2- Lefevere, A.
3- Newmark, P.
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عبارتهاي كوتاه را دربر میگرفت و مهمتر از همه ،ویژگی سادگی آنها بود كه باعث
تفاوت آن از زبان نوشتار یا ادبی میشد (ميرصادقی.)1383 ،
با گذشت زمان ،واژگان و عبارتها در زبانها دگرگون میشود .در این ميان ،واژگان
عاميانه از تغيير بيشتري نسبت به واژگان ادبی یا رسمی برخوردارند؛ گاهی برخی از این
واژهها با تحوالت اقتصادي و اجتماعی و تمدنی از بين می روند و واژگان جدیدي جایگزین
آنها میشود.
زبان عاميانه داراي دو سيح زبانی است؛ سيح زیرین كه به زبان جاهلی ،التی و االهميدانی
پرآوازه است و دیگري ،زبان عاميانه معمول (نجفی )1378 ،كه زبان عاميانه معمول دربرگيرنده
واژهها و اصيالحاتی است كه افراد جامعه در روابط خود بهكار میبرند (همان).
هر یک از دو بافت زبان عاميانه و رسمی ،واژگان خاد خود را دارند؛ زبان عاميانه از
مؤلفههاي گوناگونی تش يد میشود؛ براي نمونه به ش د واژگان ش سته ،ت رار واژه،
افزایش و كاهش واج واژه ،واژگان و عبارتهاي عاميانه ،زبانزدها و كنایهها ،دعا ،سوگند
و نفرین و ...نمایان میشود .ما در این پژوهش با بررسی دقيق متن مجموعه داستان «الحب
فوق هضبۀ الهرم» كوشيدهایم مؤلفه هاي زبان عاميانه را در دو محور واژگانی و نحوي
دستهبندي كنيم.

 .3-5مؤلفههاي زبان عاميانه در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم»
ذوالفقاري ( )1394در كتاب زبان و ادبيات عامة ایران ،عناصر زبان عامه را اهار قسم می
داند -1 :واژگان -2 ،ضربالمثدها -3 ،كنایهها و  -4اصيالحات .تقسيمبنديهاي دیگري
براي این زبان وجود دارد ،اما به گونة كلی ،مؤلفههاي زبان عاميانه در دو محور واژگانی و
نحوي دستهبندي میشود.

 .1-3-5محور واژگاني
 .1-1-3-5واژگان عاميانه و کوچه و بازاري
واژگان عاميانه واژگانی هستند كه در زبان عاميانه كاربرد دارند و در فارسی معيار ،معادلی
دیگر دارند؛ مانند :دم دست ،درهم ،كيپ (انزابینژاد و ثروت« .)1366 ،یک نویسندد مجرب
حتی اگر با زبان و اصيالحات عاميانه بسيار آشنا باشد و با لهجههاي محلی نيز آشنایی داشته
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باشد ،مجاز نيست همه آنچه را میداند در دهان اشخاد داستان بگذارد و به خورد خواننده
دهد .اون خواننده معمولی این اصيالحات را نمیفهمد» (یونسی .)1386 ،برخی از
نمونههاي واژه عاميانه در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم» به شرح جدول
( )1است.
جدول  .1نمونههایي از واژههاي عاميانه در ترجمه مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
فقال بصراحۀ مخیفۀ:

خیلی رک و پوست کنده گفت:

انتظر و ال تضطرب .انّک عنید.

صبر داشته باش و بد به دل راه نده ،تو کلهشقی.

کافاته بعمل شریف مربح

او را به یک کار شرافتمندانه و نانوآبدار پاداش دادم

إنه سبب کا لکی تُقلع عن هذا الداء الوبیل..

همین کافیه برای اینکه از شر این درد بیدرمون جون سالم به
در ببری...

الحّل الکامل

یه راهحل توپ

دفعت الخّلو؟

دیگه قاطی مرغها شدی

لم یبق الّا أن نجرب الجنون

فقط باید بزنیم به سیم آخر

ال شیء فیها یستحقّ الذکر.

چیز خاصی که به درد بخور باشد ،نمیدانم.

هکذاخُلقتُ!ماذا ینقصک؟

ما اینیم دیگه! چی کم داری؟

استیقظت عقب لیلۀ مسّهد
انقض علیه فتبادال ضربات شدید

بعد از کلی شب بیداری و کلنجار رفتن با خودم از خواب بیدار
شدم
به طرف او یورش برد ،با هم دست به یقه شدند و المشنگهای
به پا شد

و المساعد التی جاءت نتیجۀ اللتحاقی بالعمل

آن شندرغاز بخور و نمیر کار جدید من هم گرانی سرسامآور

التهمهما الغالء المتصاعد

قورتش داد.

ما تصوّرت ان یقتلنی ولد مثل رءو !

فکر نمیکردم یه الف بچه مرا به قتل برساند!

انک ماهر فی إختفاء

تو در جیم شدن حرف نداری

السائق لصق السیاره و یقذ بالسباب کالمطر

راننده پشت فرمان میخکوب شد و تگری مرا به باد ناسزا
گرفت.

و قال لنفسه« :أخیراً  ...لن یفلت منی»..

با خود گفت« :باألخره که ...از دستم در نمیره»

إنک تخلط الجدّ بالهزل!

تو شوخی و جدی رو با هم قاطی میکنی!
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 .2-1-3-5واژگان شکسته
«ش ستهنویسی؛ یعنی تحریف واژهها اعم از عاميانه و غيرعاميانه در نوشتار به تقليد از طرز
تلفظ عوام در زبان روزمره» (سودا .)1385 ،ش ستگی جلوههاي گوناگون دارد :كاهش شمار
هجاها ،تغيير تقييع هجایی ،تغيير نوع مصوت ،حذف صامت و ...و در نتيجة آن ،پدیدههاي
گوناگون زبانی به وجود میآید (سميعی .)1378 ،در جدول ( ،)2نمونههایی از ش ستهنویسی
در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .2نمونههایي از شکستهنویسي در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی

ترجمۀ فارسی

ولکنی أرید أن أقدّمه بنفسی.

ولی دلم میخواد خودم او را تحسین کنم.

 -ممنوع.

 -قدغنه.

حذار من المزاح یا زعتر

زعتر ،شوخی بسه

ما لک؟

چت شده؟

جزاک اهلل کل خیر .فقد اعدت خلقی من جدید

خدا خیرت بده ،جان تازهای به من بخشیدی

کفی اهلل الشرّ

خدا روز بد نده

لقد أشعلت النار فی اإلدار !
فقلت بإصرار :الغبار علی الخطۀ.
أعطنی فکر عن منظره.

تو اداره آتیش به پاکردی! (شکستهنویسی در گروههای
قاموسی :آتیش به جای آتش)
با یکدندگی گفتم :این نقشه ،مو الی درزش نمیره.
(قاموسی)
بگو ببینم چه قیافهایه .شکستهنویسی در گروههای
قاموسی :فعل
فکر کنم بهت خبر داده کجا رفته؟ نه اصال ...ولی تأکید

أعتقد أنک أخبرک عن المکان الذی انتقل الیه؟ کال..

کرده که زیاد بهم سر میزنه .شکستهنویسی در گروههای

ولکنه وکّد لی أنه سیمرّ بی کثیراً

دستوری (حرف اضافه) و در گروههای قاموسی (سر
میزنه به جای سرمیزند)

فهتف عیسی فی أسی- :لقد فقدت أمّی عقلها.

عیسی با اندوه فریاد زد :مامانم زده به سرش.

و قال لنفسه« :أخیراً  ...لن یفلت منی».

با خود گفت :باألخره ...از دستم در نمیره

إنه سبب کا لکی تُقلع عن هذا الداء الوبیل.
فرفع حاجبیه الکثیفین و هتف:
 -کیف؟!

همین کافیه برای اینکه از شر این درد بیدرمون جون
سالم به در ببری.
ابروهای پرپشتش را باال داد و فریاد زد :آخه چجوری
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 .3-1-3-5دشواژهها
ی ی دیگر از ویژگیهاي زبان عاميانه بهكار بردن تابوهاي زبانی است .تابوهاي زبانی یا
دشواژهها ،واژهها و اصيالحاتی هستند كه در همه زبانهاي دنيا مفهوم غيرمؤدبانه،
ناخوشایند و ناميلوبی دارند و بيشتر انسانها از بهكارگيري آن به صورت آش ار و مستقيم
خودداري میكنند؛ اراكه بيان آنها از لحاظ فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی نادرست تلقی
میشود« .دشواژهها به دو دسته ركيک و غيرركيک تقسيم میشود؛ برخی از این واژهها،
فحش و ناسزا هستند كه این نوع ،خود نشاندهنده بار منفی فرهنگی است» (نجفی عرب،
 .) 1394براي نمونه باتوجه به عوامد اجتماعی و فرهنگی ،مردان بيشتر از زنان استفاده می
كنند« .حتی انتخاب واژگانی آنها نيز متفاوت است؛ یعنی برخالف مردان كه دشواژههاي
آنان بيشتر مربوط به حوزههاي جنسی -خانوادگی است در مورد زنان این دشواژهها بيشتر
در حوزههایی مانند مرگ ،بيماري ،حاالت روانی-جسمی و خانوادگی مربوط میشود»
(ارباب.)1391 ،
در جدول ( ،)3نمونههایی از دشواژههاي مناسب براي ترجمة مجموعه داستان «الحب
فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .3نمونههایي از دشواژه در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
سکرت علیک اللعنۀ

خاک بر سرت

علیک اللعنۀ

نفرین به تو

لعن اهلل من لقّنک الکذب

گور پدر کسی که به تو دروغ یاد داد

الخائن ابن الخائنۀ

خائن اندر خائن

یا للعیب...

وای چقدر زشت

و اآلخر یقول له :یا لص ،ربّنا یرزقک بنشال.

فرد دیگر به او گفت :ای دزد ،خدا یک جیببر قسمتت کنه.

إذن فلیس لدی اعتذار!  -حیوان

پس دیگه عذرخواهی نمیکنم!  -حیوون

و یقول الباشا لحُرَمه فی غضبه «أنت ظالمۀ ..أنت

پاشا از کوره در رفت و به زنش گفت« :تو زورگویی....تو

عمیاء» فتقول له« :ما أنت اال ثور».

کوری» و زن به او گفت« :تو یک گاو بیشتر نیستی»

أما أبی فقال- :أنتم جیل مجنون..

ولی پدرم گفت :شما نسل دیوونهای هستید
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ادامۀ جدول .3
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
أنت أحمق و هی أیضاً حمقاء

تو کودنی و اونم کودنه

فقالت بحرار  :أرجو أالتتصر بغباء بعد اآلن.

با خشونت گفت :لطفا از این به بعد دیگه اینقدر خلبازی درنیار.

و الشیخ عاشور الکذاب؟ -إنه خنفس الخائن

و شیخ عاشور دروغگو چی؟ -او سوسک خیانتکار انقالب بزرگ

الثور العرابیۀ.

عربه.

اللعنۀ علی شرفک المزعوم!

ای تف به شرف نداشتهات.

أتعبتنی ،اهلل یتعبک

خستهام کردی ،خدا همین بال رو سرت بیاره

یا ابن الثعلب...

ای مکار

أنت خائن!

تو خیانت کردی!

وغد!

ای پست!

أنت لصّ ال أکثر و ال أقلّ

یک کالم ،تو دزدی.

لعن نفسه ..و لعن أشیاء کثیر

خودش را نفرین کرد ...و زمین و زمان را به باد ناسزا گرفت.

 .4-1-3-5سوگندواژهها
«معموالً در جوامعی كه ميان افراد جامعه ،اعتماد متقابد وجود ندارد ،انسان به نااار براي اثبات
صداقت در كالم خود سوگند میخورد .در واقع سوگند خوردن وقتی رخ میدهد كه فرد با
مخاطبی روبهرو شود كه سخن اورا ان ار میكند یا در مورد آن تردید دارد .بروز خشم و شرح
اعتراض و دادخواهی از سوي فردي كه هتک حرمت شده از نظر زبانشناسی با برخی از
پدیدههاي فرازبانی همچون بلندي صدا ،ت ية اغراقآميز روي واژهها و كشيدن مصوتهاي
برخی از واژهها همچون خدا و قرآن همراه است» (بیمن .)1386 ،در جدول ( ،)4نمونههایی از
سوگندواژههاي مناسب براي ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .4نمونههایي از سوگندواژهها در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی

ترجمۀ فارسی

ألیس عندک خبر عن صدیقک؟

از دوستت خبری نداری؟؟

 -أبداً واهلل...

 -نه بخدا...

أقسم لک بشرفک انت!

به جون تو!

أقسم لک بشرفی

به شرافتم قسم!

أقسم لهم علی صدقه.

قسم خورد که راستشو بگه

هذا شأنی .واهلل..

این به خودم مربوطه .به خدا..
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 .5-1-3-5واژگان همگون یا اتباع
«اتباع لفظی بیمعنا است كه به همراه اسم یا صفت میآید و به منظور تأكيد یا گسترش معناي
واژد پيشين یا بيان نوعی مفهوم جنس می آید؛ اگراه گاهی اوقات به تنهایی هم داراي معنا
و مفهوم است و براي ت ميد معناي كلمه اول میآید .داستانهایی كه شخصيتهاي آنها
بيشتر از طبقة عواماند از اتباع سود میبرند .مانند حشر و نشر ،شایسته و بایسته ،كتاب متاب
و( »...احمديگيوي و انوري.)1363 ،
در جدول ( ،)5نمونههایی از واژگان همگون یا اتباع مناسب براي ترجمة مجموعه داستان
«الحب فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .5نمونههایي از اتباع یا واژگان همگون در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی
ولکن ال تبدد قوتک فی ال شی
أصارحک باننی سأعمل ما أراه فی صالحها...

ترجمۀ فارسی
نیرویت را بخاطر هیچ و پوچ هدر نده
رک و پوستکنده بگویم من برای سهام کاری انجام
میدهم که به صالحش باشد.

و کان محمد یلحظ السهام من آنٍ آلنٍ

محمد گاه و بیگاه سهام را ورانداز میکرد.

هل لدیک مال تخفیه عنّا؟

مگه تو پول مولی داری که آن را از ما قایم میکنی؟

تبدو ضئیله جدّا .ال لضاله فی تکوینها

الغر ماغره .نه بخاطر جثه ریزه میزهاش.

و ما اهمیۀ الشکل؟

شکلوشمایلش به چه درد میخوره؟

فقال بحرار

با آبوتاب گفت

طبعا کتمت سری حتی ال أکون حدیث الجاد و الساخر.

رازم را پنهان کردم تا بازیچه هرکسوناکس نشوم.

امّی ارمله تعیش علی منحۀ خیریّه من االوقا

مادرم بیوهزنی است که با ماهیانه بخورونمیر خیریه
اوقاف ،زندگی میکند.

و یدلی برایه فی حماس

با آبوتاب اظهارنظر میکرد.

فاشتعلت األفئد بالقلق و الوجل

دلهای همه مانند سیروسرکه میجوشید.

حوالی العاشره

حولوهوش ساعت 10

و ال یحول ذلک دون خروجهما فی المساء

این بگومگوها مانع از مهمانی رفتنشان نمیشد.

دعنا من هذا کلّه

همه این حرفوحدیثها را ول کن

إنه محترم ابن الدائخۀ

مردیکه ،محترم و گیجهومیجه.

ذهبت الی شقتی ذاهالً

هاجوواج رفتم به آپارتمانم

أصبح البیت کئیباً

خانه سوتوکور شده بود
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 .6-1-3-5تکرار واژه
ت رار داراي بار ادبی است و سبب به وجود آمدن سجع در متن میشود .از انواع ت رار
میتوان به همحروفی ،هم صدایی ،ت رار واژه ،ت رار جمله ،ت رار حروف اضافه و ...اشاره
كرد (داد .)1371 ،ت رار میتواند به صورت قيد یا فعد و یا خود اسم بياید كه نشاندهندد
تأكيد آن واژه است.
در جدول ( ،)6نمونههایی از ت رار و انواع آن براي ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق
هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .6نمونههایي از انواع تکرار در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی

او هیچ قید و بندی را نمیشناسد .کامالً آزاد آزاد

انها ال تعر القیود ،تحیا حیا مطلقۀ

زندگی میکند.

أأنت علی استعداد؟ -فقلت ببساطه :الاستعداد و الخالفه
فقلت بثقه ال حدّ لها :بکلّ تاکید
فتفکرت

فی

قلق

واضح.

تو آمادگیاش را داری؟ با سادگی گفتم :بین بین
با اطمینان کامل گفتم :مطمئنِ مطمئن.

ثم

تمتمت:

با نگرانی کامل اندیشیدم و گفتم :مردم ...مردم...

الناس...الناس...التعلیقات؟

حرفای حاشیهای چی؟

استنتجت ذلک من کلمات رجاء الموجز و من امتعاضها

این را از واژههای بریده بریدهاش و خشم

الدائم.

همیشگیاش فهمیدم

و یذکر االسعار حتی قلت فی ذهول:

آنقدر از قیمتها گفت و گفت که متحیرانه گفتم:

وقلت بصوت المرتفع :ال ...ال ...ال...

داد زدم :نه ...نه...نه...

اظن من االنصا احترام رایها...طبعا...طبعا

فکر میکنم بهتره که به رأی و نظر او نیز احترام
بذاریم ...البته ...البته

هل ...هل یعجز مثلک عن مساعدتی؟

آیا ...آیا فردی مثل تو نمیتونه به من کمک کنه؟

انهم کذابون...کذابون...کذابون.

همشون دروغگو هستنن ...دروغگو ...دروغگو.

و ینظر الی شقیقتی و یقول :النجاح ..النجاح

به خواهرم نگاه میکنه و میگه :پیروزی ..پیروزی
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 .2-3-5محور نحوي
 .1-2-3-5اصطالحات و تعابير عاميانه
زبانشناسان غربی 27 ،اصيالح روي تعبيرهاي اصيالحی نامگذاري كردند؛ از جمله :تعبير
اصيالحی ،تعبير اصيالحی تركيبی ،تركيب اصيالحی غيرتركيبی ،تعبير خالص ،تعبير
مردمی و( ...فتحی یوسف عبدالعاطی« .)2012 ،در زبانشناسی نوین توجه به بررسی معنا تنها
به بررسی واژهها و تحليد معناي لغوي آنها محدود نمیشود ،بل ه از آن فراتر رفته ،بررسی
معناي واژه در ساخت تركيبی آن را نيز دربر میگيرد كه نمونة آن همان تعابير اصيالحی
است» (ابراهيمی .)1433 ،برخی از نمونههایی كه در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق
هضبۀ الهرم» به اصيالحات و تعبيرهاي عاميانه تبدید شده به شرح جدول ( )7است.
جدول  .7اصطالحات و تعبيرهاي عاميانه در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
 ...فاستفحلت الفضیحۀ

 ...گند کار داشت باال میآمد.

و سرعان ما حسبت تکالیف السهر فوجدتها تستهلک

به سرعت هزینه بزم شبنشینی آن شب را حساب -

خمسین قرشاً

کردم .چیزی حدود  50قرش آب میخورد.

ام وجدتنا دون المقام

یا ما را قابل ندونستی!

هو یقذفنی بوابل من الشتائم

او مرا به باد دشنام گرفت.

اهالً محمد بک ...خطو عزیز !

خوشآمدی محمد بک  ...قدمرنجه فرمودی!

وجم الرجل عندما رآه.

مرد هنگامی که او را دید ،سگرمههایش درهم رفت.

و تواعدن علی یوم فی تکتم شدید

و بدون اینکه کسی بویی ببرد با هم قرار گذاشتند

یا فندم هدّده بالقانون فهذا خیر من ان نضطر الی القبض

جناب! به اسم قانون زهرچشمی از او بگیر تا فردا

علیه غداً

مجبور نشویم دستگیرش کنیم

اعتاد االجرام کانّه تحیّۀ الصباح

انگار نافش را با خالفی بریدهاند

انّی اتابع االنباء االفراح فی الفنادق بذهول
هبنا فرضنا إرادتنا فماذا بعد ذلک؟

در مورد جشنهایی در هتل میشنوم که آدم انگشت به
دهان میماند.
فرض کن حرفمان را به کرسی نشاندیم ،خب بعد
چی؟

لم یبق الّا أن نجرب الجنون

تنها کاری که باید بکنیم این است که بزنیم به سیم آخر

و اعتبروا نصیبی دیناً یردّ عند المیسر

هر زمان دست و بالم باز شد ،کمکتان را به عنوان قرض
برمیگردانم
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ادامۀ جدول .7
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
فدفعنی العبث ألن أقول:

شیطنتم گل کرد که بگویم:

ال یحول ذلک دون خروجهما فی المساء نفسه لقضاء

بعد از ظهر همان روز بدون اینکه آب ازآب تکان

سهر معا کزوجین سعیدین

بخورد ،چون دو زوج خوشبخت به قصد شبنشینی از
خانه بیرون رفتند.

لیکن ما یکون

بیخیال ،هر چه بادا باد.

لقد جربنا االرتجال؟

ببینم قبالً بیگدار به آب زدیم؟

و أرهفت الحواس

شش دانگ حواسم را جمع کردم.

تخففت من البقیۀ الباقیۀ من الحیاء فمزّقت أثوابی

باقیمانده شرم و حیا را قورت دادم و به سیم آخر زدم

ما أمهر شقیقته زهیر  ،طاهیۀ ماهر

چقدر خواهرش زهیره مهارت دارد ،یک آشپز به تمام
معنی

 .2-2-3-5کنایه
«كنایه ،ی ی از صورتهاي بيان پوشيده و اسلوب هنري گفتار است» (شفيعیكدكنی،
 .)1372كنایه به معناي بهكار بردن واژهاي به جاي واژه دیگر است كه از صراحت بيان
جلوگيري كند (ابنالمعتز« .)1945 ،كنایهها مانند دیگر عناصر زبان عاميانه ،محصول شرایط
زمان و م ان خود هستند و به همين دليد همچون انسانها داراي تولد و مرگاند .برخی از
آنها با تغيير شرایط زمانی و م انی به فراموشی سپرده میشوند و برخی با شرایط جدید
متولد میشوند» (پارسا.)1384 ،
در جدول ( ،)8نمونههایی از برابریابی كنایی در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق
هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
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جدول  .8برابریابي کنایي در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
اذا جاوزت حدّک فستجدنی شخصا آخر ال یعر

اگر پایت را از گلیمت درازتر کنی ،آن روی سگم باال

الرحمۀ

میآید.

انک تتوهّمین ذلک ألنک دلوعۀ!

تو اینطوری فکر میکنی چون دختر نازکنارنجی
هستی!

فاشتعلت األفئد بالقلق و الوجل

همه نگران بودند و دلشان مثل سیر و سرکه میجوشید.

لقد جربنا االرتجال؟

قبالً بیگدار به آب زدیم؟

کلّما قلت له یمینک اخذ یساره!

میگم نره میگه بدوش ...به هیچ صراطی مستقیم نیست!

اتکلم فی السیاسۀ

در باب سیاست خودی نشان دادم.

اتّفقنا ان احدّثک ولکنّک سبقت!
لم یترک صغیر و ال کبیر
قال إنک تصاحب قوماً لیسوا من أصلک و المستواک!

تصمیم گرفتیم با تو حرف بزنیم ،اما تو دست پیش
گرفتی!
سنگهایشان را واکنده و از ریز و درشت گفته بودند.
گفت با قوم و خویشهایی رفتوآمد داری که وصله
تو نیستن!

فقلت بإصرار :الغبار علی الخطۀ.

با یکدندگی گفتم :این نقشه ،مو الی درزش نمیره.

إنه مطبوع علی اإلجرام...

نافش را با خالفکاری بریدهاند.

وقف شعبان بینهم متهلّل الوجه

شعبان که گونههایش گل انداخته بود ،بین آنها ایستاد.

 .3-2-3-5ضربالمثل
«ضربالمثد ،جمله اي است كوتاه و آهنگين مشتمد بر تشبيه یا مضمون ح يمانه كه به
واسيه روانی و سادگی لفظ و روشنی معنی و ليافت تركيب ،بين عامه مشهور شده و آن را
بدون تغيير یا با تغيير جزیی در گفتار خود بهكار میگيرند» (ذوالفقاري .)1387 ،ضرب
المثدها ،آیينة تمام نماي یک تمدن ،باورها و طرز تف رات ،منش و نوع زندگی جوامع
مختلف بشري است« .مثدهاي بهجا و به اقتضاي سخن و به فراخور حال و مقام ،همواره قاطع
كالم و در ح م حجتی است كه راه اون و ارا را میبندد و از این رو بهجا است كه آن را
ح متهاي تجربی مردم بناميم» (همان).
در جدول ( ،)9نمونههایی از ضربالمثد در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ
الهرم» ارائه شده است.
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جدول  .9ضربالمثل در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
کلهن فی النهایۀ طعام واحد

همۀ آنها سروته یه کرباسند.

العاشق تفضحه أحواله!

رنگ رخسار خبر میدهد از سرّ درون

األخر یراقبه بالصبر
لم نسمع صوت صاحبۀ الشأن
اتحدّی وزیر الداخلیه ان یفعل ذلک!
اسرتی ایضا مصدر همّ لی ال ینقضی
فرق بین النهار و اللیل ،انّه رجل شریف

مرد دیگری با صبر و حوصله زاغ سیاه او را چوب می
زد.
نظر اصل کاری را نشنیدیم؛ علف باید به دهن بزی
شیرین بیاید.
من هم وزیر کشور را به چالش میکشانم که این کار را
انجام بده ،ببینم چند مرده حالجه؟
خانوادهام هم این وسط قوز باالی قوز شدهاند.
بین او و آنچه شنیدهای ،تفاوت از زمین تا آسمان است.
او مرد محترمی است.

 .4-2-3-5جابهجایي ارکان جمله (تقدیم و تأخير)
ی ی از ویژگی هاي نحوي زبان عاميانه ،برهم زدن نظم عادي جمله است« .سازههاي جمله
همچون فاعد ،فعد ،متمم و ادات میتوانند در سيح جمله جابهجا شوند» (فتوحی.)1391 ،
هدف این جابهجایی ،نزدی ی به شيود بيان گفتاري است و سبب ارتباط و پيامرسانی بهتر به
مخاطب میشود .گونههاي جابهجایی عبارتند از :ترجمة فعد در پایان جمله ،جابهجایی
منادي با فعد ،جابهجایی قيد با فعد ،جابهجایی مسند با فعد و. ...
در جدول ( ،)10نمونههایی از گونههاي جابهجایی در ترجمة مجموعه داستان «الحب
فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
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جدول  .10جابهجایي ارکان جمله در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی
لدینا الحب و اإلراد و الحیا التی الترحم األغبیاء.

ترجمۀ فارسی
ما عشق و تمایل و زندگی داریم که رحم نمیکنه به آدمهای
کودن.

فتفکرت فی قلق واضح

با نگرانی کامل رفتم تو فکر.

دعنا من هذا کله

همه این حرفها را ول کن بابا.

جزاک اهلل کل خیر

خدا خیرت بده.

ما اهمیۀ الشکل؟

شکل و شمایل چیه بابا؟

وقف شعبان بینهم

شعبان میانشان ایستاد

ثم أجاب قبل أن أنبس:

ادامۀپیش از آنکه لب بگشایم ،پاسخ داد( :جابهجایی قید با
فعل)

فیم تفکّر یا رؤو ؟

رؤوف کجا سیر میکنی؟
(جابهجایی اسم در اول و آخر)

فسألها بمرار  :هل لدیک مال تخفینه عنا؟

با اوقات تلخی پرسید :ببینم نکنه مالی داری که قایم میکنی
از ما

الحق أنی ماأحببت القانون أبداً.

راستش من اصالً از قانون خوشم نمیاومد.

اسمع یا حضر الضابط

جناب سروان ،گوشکن ببین چی میگم

تهبط النقود بال حساب فی میدان لیبیا

در میدان لیبی ،پول مثل نقلونبات میریزه.

ال تنطق بهذه الکلمۀ یا زعتر

زعتر ،اینطوری حرف نزن دیگه

کان التفاهم بین الرجلین کامالً.

هر دو مرد کامالً با هم همعقیده بودند.

ذهبت الی شقتی ذاهالً

هاجوواج رفتم به آپارتمانم

هیهات ان یظفر احد بالبراء فی ساحۀ هذ

بعید میدانم کسی در فضای این دادگاه تبرئه شود.

المحکمۀ.
إنک تحبه فیما یبدو!

انگار تو دوستش داری!

شکرا...ال تنسی من فضلک!

ممنون ...لطفاً فراموش نکن.

فسلّم رءو بالحکم راضیاً.

رئوف رضایتمندانه به این حکم تن داد.

سترجعین الی بیتک فی الوقت المناسب!

در زمان مناسب به خانهات بر میگردی

محال ان اتقاعس یا نور القمر

نور القمر ،محاله ازت دست بردارم
(جابهجایی منادی)
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 .5-2-3-5حذف
حذف ،شيوهاي در نحو است كه باعث جلوگيري از زیادهگویی در جمالت میشود .گاهی
در جمالت یک متن ،عناصري وجود دارند كه در صورت نبود نيز متن براي خواننده
فهميدنی است و یا از راه اطالعات موجود در بخشهاي مختلف متن به آن دست یابد .در
این مواقع می توان از قاعدد حذف استفاده كرد .نویسنده با این كار باعث جلب توجه و تمركز
خواننده به اطالعات متن میشود و خواندن متن یا داستان لذت بيشتري براي وي به همراه
خواهد داشت.
در جدول ( ،)11نمونههایی از حذف در ترجمة مجموعه داستان «الحب فوق هضبۀ الهرم»
ارائه شده است.
جدول  .11حذف در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی

ترجمۀ فارسی

متزوج؟  -کالً

ازدواج کردهای؟  -اصالً (حذف فعل)

کنت ضابط الجیش؟  -کنت.

افسر ارتش بودی؟  -بودم (حذف اسم)

فسألنی :أأنت سعید؟  -طبعاً.

از من پرسید :تو خوشبختی؟؟  -صددرصد

و لو کانوا من رجال الضرائب؟  -و لوا کانوا..
العمل عمل ،المزاح فیه و هو لمصلحتک..

اگر از مأموران مالیات باشند چه؟  -باشند( ...حذف
عبارت)
کار ،کاره ،شوخی بردار نیست که ،به نفعته (حذف فعل
است)

الجمیع یدرکون لماذا نجیء ،ماأفظع نظرات الموظفین و

همه میدونن برا چی میایم اینجا ،چقد نگاهای این

الخدم!

کارکنان و خدمهها زشته! (حذف است)

إنک تحبّه فیما یبدو؟

اینطور که به نظر میرسد دوستش داری؟  -چراکه نه.

-کیف ال؟

(حذف فعل دوست داشتن)

 .6-2-3-5جملههاي نيمه تمام یا ناتمام (با نشانه سه نقطه «)»...
«انتقال احساس ،فرآیند دو مرحلهاي است كه طی آن گوینده ابتدا عالمت میدهد كه پيامش
حاوي اه احساسی است و سپس نشان میدهد ماهيت آن ايست .براي رسيدن به این
مقصود ،گوینده از عناصر نمادین استفاده میكند .این عناصر باید براي دیگران به اجرا
درآیند تا آنها بتوانند محتواي احساسی را تعبير كنند» (بیمن.)1386 ،
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در جدول ( ،)12نمونههایی از جملههاي نيمهتمام و ناتمام در ترجمة مجموعه داستان
«الحب فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
جدول  .12جملههاي نيمهتمام و ناتمام در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
ترجمۀ فارسی

جملۀ عربی
انت رجل الغریب...

تو مرد تنهایی هستی...

فقلت باستیاء :لیس االمر کذلک...

با آزردگی گفتم :این طوریام که میگی نیس...

ما انت اال مغرض ...ال تسیء بی الظن...

تو از این حرف ،هدف داری ...به من بدگمون نباش...

ثق فی انّنی اعمل لصالحک یا تعیس...

ای بیچاره ،مطمئن باش من به صالح تو کار میکنم.

فقال حمّوده بارتیاب :انی أخمن الدافع وراء ذلک...

حموده با تردید گفت :غلط نکنم یه چیزایی پشت
پردهست.

فتح الباب الخلفی قائال :تفضل...

در عقب را باز کرد و گفت :بفرما...

فقلت بحد  :لست جبانا...

با تندی گفتم :ترسو نیستم...

فاجاب باقتضاب - :فیه ما یکفی...

سریع پاسخ داد - :همین برام بسه...

أالیلزمک

فریجیدیر؟...

معصر ؟...

ریکوردر؟...

مقوّیات .کلّ شیء تحت امرک .و من غیر فلوس...

ببینم فریزر الزم نداری؟ ..آبمیوهگیری ...ضبطصوت...
داروهای تقویتکننده ...همه اینا مال تو .بدون حتی
یک قرون...

 .7-2-3-5جملههاي کوتاه و پيدرپي
معموالً مردم در گفتوگوهاي عادي و روزمرد خود از جملههاي كوتاه و بریدهبریده استفاده
میكنند و كمتر جملههاي نفسگير و طوالنی بهكار میبرند .ی ی از علتهاي اصلی آن،
فهمپذیرتر بودن و تأثيرگذاري بيشتر این جملهها در مقابد جملههاي طوالنی و پيچيده است.
در جدول ( ،)13نمونههایی از جملههاي كوتاه و پیدرپی در ترجمة مجموعه داستان
«الحب فوق هضبۀ الهرم» ارائه شده است.
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جدول  .13جملههاي کوتاه و پيدرپي در ترجمۀ مجموعه داستان «الحب فوق هضبة الهرم»
جملۀ عربی

ترجمۀ فارسی

قبیلۀ من النساء .خاطر تراوده کثیراً و هو ینظر نحوهنّ.

قبیلهای از زنان .به آنها که نگاه میکند ،اندیشههای بسیاری

سفر الغداء معدّ  .مغریۀ للجائع .الصحا و المالعق و

از خاطرش میگذرد .سفرۀ ناهار آماده است .فرد گرسنه را

الشوک و السکاکین.

وسوسه میکند ،بشقاب و قاشق و چنگال و کارد.

انها عذراء ،انه الحب ،انه الجنون ،انت تفهم ما معنی ما

او دوشیزه است ،عشق است ،دیوانگی است ،میفهمی چه

اقول!

میگویم

عندنا أخبار .فتساءل فی توجس:
 -ماذا عندکم؟ بعد االنتهاء من الطعام

یه خبرایی داریم .با دلهره پرسید :چی؟ بعد غذا میگیم.

رأیته فی میدان رمسیس .کان یغادر سیار  .لیس عتریس

او را در میدان رمسیس دیدم .از ماشینی پیاده شد .عتریس

الزمان االول .شخص آخر تماما .ایّ وجاهۀ و ابهّۀ.

گذشته نبود .آدم دیگری شده بود .چه ابهت و مردانگیای.

شککت فیه طویال حتی عرفت مشیته و سمعت صوته.

اول شک کردم تا اینکه راه رفتنش را شناختم و صدایش را

انّه عتریس النّوری.

شنیدم .خودش بود عتریس النوری.

الیسمع صوتا .ال یحسّ بمسّ االرض .و ثمّۀ شعور

صدایی نمیشنود .حتی وجود زمین را حس نمیکند.

عجیب بانعدام الوزن

احساس عجیب بیوزنی او را دربر گرفته است.

لعله أصغر المسارح ،یقع فی نهایۀ الخط ،مرسوم علی هیئۀ

شاید یکی از کوچکترین سنهای نمایش است ،در انتهای

السفینۀ ،تطوّق جانبیه أشجار الیاسمین و الحنّاء و

خط جاده قرار گرفته ،به شکل کشتی طراحی شده و درختان

اللبالب .و تشغل وسطه صفو الکراسی الخیزران.
بهتت المرا  .اصفرّ وجهها .ارتعشت اطرافها.

یاسمن ،حنا و پیچک از هر سو آن را احاطه کردهاند و صف
صندلیهایی از جنس خیزران ،وسط آن را اشغال کردهاند.
زن ماتش برد .رنگ از رخسارش پرید .دست و پایش شروع
به لرزیدن کرد.

إذن فعلیک أن تبلّغها إعجابی ...فقال بأسف- :أمر غریب

پس باید به او بگی که ازش خوشم اومده ...با ابراز تأسف

حقاً!  -مابالید حیلۀ..

گفت - :خیلی عجیبه! پس چارهای نیس.

و رغم حذری ثقل رأسی ،و ناء قلبی بالحزن .و من حسن

و با وجود احتیاط ،سرم سنگین و به قلبم از اندوه فشار آمد.

الحظ أن أحداً لم یهتمّ بأحد ،فلم أضطرّ الی الخروج من

خوشبختانه کسی به کسی نبود و مجبور نبودم از الک سکوتم

صمتی

بیرون بیایم.

بحث و نتيجهگيري
با توجه به پرسش نخست و نمودار ( ،)1این نتایج به دست میآید كه بسياري از این مؤلفهها
را در ترجمه نيز میتوان با ميزان اندك یا بسيار پياده كرد.
* محور واژگانی :با توجه به فراوانی مؤلفه واژههاي عاميانه و كواهوبازاري در این مجموعه
دریافتيم كه بهتر است بسياري از واژگان فصيح عربی را با واژههاي عاميانه در زبان فارسی
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جایگزین كنيم .عالوه بر این ،براي آن ه زبان نوشتار را به زبان گفتار شخصيتهاي داستان
نزدیک كنيم و باعث باورپذیري بيشتر آن شویم ،فرآیندهاي گوناگون آوایی همچون
كاهش ،قلب و ادغام را با نام ش ستهنویسی در ترجمه دخالت دادیم .دشواژه نيز از حجم
قابد توجهی در متن مبدأ برخوردار بود و در متن مقصد نيز تالش شد با توجه به متن از بار
معنایی آن كاسته و یا به آن افزوده شود .واژگان همگون كه براي تأكيد یا گسترش معناي
واژه قبد یا بيان نوعی مفهوم جنس میآید ،زبان داستان را روانتر وخودمانیتر می كند؛
همانگونه كه در برابریابی واژههاي این داستان توانستيم واژگان همگون بسياري بهكار ببریم.
ت رار واژه معموالً به صورت قيد ،فعد و یا اسم میآید كه نشاندهنده تأكيد آن واژه است،
اما ت رار كردن بسيار آن در ترجمه ،سبب اطناب كالم میشود.
* محور نحوي :نقية قوت در متون داستانی این است كه بتوانيم بسياري از جملهها و
تعبيرهاي ساده و غيراصيالحی عربی را با اصيالحات و تعبيرهاي عاميانه ،اصيالحی،
كنایی و ..فارسی جایگزین كنيم كه در این داستان ،ضرب المثد و تعبير كنایی به تعداد
كمتر ،اما نمونه هاي غيراصيالحی بسياري را به اصيالح برابریابی كردیم .همچنين در
برابریابی برخی از جمله ها اينش و نظم عادي اركان جمله را بههم ریختيم؛ یعنی جاي
منادي ،قيد حالت ،زمان ،فعد و ...را به منظور زیباتر شدن نگارش داستان و تأكيد بيشتر و
ایجاد لحن و زبان مناسب با شخصيتها تغيير دادیم .دربارد حذف اجزاي جمله نيز
كوشيدیم در جهت ایجاز و ارتباط سریعتر با مخاطب انجام بدهيم؛ گونههاي حذفی كه
به كار بردیم عبارت بودند از :حذف فعد و اسم و عبارت در جملههاي طوالنی .به سبب
این ه جملههاي نيمه تمام ی ی از اركان زبان عاميانه است ،باید عيناً در ترجمه منتقد شود؛
در متن این مجموعه داستان در پایان بيشتر جملهها عالمت سه نقيه یا همان نشانههاي
شبه زبانی قرار داشت كه در ترجمة عبارتها و جمله هاي عربی همان نشانهها را انتقال
د ادیم .در این داستان بسياري از جمله ها به ش د كوتاه آمده بود كه در ترجمه نيز باید به
ش د كوتاه و بریده بریده آورده شود.
در پاسخ به پرسش دوم؛ در ميان مؤلفههاي زبان عاميانه از «جملههاي نيمه تمام» و
«جابهجایی اركان جمله» و سپس تعابير عاميانه و واژگان عاميانه بيشتر بهره بردیم و مؤلفه
«سوگند واژه» (به سبب كم كاربرد بودن آن در متن داستان) و «حذف» از ميزان اندكی در
ترجمه برخوردار شد.
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Abstract
“Multi-meaningfulness” referring to several meanings of a word is one of the
disputed linguistic principles in the Qur’an, which is divided into two types of
Lexical and Syntactic. Assuming the acceptance of this basis, due to the role
of translation in conveying the message of the Qur’an, how to apply it in
translation becomes important. This research seeks to find the correct way to
apply multi-meaningfulness in the translation of the Qur’an and examine some
translators’ opinions about its acceptance by the descriptive-analytical
method. To translate multi-meaning phrases, several meanings are expressed
with the conjunction “and” in order to avoid distortion and semantic loss by
considering criteria such as non-conflict of meanings with each other and with
definite reasons. Among the translators under review, Meshkini and Makarem
have specified the acceptance of “Multi- meaningfulness” as well as Rezaei
has applied this basis with different ranges and methods in translation. Safavi
does not accept “Multi-meaningfulness” based on Al-Mizan, as well as
Moezzi and Fouladvand have never stated several meanings in the translation
of a phrase.
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مقاله پژوهشی

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

واکاوی چندمعنایی واژگانی و نحوی در ترجمههای معاصر
قرآن کریم
آسیه ذوعلم


دانشیار ،گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکيده

اون عدم تعارض معانی با ی دیگر و با دالید قيعی ،اند معنا با حرف ربط «و» بيان میشود .از ميان مترجمان
مورد بررسی ،مش ينی و م ارم كه به پذیرش اندمعنایی تصریح كردهاند و نيز رضایی ،این مبنا را با گسترهها
و شيوههاي متفاوتی در ترجمه كردهاند .صفوي كه براساس الميزان اندمعنایی را نمیپذیرد و معزّي و
فوالدوند ،هيچگاه در ترجمة یک عبارت اند معنا بيان ن ردهاند.
کليدواژهها :قرآن ،ترجمه ،چندمعنایی واژگانی ،چندمعنایی نحوی.

تاریخ پذیرش1400/01/25 :

اندمعنایی بهمعناي ارادد همزمان اند معنا از لفظ واحد ،ی ی از مبانی زبانشناختی مورد اختالف در قرآن
است كه به دو نوع واژگانی و نحوي تقسيم میشود .با فرض پذیرش این مبنا ،بهدليد نقش ترجمه در ابالغ
پيام قرآن ،اگونگی اعمال آن در ترجمه اهميت مییابد .این پژوهش درصدد است با روش توصيفی-
تحليلی ،عالوه بر یافتن شيود درست اعمال اندمعنایی در ترجمة قرآن ،دیدگاه برخی مترجمان را در این
موضوع بررسی كند .براي ترجمة عبارات اندمعنا بهمنظور پرهيز از كژتابی و ریزش معنا با لحاظ معيارهایی
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مقدمه
ی ی از مبانی زبانشناختی مورد اختالف در مورد قرآن« ،اند معنایی» بهمعناي ارادد همزمان
اند معنا از لفظ واحد است .نظریة اندمعنایی كه خاستگاه اوليّة آن اصول فقه بوده و سپس
به تفسير قرآن نيز راه یافته است ،موافقان و مخالفانی دارد و بعضی تنها با شرایيی آن را
پذیرفتهاند .از جمله دالید موافقان ،استفادد قرآن از همة ظرفيتهاي زبان و نيز وجود روایاتی
در تأیيد آن است .از دالید مخالفان نيز میتوان به عدم ظهور اند معنا در یک لفظ از لحاظ
اصولی و عدم كاربرد عرفی این پدیده اشاره كرد (جواهري.)1397 ،
به دليد نقش ترجمة قرآن در انتقال پيام آن ،اگونگی ترجمة عبارات اندمعنا در قرآن
اهميت مییابد .بر این اساس ،جستار حاضر تالش میكند با روش توصيفی -تحليلی به این
پرسشها پاسخ گوید كه «بر مبناي پذیرش نظریة اندمعنایی ،روش ترجمة عبارات اندمعنا
در قرآن ايست؟»« ،انواع ترجمه اه تفاوتی در بازتاب انواع اندمعنایی دارند؟» و «دیدگاه
مترجمان مورد بررسی در پژوهش در موضوع اندمعنایی در قرآن ايست؟»
در این پژوهش نمایندگانی از روشهاي ترجمه 1در دورد معاصر گزینش شده است؛ از
روش تحتاللفظی ترجمة معزّي ،وفادار ترجمة فوالدوند ،معنایی ترجمة م ارم ،آزاد ترجمة
صفوي و تفسيري ترجمة مش ينی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند .اما گاهی بهدليد
خروج ترجمههاي نام برده از روش غالب خود و یا بهمنظور بيان ن تهاي از ترجمة مترجمان
دیگر مانند رضایی یا گرمارودي نيز استفاده شده است .ترجمههاي م ارم و مش ينی بهدليد
بيان موضع خود در مورد اندمعنایی در تأليفهایشان و ترجمة آزاد صفوي (براساس
الميزان) بهدليد بازتاب مبناي عالمه طباطبائی مورد توجه قرار گرفتهاند .گزینش سایر
مترجمان بهدليد شهرت آن ها در جامعة علمی است و از آنان اثري مبنی بر بيان موضع در
مورد اندمعنایی یافت نشد .انتخاب نمونهها از ميان مواردي كه مفسران و مترجمان معانی
مختلفی براي آنها بيان كردهاند و این معانی با احراز شرایط میتوانسته مصداق اندمعنایی
به حساب آید -به گونهاي كه انواع اندمعنایی را پوشش دهد -صورت گرفته است.

 -1روشهاي ترجمه به پنج دسهههته تقسهههيم میشهههود :تحتاللفظی (اولویتبخشهههی به قالب زبانی متن اصهههلی) ،وفادار
(امانتداري در قالب زبانی دو متن اصههلی و مقصههد) ،معنایی (تماید به سههاختارهاي متن مقصههد) ،آزاد (تيابق كامد با
ادبيات متن مقصد) و تفسيري (بيان دیدگاههاي تفسيري ضمن ترجمه) (جواهري.)1397 ،
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 .1پيشينه پژوهش
«اند معنایی در قرآن» عنوانی است كه در بسياري از پژوهشهاي انجام شده در حوزد قرآن
كریم به اشم میخورد .این اصيالح داراي دو معناي متفاوتِ «اند معنا داشتن یک لفظ»
و «استعمال لفظ در بيش از یک معنا» یا به عبارتی ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ است.

1

بنابراین ،الزم است معنی این اصيالح در پژوهش حاضر و رابية آن با پژوهشهاي نامبرده
مشخص شود.
بيشتر آثار در موضوع بررسی اندمعنایی در ترجمة قرآن ،اندمعنایی را نه بهمعناي
«استعمال لفظ در بيش از یک معنا» كه با مفهوم «اند معنا داشتن یک لفظ» مورد بررسی
قرار دادهاند .از آن جمله میتوان به مقالههاي «بررسی اندمعنایی واژد روح در ترجمههاي
قرآن كریم» (حسينی و دیگران« ،)1394 ،اندمعنایی در قرآن كریم ،ميالعة موردي ترجمة
واژد فتنه» (رضوانی و قنسولی« ،)1390 ،نگرشی به نظام اندمعنایی در قرآن كریم» (نهيرات
و محمدیان )1392 ،و پایاننامة «بررسی ترجمههاي لغات اندمعناي قرآن كریم و مقایسة
كار مترجمان عرب در مقابد غير عرب» (سردشتی )1395 ،اشاره كرد .موارد نامبرده با وجود
دارا بودن تشابه اسمی با موضوع پژوهش حاضر ،عمالً داراي موضوعی متفاوت هستند و
هيچیک متعرض به موضوع پژوهش حاضر نشدهاند .مقالة «وجود ابهام صرفی در زبان عربی
و تأثير آن بر ترجمة قرآن كریم» (نظري )1394 ،به «اندمعنایی صيغی» در ترجمهها پرداخته
است ،اما تأكيد این مقاله بر ایجاد ابهام در ترجمه بهسبب ساختارهاي زبان عربی و رفع آن با
قرائن زبانی و غير زبانی است.
از مهمترین آثار در موضوع اندمعنایی (به معناي استعمال لفظ در بيش از یک معنا) در
قرآن ،كتاب «اند معنایی در قرآن كریم» (طيّبحسينی )1388 ،است كه به تفصيد به بررسی
مبانی این موضوع ،تاریخچه و ابعاد آن میپردازد .در ميان مقاالت ،اندمعنایی با روی رد
جواز «استعمال لفظ در بيش از یک معنا» تنها در مقالة «واژگان اندمعنا و اهميت آن در
ترجمه قرآن كریم» (شهبازي و شهبازي )1393 ،مورد توجه قرار گرفته كه در آن بدون
پيشنهاد شيوهاي براي ترجمة عبارات اندمعنا ،تنها به اندمعنایی در سيح واژه پرداخته شده
است.

 -1در ادامة پژوهش به طور مبسوط به این موضوع پرداخته خواهد شد.
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نوآوري این پژوهش عالوه بر ارائة تقسيمبندي دقيقتر از انواع اندمعنایی و پرداختن به
اندمعنایی نحوي یا ساختاري در ترجمههاي قرآن ،معرفی بهترین شيود ترجمه ،بررسی انواع
ترجمه در رویارویی با این پدیده و نيز شناخت مبناي مترجمان از این جهت است.

 .2مباني و مفاهيم نظري پژوهش
«اندمعنایی» اصيالحاً در اند معناي مختلف كاربرد دارد .در یک معنا ،اصيالح
اندمعنایی 1هنگامی بهكار میرود كه یک واحد زبانی (مانند واژه یا جمله) از اند معنا
برخوردار باشد (صفوي .)1395 ،این اصيالح در مورد واژگان ،زمانی بهكار میرود كه این
اند معنا با هم ارتباط معنایی داشته باشند (افراشی .)1395 ،نوع دیگري از اند معنا داشتن
واژه كه پدیدد همآوا -همنویسی است به معناي یک ش د نوشته شدن اند واژه بدون هيچ
ارتباط معنایی است (صفوي )1395 ،كه آن را «همنامی» 2نيز میخوانند (افراشی.)1395 ،
عالوه بر این ،در علم الفاظ از اصيالح «اشتراك لفظی» تعاریف مختلفی ارائه شده كه بعضاً
مشابه تعریف همنامی است (ن.ك :طيّبحسينی )1395 ،و در كنار آن با زاویه دیدي دیگر،
اصيالح «اشتراك معنوي» بهمعناي «وجود یک مفهوم مشترك در كاربردهاي یک واژه»
است (همان) .پدیدد اندمعنایی هماكنون در مباحث معنیشناسی شناختی مورد بررسی قرار
میگيرد (ن .ك :افراشی.)1395 ،
ی ی از عوامد اند معنا داشتنِ واژگان ،وجود یک وزن براي اند مفهوم یا اندمعنایی
صيغی است (ن .ك :نظري .)1394 ،بهعنوان مثال ،در زبان عربی بهكارگيري وزنهاي مَفعَد
و مَفعِد براي ظرف زمان ،ظرف م ان و مصدر ميمی سبب ایجاد اندمعنا براي یک واژه
میشود.
اند معنا داشتن ،عالوه بر ام ان وقوع ميان انواع واژگان در حوزد تركيبها نيز سبب
پيدایش اندمعنایی نحوي یا ساختاري میشود كه ابن فارس براي اولين بار بر آن تأكيد و
نمونههایی را بيان كرده است (ابن فارس ،بیتا).
اصيالح دیگر اندمعنایی- 3كه در این پژوهش نيز مورد استفاده است -نه تنها وجود اند
معنا براي یک لفظ ،بل ه «ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ» را نشان میدهد .به این معنا كه
1- Polysemy
2- Homonymy
3- Multi- Meaningfulness
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گوینده بهصورت همزمان ،اند معناي مختلف قابد برداشت از لفظ را اراده كرده است .با این
تعریف ،اندمعنایی واژگانی ،ارادد همزمان اند معنا از یک واژه و اندمعنایی نحوي یا
ساختاري ،ارادد همزمان اند معنا از یک عبارت با توجه به تغيير جایگاه نحوي واژگان ،بدون
تفاوت در معناي تکواژههاست .اندمعنایی به این معنا ،ی ی از مباحث الفاظ در علم اصول فقه
است كه با عنوان «حمد لفظ مشترك بر همة معانیاش» و یا «استعمال لفظ در بيش از یک معنا»،
ذید بحث اشتراك در لغت بررسی شده است (طيّبحسينی.)1395 ،
ارادد همزمان اند معنا از یک لفظ نيز مانند بسياري از مباحث در طول زمان ت ميد و
جنبههاي مختلفی از آن بررسی شده است .در ميان شيعيان ،نخستين اظهارنظرها در مورد این
پدیده در قرآن از سيد مرتضی و شيخ طوسی است كه ام ان وقوع آن را میپذیرند (علم
الهدي 1363 ،و طوسی .)1417 ،زركشی در اهد سنت و صاحب معالم در شيعه اقوال مختلف
را در اندمعنایی بررسی كرده و آن را پذیرفتهاند (زركشی 1414 ،و العاملی ،بیتا) .از جمله
علماي پذیرندد این مبنا از معاصران آیات عظام خویی ،صدر ،امام خمينی و شبّر؛ از مفسّران
صاحب تأليف اصولی ،مانند سيد مرتضی ،طوسی و م ارمشيرازي در شيعه و فخررازي و
بيضاوي در اهد سنّت ،همه بجز فخررازي ،دانشمندان نحويِ داراي تأليف در اعراب القرآن
و نيز بيشتر مفسران عرفانی را میتوان ذكر نمود (طيّبحسينی .)1395 ،از جمله كسانی كه
اندمعنایی در قرآن را نمی پذیرند آخوند خراسانی و عالمه طباطبایی هستند (آخوند
خراسانی ،بیتا و طباطبائی.)1390 ،
دالید و شواهد موافقان وقوع اندمعنایی در قرآن عبارتاند از :اند معنا داشتن برخی
واژگان ،رخداد اندمعنایی در ادبيات عربی (م ارم ،)1428 ،وجود معانی باطنی براي قرآن
(همان) ،وجود روایات تفسيري مؤید اندمعنایی (مش ينی ،)1396 ،قدرت ميلقة خداوند و
ح مت او (جواديآملی ،)1378 ،ویژگیهاي انواع مخاطبان قرآن شامد معصومان عليهمالسالم
بهعنوان مخاطبان اصيد (همان) ،مردم عصر نزول و همة مردم زمانها و م انهاي مختلف و نيز
ویژگیهاي متن م توب در متغيّر بودن م ان وقف و ابتدا (طيّبحسينی.)1395 ،

 .3چگونگي ترجمه قرآن بر مبناي چند معنایي
گسترش مخاطبان ترجمة قرآن به طيف وسيعی از افراد ،اهميت پرداختن به مباحث تفسيري
در ترجمه را نشان میدهد .پذیرش ام ان وقوع اندمعنایی در قرآن ،الزم است شرایط و
محدودیتهاي آن و نيز نحود اجراي آن در ترجمه مشخص شود.
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 .1-3شرایط ترجمۀ عبارات بهصورت چند معنا
شرایط پذیرش وقوع اندمعنایی در عبارات قرآنی 1شامد عدم تعارض معانی با دالید عقلی
و نقلی (اعم از مبانی اعتقادي ،كالمی و یا اح ام مسلّم فقهی) ،عدم تعارض اند معنا با هم
(جواهري ،)1397 ،توجه به معانی واژگان در زمان نزول قرآن (همان) و نيز توجه به همنشينان
واژگان مشترك لفظی ،جهت گزینش معنا است .نمونهاي از تعارض معنا با دالید قيعی،
معناي «به پروردگار خود نگاه میكند» براي عبارت «الی ربّها ناظر » است كه مستلزم تشبيه
و تجسيم است .شرط عدم تعارض اند معنا با هم ،سبب میشود از دو معناي طُهر و حيض

براي «قرء» در عبارت ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَالثَۀَ قُرُوء﴾ 2كه منجر به دو ح م
فقهی متعارض میشود (طبرسی )1372 ،تنها ی ی صحيح باشد .توجه به همنشينی نجم با

هدایت در عبارت ﴿والنجم هم یهتدون﴾ 3نيز مانع پذیرش معناي بوته یا گياه براي «نجم»

است.
برخی پژوهشگران ميابقت معانی بيان شده با سياق و نيز شأن نزول را الزم میشمرند .به
عنوان مثال ،برخی وجود سبب نزولِ مغایر با معناي برداشتی را مانعی تاریخی براي پذیرش
آن میدانند (ن .ك :جواهري .)1397 ،بعضی نيز بهطور صریح یا ضمنی ،سياق یا سبب نزول
را شرط پذیرش معناي برداشتی از عبارات قرآنی نمیدانند (ن .ك :اسعدي ،و طيّبحسينی،
 .)1395روایاتِ بيانگر معنایی متفاوت با سياق یا سبب نزول از آیات ،قرینهاي مؤیّد پذیرش
دیدگاه اخير است.

 .2-3روش پيشنهادي براي ترجمۀ عبارات چند معنا
در ترجمة عبارات اندمعنا ،پرهيز از كژتابی به معناي «ابهام» 4یا برداشت بيش از یک معنا از
یک عبارت (خرمشاهی )1384 ،ضروري است .بالغت قرآن مستلزم عدم «ابهام» در آن است
و تنها اندمعنایی از نوع «ایهام» پذیرفتنی است« .ابهام» ،وقوع اندمعنایی بدون قصد گوینده

 -1برخی پژوهشهههگران اجماالً عدم وجود مانع عقلی ،عرفی یا تاریخی را شهههرط پذیرش اند معنا براي عبارت قرآنی
دانستهاند (جواهري.)1397 ،
 -2سورد بقره ،آیة 228
 -3سورد نحد ،آیة 16
4- Ambiguity
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است ،اما اگر عمدي باشد« ،ایهام» 1ناميده میشود (صفوي )1395 ،كه معنایی مثبت دارد
(خرمشاهی .)1384 ،ترجمة عبارات داراي ایهام در قرآن بهصورت یک عبارت اندمعنا به
نيت وفاداري در انتقال معنا از یک طرف سبب ایجاد شبهة «ابهام» در متن قرآن و از طرف
دیگر ،سبب سردرگمی خواننده در درك معنا میشود و ازاینرو صحيح نيست.
بيان همة معانی پذیرفته شده بر پایة جلوگيريِ حتیاالم ان از «ریزش معنا» 2،نشانگر توجه
مترجم به معانی مختلف و عدم غفلت او از انتقال كامد معناست .شيود پيشنهادي این پژوهش
براي ترجمه در صورت عدم ترجيح سياقی آنها ،بيان اند معنا با حرف ربط «و» است .در
صورت ترجيح سياقی یک معنا ،پيشنهاد می شود ابتدا آن معنا بيان و سپس معناي دیگر با
حرف ربط «و» در دوكمان ذكر شود.

 .4بررسي نمونههایي از انواع ترجمۀ قرآن با توجه به چند معنایي
اندمعنایی واژگانی و نحوي در ترجمهها بهصورتهاي متفاوتی بازتاب یافته است .با بررسی
ترجمه ها ،مبناي مترجمان در این موضوع و نيز ارتباط نوع ترجمه با اگونگی بازتاب
اندمعنایی مشخص میشود.

 .1-4چند معنایي واژگاني در ترجمههاي قرآن
اندمعنایی در سيح واژه را میتوان به اند گونه تقسيم كرد .در این بخش بازتاب برخی
گونههاي اندمعنایی واژگانی در ترجمهها بررسی میشود.

 .1-1-4چندمعنایي ریشه
گاهی ریشة یک واژه ،داراي اند معناي متفاوت است 3.در اینجا یک نمونة قرآنی بررسی
می شود:
﴿وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِ َتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ یَعْقُوبَ﴾

4

1- Amphiboly
« -2ریزش معنا» اصههيالحی اسههت كه كتاب روششههناسههی ترجمة قرآن براي عدم انتقال كامد معناي مراد خداوند در
ترجمة قرآن و محدود شدن معارف قرآن به برداشت مترجم بهكار برده است (جواهري)1397 ،
 -3گاهی مم ن است این اند معنا در اصد با ی دیگر مرتبط باشند ،اما ارتباط آنها در زمان حاضر واضح نيست
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براي واژد «ضحک» دو معنا ذكر شده است :خندیدن ،یا عادت زنانه (ن .ك :ازهري،
 .)1421برخی مفسران با معنا كردن ضحک به خنده ،معناي عبارت را شادي همسر ابراهيم
(ع) پس از علم به فرشته بودن ميهمانان و سپس بشارت او به فرزنددار شدن دانستهاند
(فخررازي .)1420 ،در این معنا « » در «فضحکت» نشانگر تفریع است و در «فبشّرناها» تنها
تأخّر زمانی را نشان می دهد .برخی نيز ضحک را به معناي حائض شدن همسر ابراهيم (ع) و
مقدّمة پذیرش بشارت فرزنددار شدن به او ذكر كردهاند (طباطبایی .)1390 ،در این معنا» « ،
در «فضحکت» تنها تأخر زمانی را نشان میدهد؛ اما در «فبشّرناها» نشانگر تفریع است.
ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :و زنش ایستاده بود پس خندید پس مژده دادیمش به اسحق و از پس اسحق یعقوب
(تحتاللفظی).
فوالدوند :و زن او ایستاده بود .خندید .پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به یعقوب مژده
دادیم (وفادار).
رضایی :و زن او ایستاده بود ،و خندید (و عادت ماهيانه شد)؛ و وى را به اسحاق مژده دادیم،
و (نيز) بعد از اسحاق به یعقوب (مژده دادیم)( .وفادار)
م ارم :و همسرش ایستاده بود( ،از خوشحالى) خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق ،و بعد از
او یعقوب دادیم (معنایی).
صفوي :در این هنگام همسر ابراهيم كه آنجا ایستاده بود و این ماجرا را نظاره مىكرد ،عادت
ماهانه دید ،پس او را به اسحاق و از پى اسحاق به فرزند وى یعقوب نوید دادیم (آزاد).
مش ينی :و زن او ایستاده بود پس (براى آن ه مهمانهاى مرموز فرشته درآمدند) از شادى
بخندید و (در مقدمه مژده فرزند بهنحو اعجاز) حایض شد ،پس او را به (پسرى بهنام) اسحاق
و پشت سر اسحاق به (نوهاى بهنام) یعقوب بشارت دادیم (تفسيري).
مش ينی و رضایی دو معنا براي ضحک با حرف ربط «و» بيان كردهاند .م ارم شيرازي
كه در ترجمه تنها معناي خندیدن را ذكر كرده در تفسير نمونه دليد این امر را عدم
بهكارگيري این فعد با معناي دوم براي انسان و عدم همخوانی تعجب از فرزنددار شدن با
این معنا میداند (م ارم .)1371 ،معزّي و فوالدوند تنها معناي خندیدن و صفوي تنها معناي
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حائض شدن را بيان كردهاند .در صورت پذیرفتن دومعنایی ضحک در آیه -با توجه به
ترجيح وجود توضيح كوتاه تفسيري -ترجمة پيشنهادي انين است:
«و زن او ایستاده بود پس (از شادي) خندید .حائض شد؛ پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق
به یعقوب مژده دادیم».

 .2-1-4چندمعنایي واژه در کاربرد
در اینگونه اندمعنایی ،واژه براساس معناي ریشة آن ،معنایی ثانوي نيز یافته است.
﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکَّى﴾

1

لغتشناسان «تزکّی» را از ریشة «زکی» (ابن فارس )1404 ،یا «زکو» (فراهيدي )1409 ،و
هر دو ریشه را بهمعناي صالح ،طهارت و زیاد شدن دانستهاند (همان) كه ارتباط این معانی با
هم قابد بررسی است .براساس آنها «زكات مال» را به معناي تيهير آن (فراهيدي )1409 ،یا
موجب بركت آن (راغب اصفهانی )1412 ،برشمردهاند .تزکّی را نيز به معناي تصدّق (صدقه
دادن) ذكر كردهاند (ابن منظور.)1414 ،
ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :همانا رستگار شد آن ه پاكى جست (تحتاللفظی).
رضایی :بهیقين رستگار شد كسى كه [پاك گردید و] رشد یافت (وفادار).
م ارم :بهیقين كسى كه پاكى جست (و خود را تزكيه كرد) ،رستگار شد (وفادار).
فوالدوند :رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد (معنایی).
صفوي :قيعاً نيکبخت شد كسى كه خود را از پليدىها و وابستگىهاى مادى پاك
ساخت (آزاد).
مش ينی :حقّا كه رستگار شد كسى كه خود را (از عقاید فاسد و رذاید اخالق و عمدهاى
زشت) پاك كرد و رشد بخشيد و زكات داد (تفسيري).
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م ارم در ترجمه ،معناي پاكی جستن و تزكيه را براي «تزكّی» بيان كرده است .وي در
تفسير با بيان روایاتی كه آیه را پرداخت زكات فيره معنا كردهاند ،آن را مصداقی از تزكيه
با معناي وسيع آن برشمرده (م ارم )1371 ،و بهنظر میرسد «تزکّی» را مشترك معنوي دانسته
است.
بيشتر مترجمان معناي «تزکّی» را پاك كردن نفس یا پاكی جستن دانستهاند .رضایی دو
معناي پاك شدن و رشد یافتن را بيان و معناي رشد یافتن را ترجيح داده است .مش ينی ،سه
معنا در عرض هم براي تزكّی ذكر كرده :پاك كردن خود ،رشد یافتن و زكات دادن.
با توجه به معناي اثرپذیري (مياوعه) باب تفعّد ،معناي لغوي «تزکّی»« ،پاك شدن» یا
«رشد یافتن» است .براساس این دو معنا ،تزکّی را دادن زكات نيز معنا كردهاند ،اما لحاظ آن
همراه با دو معناي بيان شده -به منظور بيان مراد گوینده -مصداق ارادد اند معنا از یک لفظ
است .عالوه بر این ،از آنجا كه سورد اعلی ،م ّی و سياق آن اخالقی و نه بيان اح ام است،
معناي «پرداخت زكات فيره» ،برداشتی خارج از سياق از آیه و براساس روایات است.
برایناساس ترجمة پيشنهادي انين است:
«حقّا كه رستگار شد كسى كه پاك گردید و رشد یافت (و زكات فيره پرداخت كرد)».

 .3-1-4چندمعنایي صيغي
در زبان عربی گاه تشابه وزنی اند صيغه ،سبب اشتراك واژه در اند معنا میشود (ن .ك:
نظري.)1394 ،
﴿وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾

1

«سجد» (ریشة واژد مساجد) بهمعناي سجده كردن است و ازآنجاكه وزن «مَفعِد» در سه
معناي ظرف م ان ،ظرف زمان و مصدر ميمی مشترك است ،واژد مساجد میتواند داراي
اند معنا باشد .در معناي ظرف م ان براي مسجد نيز دو معناي عبادتگاه و موضع سجده در
بدن قابد تصور است.

 -1سورد جن ،آیة 18
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ترجمههاي از این آیه عبارتاند از:
معزّي :و آن ه سجدهگاهها از آن خدا است پس نخوانيد با خدا كسى را (تحتاللفظی).
فوالدوند :و مساجد ویژه خداست ،پس هيچ كس را با خدا مخوانيد (وفادار)
م ارم :و این ه مساجد از آن خداست ،پس هيچ كس را با خدا نخوانيد (وفادار).
صفوي :و به من وحى شده است كه اعضاى هفتگانه سجده از آن خداست؛ پس با آنها
تنها او را عبادت كنيد و با وجود خدا كسى را نپرستيد (براى هيچكس جز او سجده ن نيد)
(آزاد)
مش ينی :و این ه مساجد از آن خداست (سجدههاى بهقصد عبادت ،اوقات نمازها از مجموع
هر وقتى بهمقدار انجام نماز آن ،مسجدها جميعاً و هفت عضو بدن انسان كه باید وقت سجده
به زمين برسد ،همه از آن اوست) پس احدى را با خداوند (بهعنوان پرستش) مخوانيد
(تفسيري).
معزّي «مساجد» را سجدهگاه معنا كرده و صفوي بهتبعيّت از الميزان كه با توجه به روایت
امام جواد (ع) ،آن را اعضاي هفتگانة سجده دانسته (طباطبائی )1390 ،همين معنا را بيان
كرده است .ذكر واژد مساجد بدون ترجمه (م ارم و فوالدوند) درصورتیكه بهمنظور
دربرگرفتن همة معانی باشد ،مصداق كژتابی است .همچنين مساجد در زبان فارسی جمع
مسجد بهمعناي عبادتگاه است و مخاطب فارسیزبان تنها همين معنا را دریافت میكند.
م ارم در تفسير نمونه از ميان سه معناي عبادتگاهها (معابد) ،مواضع سجده در بدن و
سجده كردن براي «مساجد» ،اولی را درست میداند ،معناي دوم را از باب توسعه در معنا
بعيد نمیشمرد و معناي سوم را خالف ظاهر میداند (م ارم .)1371 ،مش ينی عالوه بر
پذیرش این سه ،معناي دیگر «اوقات نماز» را نيز ذكر میكند .با توجه به این ه مسجد بهمعناي
فعد ،محد یا زمان عبادت بهمعناي سياقی آیه نزدیکتر است ،معناي «مواضع سجده» براي
این واژه ،معنایی ثانوي برداشتی از روایات است.
با پذیرش این معانی ،ترجمة پيشنهادي انين است:
«و اینكه سجده كردنها ،اوقات نماز و عبادتگاهها (و مواضع سجده در بدن) از آن خداست؛
پس احدى را با خداوند (بهپرستش) مخوانيد».
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 .4-1-4چند مصداق از یک معنا
درصورتیكه عبارتی با یک معنا شامد مصادیق متعدد شود ،اندمعنا بهحساب نمیآید و
بنابراین نيازي به ذكر آن در ترجمههاي غيرتفسيري نيست.
﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکینِ
وَ ابْنِ السَّبیلِ کَیْ ال یَکُونَ دُولَۀً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ «وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا» ﴾ ...

1

ترجمهها از این عبارت آیه بيان شده انين است:
معزّي :آنچه داد به شما پيمبر پس بگيریدش و آنچه بازداشت شما را از آن پس باز ایستيد
(تحتاللفظی)
فوالدوند :آنچه را فرستاده [او] به شما داد ،آن را بگيرید و از آنچه شما را باز داشت ،بازایستيد
(وفادار).
م ارم :آنچه را رسول خدا براى شما آورده بگيرید (و اجرا كنيد) ،و از آنچه نهى كرده
خوددارى نمایيد (معنایی).
صفوي :آنچه را كه رسول خدا به شما پرداخت آن را بگيرید و آنچه شما را از آن بازداشت
از آن دست بدارید (آزاد)
مش ينی :آنچه را فرستاده ما به شما داد (از اح ام و معارف و اموال) بگيرید و از آنچه شما
را منع و نهى كرد بازایستيد (تفسيري).
این عبارت از آیه در سياق مسائد مالی (ماجراي غنائم بنینضير) ميرح شده است ،اما
ح می كلی است و عالوه بر اموال و غنائم شامد اح ام و معارف نيز میشود .تا جایی كه
برخی آن را سند روشن حجّيّت سنت دانستهاند (م ارم .)1371 ،مشابه این عبارت در كاربرد

دیگر قرآنی ﴿خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ ﴾ 2براي معارف الهی بهكار رفته است كه در آن مترجمان
«ایتاء» را «دادن» و «اخذ» را «گرفتن» ترجمه كردهاند .بنابراین ،این دو واژه اندمعنا بهحساب
نمیآیند و بيان مصادیق آن در ترجمههاي غيرتفسيري و یا ذكر معناهایی اون «اجرا كنيد»
 -1سورد حشر ،آیة 7
 -2سورد بقره ،آیة 63

 | 106پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

براي واژد «اخذ» ضرورت ندارد .عبارتی اون «پرداخت كردن» (صفوي) كه تنها منظور
ویژهاي از آیه را پوشش میدهد ،مناسب نيست .ترجمه باید بهگونهاي بيان شود كه مانند
عبارت عربی ،بتواند مصادیق متعدد را دربر گيرد .انين ترجمهاي مصداق كژتابی نيست.
ترجمة پيشنهادي انين است:
«آنچه را فرستادد ما به شما داد برگيرید و از آنچه شما را منع كرد خودداري كنيد».

 .2-4چند معنایي نحوي در ترجمههاي قرآن
اندمعنایی نحوي در عبارات قرآنی از برداشتهاي متفاوت از كد عبارت و نه اشتراك
معنایی واژگان برمیخيزد .این نوع اندمعنایی بهدالید مختلفی پدید میآید؛ از جمله لحاظ
اند مرجع براي ضمير ،فعد یا حال ،در نظر گرفتن اند نقش براي یک واژه و یا تفاوت
برداشت از صيغة افعال.

 .1-2-4چند مرجع براي ضمير ،فعل یا حال
در بعضی عبارات قرآنی براي یک ضمير ،فعد یا حال ،اند مرجع قابد تصوّر است؛ بنابراین،
اند معنا بهدست میآید.
﴿وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْکیناً وَ یَتیماً وَ أَسیراً﴾

1

در این آیه مرجع ضمير در «حُبِّهِ» می تواند خداوند و یا طعام باشد .ترجمههایی كه از این
آیه بيان شده انين است:
معزّي :و خورانند خوراك را با دوست داشتنش به بينوایى و یتيمى و بردهاى (تحتاللفظی).
فوالدوند :و به[پاس] دوستىِ [خدا] ،بينوا و یتيم و اسير را خوراك مىدادند (وفادار).
م ارم :و غذاى (خود) را با این ه به آن عالقه (و نياز) دارند ،به «مس ين» و «یتيم» و «اسير»
مىدهند (معنایی).
صفوي :و غذایى را كه از شدّت احتياج ،آن را دوست مىداشتند ،به مس ين و یتيم و اسير
عيا كردند (آزاد).

 -1سورد انسان ،آیة 8
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مش ينی :و غذاى خود را با عالقه (و نياز) به آن و از روى محبت خدا به فقير و یتيم و اسير
انفاق مىكنند (تفسيري).
فوالدوند مرجع ضمير را خداوند و معزّي ،م ارم و صفوي ،آن را طعام دانستهاند .م ارم
در تفسير نمونه ،براساس توصيه به «انفاق از دوستداشتنیها» 1و نيز بيان اخالد در انفاق در
آیة ﴿إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّه﴾ ،2بازگشت ضمير را به طعام محتمدتر میداند (م ارم)1371 ،

و مش ينی هر دو مرجع ضمير را میپذیرد .ازآنجا كه هر دو معنا از ظاهر قابد برداشت است،
این ترجمه پيشنهاد میشود:
«و غذا را با وجود عالقه به آن ،از روى محبّت خدا به فقير و یتيم و اسير انفاق مىكنند».
آیة دیگري كه داراي اند مرجع براي ضمير ،فعد یا حال است ،آیة  63سورد نور است:
﴿ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضاً» قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذینَ یَتَسَلَّلُونَ مِنْکُمْ لِواذاً
فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ ...

در عبارت ابتدایی آیة  63سورد نور ،بسته به این ه «دعاء» (خواندن) را از جانب پيامبر
بدانيم یا از جانب مردم ،دو معنا قابد برداشت است« :نباید دعوت پيامبر را مانند دعوت سایر
مردم بیاهميت دانست» و «مردم نباید مانند وقتی كه سایر مردم را میخوانند ،پيامبر را صدا
كنند» .ترجمههایی كه از این آیه بيان شده انين است:
معزّي :نگردانيد خواندن پيمبر را ميان شما مانند خواندن برخى از شما برخى را
(تحتاللفظی).
فوالدوند :خياب كردن پيامبر را در ميان خود ،مانند خياب كردن بعضى از خودتان به بعضى
[دیگر] قرار مدهيد (وفادار).
م ارم :صدا كردن پيامبر را در ميان خود ،مانند صدا كردن ی دیگر قرار ندهيد (معنایی).
گرمارودي :پيامبر را ميان خویش انان فرانخوانيد كه ی دیگر را فرامىخوانيد (آزاد).

 -1سورد آلعمران ،آیة 92
 -2سورد آلعمران ،آیة 93
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مش ينی :دعوت و خواندن پيامبر را (به سوى هر امر دینى و دنيوى) ميان خودتان همانند دعوت
و خواندن برخى از شما برخى دیگر را قرار مدهيد (و آن را بىاهميت تلقّى ن نيد) (تفسيري).
از ميان مترجمان ،معزّي ،فوالدوند و م ارم ،عبارت را بهصورت كژتاب ترجمه كردهاند،
اما م ارم در تفسير نمونه مفهوم آیه را نهی از بیاهميت دانستن سخن پيامبر دانسته است
(م ارم .) 1371 ،گرمارودي معناي دوم را با ترجمة آزاد بيان كرده و توضيحات داخد
دوكمان مش ينی نيز نشانگر پذیرش معناي اول است.
تهدید مخالفان امر پيامبر (د) در عبارات بعدي آیه ،نشان میدهد سياق در تأیيد معناي
اول است (طباطبایی ،)1390 ،اما عبارت میتواند در معناي دوم خارج از سياق و سازگار با
مبانی نيز بهكار رود .ترجمة پيشنهادي بهمنظور جلوگيري از ریزش معنایی ،انين است:
« فراخوان پيامبر در ميانتان را مانند فراخواندن خودتان از ی دیگر تلقی ن نيد (و پيامبر را در
ميان خود همانند خواندن ی دیگر فرانخوانيد)»

 .2-2-4چند نقش براي یک واژه
اعراب ی سان نقشهاي مختلف واژگان در زبان عربی ،گاهی سبب ایجاد اندمعنایی نحوي
یا ساختاري میشود .در نمونة مورد بررسی واژد «المقیمین» مدنظر است.
﴿لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ وَ الْمُقیمینَ

الصَّال َ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّکا َ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أُولئِکَ سَنُؤْتیهِمْ أَجْراً عَظیماً﴾

1

دو نقش اصلی بيان شده براي واژد «المقیمین» شامد «منصوب به مدح» و «مجرور به عيف
به جَر» است .برخی واژد المقیمین را بهدليد تأكيد ویژه بر عمد اقامة نماز در نقش مدح (یا
اختصاد) میدانند كه در آن فعد «اَعنی» یا مشابه آن در تقدیر فرض میشود .برخی نيز آن
را عيف به «ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ» و مراد آیه را ایمان به آنچه نازل شده و ایمان
به اقامهكنندگان نماز ذكر میكنند .كسایی با این دیدگاه منظور از «المقیمین» را انبيا دانسته
است (زمخشري 1407 ،و طباطبایی.)1390 ،

 -1سورد نسا ،آیة 162
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معزّي :لي ن بهدانشفرورفتگان از ایشان و مؤمنان ایمان آورند بدانچه فرستاده شد بهسوى تو و
بدانچه فرستاده شده است پيش از تو و بپاىدارندگان نماز و دهندگان زكات و ایمانآرندگان به
خدا و روز بازپسين آنان را بهزودى دهيمشان پاداشى بزرگ (تحتاللفظی).
فوالدوند :لي ن راسخان آنان در دانش ،و مؤمنان ،به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از
تو نازل گردیده ایمان دارند و خوشا بر نمازگزاران ،و زكاتدهندگان و ایمانآورندگان به
خدا و روز بازپسين كه بهزودى به آنان پاداشى بزرگ خواهيم داد (وفادار).
م ارم :ولى راسخانِ در علم از آنها ،و مؤمنان (از امّت اسالم )،به تمام آنچه بر تو نازل شده،
و آنچه پيش از تو نازل گردیده ،ایمان مىآورند( .همچنين) نمازگزاران و زكاتدهندگان و
ایمان آورندگان به خدا و روز قيامت ،بزودى به همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد
(معنایی).
صفوي :ولى كسانى از آنان كه در آگاهى از معارف الهى پایدارند و نيز مؤمنان راستينشان،
به كتابى كه بر تو نازل شده و به كتابهاى آسمانى كه پيش از تو نازل شده است ایمان
مىآورند ،و همچنين برپاكنندگان نماز كه سزاوار ستایشند و پرداختكنندگان زكات ،و
كسانى كه به خدا و روز واپسين ایمان دارند ،اینانند كه بهزودى پاداشى بزرگ عيایشان
خواهيم كرد (آزاد).
مش ينی :ل ن راسخان در علم از آنان (علماى حقيقى تورات و انجيد) و همه مؤمنان كه به
آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو (بر پيامبران گذشته) نازل شده ایمان مىآورند و
بهویژه نمازگزاران و نيز زكاتدهندگان و ایمانآورندگان به خدا و روز واپسين ،همه آنها
را بهزودى پاداشى بزرگ خواهيم داد (تفسيري).
ترجمة تحتاللفظی معزّي كه فعد در ابتداي جمله ذكر شده كژتاب است .م ارم
(معنایی) نقش ویژهاي براي واژد المقيمين نشان نداده است .صفوي با عبارت «كه سزاوار
ستایشند» و نيز فوالدوند با عبارت «خوشا بر» بهنوعی آن را مدح و مش ينی با عبارت «بهویژه»
اختصاد دانستهاند كه همه از لحاظ نحوي یک جایگاه بهحساب میآیند .در صورت
پذیرش دو نقش مدح (یا اختصاد) و عيف به مجرور براي «المقیمین» ترجمة پيشنهادي
انين است:
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«ولی استواران در علم 1از آنها و مؤمنان ،به آنچه بر تو نازل شده ،و آنچه پيش از تو نازل
گردیده ،و اقامهكنندگان نماز ایمان مىآورند .بهویژه نمازگزاران و نيز زكاتدهندگان و
ایمانآورندگان به خدا و روز قيامت را بهزودى به همه پاداشی بزرگ خواهيم داد».

 .3-2-4برداشتهاي متفاوت از صيغۀ افعال
در بعضی موارد از یک عبارت با یک معنا اند برداشت ام انپذیر است .مفسران از برخی
عبارات اِخباري قرآنی برداشت عبارت انشایی (امر و نهی) كردهاند .بهعنوان نمونه در عبارت

﴿وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنکامِلَیْنِ﴾ 2مراد از خبر را امر دانستهاند (طبرسی.)1372 ،
﴿ال یَمَسهُ إِالَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾

3

گراه معناي واژگان آیه ی تاست ،سه معنا براي آن ذكر شده است :وساطت فرشتگان
ميهر در رساندن قرآن ،درك عميق پاكان از معارف قرآن و عدم جواز مس بدون طهارت
كه نشانگر معناي انشایی (با دو مصداق) یا اِخباري براي آیه است.
ترجمههاي بيان شده از این آیه انين است:
معزّي :دست بدان نسایند جز پاكشدگان.
فوالدوند :كه جز پاكشدگان بر آن دست نزنند (وفادار).
م ارم :و جز پاكان نمىتوانند به آن دست زنند [دست یابند] (معنایی).
صفوي :و جز پيراستگان از گناه هيچكس به علم آن دسترسى نخواهد داشت (آزاد).
مش ينی :كه آن (لوح نوشته) را لمس ن ند جز فرشتگان پاكيزه شده (از كدورت تجسم و
معاصى) ،و خيوط این قرآن را لمس ن ند جز پاكان از حدث ،و معارف آن را نداند جز
پاكيزگان از رذاید اخالقى ،و حقایق عرفانى آن را درك ننماید جز پاكان از تعلّق دل بهغير
معبود (تفسيري).

 -1در مورد عبارت «راسخان در علم» و ترجمة آن در ادامه توضيحاتی بيان خواهد شد.
 -2سورد بقره ،آیة 233
 -3سورد واقعه ،آیة 79

ذوعلم و حاجيخاني | 111

م ارم كه در تفسير نمونه جمع بين سه معناي بيان شده را مم ن میداند (م ارم)1371 ،
در ترجمه به دو معناي انشایی و اخباري اشاره كرده است .معزّي و فوالدوند با عبارتهاي
دست سایيدن و دست زدن ،تنها مقصود انشایی آیه را بيان كردهاند .صفوي ،مانند الميزان
كه آیه را به قرینة ذكر «كتاب م نون» در تعظيم امر قرآن و مسّ را به معناي علم به آن
میداند (طباطبائی ،)1390 ،تنها برداشت اِخباري از عبارت را بهنحوي آزاد بيان كرده است.
مش ينی نيز به مصادیق متعدّد مفهوم آیه اشاره كرده است.
این آیه م ّی و در سياق آیات معارفی و با مفهوم اِخباري است و معناي انشاییِ (فقهی)
مستند به روایات (طوسی )1407 ،میتواند بهعنوان معناي دوم در ترجمه بيان شود .با توجه
به عدم ضرورت ذكر مصادیق در ترجمة غيرتفسيري ،ترجمة پيشنهادي انين است:
«جز پاكان بر آن دست نمییابند (و جز پاكشدگان نباید به آن دست زنند)».

 .3-4چندمعنایي واژگاني و نحوي بهطور همزمان
گاه اندمعنایی تركيبی از دو نوع واژگانی و نحوي و وابسته به ی دیگر است.
﴿یا نِساءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ

«وَ قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً»﴾

1

در عبارت پایانی آیه ،واژد «قول» ،هم میتواند اسم مصدر بهمعناي كالم و هم مصدر
بهمعناي سخن گفتن باشد (ازهري .)1421 ،برایناساس دو جایگاه مفعولٌبه و یا مفعول ميلق
نوعی براي آن متصوّر است.
ترجمههاي بيان شده از این آیه انين است:
معزّي :بگوئيد گفتارى ن و را (تحتاللفظی).
فوالدوند :و گفتارى شایسته گویيد (وفادار).
م ارم :و سخن شایسته بگویيد (معنایی).
صفوي :باید با لحنى متعارف كه فسادانگيز نيست سخن بگویيد (آزاد).
مش ينی :و گفتارى ني و (و دور از تحریک و ریبه) بگویيد (تفسيري).
 -1سورد احزاب ،آیة 32
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معزّي ،فوالدوند و م ارم در ترجمه ،قول را مفعولٌ به دانستهاند .م ارم در تفسير نيز
قسمت اول آیه را در مورد نحود سخن گفتن و قسمت دوم را در مورد محتواي سخن میداند
(مفعولٌ به) .اما نقش مفعول ميلق نوعی را نيز براي قول محتمد میشمرد (م ارم.)1371 ،
صفوي قوالً را مفعول ميلق نوعی ترجمه كرده است .مش ينی با عبارت گفتار ني و ،معناي
او ل و با توضيح تفسيري در دوكمان معناي دوم را ذكر كرده است .با فرض پذیرش بدون
ارجحيّت دو معنا ترجمة پيشنهادي انين است:
«به شایستگی ،سخنی ني و بگویيد».
آیة دیگري كه به عنوان نمونه اندمعنایی واژگانی و نحوي بهطور همزمان میتوان به آن
اشاره كرد ،آیة  7سورد آلعمران است:
﴿ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُم الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ
فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ «وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ

الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾

این آیه از جهات مختلفی معركة آراي مفسران شيعه و سنی است .ی ی از االشهاي

آیه« ،واو» در عبارت ﴿ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ  ﴾ ...است كه براساس
محد وقف ،اند دیدگاه در مورد آن بيان كردهاند .بيشتر مفسران شيعی با توجه به روایات
(ن .ك :كلينی )1407 ،و برخی از بزرگان ادب اهد سنت (نحاس 1421 ،و زمخشري)1407 ،

واو را عاطفه می دانند .بعضی نيز واو را مستأنفه و راسخان در علم را در تقابد با ﴿الذین فی

قلوبهم زیغ﴾ میدانند (فخر رازي 1421 ،و طباطبائی .)1390 ،این دیدگاه نيز مؤید روایی
دارد (شریف الرضی.)1414 ،
بر مبناي پذیرش اندمعنایی در قرآن ،نقش واو هم عيف و هم استيناف است و در هر
مورد معنایی براي آیه بيان میشود .در تأیيد این دیدگاه نيز شواهدي موجود است.
براي واژد رسوخ ،دو معناي «ثبوت ايزي در موضع خود» (فراهيدي )1409 ،و «نفوذ» مبتنی
بر كاربرد آن براي فرو رفتن آب در زمين (ازهري )1421 ،برداشت میشود .برخی این واژه را
از اضداد شمردهاند (قرطبی .)1364 ،برایناساس رسوخ در علم ،هم بهمعناي استواري و هم
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بهمعناي فرو رفتن در علم است (اسعدي .)1388 ،این دو معنا متناظر با دو وجه عيف و استيناف
واو در آیه ،دو معنا از كد عبارت بهدست میدهد .واو عيف متناظر با معناي «نفوذ» براي
رسوخ ،باالترین مقام علم به تأوید را براي معصومان عليهمالسالم نشان میدهد .واو استيناف
متناظر با معناي «استواري» براي رسوخ ،براساس احادیث ،عمد به علم (طبري ،)1412 ،اعتراف
به نادانستههاي تأوید (شریفالرضی )1414 ،و ایمان به آن (كلينی )1407 ،را نشان میدهد و
با كاربرد دیگر راسخان در علم در قرآن (عدهاي از علماي اهد كتاب) 1تأیيد میشود .روایتی
از صادقين عليهماالسالم 2نيز مؤید برداشت دو معنا بهصورت همزمان از این عبارت است.
بنابراین ،اندمعنایی در این عبارت ،شامد هر دو نوع واژگانی و نحوي است كه به هم وابستهاند.
مترجمان عبارت را اینگونه معنا كردهاند:
معزّي :حالى كه نمىداند تاوید آن را جز خدا و فرورفتگان در علم گویند ایمان آوردیم
بدان هر یک (همگى) از نزد پروردگار ما است (تحتاللفظی).
گرمارودي :در حالى كه تأوید آن را جز خداوند نمىداند و استواران در دانش ،مىگویند:
ما بدان ایمان داریم ،تمام آن از نزد پروردگار ماست (وفادار).
صفوي :در حالىكه هيچكس جز خدا خاستگاه آنها را نمىداند ،و اما كسانى كه در شناخت
معارف الهى پایدارند ،مىگویند :ما به قرآن ایمان آوردهایم ،زیرا قرآن -اه آیات روشن و
استوار آن و اه متشابهاتش -همه از جانب پروردگار ماست (آزاد).
م ارم :در حالى كه تفسير آنها را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمىدانند( .آنها كه بهدنبال
فهم و دركِ اسرارِ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهى) مىگویند« :ما به همه آن
ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگارِ ماست» (تفسيري).
مش ينی :در حالى كه تأوید (و بازگشت معنى حقيقى) آن را جز خدا نمىداند؛ و آنان كه
رسوخ در دانش دارند مىگویند( ...:تفسيري).

 -1لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ (سورد نساء ،آیة )162
« -2فَرَسُولُ اللَّهِ (ص) أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ ،قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ
أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ کُلَّهُ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ تَأْوِیلَهُ إِذَا قَالَ الْعَالِمُ فِیهِمْ بِعِلْمٍ فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ -یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنا » (كلينی)1407 ،
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م ارم كه در تفسير ،عيف بودن «راسخان در علم» بر «اهلل» را با قرائن درونی و بيرونی
هماهنگتر از استيناف میداند (م ارم )1371 ،در ترجمه نيز همين معنا را بيان كرده است.
فوالدوند نيز با ترجمة راسخان به «ریشهداران» واو عيف را برگزیده است .مش ينی بدون ترجمة
واژد راسخ و صفوي با ترجمة این واژه به «پایدار»« ،واو» را مستأنفه دانستهاند .معزّي ،راسخان را
به «فرورفتگان» و گرمارودي به «استواران» ترجمه كردهاند و هر دو ،بهدليد عدم عالمتگذاري
موضع وقف كژتاب هستند .با پذیرش هر دو معنا ترجمة پيشنهادي انين است:
«در حالى كه تأوید آن را جز خدا و فرورفتگان در دانش نمىدانند .و استواران در دانش
مىگویند :به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از نزد پروردگار ماست».

 .5بررسي ترجمهها بر مبناي چندمعنایي
بازتاب اندمعنایی در ترجمههاي قرآن از دو زاویه «بررسی انواع ترجمه در بروز این
پدیده» و «نقش مترجمان مختلف در بازتاب آن» قابد بررسی است.

 .1-5قابليّت نوع ترجمه در بازتاب چندمعنایي
در اگونگی بازتاب اندمعنایی واژگانی و نحوي تفاوتهایی ميان انواع ترجمه وجود دارد.
در اندمعنایی واژگانی ،ذكر واژه بدون برگردان هدف از ترجمه را برآورده نمیكند.
همچنين در صورت اندمعنا بودن واژه در زبان مقصد بهدليد كژتابی ،قابد پذیرش نيست.
بهعنوان نمونه میتوان از عدم ترجمة واژد مساجد 1یا راسخون 2در برخی ترجمهها یاد كرد.
در انتقال اندمعنایی واژگانی تفاوتی ميان انواع ترجمه وجود ندارد.
كژتابی ناشی از اندمعنایی نحوي در ترجمة تحتاللفظی بهدليد اولویت قالب متن مبدأ،
بيشتر نمایان میشود و نشانگر ضعف این نوع ترجمه است ،اما بعضاً در انواع دیگر ترجمه
نيز مشاهده میشود و پسندیده نيست .در ترجمة آزاد ازآنجا كه مترجم مقيّد به انتقال مفهوم
بهبهترین ش د در قالب زبان مقصد است ،كمتر مشاهده میشود .این كژتابی گاه تنها با
استفاده از عالئم نگارشی برطرف میشود.

 -1سورد جن ،آیة 18
 -2سورد آلعمران ،آیة 7
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ام ان بروز اندمعنایی در انواع ترجمه وجود دارد ،اما از آنجا كه در ترجمة تحتاللفظی
و نيز وفادار به بيان حداقد واژگان اكتفا میشود ،بهنظر میرسد مترجم به گزینش یک معنا
روي میآورد .در ترجمة تفسيري بهدليد باز بودن دست مترجم در بيان توضيحاتی فراتر از
ترجمه ،عالوه بر بازتاب كامدتر اندمعنایی ،قابليت بيان مصادیق گوناگون ،احتماالت
مختلف تفسيري یا معانی باطنیِ در طول معناي ظاهري بيشتر است.
با وجود تفاوت هاي انواع ترجمه در بازتاب اندمعنایی ،این امر بيشتر از نوع ترجمه به
مبناي مترجم در پذیرش یا عدم پذیرش اندمعنایی وابسته است .مؤید این امر ،مشاهدد
مواردي هراند اندك از بازتاب اندمعنایی در انواع ترجمه است.

 .2-5مبناي مترجمان قرآن در چندمعنایي
مبناي مترجمان در مسألة اندمعنایی و نيز اگونگی بهكارگيري عملی آن از توجه به
شواهدي در ترجمه و نيز بيان صریح آنها در این موضوع مشخص میشود.
م ارم در انواراالصول ضمن پذیرش وجود اندمعنایی در قرآن نسبت دادن اند معنا به
یک عبارت قرآنی را مستلزم وجود قرینه داخلی یا خارجی (مانند روایات) میداند (م ارم،
 .)1428اعمال این مبنا در بيان معناي آیات در تفسير نمونه و ترجمة وي از قرآن مشهود
است .وي در تفسير تالش میكند با روشهایی از جمله تيبيق اند معناي یک واژه بر
مشترك معنوي ،یک قول را برگزیند و برایناساس روایات تفسيري منجر به اندمعنایی را
توجيه میكند (م ارم .)1371 ،ترجمة او محدودیت بيشتر در پذیرش اندمعنایی را نشان
میدهد ،طوري كه تنها در ی ی از موارد مورد بررسی؛ یعنی آیة  ،96سورد واقعه بيش از
یک معنا براي آیه بيان شده است.
مش ينی كه در تحریرالمعالم به پذیرش اندمعنایی در قرآن تصریح كرده (مش ينی،
 ) 1396با توجه به شواهد بسيار در ترجمه ،دامنة رخداد آن را در قرآن گسترده میداند .این
مبنا در تمام نمونههاي مورد بررسی اندمعنایی واژگانی و در اندكی از نمونههاي اندمعنایی
نحوي نمایان شده است .بهنظر میرسد ی ی از معيارهاي اصلی وي در پذیرش اند معنا براي
یک آیه ،تيابق بيشتر با سياق و یا وجود روایت در تأیيد آن است .بنابراین ،در غير از این
موارد ،جز یک معنا براي عبارت بيان نمیكند.
صفوي نيز با ترجمة آزاد «براساس الميزان» عمالً در آن مبناي عالمه طباطبائی را مبنی بر
عدم پذیرش اندمعنایی اعمال نموكرده است.
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براي تشخيص مبناي سایر مترجمان قرآن در مسألة اندمعنایی ،منبع دیگري غير از ترجمة
آنان از قرآن نيست .معزّي (تحتاللفظی) و فوالدوند (وفادار) در هيچیک از آیات مورد
بررسی ،بيش از یک معنا از آیه بيان ن ردهاند ،اما بهدليد اكتفا به حداقد واژگان در این دو
نوع ترجمه ،مبناي مترجم به درستی بازتاب نمییابد .با این حال در ترجمة وفادار رضایی
نمونههایی از اندمعنا ترجمه كردن عبارات (از جمله سورد هود ،آیة  71و سورد اعلی ،آیة
 )14بهاشم میخورد و این امر نشانگر پذیرش این مبنا از دیدگاه اوست.

بحث و نتيجهگيري
بهمنظور جلوگيري از ریزش معنا در ترجمة عبارات قرآنی ،ضمن پرهيز از كژتابی بهمنظور
جلوگيري از گمان ابهام در متن قرآن ،اند معناي مختلف برداشتی ،با شرایط عدم تعارض
آنها با هم و با دالید قيعی ،توجه به همنشينان و ميابقت معناي واژگان با معناي زمان نزول
قرآن ،بيان میشود .روش پيشنهادي ترجمه در صورت عدم ارجحيت معانی برداشتی ،ذكر
اند معنا در عرض هم با حرف ربط «و» و در صورت ترجيح یک معنا با قرینهاي مانند سياق،
ذكر ابتدایی معناي ميابق با سياق و بيان معناي دیگر در دوكمان با حرف ربط «و» است.
در همة انواع ترجمه ام ان بروز اندمعنایی واژگانی و نحوي وجود دارد .با این حال در
ترجمههاي تحتاللفظی و وفادار بهدليد اكتفا به بيان حداقد واژگان ،معموالً تنها یک معنا
بيان میشود .كاستی نوع تحتاللفظی بهویژه در بازتاب اندمعنایی نحوي بهصورت كژتاب
نمایان میشود .همچنين در ترجمة تفسيري مجال گستردهتري براي بيان اند معنا ،مصادیق
مختلف و احتماالت تفسيري وجود دارد.
از مترجمان مورد بررسی ،م ارم و مش ينی در تأليفهاي اصولی خود به پذیرش اندمعنایی
تصریح كردهاند .با وجود این ،تفسير نمونه محدودیت گسترد این امر در قرآن را در دیدگاه
م ارم نشان میدهد و در ترجمة او محدودیت بيشتري نيز نمایان است .مش ينی در ترجمة
تفسيري ،پذیرش اندمعنایی را در سيح گستردهاي بهویژه در اندمعنایی واژگانی نشان داده
است .ترجمة آزاد صفوي براساس الميزان ،مبناي عالمه طباطبایی را در عدم پذیرش
اندمعنایی بازتابانده است .بهدليد تأثير نوع ترجمه در بيان معانی ،مبناي معزّي (تحتاللفظی)
و فوالدوند (وفادار) با وجود بيان تنها یک معنا در عبارات مورد بررسی با قيعيت مشخص
نمیشود .بازتاب اندمعنایی در مواردي از ترجمة رضایی ،نشان از پذیرش این مبنا از سوي
وي دارد.
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دانشگاه تهران.
فخر رازى ،محمد بن عمر .)1420( .التفسير ال بير (مفاتيح الغيب) .چ  .3بيروت :دار إحياء التراث العربی.
فراهيدى ،خليد بن احمد .)1409( .كتاب العين .چ  .2قم :نشر هجرت.
فوالدوند ،محمدمهدي .)1418( .ترجمة قرآن .چ  .3تهران :دفتر ميالعات تاریخ و معارف اسالمی.
قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألح ام القرآن .چ  .1تهران :ناصرخسرو.
كلينى ،محمد بن یعقوب .)1407( .ال افی .تحقيق علی اكبر غفّاري و محمد آخوندي .چ  .4تهران:
دار الکتب اإلسالمیۀ.
مش ينی اردبيلی ،علی .)1396( .تحریر المعالم فی اصول الفقه .بیجا.
____________ .)1381( .ترجمة قرآن .چ  .2قم :نشرالهادي.
معزّي ،محمدكاظم .)1372( .ترجمه قرآن .چ  .1قم :اسوه.
م ارم شيرازي ،ناصر .)1428( .انوار االصول .چ  .2قم :مدرسة االمام علی بن ابييالب (ع).
____________ .)1371( .تفسير نمونه .چ  .10تهران :دارال تب االسالمية.
____________ .)1373( .ترجمه قرآن .تهران :دفتر ميالعات تاریخ و معارف اسالمی.
موسوي گرمارودي ،علی .)1384( .ترجمة قرآن .چ  .2تهران :قدیانی.
نحاس ،احمد بن محمد .)1421( .اعراب القرآن .چ  .1بيروت :دار ال تب العلميّة.
نظري ،یوسف .) 1394( .وجود ابهام صرفی در زبان عربی و تأثير آن بر ترجمة قرآن كریم.
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Abstract
Cognitive metaphorical theory is a term used in linguistics to refer to an idea
or conceptual field based on another idea or concept. Examples from the book
Sahifa Sajadieh and its two translations by Mousavi Garmaroodi and Elahi
Ghomshey have been selected in order to investigate the relationship between
cognitive metaphors at the two main levels: similar metaphors, special
metaphors, with the act of translating and paying attention to the translators.
In these examples, the metaphorical element was extracted and the
performance of each translator in dealing with it was investigated. The results
suggest that although translators have taken a different approach to translate
the meanings of the source text, the success of both translators in translating
metaphors has been similar. Mousavi Garmaroodi, as a translator of literature,
has used creative metaphors, while Elahi Ghomshei has, in some instances,
translated abstract concepts without metaphor in order to facilitate translation.
In this research, the translation of Sahifa Sajadieh's conceptual metaphors is
examined by the descriptive-analytical method and comparative approach.

Keywords: Cognitive Linguistics, Cognitive Metaphors, Lakoff and
Johnson Model, Translation Criticism, Sahifa Sajadieh.
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مقاله پژوهشی

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

نقش استعارههای مفهومی در ترجمة صحیفة سجّادیه از منظر
زبانشناسی شناختی و الگوی لیكاف و جانسون
یسرا شادمان



استادیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران

سحر ملکیان

دانشجوی کارشناسیارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده

معانی متن مبدأ روی رد متفاوتی داشته اند ،اما موفقيت هر دو مترجم در برگردان استعاره به یک ميزان بوده
است .موسويگرمارودي به عنوان مترجم ادیب از استعارههاي خالقانه استفاده كرده و الهیقمشهاي به منظور
سهولت ترجمه -در برخی نمونهها -مفاهيم انتزاعی را بدون حالت استعاري برگردانده است.

کليدواژهها :زبانشناسی شناختی ،استعاره مفهومی ،مدل لیکاف و جانسون ،نقد ترجمه ،صحیفه

* نویسنده مسئولy.shadman@ilam.ac.ir :

eISSN: 2538-2608

سجادیه.

ISSN: 2251-9017

این نمونهها ،عنصر استعاره استخراج و عمل رد هر یک از مترجمان در برخورد با آن سنجيده شده است.
محدودیت بررسی استعاره در متون مذهبی همچون صحيفة سجّادیه به جنبههاي زیباییشناختی آن ،موجب
شد تا در ااراوب نظریة معاصر استعاره ،ضمن بررسی اصول این نظریه به تحليد مفهومی استعارههاي صحيفة
سجّادیه و نقد ترجمه آنها پرداخته شود .نتایج این تحقيق كه براساس الگوي جورج لي اف و مارك جانسون
و با روش توصيفی -تحليلی و روی رد تيبيقی نوشته شده است ،حاكی از آن است كه مترجمان در انتقال

تاریخ پذیرش1399/11/20 :

نظریة استعارد مفهومی اصيالحی در زبانشناسی شناختی است كه به دریافت یک ایده یا حوزد مفهومی
براساس ایده یا مفهومی دیگر میپردازد .به منظور بررسی ارتباط دو سيح استعارد مفهومی (استعارههاي
شباهت و استعارههاي خاد) با عمد برگردان و ميزان توجه مترجمان بدان ،نمونههایی از كتاب صحيفة
سجّادیه و دو ترجمة مشهور و معاصر آن از موسويموسويگرمارودي و الهیقمشهاي انتخاب شده است .در

تاریخ دریافت1399/05/27 :

محمدنبي احمدی
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مقدمه
قلمرو اصلی پژوهش حاضر بررسی استعاره و روشن كردن ویژگی و كاركرد آن در محدودد
تعریف جدیدي است كه جورج لي اف و مارك جانسون 1در كتاب «استعارههایی كه با
آنها زندگی میكنيم» ارائه كردهاند .بيش از دو هزار سال استعاره در نظامی با عنوان «بالغت»
مورد ميالعه قرار میگرفت .در این نظام ،استعاره به مثابه ابزاري بالغی در خدمت زبان
مجازي و ادبی بود تا زیبایی و جذابيت بيشتري بدان ببخشد .ميالعات زبانشناسی شناختی
در اند دهه اخير ماهيت جدیدي براي استعاره تعریف كرد كه براساس آن ،استعاره تنها
آرایة ادبی نبوده ،بل ه فرآیندي فعال در نظام شناختی بشر محسوب میشود.
استعاره در باور زبانشناسان شناختی همچون جورج لي اف و مارك جانسون محدود به
لفظ و زبان نيست .در این دیدگاه ،استعاره موضوعی مفهومی است كه در سيح اندیشه و
ذهن بشر ایجاد میشود .بنابراین ،برخالف تعاریف سنتی ،خاد شعر و ادبيات و تخيد ادبی
نيست ،بل ه نظام مفهومی ما را از انتزاعیترین تا جزئیترین امور دربر گرفته و در تعریف
واقعيتهاي زندگی نقشی اصلی را عهدهدار است (ر.ك :براتی.)1396 ،
تحقيقات لي اف و جانسون ثابت كرد كه كاربردهاي استعاره ،محدود به حوزد ميالعات
ادبی و كاربست واژگان ،عبارت یا جمله نيست ،بل ه استعاره ،همچون ابزاري كارآمد ،نقش
مهمی در شناخت و درك پدیدهها دارد و در حقيقت یک مدل فرهنگی در ذهن ایجاد
میكند .از این دیدگاه ،استعاره برحسب ضرورت و نياز بشر به درك و بازنمایی پدیدههاي
ناآشنا با ت يه بر ساخت واژگان و اطالعات قبلی ش د میگيرد و نقشی بسزا در جوالن
ف ري و تخيد دارد .همچنان ه بسياري از طبقهبنديها و استنباطها براساس استعارهها صورت
میگيرد و پارهاي از مفاهيم به خصود مفاهيم انتزاعی از طریق انيباق استعاري اطالعات و
انتقال دادهها از حوزهاي به حوزه دیگر ،نظم مییابد .بدین ترتيب توجه به بيان استعاري،
تبيين جدیدي از كاركرد مغز در برخورد با جهان پيرامون در اختيار میگذارد (ر .ك:
هاشمی.)1389 ،
از حوزههایی كه در آن ضرورت استعاره بيشتر احساس میشود ،حوزههاي انتزاعی و دور
از دسترس تجربه حسی است كه تنها از طریق استعاره قابد درك هستند .استعاره به ما ام ان
میدهد موضوعی به نسبت انتزاعی یا ذاتاً فاقد ساختار را برحسب موضوعی عينیتر یا دستكم
1- Lakoff , j & Johnsen, M.
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ساختمندتر درك كنيم .حوزد مذهب و گفتمان مذهبی نيز به دليد ماهيت تجربهناپذیر و
انتزاعی ی ی از حوزههایی است كه ضرورت درك استعاري در آن بيشتر احساس میشود؛ از
اینرو ،آنجا كه موضوع گفتمان ،مفاهيم متافيزی ی و متعالی همچون خدا ،روح ،جهان پس
از مرگ ،وحی و ...است ،تنها راهی كه براي تصور ،پيشروي ذهن قرار دارد ،برقراري ارتباط
استعاري ميان این مفاهيم و مفاهيم ملموس برتر است .بر این اساس ،قابد پيشبينی است كه
متون مذهبی سرشار از استعاره باشند (ر .ك :نورمحمدي.)1391 ،
با توجه به اهميت صحيفة سجّادیه در ميان متون دینی و همچنين نقش ترجمة فارسی آن
در ميان فارسیزبانان ،پرداختن به ن ات ویژد ترجمة آن ،مهم و كاربردي به نظر میرسد و
شناخت استعارههاي موجود در آن به عنوان ی ی از وجوه بيانی برجسته در علم بالغت،
پژوهش حاضر را منيقی جلوه میدهد.

 .1پرسشهاي پژوهش
پرسشهایی كه در این بحث ميرح میشود عبارتند از:
 استعارههاي مفهومی به كار رفته در صحيفة سجّادیه در ااراوب نظریة استعارد مفهومیلي اف و جانسون اگونه توصيف میشوند؟
 مترجمان موسويگرمارودي و الهیقمشهاي تا اه ميزان توانستهاند در ترجمه استعارههايمفهومی 1صحيفة سجّادیه براساس مدل لي اف و جانسون موفق عمد كنند؟
 آیا مترجمان در برخورد با استعارههاي مفهومی ی سان عمد كردهاند یا روی رد متفاوتیدر برگردان آن داشتهاند؟

 .2پيشينۀ پژوهش
در زبانشناسی شناختی تحقيقات بسياري براي تحليد شناختی استعارههاي مفهومی براساس
مدل لي اف و جانسون و كاربرد آن در تبيين اند معنایی صورت گرفته است كه در ادامه به
پارهاي از آنها اشاره میشود.
هاشمی ( )1389در مقالة «نظریة استعارد مفهومی از دیدگاه لي اف و جانسون» به بررسی
دیدگاه معاصر استعاره در برابر دیدگاه كالسيک آن میپردازد.
1- The Conceptual Theory of Metaphor
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دارابی و هم اران ( )1398در مقالة «تحليد شناختی استعارههاي مفهومی در كتاب كافی
برمبناي الگوي لي اف و جانسون» بر مبناي نظریه ارائه شده با استخراج استعارههاي كتاب
كافی و از روش تحليد محتوا ،ميزان بهرهگيري معصومان از این ابزار بيانی و ذهنی را بررسی
كردهاند و در نهایت به تحليد پي رهاي و معرفی پربسامدترین حوزههاي مبدأ و مقصد
پرداختهاند.
هوشنگی و سيفی ( )1388در مقالة «استعارههاي مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسی
شناختی» پس از مرور ادبيات نظري استعاره معاصر و مؤلفههاي تحليد استعاره در این نظریه
با آوردن نمونههایی از آیات قرآن به بررسی برخی حوزههاي مفهومی مبدأ به ویژه حوزد
مبدأ «گياهان» در قرآن میپردازند.
فاطمه راكعی ( )1388در مقالة «نگاهی نو به استعاره (تحليد استعاره در شعر قيصر امين
پور)» ضمن طرح دیدگاههاي نوین در حوزد استعاره و درك و شناخت مفاهيم انتزاعی با
تأكيد بر نظریههاي زبانشناسان شناختی دربارد استعاره به شناسایی و معرفی استعاره در اشعار
قيصر امينپور میپردازد.
عليرضا قائمینيا ( )1388در كتاب «نقش استعارههاي مفهومی در معرفت دینی» زبان

قرآن را به دليد ویژگی استعاري زبان دین ،استعاري دانسته و به تبيين اند نمونه از استعاره-
هاي كليدي قرآن از جمله استعاره نور پرداخته است.
تاكنون پژوهش اندانی در قالب كتاب ،پایاننامه و مقاله دربارد نقد ترجمه استعارههاي
مفهومی براساس مدل لي اف و جانسون به طور كلی و استعارههاي مفهومی صحيفة سجّادیه
به طور خاد ،انجام نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف پر كردن این خأل تالش
دارد پس از بررسی ویژگیهاي استعارد مفهومی برمبناي مدل لي اف و جانسون با روش
توصيفی -تحليلی و روی رد تيبيقی به تحليد و بررسی ترجمة موسويگرمارودي و
الهیقمشهاي از استعارههاي مفهومی صحيفة سجّادیه بپردازد.

 .3استعارۀ مفهومي و مدل ليکاف و جانسون
نخستين بار در سال 1980ميالدي نقش معرفتشناختی و مفهومی استعارهها در قالب نظریهاي
جدید ،توسط جورج لي اف و مارك جانسون ميرح شد .لي اف استعاره را كه تا پيش از
آن ،ابزاري بالغی براي تف ر شاعرانه و موضوعی خارقالعاده در مقایسه با زبان عادي
محسوب میشد به عنوان روشی فراگير در زندگی روزمره ميرح كرد كه نه تنها در زبان،
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بل ه در نحود تف ّر و عمل رد انسان نيز كاربرد داشت« .ماهيت سيستم ادراكی عادي ما در
زمانی كه ف ر میكنيم و عمد میكنيم ،اساساً استعاري است .مفاهيم حاكم بر اندیشههاي ما
صرفاً مسائد عقالنی را در بر نمیگيرند ،بل ه جزئیترین عمل ردهاي روزانه ما را شامد
میشود .نحوه ادراك ما از جهان و نيز ارتباط ما با دیگران ،تحتتأثير سيستم مفهومی ما
هستند و نقشی محوري در واقعيات روزمره ایفا میكنند .پذیرفتن این پيشفرض كه سيستم
مفهومی ما استعاري است ،منجر به پذیرش این واقعيت میشود كه طرز تف ر ،آنچه تجربه
میكنيم و نيز عمل رد ما ،ماهيتی استعاري دارد» (لي اف و جانسون.)2003 ،
لي اف و جانسون اقسام اصلی استعاره را به سه دسته تقسيم كردند:
الف -استعاره هاي ساختاري :كه در آن یک مفهوم در ااراوب مفهومی دیگر سازمان
مییابد .در این نوع استعاره ،یک ايز براساس ايز دیگر به ش د روشنتري فهميده میشود.
ب -استعارههاي جهتمند :در این نوع یک مفهوم براساس مفهومی دیگر ساخته نمیشود،
بل ه این نوع استعاره ،نظام كاملی از مفاهيم را با توجه به یک نظام كامد مفهومی دیگر،
سازماندهی میكند.
ج -استعارههاي هستی شناختی :اساس این استعاره تنها بر پایة جهتها نيست .تجربة بشر از
اشياي فيزی ی و مواد مختلف ،بنيان و زیرساختی را براي ادراك فراهم میكند كه این بنيان
تنها براساس جهتهاي م انی نيست،بل ه فراتر از آن است (همان)

 .4استعارههاي مفهومي صحيفۀ سجّادیه و چگونگي برگردان آن
حوزد مذهب اگر نگویيم كامالً ،اما بسيار به مفهومسازي استعاري وابسته است .استعاره در
این گفتمان ،كاركردي توضيحی و شناختی دارد؛ زیرا این حوزه ،عالوه بر این ه بسيار
انتزاعی و دور از دسترس تجربه حسی است ،دربردارنده مفاهيم محوري در مورد خدا ،روح،
جهان آخرت و ...است كه همواره به عنوان عقاید متافيزی ی دستنيافتنی و متعالی ميرح
بودهاند و ام ان فهمشان بدون ساختاربندي آنها در قالب حوزههایی كه به دریافت
حسی نزدیکترند ،وجود ندارد .استعارهها به تسهيد شماري از تجارب نو كمک میكنند
كه براي آنها مم ن است هيچ توصيف لفظ به لفظی وجود نداشته باشد .این مسأله ،وجود
رابية مستقيم ميان ميزان استعارهها و انتزاعی بودن موضوع را توجيه میكند .در واقع،
فراگيري استعارهها در گفتمان مذهبی ،ناشی از ضرورت حضور آنها در این گفتمان است
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و گفتمان مذهبی در مورد مفاهيم دور از دسترس تجربی خود ،اارهاي جز استفاده از عبارات
استعاري ندارد (ر .ك :نورمحمدي.)1392 ،
در بررسی استعارههاي مفهومی موجود در صحيفة سجّادیه به دو بخش «استعارههاي
مشترك و استعارههاي غيرمشترك و خاد» میرسيم كه براساس اختالفهاي فرهنگی،
زبانی و اهداف جانبی مترجمان در متن مقصد متفاوت هستند.

 .1-4استعارههاي مشترک
«استعاره» عاریه خواستن لغتی به جاي لغت دیگر است كه بين آن دو لغت ،عالقه و شباهت
وجود داشته باشد .پس استعاره از وادي مجاز و تشبيه است و نقش مهمی در توسيع و گسترش
معنایی دارد .استعارهها براساس اشتراك ایدئولوژیک و تأثير متن مبدأ و شباهت كاربرد لفظ
در هر دو زبان مبدأ و مقصد قابد تقسيمبندي هستند.

 .1-1-4استعارههاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیک
«در استعارد مفهومی ميان دو قلمرو مفهومی ارتباط برقرار میشود تا ی ی به وسيله دیگري
درك شود :قلمرو اول را حوزد مبدأ و قلمرو دوم را حوزد مقصد مینامند كه قلمرو دوم
همان معناي استعاري (مفهومسازي استعاري) است» (قائمینيا.)1385 ،
در جدول ( )1مفهوم انتزاعی و ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي از صحيفه
مشخص میشود و خوانش تازهاي از متن جهت رویارویی با الیههاي پنهان معنا صورت
میگيرد.
جدول  .1استعارههاي مشترک براساس شباهت ایدئولوژیک
مفهوم انتزاعی

صحیفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودی

ترجمۀ الهیقمشهای

جهاد

أبوابُ العِلمِ

درهای دانایی

ابواب علم

باطل

أَظفارُ العَدُوّ

چنگال دشمن

بازداشتن

طبیعت

طبیعت

طبیعت

(زَجَلُ الرّعُودِ)

(غرّش تندرها)

(غرّش رعدها)

فرشتگان

فرشتگان

(نگهبان)

(موکّل)

خداوند
حمایت

المُوَکِّلینَ بِالجِبال
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انتزاعی بودن متون دینی ،احتمال وجود استعارههاي زیادي را ایجاب میكند .در گفتمان
مذهبی نمیتوان با صراحت و وضوح به تعریف ايستی و اگونگی خداوند ،روح ،جهان
پس از مرگ و ...پرداخت؛ زیرا این مفاهيم تجربهپذیر نبوده و حدود معين ندارند .استعاره
هاي ارائه شده در جدول ( )1با ایجاد اشماندازهاي تازه ،قدرت توصيفی را به ش لی توسعه
میدهند كه دیگر عبارات زبانی نمیتوانند .ساختمان ،بنا و اجزاي تش يددهنده آنها از
جمله حوزههاي مفهومی مبدأ به حساب میآیند .واژد «أبواب» از این قبيد حوزههاست كه
در فرازهاي از صحيفة سجّادیه قابد مشاهده است.
برخى از استعارهها به گونهاى هستند كه عيناً در زبان دوم از جمله در زبان فارسى بهكار
مىروند .در انين مواردى مش لى وجود نخواهد داشت و مترجم به راحتى و بدون دغدغه
خاطر ،متن را طبق معناى استعارى ترجمه خواهد كرد؛ مثالً در تعبيرهایى مانند «ابواب علم»
به آسانى میتوان آنها را به معناى اصلى ترجمه و استعاره گرفت ،اون این استعارهها در
زبان فارسى نيز كاربرد دارند:
دعاي ی م« :وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مَا عَرّفَنَا مِنْ نَفْسِهِ ،وَ أَلْهَمَنَا مِنْ شُکْرِهِ ،وَ فَتَحَ لَنَا مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ
بِرُبُوبِیّتِهِ»

1

موسويگرمارودي« :و سپاس خداوند را كه خویش را به ما شناساند و سپاسگزاري از خود
را به ما الهام فرمود و بر ما ،درهایی از دانایی به پروردگاري خویش گشود»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهی قمشهاي« :حمد و سپاس خداوندي را كه خود را به ما شناسانيد و شيوه سپاسگزارياش
را به ما الهام كرد و ابواب علم ربوبيّت خویش را به روي ما بگشاد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
علم به مثابه خانهاي است كه در دارد .موسويگرمارودي «ابواب علم» را «درهایی از
دانایی» معادلگذاري كرده است .در حالی كه الهیقمشهاي عيناً كلمة «علم» را آورده كه به
محتوا متن عربی نزدیکتر است .همچنان ه مالحظه میشود موسويگرمارودي به منظور

 -1دعاهاي بررسی شده در این پژوهش از نسخة صحيفة سجّادیه تصحيح الهیقمشهاي ( )1390است.
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حفظ قدمت متن در ترجمه با رعایت اصد امانتداري ،ترجمهاي زیبا و موردپسند مخاطب
زبان مقصد ،ارائه داده است.
براساس آنچه در تفسير آمده ،مفهوم «جهاد» در صحيفة سجّادیه با مفهوم حسّی «أبواب»
مفهوم سازي شده است .دقت در كاربست این قلمروهاي حسی بيانگر توجه امام سجاد (ع)
به هر دو حوزد زبانی و ایدئولوژی ی این مفهوم بوده است.
دعاي بيست و هفتم« :اللّهُمّ افْلُلْ بِذَلِکَ عَدُوّهُمْ ،وَ اقْلِمْ عَنْهُمْ أَظْفَارَهُمْ ،وَ فَرّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ
أَسْلِحَتِهِمْ ،وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! مشركان را با مشركان درگير كن تا از دسترسی به مرزهاي
مسلمانان باز مانند و با كاهيدن از ایشان ،آنان را از كاستنِ مسلمانان بازدار و با تفرقه اف ندن
در ميانشان ،آنان را از همدستی در برابر مسلمانان ،بازدار»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :اي خداوند ،به این نيایش ،خصمشان درهم ش ن و انگال دشمن از تنشان
كوتاه كن و ميان دشمنان و سالحهایشان جدایی اف ن و بند دلشان بگسد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
از آنجا كه انگال از نشانههاي قدرت است و بریدن آن بر ناتوانی و عدم قدرت صحّه
میگذارد ،از این رو ،این عبارت براي ناتوانی و ضعف كنایه آورده شده و امام (ع) نيز با
شيوایی خاد خود ،این ميلب را دریافته و از آن استفاده كرده است كه خود نشان از علم
و ذوق سرشار امام دارد و كنایه از نوع صفت و ایما و اشاره است .در اینجا امام سجّاد (ع) به
طرز زیبایی از استعاره بهره برده است؛ بدانگونه كه «فؤاد» به معناي «دل» را كه مأواي تمام
دردها و رنجها و شاديها و غمها است به «بساط» كه سرشار از نقشها و انواع رنگها است،
تشبيه كرده و وجهشَبَه «جامع» در هر دو گستردگی و وسعت است .سپس با حذف مشبّهٌبه
«بساط» با ی ی از لوازم و ویژگیهایش« ،وثائق» به آن اشاره كرده است« .اظفارهم» (انگال
دشمن) نيز از لوازم دشمن بوده و براي ش ست بهكار رفته است .مشبه كه در اینجا دشمن
است ،حذف شده و لوازم آن آمده است .بنابراین ،آميختگی مفهومی امري تخيلی است كه
این ام ان را میدهد تا یک ایده به شيود جدیدي درك شود.
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دعاي سوم« :وَ الّذِی بِصَوْتِ زَجْرِهِ یُسْمَعُ زَجَلُ الرُّعُودِ ،وَ إِذَا سَبَحَتْ بِهِ حَفِیفَۀُ السّحَابِ الْتَمَعَتْ
صَوَاعِقُ الْبُرُوقِ .وَ مُشَیّعِی الثّلْجِ وَ الْبَرَدِ ،وَ الْهَابِطِینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ إِذَا نَزَلَ ،وَ الْقُوّامِ عَلَى خَزَائِنِ
الرّیَاحِ ،وَ الْمُوَکّلِینَ بِالْجِبَالِ فَلَا تَزُولُ»
موسويگرمارودي« :و بر آن فرشته كه با بانگ گسيد كردن او ،غرّش تندرها شنيده میشود
و اون با خروش او ،ابر انبوه ،شناور شود( ،تيغههاي) برق آذرخشها میدرخشند و بر
فرشتگانی كه برف و تگرگ را بدرقه میكنند و آنان كه با دانههاي باران هنگامی كه فرو
میا د ،فرود میآیند .و بر نگهبانان گنجينههاي باد و آنان كه بر كوهسارها برگماشتهاند تا
از جاي نجنبند»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و دیگر آنان كه از صداي زجر و كشيدن سَحاب از آنها غرّش رعدها به
گوش رسد و اون در این دریاي پر موج جوّ آسمان ،ابرها شناور گردند ،از جنبش
هموارشان صاعقهها و برقها المع شود و دیگر فرشتگانی كه به همراهی برف و تگرگ و
قيرات باران هنگام باریدن به زمين فرود آیند و دیگر فرشتگانی كه نگهبان مخزنهاي باد و
تالطم هوا هستند و دیگر فرشتگانی كه موكّد بر كوهها هستند كه هميشه بر جاي خود پایدار
باشند»
(الهیقمشهاي)1390،
«غرش تندر» استعارد م نيه است .هر دو مترجم «زجل الرعود» را «غرش تندر»
معادلگذاري كردهاند« .زجل» به معناي بلندي صدا ،یا پرتاب كردن ايزي است (زوزنی،
 )1282كه معادل «غرش» نيز ترجمة مناسبی براي این واژه است.
ن تهاي كه باید به آن توجه كرد ،این است كه در عناصر بهكار رفته در استعارد مفهومی،
نظاممندي ویژهاي وجود دارد .اگر مفاهيم استعاري كه در نمونههاي باال بررسی شد را
طبقهبندي كنيم به نظاممندي ویژهاي خواهيم رسيد؛ یعنی ميان استعارههاي مفهومی ،روابط
و پيوستگی مفهومی برقرار است .همين نظامبندي ویژهاي كه استعارههاي مفهومی از آن
برخوردارند ،سبب میشود تا از ميان ابعاد مختلف یک مفهوم ،تنها یک بُعد آن برجسته شود
و كانون توجه قرار گيرد و ابعاد دیگر آن مفهوم پنهان شوند.
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 .2-1-4استعارۀ مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
بخشی از انواع استعارههاي مشترك در صحيفة سجّادیه براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
است .قرآن كریم و اسالم لغات و اصيالحات خاصی مانند جهاد ،شهادت ،بهشت ،جهنّم
و ...را با خود آورد كه به عبادات و نظام ف ري و اجتماعی اسالمی مربوط میشود .طبيعی
است كه این واژگان در زبان و ادبيات ملتهایی راه یابند كه این نظام ف ري اجتماعی را

پذیرفتهاند (ر .ك :ابوزهره .)1370 ،در صحيفة سجّادیه و ترجمههاي موسوي-
موسويگرمارودي و الهیقمشهاي استعارههایی وجود دارد كه در زبان فارسی ،اندان مورد
استفاده قرار نمیگيرد ،اما با توجه به كاربرد واژگان عربی در زبان فارسی ،آن عبارات در
فارسی نيز كاربرد دارند (جدول (.))2
جدول  .2استعارههاي مشترک براساس تأثير متن مبدأ بر مقصد
مفهوم انتزاعي

صحيفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودي

ترجمۀ الهيقمشهاي

ایمان

سبیل المحبّیۀ

طریق مهر

طریق محبّت

رحمت

مَعَادِنَ احسَانِکَ

گنجینه های کرم

معادن احسان

هدایت

صدق الهدایۀ

راهیابی راستین

صدق هدایت

دعاي ی م« :ثُمَّ سَلَکَ بِهِمْ طَرِیقَ إِرَادَتِهِ وَ بَعَثَهُمْ فِی سَبِیلِ محبّتۀ»
موسويگرمارودي« :آنگاه ،آنان را به راه ارادد خویش رهسپار داشت و به طریق مهر خود
برانگيخت»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و به همان راه كه ارادت او بود ،روان داشت و رهسپارِ طریق محبتِ خویش
گردانيد»
(الهیقمشهاي)1390 ،
«ی ی از طرحوارههاي تصوري كه جانسون به بررسی آن پرداخته است ،طرحوارد
ظرف و مظروفی است .به نظر جانسون ،آدمی از طریق تجربه قرار گرفتن و حضور در
اتاق ،خانه ،تخت و یا دیگر جاهایی كه ح م ظرف را پيدا میكنند ،بدن خود را مظروفی
تلقی میكند كه میتواند در این ظرفهاي انتزاعی قرار گيرد» (صفوي .)1382 :در صحيفة
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سجّادیه ،بسياري از مفاهيم انتزاعی در قالب طرحواره هاي تصوري ظرف و مظروف بيان
شده است.
طرحوارد حجمی در تبيين نگرش عرفانی نسبت به هستی ی ی از مهمترین طرحوارهها به
شمار میرود .براساس طرحوارد حجمی میتوان مفاهيم انتزاعی كه بر بودن ايزي درون
ايز دیگر داللت دارد را در قالب مفاهيم و تجربههاي عرفانی مورد بررسی قرار داد
(بيدادیان .)1395 ،بنابراین ،ساختار بيانی برخی از فرازهاي صحيفة سجادیه بر مبناي طرح
وارههاي حجمی استوار است كه در آنها مفاهيم عقلی در قالب م انهایی فرضی هستند.
در ادامه به بررسی طرحوارههاي تصوري حجمی در فرازهایی از صحيفة سجّادیه پرداخته
میشود:
دعاي اهد و پنجم« :وَ إِنّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِیضُ ،وَ إِنّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لَا تَفْنَى ،وَ إِنّ
عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنّا»
موسويگرمارودي« :زیرا فضد تو فروكش نمیكند ،بل ه همواره در حال افزایش است و
گنجينههاي كرم تو كاستی نمیپذیرد و عياي تو عيایی گواراست»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :كه فضد تو را نقصان نيست ،بل ه همواره در افزایش است ،و معادن احسان
تو دستخوش فنا نشود و بخشش تو اه بخششی گواراست»
(الهیقمشهاي)1390 ،
احسان خداوند اونان معدنی همة بندگان را مانند مظروف خود دربر گرفته؛ اه آنان كه
به بندگی او میپردازند و یا آنان كه نسبت به بندگی او غافلند .خداوند به واسية ليف و
مهربانی خود بر همه احاطه و نظر دارد.
دعاي بيستم« :اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهِ ،وَ تَوّجْنِی بِالْکِفَایَۀِ ،وَ سُمْنِی حُسْنَ الْوِلَایَۀِ ،وَ هَبْ
لِی صِدْقَ الْهِدَایَۀِ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و تاج بینيازي بر سرم نِه
و به من رهيابی راستين ارزانی دار»
(موسويگرمارودي)1388 ،
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الهیقمشهاي « :پروردگارا درود فرست بر محمّد و آل او و بر سر من تاجِ كفایت بِنِه و به
حُسنِ دوستی خود نامدارم گردان و ببخش مرا ،طریق صدق و هدایت»
(الهیقمشهاي)1390 ،
موسويگرمارودي «صدق الهدایۀ» را اینگونه ترجمه كرده است كه هدایت قرآن را
همراه راهی قرار داده كه درست و صدق است .در حالی كه الهیقمشهاي راهگشایی خداوند
براي انسان و نشان دادن راه را نوعی هدایت واقعی میداند .بنابراین ،مفاهيم دریافتی از حوزد
مقصد ،مفاهيمی نسبی هستند كه فهمی نسبی را از حوزد مبدأ منتقد میكنند و نه فهمی ميلق
و كامد؛ زیرا اگر آن استعاره ،فهم ميلق و كامالً منيبق با حوزد مبدأ میبود ،هر دو مفهوم
ی سان میشدند؛ یعنی یک مفهوم حقيقتاً مفهوم دیگر میشد ،نه این ه فقط در ااراوب
آن مفهوم دیگر درك شود و حال آن ه انين نيست (ر .ك :پورابراهيم.)1392 ،
استعارد مفهومی با عبارات زبانی كه محمد این استعارهاند ،تفاوت دارد؛ زیرا استعارد
مفهومی ،امري ذهنی است كه میتواند به واسيه اموري متعدد ،مثد جمالت یک زبان ظهور
یابد و به عبارت دیگر ،امري مفهومی است .حال آن ه عبارات استعاري ،اموري زبانی هستند.
همچنان ه استعارد مفهومی میتواند توسط جمالتی بيان شود كه اساساً شباهت لفظی اندانی
به آن نداشته باشند (هوشنگی.)1388 ،

 .3-1-4استعارههاي مشترک براساس شباهت کاربرد
برخی دیگر از استعارهها در متون دینی مشاهده میشوند كه طبق شباهت كاربردشان ،مورد
استفاده قرار میگيرند .همانند تركيبهاي استعاري (یاور ،كمانِ مرگ ،پرده پوشی ،آزادي)
كه در ادامه به بررسی آنها در ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي میپردازیم (جدول
(.))3
جدول  .3استعارههاي براساس شباهت کاربرد
مفهوم انتزاعي

صحيفۀ سجّادیه

ترجمۀ گرمارودي

ترجمۀ الهيقمشهاي

یار و یاور

یداً و نصیراً

یار و یاور

همدست

قدرت مرگ

قَوْسِ الْمَنَایا بِأَسْهُمِ وَحْشَۀ

کمان مرگ تیر وحشتناک

کمان مرگ تیر وحشتناک

عفو و گذشت

قد تغمّدتنی بسترکَ

پرده (گذشت) خود پوشاندی

بر گناه من پرده کشیدهای

آزادي

رِقَابِ الخَاطِئینَ

آزادی خطاکاران

آزادی خطاکاران
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در نمونههاي ارائه شده در جدول ( ،)3عبارات استعاري دیده میشود كه نمود
استعاره هاي مفهومی هستند .صحيفة سجّادیه به خاطر انتزاعی بودن حوزد مذهب ،سرشار از
استعارههایی است كه بررسی بسياري از آنها به بازسازي مدلهاي شناختی منسجمی
میانجامد .درك مفاهيم حوزد انتزاعی مذهب كه اغلب مفاهيمی متافيزی ی و دور از
دسترس تجربه حسیاند ،تنها از طریق همين استعارهها و مدلهاي شناختی ،ام انپذیر است.
استعارهها با ایجاد ارتباط ميان این حوزه و حوزههاي عينیتر و ملموستر ،مفهومسازي و
بازنمایی مفاهيم این حوزه را در ذهن آسان میكند كه این امر ضرورت استعاره در گفتمان
مذهبی را تأیيد میكند.

 .1-3-1-4یار و یاور
دعاي اهد و هفتم« :وَ لَا تَجْعَلْنِی لِلظَّالِمِینَ ظَهِیراً ،وَ لَا لَهُمْ عَلَى مَحْوِ کِتَابِکَ یداً وَ نَصِیراً»
گرمارودي« :و مرا پشتيبان ستمپيشگان و یار و یاور ایشان در نابودي كتاب خود مگردان»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و مرا یار و پشتيبان ظالمان و بيدادگران عالم مساز و آنها را در محو اح ام
كتاب آسمانی خود ،مرا همدست مگردان»
(الهیقمشهاي)1390 ،
این استعاره جنبههاي متعددي از حوزد یاري و یاوري را مفهومسازي میكند .استفاده از
واژههاي حوزد یاوري در صحيفة سجّادیه روندي معمول است .واژد «یَد» احتمال دارد كه
كژتابی یا ابهام داشته باشد ،اراكه میتوان اند معنا و مفهوم متعدد را از «یَد» استنباط كرد
و از جمله آنها «یار و یاور» و «نمادي از قدرت» است .موسويگرمارودي «یَد» را كنایه از
یاور آورده و معادل «یار» را در مقابد آن قرار داده است .اما الهیقمشهاي «یَد» را همدست
ترجمه كرده كه این معادلگذاري دقيقتر است؛ زیرا كلمة همدستی ،نوعی هم اري در
عمد نادرست را میرساند و میگوید خدایا مرا در محو كتاب آسمانی خود با آنان همدست
مگردان؛ یعنی من با آنان مشاركت نمیكنم.

 .2-3-1-4کمان مرگ
در موارد بسياري -از جمله عبارات زیر -ابزارهاي حوزد مفهومی ،مبدأ را تش يد دادهاند:
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دعاي اهد و دوم« :وَ رَمَاهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَایا بِأَسْهُمِ وَحْشَۀِ الْفِرَاقِ ،وَدَا َ لَهَا مِنْ ذُعَا ِ الْمَوْتِ
کَأْساً مَسْمُومَۀَ الْمَذَاقِ»
موسويگرمارودي« :و از كمان مرگ ،تيرهاي ترسناك جدایی را فرو میاف ند و از شراب
مرگ ،جامی زهرآگين در كام جان میریزد»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و رها كند بر سينه ما از كمان مرگ ،تير وحشتناك فراق و تلخی مرگ ،كه
به كام جانها ریزد اون جامی زهرآلود»
(الهیقمشهاي)1390،
استعارد نخست (كمان مرگ) با ترجمهاي ی سان از سوي هر دو مترجم معادلگذاري
شده است ،اما در استعارد دوم ،موسويگرمارودي با اصيالح «تيرهاي ترسناك» و
الهیقمشهاي با عبارت «تير وحشتناك» به برگردان این استعاره پرداختهاند .هراند ترجمة
موسويگرمارودي صحيح و فارسی است ،اما ترجمة الهیقمشهاي روح ترس و وحشت را
بر متن حاكم میكند كه دقيقاً به محتواي متن عربی دعا نزدیکتر است .گویا موسوي
موسويگرمارودي براي حفظ سياق فارسی واژه را تغيير داده است.
همچنان ه مالحظه میشود واژههاي «كمان» و «تير» اشياي فيزی ی و ملموسی هستند كه
در اختيار انسان قرار دارند و آدمی میتواند آنها را با حواس بينایی و المسه خود تجربه كند.
بنابراین ،این تجربههاي فيزی ی را میتوان حوزههاي مبدأ در استعارههاي اشاره شده درنظر
گرفت كه براساس آن ،حوزهة مفهومی مقصد؛ یعنی قدرت مرگ دانسته میشود.

 .3-3-1-4پردهپوشي
دعاي شانزدهم« :إِلَهِی فَإِذْ قَدْ تَغَمَّدْتَنِی بِسِتْرِکَ فَلَمْ تَفْضَحْنِی ،وَ تَأَنَّیتَنِی بِکَرَمِکَ فَلَمْ تُعَاجِلْنِی»
موسويگرمارودي« :اي خداي من! اكنون كه مرا با پردد (گذشت) خود پوشاندي و رسوایم
ن ردي و با بزرگواري خود در كيفر من درنگ ورزیدي و شتاب نفرمودي»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :اي خداوند ،اكنون كه بر گناه من پرده كشيدهاي و رسوایم نساختهاي ،اكنون
كه به كرم خود ،با من مدارا ورزیدهاي و به مؤاخذت من نشتابيدهاي»
(الهیقمشهاي)1390،
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از آنجا كه عفو به عنوان مشبّه براي گناهان به منزلة پوششی است كه از افشاي آن
جلوگيري میكند به «ستر» (پوشش) تشبيه شده كه آن نيز عيوب جسمها را از دیدگان پنهان
میدارد .بنابراین ،مشبّه (عفو) حذف و واژه (ستر) به جاي آن قرار گرفته است.

 .4-3-1-4آزادي
اعضاي بدن از جمله حوزههاي مبدأ اصلی براي استعارهسازي محسوب میشوند .به
طوركلی ،اعضاي بدن نقش كليدي در ظهور معناي استعاري در بسياري از فرهنگها و زبان
ها دارند.
دعاي شانزدهم« :وَ إِنَّمَا أُوَبِّخُ بِهَذَا نَفْسِی طَمَعاً فِی رَأْفَتِکَ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَمْرِ الْمُذْنِبِينَ ،وَ رَجَاءً
لِرَحْمَتِکَ الَّتِی بِهَا فَ َاكُ رِقَابِ الْخَاطِئِينَ»
گرمارودي« :و تنها از این رو خود را سرزنش میكنم كه به مهربانيت آزمندم -همان ايزي
كه سامان یافتنِ كار گنه اران ،بدان بسته است -و اميد به رحمتت دارم -همان ايزي كه
آزادي خياكاران (از عذاب) ،به آن وابسته است»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :و تنها نفس خود را توبيخ و سرزنش میكنم به طمع در رأفت و عيوفت كه
اصالح امر گناه اران موقف بر آن رأفت است و به اميد ليف و رحمتت كه آزادي
خياكاران ،بسته به آن رحمت است»
(الهیقمشهاي)1390 ،
واژد «رقاب» به معناي گردن است و كنایه از این است كه وقتی شخص گناهی انجام
میدهد از گردن او را به اسارت میگيرند و غد و زنجير میكنند و «فکاک رقاب» یعنی باز
كردن آن زنجير و كنایه از آزادي است و همانيور كه مالحظه میشود هر دو مترجم «رقاب
الخاطئین» را آزادي گناه ار معادلگذاري كردهاند.
در نمونههاي ارائه شده ،استعارد مفهومی از روابط حوزههاي مفهومی سخن میگوید ،نه
از عبارات زبان .عبارات زبان صرفاً نقاط دسترسی یا سرنخ براي كشف استعارات مفهومی
هستند .بنابراین ،زبان راهی براي راز گشودن از آن ايزي است كه در ذهن میگذرد.
مترجمان نيز تا حدودي توانستهاند این مفاهيم را در زبان مقصد منتقد كنند.
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 .2-4استعارههاي خاص
عوامد ایجاد استعارههاي خالقه ،عالوه بر فضاي اجتماعی و ضرورتهاي فرهنگی ،شامد
ضرورتهاي زبانی خود متن ،دانش ما دربارد پدیدههاي موجود در گفتمان ،فضاي فيزی ی
و بافت متن میشود (كواسس .)2010 ،1اگراه مترجم خود را مقيّد به متن مبدأ میداند ،گاه
بنا به اهداف دیگري كه در ترجمه دنبال میكند و نيز تفاوتهاي زبانی ،ف ري و فرهنگی
براي انتقال معنا ،استعارههاي خاد را میآفریند.
صحيفة سجّادیه سرشار از امور معنوي و انتزاعی است .بنابراین ،شيود ترجمه این امور و
اگونگی انتقال این مفاهيم براي مخاطب زبان مقصد درخور توجه است ،اراكه برخی از
این مفاهيم براي خواننده قابد درك نيست .در نظام معناشناسی شناختی ،خواننده مفاهيم
انتزاعی را به كمک مفاهيم عينی و ملموس درك میكند.

 .1-2-4استعارههاي خاص در ترجمۀ موسويگرمارودي
موسويگرمارودي در ترجمة صحيفة سجّادیه ،استعارههاي ویژهاي را بهكار برده و معادلهاي
مفهومی ادبی خاصی را براي تصاویر استعاري در نظر گرفته كه بر زیبایی ادبی متن ترجمه
میافزاید .به عنوان مثال ،در عبارت «مَعَادِنَ إحسَانِکَ» از اصيالح «گنجينههاي كَرَم» تعبير كرده
كه به نسبت ترجمة الهیقمشهاي كه همان عبارت عربی را به ش د فارسی «معادن احسان» بيان
داشته ،ضمن رعایت ترویج زبان و ادب فارسی ،تعبير ادبی زیبایی را ارائه كرده است.
دعاي اهد و پنجم« :وَ إِنَّ خَزَائِنَکَ لَا تَنْقُصُ بَلْ تَفِیضُ ،وَ إِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِکَ لَا تَفْنَى ،وَ إِنَّ
عَطَاءَکَ لَلْعَطَاءُ الْمُهَنَّا»
موسويگرمارودي« :ببخش و اندین برابر آن از فضد خود عياء كن زیرا فضد تو ،فروكش
نمیكند و گنجينههاي (كَرَمِ) تو كاستی نمیپذیرد»
(گرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بل ه همواره در افزایش است ،و معادن احسان تو دستخوش فنا نشود و بخشش
تو اه بخششی گواراست»
(الهیقمشهاي)1390 ،
1- Kövecses, Z.
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همچنان ه مالحظه میشود ،موسويگرمارودي احسان خداوند را به معدن تشبيه كرده
كه وسعت و بزرگی دارد .در حالی كه الهیقمشهاي اكثر عبارات را عيناً در ترجمة متن وارد
میكند .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت كه موسويگرمارودي واژگان دقيق ،كامد و لييفی
را برمیگزیند و معادلگذاري میكند.
در مثالی دیگر از دعاي پنجم صحيفة سجّادیه امام سجاد (ع) دو تركيب استعاري «حدَّ
نوائب الزمانِ» و «مصائدِ الشیطانِ» را بهكار برده است كه موسويگرمارودي با ترجمة
«دشواري و سختیهاي روزگار» و «دامچالههاي اهریمن» در تالش بوده تا به هر نحوي ،مقيّد
به زبان فارسی باشد .از همين رو ،موسويموسويگرمارودي را میتوان جزء مترجمان متعهد
به زبان فارسی دانست كه با گرایشات باستانگرایی در ترجمه عمد میكند.
دعاي پنجم« :اللَّهُمَّ صَدِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ اكْفِنَا حَدَّ نَوَائِبِ الزَّمَانِ ،وَ شَرَّ مَصَائد الشَّييَانَِ ،و
مَرَارَدَ صَوْلَةِ السُّلْيَانِ»
موسويگرمارودي« :خداوندگارا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از دشواري و
سختیهايِ روزگار و از شرِّ دامچالههاي اهریمن و تلخیِ صولتِ فرمانروایان ،بسنده باش!»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بار خدایا ،درود بفرست بر محمّد و خاندانش و ما را از سيوت حوادث زمان
و شر دامهاي شييان و تلخی قهر سليان حفظ فرماي»
(الهیقمشهاي)1390،
از آنجا كه شييان در پی فریب انسانهاست به دنبال فرصتی است تا آنها را در دام خود
گرفتار كند .بنابراین ،در اینجا شييان به عنوان مشبّه به «صيّاد» تشبيه شده كه وجهشبه در هر
دو آنها «فریفتن» است .سپس مشبّهٌبه (صيّاد) حذف شده و به وسيلة ی ی از لوازم آن؛ یعنی
«مصائد» بدان اشاره شده است .همانطور كه مالحظه میشود در این نمونه به خوبی روشن
است كه در گفتمان مذهبی صحيفة سجّادیه از واژگان و مفاهيم حوزد شييان و ابليس براي
صحبت و استدالل در مورد حيات معنوي انسان استفاده شده است.
موسويموسويگرمارودي با كاربست واژگانی اون اهریمن در مقابد شييان ،صولت
در برابر قهر ،دشواري و سختی در مقابد حوادث روزگار در تالش براي استفاده از واژگان
اصيد فارسی است .همچنان كه در ترجمة فعد «اکتفاء» معادل «بسنده بودن» را قرار داده است.
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 .2-2-4استعارههاي خاص در ترجمۀ الهيقمشهاي
الهیقمشه اي از مترجمان برجسته در متون دینی و به ویژه صحيفة سجّادیه است كه در انتقال
معناي استعارهها ،گاه تعابير خاصی را داراست.
سالمت و بيماري از مهمترین پدیدههاي مرتبط با بدن است كه انسان پيوسته آن را تجربه
كرده است .در صحيفة سجّادیه نيز واژههاي مربوط به حوزد مفهومی سالمت و بيماري بهكار
رفته است .همچنانكه در فرازهایی ،مواردي از حوزههاي مفهومی مبدأ مرتبط با پوشش و
لباس مشاهده شده است كه میتوان از این حوزهها براي درك حوزههاي مفهومی مقصد
بهره برد.
دعاي بيست و سوم« :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ،وَ أَلْبِسْنِی عَافِیتَکَ ،وَ جَلِّلْنِی عَافِیتَکَ ،وَ
حَصِّنِّی بِعَافِیتِکَ ،وَ أَکْرِمْنِی بِعَافِیتِکَ ،وَ أَغْنِنِی بِعَافِیتِکَ ،وَ تَصَدَّقْ عَلَی بِعَافِیتِکَ ،وَ هَبْ لِی
عَافِیتَکَ وَ أَفْرِشْنِی عَافِیتَکَ ،وَ أَصْلِحْ لِی عَافِیتَکَ ،وَ لَا تُفَرِّقْ بَینِی وَ بَینَ عَافِیتِکَ فِی الدنْیا وَ
الْآخِرَ ِ»
موسويگرمارودي« :بار خدایا! بر محمّد و خاندان او درود فرست و بر من جامه تندرستیات
را فراپوش و با آن مرا پوشش ده و بدان استوارم دار و با آن ارجمندم گردان و به وسيلة آن
بینيازم كن و تندرستی را به من صدقه بخش! و آن را براي من به سامان آور و ميان من و
تندرستیات در این جهان و جهان واپسين ،جدایی ميف ن»
(موسويگرمارودي)1388 ،
الهیقمشهاي« :بار خدایا ،درود بفرست بر محمّد و خاندان او و جامه عافيت خویش بر تن
من بپوش و مرا در عافيت خود فروپوشان ،و در حصار عافيت خود جاي ده و به عافيت خود
گرامی دار و به عافيت خود بی نياز فرماي .و عافيت خود به من بخش و عافيت خود به من
ارزانی دار و عافيت خود براي من بگستران و عافيت خود ،در خورِ من گردان و ميان من و
عافيت خود در دنيا و آخرت جدایی ميف ن»
(الهیقمشهاي)1390 ،
در دعاي بيست و سوم ،تندرستی و عافيت به لباس تعبير شده است؛ زیرا اثر تندرستی و
عافيت بر انسان آش ار میشود و همانند لباس یا اتري ،بيماري او را میپوشاند.
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موسويموسويگرمارودي «اکرمنی بعافیتک» را «عافيت خود را براي من بگستران»
معادلگذاري كرده؛ در حالی كه الهیقمشهاي «ارجمندم گردان» ترجمه كرده است.
بنابراین ،ترجمة موسويگرمارودي به سياق نزدیکتر است ،اراكه كرم را به معناي
گستراندن نعمت دانسته است.
همانطور كه مشاهده میشو،موسويگرمارودي نسبت به الهیقمشهاي از واژگان فارسی
قدیمی استفاده بيشتري میكند كه با توجه به اذعان وي ،نوعی آركائيسم یا همان
باستانگرایی نسبت به واژه هاست كه مترجم از لغات ترجمه شده فارسی اصيد بهره میبرد.
همانند واژههاي «آخرت /پسين»« ،عافيت /تندرستی» .از همين رو ،بيشتر كلماتی كه ریشة
عربی دارند و در زبان فارسی كاربرد بسياري دارد را كنار گذاشته است .اما الهیقمشهاي
بيشتر بر انتقال معناي رایج در ميان عموم مردم عمد كرده و واژهها را بر آن اساس ،گزینش
كرده است.
اشراف موسويگرمارودي بر متون كهن فارسی ،سبب شده تا بسياري از واژگان قدیمی
به ترجمه وي راه یابد ،اما این امر سبب نشده تا زبان به سمت كهنگی سوق یافته و خوانندد
امروزي نتواند با ترجمه ارتباط برقرار كند .ترجمة ادبی موسويگرمارودي تلفيقی از واژگان
و عبارات كهن در كنار زبان معيار است .این ی ی از ویژگیهاي مثبت این ترجمه است كه
سبب میشود تا خواننده عالوه بر آشنایی با واژگان ،مفاهيم را نيز دریابد .از دیگر
ویژگیهاي ترجمة موسويگرمارودي معادلیابی این مترجم است؛ معادلیابی ،خود از فنون
مترجم است ،هر مترجمی نمیتواند در زبان خود ،انين ویژگی را رعایت كند .این امر نشان
از توانایی و اشراف موسويگرمارودي بر ادب فارسی و عربی دارد.
موسويگرمارودي این نوع از باستانگرایی را در ترجمة خود مقرر كرده است .در
ترجمة دعاي بيست و سوم ،واژههاي «گنجينه» در مقابد «معادن»« ،كرم» در مقابد «احسان»
واژگانی است كه با تف ّر به ریشه پارسی آن در نظر گرفته شده و این همان ویژگی
باستانگرایی نسبت به گزینش الفاظ از سوي موسويگرمارودي است.

بحث و نتيجهگيري
دیدگاه كالسيک با وجود تقسيم استعاره به انواع مختلف در نهایت استعاره را داراي یک
كاركرد اصلی میداند كه همان زیباسازي كالم و نوشتار است .براساس دیدگاه
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زبانشناسیشناختی ،استعاره ،گسترش یافته و تمام جنبههاي نظریة سنتی به شيوههاي منسجم
به االش كشيده شده است .قلمرو اصلی پژوهش حاضر ،بررسی ترجمة استعارد مفهومی در
صحيفة سجّادیه و روشن كردن ویژگی و كاركردهاي آن در محدودد تعریف جدیدي است
كه جورج لي اف و مارك جانسون ارائه دادهاند .از آنجا كه صحيفة سجّادیه از عنصر زبان
براي برقراري ارتباط با مخاطب استفاده میكند و بيشترین اموري كه امام سجاد (ع) در پی
سخن گفتن از آن است به فراماده و مسائد غيرحسی مرتبط میشود ،از این رو ،از نظام
استعاره آن هم با تعریف استعارد مفهومی و ش د سازمان یافته آن در سيح گستردهاي بهره
برده است .مضامين دینی موجود در ادعيه مورد بررسی ،عالوه بر مفاهيم حقيقی از مفاهيم
انتزاعی ساخته شدهاند كه به كمک سازوكارهاي شناختی استعاره ،تصویرسازي و طرحواره
هاي تصوري ساختارمند شده و درك آنها تسهيد میشود.
بررسی استعارههاي صحيفة سجّادیه ،بيانگر آن است كه بين ميزان كاربست استعاره و
انتزاعی بودن موضوع ،رابيهاي مستقيم وجود دارد به طوري كه هرجا موضوع انتزاعیتر
است ،استعارههاي بيشتري بهكار رفته است .ترجمة موسويگرمارودي و الهیقمشهاي از
صحيفة سجّادیه هر دو ترجمة ادبی هستند .موسويگرمارودي سعی كرده تا در استعارههاي
خود از كلمات عربی موجود در ادعيه -كه مخاطب فارسیزبان با آنها آشناست -كمتر
استفاده كند و براي اكثر تعبيرات ،معادل فارسی مناسب قرار دهد .همين ویژگی ،انس با
ترجمة موسويگرمارودي را سختتر میكند .اما الهیقمشهاي انين اصراري نداشته است.
ترجمة الهیقمشهاي روانتر و زودیابتر است.
هر دو مترجم سعی كردهاند در ترجمههاي خود عناصر زیباشناختی و بار ادبی متن را در
ترجمه استعاره ،حفظ كنند .الهیقمشهاي با ترجمهاي سليس و روان ،همراه با صحّت و
سالمت ترجمه و تأیيد آن از سوي اهد فنّ ،آن را در شمار ترجمههاي قابد توجه قرار داده
است ،اما اساس كار موسويگرمارودي در ترجمة استعارهها ،همان است كه در ترجمة
قرآن كریم بهكار برده؛ یعنی زبان معيار ،همراه با اندكی باستانگرایی تا سایهاي از قدمت
متن به ترجمه منتقد شود و سرانجام ،نزدیک كردن دو قيب زیبایی و وفاداري به ی دیگر.
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نظریة استعارد شناختی .قرآن شناخت.90-73 ،)2(10 ،
دهخدا ،علیاكبر( .بیتا) .لغتنامة دهخدا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
شفيعی كدكنی ،محمّدرضا .)1383( .صور خيال در شعر فارسی .تهران :نشر نيد.
صفوي،كوروش .)1382( .بحثی درباره طرحهايتصویري از دیدگاه معنیشناسی شناختی ،.نامه
فرهنگستان.85-65 ،)1(6 ،
غریب ،رز .)1378( .نقد بر مبناي زیباییشناسی و تأثير آن در نقد عربی .ترجمة نجمه رجایی .مشهد:
مؤسّسه و انتشارات دانشگاه فردوسی.
قائمی نيا ،عليرضا .)1385( .زبانشناسی شناختی و ميالعات قرآنی .ذهن.3-26 ،30 ،
____________ .)1388( .نقش استعاره هاي مفهومی در معرفت دینی .قبسات.159-184 ،14 ،

گندم ار ،راحله .)1398( .ی سویگی استعاره هاي مفهومی؛ تحليلی انتقادي بر مبناي زبان فارسی .علم
زبان.206-179 .)10(6 ،
لي اف ،جرج .)1382( .نظریه معاصر استعاره .ترجمه گروهی از مترجمان .به كوشش فرهاد ساسانی.
تهران :سوره مهر.
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 مركز جهانی علوم اسالمی دفتر برنامه: قم،) آشنایی با صحيفه سجادیه1385( . محمدعلی،مجد فقيهی
.ریزي و تدوین متون درسی
، زبان و ادب، بررسی تيبيقی و تحليلی دو ترجمة انگليسی صحيفه سجادیه.)1387( . ساالر،منافی اناري
.129 -111 ،)35(12
. انتشارات هرمس: تهران.4  چ. ترجمة صحيفة سجّادیه.)1388( . علی،موسوي گرمارودي
 ترجمة.)1(  كاركرد زبان در ادبيات كودك.)1380( . شهرام، كرستن و اقبالزاده، مامجر، موراي،ناولز
.58-53 ،43 ، كتاب ماه ادبيات كودك ونوجوان.شهرام اقبال زاده
.) تحليد مفهومی استعارههاي نهج البالغه1392( . مهتاب و فردوس آقاگدزاده و ارسالن گلفام،نورمحمدي
.192-155 ،22  شماره، مجله انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربی.)(روی رد زبانشناسی شناختی
.140-119 ،12 ، ادب پژوهی. نظریة استعاره مفهومی از دیدگاه لي اف.)1389( . زهره،هاشمی
. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران.27  چ. فنون بالغت و صناعات ادبی.)1386(.  جالل الدین،همایی
 استعارههاي مفهومی در قرآن از منظر زبانشناسی.)1388( . حسين و محمود سيفی پرگو،هوشنگی
.34-9 ،)3(1 ، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن كریم.شناختی
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Abstract
The role of language in a literary text is aesthetic and literary translation has a special
sensitivity from this perspective. In a literary text, the translator must translate not only the
content and message but also the literary devices to the extent permitted and in the format
required by the text. Among translation theories, the model of Carmen Valero Garcés
critiques literary translation. This model consists of four levels (semantic-lexical, syntactical
morphological, discourse-functional, and stylistic-practical). In this model, translations are
also evaluated from the perspective of two criteria of adequacy and acceptability. This study
considers the translation of selected works of the famous Lebanese author "Gibran Khalil
Gibran" in the book "Hamam-e Rooh” by Seyed Hassan Hosseini based on the theory of
criticism of Garcés translation and at all four levels of his proposed model. The achievement
of this descriptive-analytical study indicates that the translator has performed better in the
semantic-lexical and syntactical-morphological levels and has appeared in relatively weak
stylistic and discourse levels, but in general, this translation has the necessary adequacy and
acceptability. He also has used "expansion" more than any other solution.
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مقاله پژوهشی

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

نقد ترجمة فارسی منتخب آثار جبران در کتاب «حمّام روح» بر
پایة مدل نظری گارسس
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

زهره گرجي

چکيده
نقش زبان در یک متن ادبی ،زیباییآفرینی بوده و ترجمة ادبی نيز از این منظر از حساسيت ویژهاي برخوردار است .در
متن ادبی ،مترجم نه تنها محتوا و پيام ،بل ه آرایهها و صنایع ادبی را نيز باید به ميزان مجاز و در قالبی كه متن میطلبد،

تاریخ دریافت1399/03/12 :

رقیه رستمپور ملکي



دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

وارد متن ترجمه كند .در ميان نظریههاي نقد ترجمه ،الگوي كارمن والرو گارسس ( )1994به نقد ترجمة ادبی میپردازد.

جبران» در كتاب «حمّام روح» سيد حسن حسينی ( )1377را بر پایة نظریة نقد ترجمة گارسس و در هر اهار سيح مدل
پيشنهادي وي با شيود توصيفی -تحليلی مورد ميالعه و تحقيق قرار میدهد .دستاورد این جستار ،بيانگر آن است كه
مترجم در زمينه معنایی -لغوي و نحوي -واژهساختی ،عمل رد بهتري داشته و در سيوح سب ی و گفتمانی نسبتاً ضعيف
ظاهر شده است ،اما بهطور كلی این ترجمه از كفایت و مقبوليت الزم برخوردار است .همچنين مترجم بيش از همة
راه ارها از «بسط یا افزایش» بهره جسته است.
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کليدواژهها :خلیل جبران ،نقد ترجمه ،حمّام روح ،حسینی ،الگوی گارسس.
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این الگو شامد اهار سيح (معنایی -لغوي ،نحوي -واژهساختی ،گفتمانی-كاركردي و سب ی -عملی) است .در این
الگو ،ترجمهها از منظر دو معيار كفایت و مقبوليت نيز ارزیابی میشوند .این پژوهش ،ترجمة منتخب آثار «جبران خليد
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مقدمه
ادبيات ،هنر سخن گفتن و یا سخن گفتن هنرمندانه است .بهطور ویژه ،تفاوت كالم ادبی با
كالم عادي در این است كه نویسنده در بستر ادبيات پرده از م نونات درونی و احساسات
خفته خویش برمیدارد و خواننده را با تجربههاي خيالانگيز و هيجانات روحی خود آشنا
میكند؛ او به شيوهاي رمزگونه با استمداد از قود تخيد و اعجاز عاطفه به شناسایی روان
پيچيده بشر پرداخته و با اش الی متنوع احساس خود را جاودانه میكند و در این رهگذر
درك كالم نویسندد متن ادبی و رساندن آن در قالب زبانی دیگر براي خوانندگانی كه زبان
مبدأ را تجربه ن ردهاند ،امري بس دشوار و پيچيده مینماید .در ميان انواع ترجمه ،ترجمة
ادبی سختترین و دقيقترین نوع آن است.
«هر اه اثر ادبی غنیتر باشد ،سيوح معنایی بيشتري را دربر میگيرد و تفاسير بيشتري از
آن ام انپذیر است» (صمدي و طهماسبی .)1395 ،متون ادبی داراي مشخصههاي خاصی
هستند؛ از مهمترین این ویژگیها ،عنصر احساس و عاطفه است كه موجب تمایز این متون
از سایرآثار میشود .مترجم متن ادبی به لحاظ این ه هم باید اصد و صورت پيام و هم محتوا
و حس نویسنده متن مبدأ را منتقد كند ،رسالتی عظيم بر دوش میكشد .بهعقيده صاحبنظران،
زمانی عمد ترجمة ادبی به كمال خود میرسد كه همان حسی را در خوانندد زبان مقصد
برانگيزد كه در خوانندد زبان مبدأ ایجاد كرده است.
آنچه در متن ادبی حائز اهميت است ،این است كه در این متون ،زبان براي زیباییآفرینی
بهكارگرفته میشود و میكوشد همزمان با استفاده از آرایههاي ادبی براي توصيف و تصویر
معانی ذهنی و بيان عواطف بر واكنش مخاطب تاثيرگذاشته و او را با خود همدل و همراه
كند (ناظميان .)1395 ،ترجمة این نوع متن ،االشهایی را پيش روي مترجم قرار میدهد و
او نياز به بحثهاي نظري پيدا میكند تا بتواند از االشهاي نوع متن ،خواننده ،اجزاي متن
كه خود شامد االش الفاظ ،تعابير ،اصيالحات و ساختار جمله است ،عبور كند تا داار
افت ترجمه نشود (گنجيان خناري.)1397 ،
آثار «جبران خليد جبرانم نویسندد سرشناس لبنانی از جمله آثار قوي و پرمایه در ادبيات
عربی است؛ از این رو ،الگوي نقد ترجمة ادبی كارمن والرو گارسس )1994( 1كه ترجمة
متون ادبی را در اهارسيح (معنایی -لغوي ،نحوي -واژهساختی ،گفتمانی -كاركردي و
1- Garcé, C. V.
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سب ی -عملی) بررسی میكند در این پژوهش براي نقد و تحليد ی ی از آثار «جبران» در
كتاب «حمّام روح» به قلم «سيدحسن حسينی» در نظر گرفته شده است.

 .1پيشينۀ پژوهش
در حوزد نقد ترجمة آثار جبران خليد جبران تاكنون پژوهشی مستقد با ت يه بر الگوي
گارسس انجام نشده و پژوهش حاضر در نظر دارد ترجمة منتخب آثار این نویسنده را در
قالب داستان كوتاه ،شعرآزاد و نيز سخنان نغز بر پایة نظریة نقد ترجمة گارسس و در هر
اهار سيح مدل پيشنهادي وي با روش توصيفی -تحليلی مورد ميالعه و تحقيق قرار دهد.
در راستاي كاوش در موضوع نقد و ترجمه آثارادبی براساس الگوي گارسس
پژوهشهایی كه در ادامه به طور خالصه به آنها اشاره میشود ،یافت شد.
مختاري اردكانی ( )1386در مقالهاي با عنوان «ااراوبی نظري براي ارزیابی ترجمه»
روش پيشنهادي گارسس را به مثابه روشی عينی براي نقد ترجمه و بهخصود ترجمة ادبی
معرفی میكند و در تبيين این روش ،مثالهایی از زبان فارسی و آرایی از دیگر صاحبنظران
بهویژه نيومارك 1نقد میكند.
رشيدي و فرزانه ( )1389در مقالهاي با عنوان «ارزیابی و مقایسة ترجمههاي فارسی رمان
انگليسی «شاهزاده و گدا» اثر مارك تواین 2براساس الگوي گارسس( »)1994به كاوش و
بررسی این ترجمهها و تيبيق آنها با اهار سيح الگوي این دانشمند زبانشناس همت
گماردهاند.
رشيدي و فرزانه ( )1392در مقالة دیگري با عنوان «ارزیابی و مقایسة دو ترجمة فارسی
از رمان «دُن كيشوت» اثر ميگوئد دُ .سروانتس »3اقدام به بررسی این ترجمهها برمبناي سيوح
پيشنهادي گارسس و ذكر ن ات مثبت و منفی آن كردهاند.
فرهادي ( )1392در پایاننامة كارشناسیارشد خود با عنوان «بررسی ،نقد و ارزیابی
ترجمة متون ادبی» با ت يه بر روی رد گارسس به ميالعه ،بررسی و تحليد ترجمة  9مترجم
از آثار غسّان كنفانی در سه بخش قصص ،روایات و مسرحيات پرداخته و آنها را از حيث
كفایت و مقبوليت سنجيده است.
1- Newmark, P.
2- Mark, T.
3- De. Cervantes, M.
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صيادانی و دیگران ( )1396در مقالة «نقد و بررسی ترجمة فارسی رمان «قلب اللیل» با
عنوان «دل شب» براساس الگوي گارسس» ،ترجمة كاظم آل یس از رمان نویسنده مشهور
عالم عرب نجيب محفوظ را بر مبناي اهار سيح معنایی -لغوي ،نحوي -صرفی ،گفتمانی-
كاركردي و سب ی -عملی مورد ارزیابی قراردادهاند.
نقیزاده و متقیزاده ( )1396در مقالهاي با عنوان «ارزیابی ترجمة متون ادبی فارسی به
عربی مدل «كارمن گارسس»» ترجمة عربی پيام رهبر انقالب بهمناسبت موسم حج  1395را
در اهار سيح واژگانی ،دستوري ،گفتمانی و سب ی نظریة گارسس تحليد كردهاند.
افضلی و اسدالهی ( )1398در مقالهاي با عنوان «كاربست نظریة كارمن والرو گارسس
در نقد ترجمة ادبی» با تمركز بر روی رد گارسس به ميالعة موردي تعریب صالح الجعفري
از رباعيات خيام پرداخته و اگونگی تيبيق این الگو بر آثار ادبی منظوم را تحليد كردهاند.

 .2پرسشهاي پژوهش
 ترجمههاي حسينی از آثار جبران از منظر كفایت و مقبوليت اگونه بررسی میشود؟ مترجم به اه ميزان توانسته است مفاهيم موجود در متن عربی كتاب را به ترجمه انتقالدهد؟
 ترجمة مترجم بيشتر بر كدامیک از راه ارهاي ارائه شده مدل گارسس منيبق میشود وبازتاب آن در ترجمه اگونه ارزیابی میشود؟

 .3ادبيات نظري
 .1-3الگوي نظري گارسس
الگوي ارزیابی ترجمهة گارسس -كه در سال  1994ميرح شد -مدلی جامع براي نقد ترجمة
ادبی است كه جنبه هاي مختلف زبانی؛ یعنی واژگانی ،دستوري ،گفتمانی و سب ی را دربر
میگيرد و شاید بتوان گفت دليد این موفقيت بهره بردن آن از سایر نظریات ترجمه است.
این امر موجب شد در پژوهش حاضر این الگو را براي نقد ترجمة آثار جبران اختيار كرده
و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی كنيم .گارسس در ارائة نظریة خود از دیدگاههاي
نظریهپردازان دیگر نيز بهره برده است .مدل نظري او تركيبی و شامد نظریات پيشنهادي
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وینی 1وداربلنه ،2آراء و عقاید دیگر صاحبنظران در امر ترجمه مانند نایدا ،3نيومارك،
دُليد ،4مونن ،5نوربرت 6و توري 7است .وي همچنين اذعان دارد كه سيوح پيشنهادياش
گاهی باهم تداخد دارند (گارسس.)1994 ،
جدول  .1چهار سطح مدل ارزیابي ترجمۀ گارسس
سطح معنایی -لغوی

سطح نحوی -واژهساختی

ترجمۀ لغت برحسب اختالفات فرهنگی

ترجمۀ یک به یک

معادل فرهنگی یا کارکردی

دستورگردانی

اقتباس

تغییر دیدگاه

بسط نحوی

جبران

قبض نحوی

توضیح یا بسط معنی (تصریح)

عام و خاص

تلویح ،تقلیل ،حذف

ابهام
سطح گفتمانی -کارکردی

سطح سبکی -عملی

تعدیل محاورهای

ترجمۀ خالق

تغییر ساختار درونی متن مبدأ

اشتباه مترجم

حذف تعهدات متن اصلی

حفظ اسامی خاص

تغییر لحن متن

حفظ ساختارهای زبان مبدأ

حذف حواشی

پرگویی در برابر سادهگویی

تغییر به علت اختالفات اجتماعی -فرهنگی

تغییر در کاربرد صنایع بدیعی

ماخذ :اقتباس از فرهادی1392 ،

در الگوي گارسس ،كيفيت ترجمه از منظر دو معيار كفایت و مقبوليت نيز ارزیابی می-
شود .این دو معيار با استفاده از ویژگیهاي مثبت و منفی معرفی شده در مدل پيشنهادي وي،
شرایط الزم را براي ارائة ترجمهاي مناسب فراهم میكند .این ترجمه باید به لحاظ انيباق
مؤلفههاي معنایی و عناص ر دستوري دو زبان مبدأ و مقصد و ميزان دقت مترجم در رساندن
پيام مدنظر معقول باشد .همچنين مترجم درنظر داشته باشد كه متن وي در سيستم زبانی مقصد
1- Vinay, J. P.
2- Darbelnet, J.
3- Nida, E. A.
4- Delisle, J.
5- Mounin, G.
6- Schmitt, N.
7- Toury, G.
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مورد پذیرش واقع شود .در حقيقت ،كفایت و مقبوليت به این معناست كه در اینجا نه تنها
در جستوجوي دقت و صحت عناصر زبانی ،بل ه خواستار تأثير سيستم زبان متن مبدأ بر
خوانندگان زبان هدف نيز هستيم .از این رو ،براي تعيين كيفيت ترجمهها ،جنبهها یا
ویژگیهاي جدیدي اعم از ویژگیهاي مثبت و ویژگیهاي منفی درنظر گرفته میشوند؛
این ویژگیهاي مثبت كفایت ترجمه را باال میبرند و در مقابد ویژگیهاي منفی از آن
میكاهند (رشيدي و فرزانه.)1392 ،
جدول  .2ویژگيهاي مثبت و منفي بيانگر کيفيت در الگوي گارسس ()1994
تکنیکهای مثبت

تکنیکهای منفی

معادل فرهنگی

ابهام

اقتباس

تغییر لحن

بسط نحوی

حذف

دگربینی

تعدلی محاورهای

جبران

حفظ ساختار متن مبدأ

دستورگردانی

بسط خالقانه

توضیح

اشتباه مترجم

حذف حواشی

حذف صناعات ادبی

حفظ صناعات ادبی

قبض

 .2-3معرفي اثر
كتاب حمّام روح ترجمهاي است از منتخب آثار جبران خليد جبران اعم از داستان كوتاه با
مضامين متنوع ،جمالت موجز ،شعر ،نمایشنامه و مقاله به قلم سيدحسن حسينی .به بيان
دیگر ،شمایی است از كليت اف ار و نوشتههاي جبران .این كتاب در برگيرندد  29ح ایت
كوتاه ،یک نمایشواره ،یک مقاله و بخش كلمات قصار در  155صفحه است كه انتشارات
سورد مهر در سال  1377آن را به زیور طبع آراسته و ااپ ششم آن ( )1387مبناي این
بررسی قرار گرفته است .سبک جبران ،سادهنویسی بوده و گاه مرز ميان شعر ،قصه و مقاله را
درهم میریزد ،اما واقعيت این است كه روح آثار او با همة ویژگیهاي رمانتيک روزگارش،
روحی عارفانه و خداجوست و او در پرتو تشعشع این روح در جستوجوي حقيقت هستی
قدم میزند و بیهيچ شبههاي میتوان او را از نوادر نویسندگان و شاعران متجدد عرب دانست
كه توجه به شناخت عالم وجود و شوق به ماوراي هستی و تالش مستمر براي تزكية جسم و
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جان انسان و تشبه به مردان الهی به آثارش صبغهاي فلسفی ،متمایز و در خور تأمد بخشيده
است.
ویژگی ستودنی آثار جبران ،التزام وي به مغز و محتوا بوده و این امر موجب میشود كه
سبک او مشخص و متمایز باشد (حسينی .)1387 ،در این پژوهش ،جمالت فارسی با اصد
عربی آنها از كتاب المجموعۀ الکاملۀ للمؤلفات العربیۀ كه به كوشش ميخائيد نعيمه
گردآوري شده ميابقت داده شده و با آثار ترجمه شده از انگليسی به عربی «مجموعۀ کاملۀ
للمؤلفات المعرّبۀ» به قلم آنتونيوس بشير كه خود جبران هم آنها را مشاهده كرده ،مقایسه
كرده است.

 .4کاربست الگوي ترجمۀ کارمن گارسس
 .1-4سطح اول :معنایي -لغوي
همانطور كه در جدول ( )1اشاره شد ،هر سيح زیرمجموعههاي خاد خود را دارد؛ از
این رو ،پس از بيان عنوان هر سيح ،مثالهایی از كتاب را در ارتباط با آن عنوان ذكر خواهيم
كرد.

 .1-1-4ترجمۀ واژه برحسب اختالفات فرهنگي ،فني و زباني
مترجم در برخورد با واژهاي كه خاد یک فرهنگ است ،میتواند معناي آن را به صورت
عبارت اسمی یا شبه جملة صفتی بيان كند و یا توضيحی ارائه دهد تا خوانندد زبان مقصد در
درك معنی دقيق با االش مواجه نشود .در این روش ،اطالعاتی كه برحسب اختالفات
فرهنگی ،فنی یا زبانی بين مخاطب اصلی و مخاطب ترجمه ضرورت پيدا میكند به ترجمه
واژه افزوده میشود (گارسس.)1994 ،
جبران (بیتا) :و سأله أن یجلس مع الجالسین فجلس فقدّمت إلیه اللُّحوم و الخمور و الحلوی
أفخرها و أشربها.
حسينی ( :)1387مرد با دست به «الوه» تعارف كرد و او را پشت ميزي نشاند ،اند لحظه بعد
سيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام نوشيدنیها و خوردنیهاي خوشمزه.
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به منظور پر كردن ش اف فرهنگی «الخمور» به معناي مشروبات در ترجمه به
«نوشيدنیها» برگردان شده است.
جبران (بیتا) :نحن نحوکُ من خیوط قلوبنا مالبس اآللهۀ.
حسينی ( :)1387ما از تار و پود دل خویش خدا را جامه میبافيم.
جبران (بیتا) :ضَمِنِی یا حبیب نفسی فأنتَ رَحوم ،ال تترُکنِی هنا .أنت رسولُ اآللهۀ.
حسينی ( :) 1387اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن .تو فرستاده خدایی
. ...
مسيحيان لفظ «آلهۀ» را به خدایان اطالق میكنند؛ از این رو ،مترجم بهمنظور پر كردن
ش اف فرهنگی واژد «آلهۀ» را تبدید به «خدا» كرده است.
جبران (بیتا) :فارتمیتُ راکعاً أمامه و صرختُ قائالً  :یا یسوع النّاصری...
حسينی ( :)1387من خودم را در مقابد او بر زمين انداختم و نعره زدم« :یا عيساي ناصري».
با مدنظر قراردادن تعدید فرهنگی باید «عيساي ناصري» به «عيسی مسيح» برگردان شود،
زیرا در زبان فارسی تركيب عيساي ناصري كاربرد ندارد.
جبران (بیتا) :قد صَلَبتم الناصرِی و وَقفتُم حوله تَسخرون و تجدّفون.
حسينی ( :)1387شما ناصري را مصلوب كردید و پاي دار او ،به تمسخر و لعن دست
افشانيدند.
«ناصري» لقب حضرت «عيسی» و واژهاي فرهنگی است ،اما مترجم بدون آن ه در پاورقی
در مورد آن توضيح بدهد و یا آن را «عيسی» یا «مسيح» ترجمه كند ،آن را به متن مقصد
انتقال داده است؛ بنابراین ،با مدنظر قرار دادن اصد تعدید فرهنگی باید «عيساي ناصري» به
«عيسی مسيح» تبدید شود.
جبران (بیتا) :أمّا عطشِی إلی الخمر فیضارعُ عطش نوح و أبِی نواس و دِی موسه و مارلو.
حسينی ( :)1387اما عالقهام به میگساري كمتر از عالقة أبینواس و آلفرد دوموسه به این
مقوله نيست.
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به دليد تبعيت از قاعدد تعدید فرهنگی كلمة «نوح» از بحث میگساري «حذف» شده
است .در فرهنگ دینی ما ،پيامبران از قداست خاصی برخوردار هستند؛ بنابراین ،شرب خمر
را به آنان نسبت نمیدهيم.

 .2-1-4معادل فرهنگي یا کارکردي
« واژد فرهنگی یا كاركردي زبان مبدأ با مشابه آن در زبان مقصد جایگزین میشود»
(نيومارك .)1981 ،از این رو ،الزم است واژهاي كه در زبان مبدأ بار فرهنگی دارد با نزدیک
ترین و شبيهترین واژد معادل كه در زبان مقصد داراي همان بار فرهنگی است و كاربردي
معادل دارد ،جایگزین شود.
جبران (بیتا) :و قال بصوتٍ عمیقٍ هادئ :مساء الخیر .فأرجعتُ التحّیۀ قائالً :أسعد اهلل مساءکَ.
حسينی ( :) 1387به سوي من برگشت و با صدایی عيق و آرام گفت« :شب بخير» و من در
پاسخش گفتم« :شب شما هم بخير».
دو اصيالح «مساء الخیر» و «أسعد اهلل مساءک» در زبان فارسی معادل «شب بخير» هستند.
جبران (بیتا) :فمِن الظُّلم أن نَطلُبَ الخَمر مِنَ الحِصرِم.
حسينی ( :)1387از غوره انتظار شراب داشتن ،ظالمانه است.
مترجم از ترجمة معنایی استفاده كرده است؛ این در حالی است كه بهتر بود این جمله را
با كمک «معادل فرهنگی» به ش د ارتباطی ترجمه میكرد؛ زیرا در زبان فارسی «غوره» در
مَثد با «حلوا» و «مویز» همراه است .بنابراین ،ترجمة به صورت «از غوره انتظار حلوا  /مویز
داشتن ،ظالمانه است» پيشنهاد میشود.
جبران (بیتا) :نجیب :بکُلّ سُرور ،و لکنّنِی ظننتُ أنّک ...
حسينی ( :)1387نجيب :با كمال ميد ،ولی من گمان میكردم كه ...
معادل فرهنگی اصيالح «بکُلِّ سُرور» در زبان فارسی ،اصيالح «با كمال ميد» است.
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 .3-1-4اقتباس (معناي نزدیک)
اقتباس ،استفاده از معادل جا افتاده و یا بهكار بردن معناي نزدیک است و در آن پيامی از
طریق موقعيت مشابه انتقال مییابد كه این شيوه براي ترجمة اصيالحات مفيد است
(گارسس .)1994 ،اقتباس معموالً داراي صناعات بالغی است .بهكارگيري معادل آشنا در
زبان مقصد در حقيقت بيان یا بازگویی عبارت متن اصلی به زبانی روانتر و طبيعیتر است و
همان تأثيري را در خواننده ایجاد میكند كه متن اصلی بر خواننده خود میگذارد (ناظميان،
.)1395
جبران (بیتا) :و سأله أن یجلسَ مع الجالسین فجَلسَ فقدّمت إلیه اللُّحوم و الخُمور و الحلوی
أفخرها و أشربها فأکلَ هنیئاً و شرب مریئاً.
حسينی ( :)1387مرد با دست به «الوه» تعارف كرد و او را پشت ميزي نشاند ،اند لحظه بعد
سيح ميز پرشده بود از انواع و اقسام نوشيدنیها و خوردنیهاي خوشمزه .الوه معيد ن رد
و دست به كار شد و با اشتهایی كامد ش می از عزا درآورد.
مترجم با درنظر گرفتن سياق كالم ،جملة آخر را معادل اصيالح فارسی «دلی از عزا
درآوردن» قرار داده است؛ این اصيالح در جایی بهكار برده میشود كه شخص بعد از
مدتها از لذتی بهرهمند میشود (نجفی.)1378 ،
جبران (بیتا) :فخُیِّلَ إلیه أنّه الملک بعَینه ،و طارَت نفسه فرحاً.
حسينی ( :) 1387الوه خيال كرد كه آن مرد شخص پادشاه است و از این ه خویش را در
حضور پادشاه میدید ،احساس كرد كه در پوست خودش نمیگنجد.
توي پوست خود نگنجيدن به معناي از شدت شادي بیتابشدن (نجفی )1378 ،و طارَ
فرحاً به معناي «خيلی خوشحال شد (یا) از خوشحالی بال درآورد» (ناظميان )1394 ،است و
مترجم اصيالح «طارَت نفسه فرحاً» در زبان مبدأ را با اصيالح رایج «در پوست نگنجيدن»
كه كنایه از «شدت شادي» است ،جایگزین كرده است.
جبران (بیتا) :فی صدر تلک القاعۀ ،رجالً جلیالً ،جالساً علی منصۀ عالیۀ ،تجلّله المهابۀ.
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حسينی ( :) 1387در باالي سالن مرد محترمی را دید كه پشت ميز بزرگی نشسته بود و ابهّت
از سر و صورتش میبارید.
«از سر و رویش میبارید» اصيالحی جا افتاده در زبان فارسی است .همچنين باریدن به معناي
«آش ارا به اشم خوردن ،كامالً بارز بودن» (نجفی )1378 ،جایگزین جملة «تجلّله المهابۀ»
شده است.
جبران (بیتا) :جالسون إلی کثیرِ من الموائد األنیقۀ یأکلون و یشربون.
حسينی ( :)1387پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و داد دل از سفرههاي رنگين میگرفتند.
مترجم به جاي این ه «خوردن» و «آشاميدن« را در مقابد «أکل» و «شُرب» بياورد ،ذوق به
خرج داده و از اصيالح «داد دل گرفتن» در معناي «نهایت لذت از ايزي بردن» (نجفی،
 )1378را بهعنوان معادل استفاده كرده است.
جبران (بیتا) :للثعالب أوجر ٌ و لطیور السّماء أوکارٌ و لیس البن االنسان أن یَسند رأسه.
حسينی ( :)1387درندگان را كنامی است و پرندگان را النهاي ،اما براي فرزند انسان سرپناهی
نيست.
در اینجا نيز مترجم با توجه به سياق كالم واژد «سرپناه« را به جاي «ت يهگاه» آورده است.

 .4-1-4بسط نحوي
بسط نحوي ،افزودن یک یا اند كلمه بر متن ترجمه بر حسب ضرورت است .در برخی
موارد ضروري ،مترجم میتواند در معنایی كه در زبان مبدأ تلویحاً بيان شده تصریح كند
(گارسس« .)1994 ،تصریح بهمعناي آش ارسازي است و ی ی از هماهنگیهاي ترجمه
است .تصریح وقتی صورت می گيرد كه اطالعات متن مبدأ با صراحت و وضوح بيشتر به
ترجمه انتقال مییابد» (خزاعیفر.)1391 ،
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 .1-4-1-4افزایش یک کلمه به دو کلمه
جبران (بیتا) :فسعینا إلی حیث خرج الصوت.
حسينی ( :)1387من و روحم با عجله به طرفی كه صدا از آنجا میآمد شتافتيم.
جبران (بیتا) :قد ضللتُ ،فما هذه العباد التی توهّمتُ ،بل هذه مأدبۀ أعدَّها األمیر لشعبِه
تذکاراً لحادثٍ جلل.
حسينی ( :)1387حتماً عوضی آمدهام ،ف ر ن نم اینها مشغول زیارت باشند ،بل ه گمانم بر
این است كه این ميهمانی بزرگ را شاهزاده شهر به مناسبت جشنی بزرگ ترتيب داده و
مردم را به صرف این همه خوردنیهاي لذیذ و گوارا دعوت كرده است.
جبران (بیتا) :و أغفلتُ یدی راجعۀً و عندما فتحتها لم أرُ فیها غیر الضباب و لکنّی سمِعتُ
أغنیۀ بالغۀ الحالو .
حسينی ( :)1387دیگر بار انگشتانم را بستم و گشودم و این بار جز حجمی از مه در كف
نداشتم ،اما در آن حال ترانهاي شنيدم سخت شيرین و روح نواز بود.
جبران (بیتا) :نحنُ نَحوکُ مِن خیوط قلوبنا مالبس اآللهۀ و نمأل بحبّات صُدورنا حفنات
المالئکۀ.
حسينی ( :)1387ما از تار و پود دل خویش خدا را جامه میبافيم و با عشقی كه در سينه
داریم ،دست مالئک را پر میكنيم.
جبران (بیتا) :سَمعتُ همس األثیر بآذان الورود و لمست ثنایا النور.
حسينی ( :)1387زمزمة آسمان و عرش را با گوشهاي گد شنيدم و با برگهاي گد سرخ
اين و ش ن نور را لمس كردم.
جبران (بیتا) :أمّا البهلول فظنَّ أنَّهما یرحّبان به باسم الملک.
حسينی ( :)1387آن دو نفر از طرف شخص پادشاه به او خوشآمد میگویند.
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 .2-4-1-4افزایش یک کلمه به سه کلمه
جبران (بیتا) :هذا هو القصد من الحیا  .هذا هو الجوهر الکائن وراء عرضیات األیّام و اللّیالی.
حسينی ( :) 1387و هدف از زندگی همين است ،هدف ،درك جوهري است كه در زیر
نقاب اعراض نهفته است.
جبران (بیتا) :حتَّی إذا ما القَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو الحقول.
حسينی ( :)1387پس آنگاه در برخورد با نسيمی لييف ،گریان بر باغ و در و دشت میبارد.

 .3-4-1-4افزایش دو کلمه به سه کلمه
جبران (بیتا) :إنَّ الغریب فی مثل هذه المواسم یتناسَی ما فی الغُربۀ من الضَیم و الوحشۀ لما
یجده فی النّاس من األنس و االنعطا .
حسينی ( :)1387آدم غریب در انين ایامی به واسية ليف و مهربانی و مهري كه در دیگران
میبيند ،بيداد و وحشت و اندوه غربت را به فراموشی میسپارد.

 .4-4-1-4افزایش جمله
جبران (بیتا) :و کان األوالد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافات.
حسينی ( :)1387بچهها هم دسته دسته دنبال اسب و سوار میدویدند و جستوخيزكنان هو
میكشيدند.
جبران (بیتا) :و شعرتُ بأنّ صوته یضمّنِی کالرّداء الصّوفِی فِی لیلۀ بارِدَ .
حسينی ( :)1387صداي او همچون خرقهاي از پشم در شبی سرد ،مرا میپوشاند و گرم
میكند.

 .5-4-1-4افزایش صفات
جبران (بیتا) :و شدَّ ما کانت حیرته عندما وجد نفسه فی بهوٍ عظیمٍ و کُبراء القوم من رجالٍ
و نساءٍ ،جالسون إلی کثیر من المَوائد األنیقَۀ یأکلون و یَشرَبون.
حسينی ( :)1387سخت حيرت زده شد وقتی در داخد زیارتگاه مرد و زن و خرد و كالن را
دید كه پشت ميزهاي تر و تميز نشسته بودند و داد دل از سفرههاي رنگين میگرفتند.
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تركيب اضافی «کبراء القوم» ترجمه نشده و عبارت خرد و كالن به ترجمه اضافه شده
است.
جبران (بیتا) :کلّ هذا حدث بلحظۀٍ واحد ٍ ففرغت دار الهیکل من الصّیارفۀ.
حسينی ( :)1387همه اینها در یک لحظه روي داد و سراي معبد به طرفۀ العینی از صرافان و
پرنده فروشان تهی شد.
در مورد واژه «پرندهفروشان» عمد بسط انجام شده و تركيب وصفی «لحظۀ واحد » دو
مرتبه ترجمه شده است.

 .5-1-4قبض نحوي
روش قبض نحوي كامالً بر ع س شيود پيشين است و به معنا آن است كه در زبان مقصد در
برابر اند كلمه از زبان مبدأ ،فقط یک كلمه قرار داده شود (نيومارك.)1988 ،
جبران (بیتا) :صار الموت بین أحیاء الفقراء الضّعفاء حتّی بلغ بیتاً حقیراً فدَخَلَه.
حسينی ( :)1387پس مرگ ميان خانههاي فقرا به راه افتاد .به كلبهاي حقير رسيد.
حرف ربط «حتّی» در ترجمه حذف شده است.
جبران (بیتا) :یتغلّب علی األجیال بالرّوح و الحقّ و یمأل األرض بمجدِه و جمالِه.
حسينی ( :)1387با روح خویش بر عصرها و نسدها ايره گشت و با ش وه و مجد زمين را
بیانباشت.
در تركيبهاي «مجده» و «جماله» ضمير «ه» كه مضافٌاليه جمله شمرده میشود ،حذف
شده است.
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 .6-1-4خاص در برابر عام یا برعکس
روش خاد در برابر عام ،ترجمة لغت خاد (ذات) به عام (معنی) است یا برع س كه
معموالً در اقالم بزرگ تر از واژه كاربرد دارد ،اما در مورد واژه هم مصداق پيدا میكند
(گارسس.)1994 ،
جبران (بیتا) :عندما رمانی اهلل حصا صغیر فی هذه البحیر العجیبۀ أزعجتُ هدوءها بأن
أحدثت علی سطحها دوائر الیُحصَی عدیدها.
حسينی ( :)1387هنگامی كه خدا اونان سنگریزهاي در این دریااه عجيبم فروانداخت با
دایرههاي بیشمار بر سيح آب ،خواب دریااه را برآشفتم.
مترجم واژه عام «هدوء» را كه به معناي «س وت» است در ترجمه به خاد «خواب»
برگردان كرده است ،اراكه خواب را میتوان نوعی س وت تلقی كرد.
جبران (بیتا) :و الأرضی أن تنقلبَ الدّموع التی تَستَدِرها الکآبۀ من جوارحِی و تَصیرُ ضحکاً.
حسينی ( :)1387و رضا نمیدهم اش ی كه اندوه از بند بند وجودم جاري میكند به لبخندي
بدل شود.
«جوارح» به معناي اندامهاي بدن بوده و معنایی محدود و خاد دارد ،اما معناي واژه
«وجود» عام و الیتناهی است.
جبران (بیتا) :ال تترُکنِی هنا .أنت رسولُ اآللهۀ ،أنت یمین الحق فالتتخلّی عنّی.
حسينی ( :)1387مرا در اینجا رها م ن .تو فرستاده خدایی ،تو دست حقی ،اي دست حق مرا
بگير!.
«یمین» به معناي دست راست (واژه خاد) است كه در ترجمه ،مبدل به دست (واژه عام)
شده است.
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 .7-1-4ابهام
در عمليات ترجمه ،گاهی در مورد زبانهاي مقصدي كه فاقد ضميرهاي سوم شخص مؤنث
و مذكر هستند ،ابهام پيش میآید كه مترجم موظف است در از بين بردن آن ابهام ب وشد،
اما در برخی موارد هم پيش می آید كه نویسندد زبان اصلی با غرض ،كالم خود را مبهم
میآورد كه در این مواقع رسالت مترجم انتقال ابهام است نه رفع آن (نيومارك .)1988 ،براي
این مورد در كتاب حمّام روح نمونهاي یافت نشد.

 .2-4سطح دوم :نحوي -واژهساختي
 .1-2-4ترجمۀ یک به یک (تحتاللفظي)

همان ترجمة واژه به واژه است كه در آن مترجم در مقابد هر یک از واژگان زبان مبدأ و یا
حتی عبارتهاي آن ،واژه یا عبارتی از زبان مقصد قرار میدهد .گارسس معتقد است تناظر
یک به یک اگر از حد واژه فراتر رود ،مثد ترجمة عبارت به عبارت ،شبهجمله به شبهجمله،
جمله به جمله و حتی استعاره به استعاره و ضربالمثد به ضربالمثد ،رفتهرفته كار مش دتر
میشود (گارسس.)1994 ،
جبران (بیتا) :النفس -تنفصل عن الروح العام و تَسیرُ فی عالم الماد و تمرّ کغیمۀ فوق جبال
األحزان و سهول األفراح.
حسينی ( :)1387روح انسان از آن روح عام جدا میشود و در عالم ماده اونان ابري بر فراز
كوههاي اندوه و دشتهاي شادمانی میگردد.
در این سه جمله بجز واژد «انسان» كه به ترجمه اضافه شده و واژه «تمرّ» كه معناي آن در
ترجمة «تسیرُ» آميخته شده ،بين كلمات عربی و ترجمة فارسی آنها ،تناظر یک به یک برقرار
است.

 .2-2-4دستورگرداني (ترجمه از طریق تغيير نحو)
در تناقضهاي موجود ميان ساختارهاي نحوي زبان مبدأ و مقصد ،مترجم ناگزیر است اجزاي
كالم را تغيير دهد؛ اصوالً وقتی ترجمه از طریق نحو یا دستورگردانی انجام میگيرد كه:
 -ساختار دستوري مشابه در زبان مقصد وجود نداشته باشد.
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 ترجمة تحتاللفظی ام انپذیر نباشد. خأل واژگانی موجود با ساخت نحوي جبرانپذیر باشد.ن تة مهم در فرآیند دستورگردانی این است كه نباید موجب جابهجایی تأكيد كالم شود
(نيومارك.)1988 ،

 .1-2-2-4مفرد به جمع
جبران (بیتا) :فأجبتُه :هو هناک یا سیّدِی .تحت تلکِ الرّجمۀ.
حسينی ( :)1387و من گفتم :آن قبر آنجاست آقاي من! زیر آن سنگها.
واژد «الرّجمۀ» مفرد و به معناي «تخته سنگ» است.
جبران (بیتا) :فَلِماذا الیمنحُ قلب االنسان أن ینفخَ نَسمۀ الحیا فِی قلبٍ آخَر.
حسينی ( :)1387پس...ارا این توان را به قلب انسانی از بندگان خود ندهد تا او نسيم
جانبخش زندگی را در قلب دیگران بدمدد.
معادل «آخر» كه واژهاي مفرد است در ترجمه «دیگر» و معادل «آخرین» كه جمع است،
واژد «دیگران» است.

 .2-2-2-4جمع به مفرد
جبران (بیتا) :و أقمتُم قصور نینوَی فوقَ مدافن البؤساء.
حسينی ( :)1387و قصرهاي نينوا را بر گور درماندگان برافراشتيد.
واژد «مدافن» جمع و به معناي «قبرها یا گورها» است كه به ش د مفرد در ترجمه وارد
شده است.
جبران (بیتا) :و أرکب البهلول حصاناً عاریاً و طیف به فی شوارع المدینۀ.
حسينی ( :)1387الوه را بر اسبی لخت سوار كرده و پشت سر شيپورزن و طبال در خيابان
شهر به حركت درآوردند.
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واژد «شوارع» جمع است و در معناي «خيابانها» كه مفرد ترجمه شده است.

 .3-2-2-4اسم مفعول به فعل
جبران (بیتا) :نحن نبکِی ألنَّ أرواحنا مُنفَصِلَۀ باألجساد عن اهلل ،و أنتم تضحکون ألنّ
أجسادکم تلتَصق مرتاحۀ بالتراب.
حسينی ( :)1387ما میگریيم اراكه پي رمان روح ما را از خدا جدا كرده است.

 .4-2-2-4ظرف مکان به حرف اضافه
جبران (بیتا) :لقد نظرت إلی الکون من وراء عیون الورود.
حسينی ( :)1387هستی را با اشمهاي گد سرخ دیدم.

 .5-2-2-4ترکيب اضافي به ترکيب وصفي
جبران (بیتا) :ألیست هذه المدینۀ التی یسمّیها شیوخنا مدینۀ رغائب القلب؟
حسينی ( :)1387آیا این همان شهري نيست كه پيرمردهاي والیت ما میگویند اسمش «شهر
دلخواه» است؟

 .6-2-2-4فعل به اسم
جبران (بیتا) :حتَّی إذاما القت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀً نحوَ الحُقول.
حسينی ( :)1387پس آنگاه در برخورد با نسيمی لييف ،گریان بر باغ و در و دشت میبارد.
فعد «القت» مفرد مؤنث غایب از القَی/ی ُالقی است كه در ترجمه به صورت اسم مصدر
(تالقِی :برخورد) ترجمه شده است.

 .7-2-2-4عبارت فعلي به صفت
جبران (بیتا) :أزعجت هدوءها بأن أحدثت علی سطحها دوائر الیحصی عدیدها.
حسينی ( :)1387با دایرههاي بی شمار بر سيح آب ،خواب دریااه را برآشفتم.
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 .3-2-4تغيير دیدگاه (دگربيني)
وقتی خأل واژگانی وجود داشته باشد ،كاربرد دگربينی الزامی است .جایی كه مترجم بين
كاربرد یا عدم كاربرد دگربينی مختار باشد باید صرفاً در مواردي بدان دست زند كه در
صورت عدم انجام ،ترجمه ،غيرطبيعی جلوهكند .البته دگربينی هاي دیگري وجود دارد ،مثد
عالیق گوناگون مجاز ،كد به جزء ،جزء به كد ،حال به محد ،ظرف به مظروف ،خصود
به عموم ،عموم به خصود ،مسبب به سبب ،كان و مای ون ،الزم و ملزوم ،مثبت به منفی و
بر ع س ،معلوم بهجاي مجهول ،تغيير نمادها و( ...مختاري اردكانی.)1386 ،
جبران (بیتا) :فهل استهوتک المطامع القبیحۀ أم سلبت عقلک العظمۀ الفارغۀ؟
حسينی ( :)1387اما انگار هوسهاي زشت ف رت را پریشان كرده و عظمتی پوچ و تو خالی
عقلت را دزدیده است؟
مترجم با وارد كردن واژگان «اما» و «انگار» در ترجمه از قيعيت جمله كاسته است.
جبران (بیتا) :کان فی حدیقۀ منفرد بنفسجۀ جمیلۀ الثنایا ،طیبۀ العر  ،تعیش قانعۀ بین
أترابها و تتمایل فرِحۀ بین قامات األعشاب .ففِی صباحٍ ،و قد تکَلّلَت بقطر النّدی.
حسينی ( :)1387در ميان گدها و سبزههاي باغی تنها و دور افتاده ،بنفشهاي خوشبو با
گلبرگهاي زیبا ،شاد و راضی زندگی میكرد .یک روز صبح ،دانهة بلورین شبنمی اون
تاج بر فرق بنفشه نشست.
«رأس» به معناي سر به «فرق» تغيير یافته (كد به جزء) و جابهجایی مسبّب و سبب نيز
صورت گرفته است.

 .4-2-4جبران
روش جبران ،عبارت است از جبران افت معنی ،لفظ یا صناعات ادبی یا تأثير عملی در قسمت
دیگر جمله یا جملة مجاور (نيومارك ،)1988 ،اما گارسس معتقد است كه این شيوه را باید
همراه با شيوههاي دیگر بهكار گرفت (گارسس .)1994 ،براي این مورد در كتاب حمّام روح
نمونهاي یافت نشد.
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 .5-2-4توضيح یا بسط معني
روش توضيح یا بسط معنی به منظور شرح و بسط قسمتی از متن كه باید در متن مقصد تصریح
شود (گارسس )1994 ،استفاده میشود .اینگونه شرحها گاه در پانوشت به اشم میخورند.
جبران (بیتا) :فقالت الحیّۀ :إنّنی أعر نباتا تمتدّ جذوره إلی أحشاء األرض و کلّ من یأکل
تلک الجذور یصیر أجمل من«عشتروت».
حسينی (( )1387در پاورقی اینگونه تصریح شده) :عشتروت بتی كه در نواحی سوریه و
فنقيه پرستش میشد و ربّالنوع عشق و جنگ بوده است.
جبران (بیتا) :قد سمَمتُم سقراط و رَجَمتُم بولس و قَتلتُم غلیلو و فَتَکتُم بِعَلِیِّ بن ِ أبیطالب و
خَنَقتُم مدحت باشا.
حسينی ( :)1387سقراط را مسموم و پولس را سنگسار كردید .گاليله را كشتيد و خون
علیبنابييالب را به ناحق ریختيد و مدحت پاشا را خفه كردید.
در پاورقی اینگونه تصریح شده كه «مدحت پاشا نخست وزیر و از رجال بزرگ دولت
عثمانی كه در زندان خفه شد (همان منبع)».

 .6-2-4تلویح ،تقليل ،حذف
در روش تلویح ،تقليد و حذف ،عناصري كه در متن اصلی تصریح شدهاند در ترجمه به
تلویح بيان میشوند یا تقليد مییابند یا بهطوركلی حذف میشوند (گارسس .)1994 ،الزم
است این ن ته را نيز در نظر گيریم كه مترجم در قبال هر كلمهاي كه از متن اصلی حذف
میكند باید پاسخگو باشد (نيومارك .)1988 ،صلحجو نيز اعتقاد دارد مترجم باید جایگاه
كاهش و افزایش را درك كند تا ناخواسته معانی ضمنی را كه مدنظر نویسنده نبوده ،منتقد
ن ند (صلحجو.)1377 ،
جبران (بیتا) :ضَمِنِی یا حبیب نفسی فأنتَ رَحوم ،ال تترُکنِی هنا .أنت رسولُ اآللهۀ ،أنت یمین
الحقّ فال تتخلّی عنّی.
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حسينی ( :)1387اي مرگ مهربان! روحم را بگير! مرا در اینجا رها م ن .تو فرستاده خدایی،
تو دست حقی ،اي دست حق مرا بگير!
اصيالح «ال تتخلّی عنّی» به معناي «تركم م ن» در متن ترجمه ،تلویحی و به ش د «مرا
بگير» بيان شده است.
جبران (بیتا) :و کان فی کلِّ خُطو من خُطواته فَراسخ عَدیدَ .
حسينی ( :)1387و در هر گامی از گامهایش فرسخها نهفته بود.
در مورد فعد «کان» (بود) تصریح وجود دارد درحالیكه مترجم با شمّ ادبی خود آن را
به ش د تلویحی (نهفته) بيان كرده است.
جبران (بیتا) :نحن ذوو النّفوس الحزینۀ ،و الحزن کبیرٌ ال تسعُه النّفوس الصغیر .
حسينی ( :)1387جانهاي ما حزین است و حزن بزرگ را ارواح كواک برنمیتابد.
«ال تسعُ» به معناي «دربر نمیگيرد» بوده و تصریح به تلویح تبدید شده است.
جبران (بیتا) :و ما الطّبیعۀ سوی مظاهر خارجیّۀ لِأحالمنا الخفیّۀ أن تحوّلنی إلی ورد ففعلت،
و طالما غیّرت الطّبیعۀ صورَها و رسومَها بأصابع المیل و التشویق.
حسينی ( :)1387پس از طبيعت كه مظهر بيرونی خواستههاي درونی ماست ،خواستم كه مرا
به گد سرخی تبدید كند و طبيعت نيز خواست مرا اجابتكرد.
جملهاي كه مشخص شده در ترجمه «حذف» شده است.
جبران (بیتا) :و أطبَقَت الورد أوراقها و ارتعشت قلیالً ثمّ ماتت.
حسينی ( :)1387آن گاه گد سرخ ت ان خفيفی خورد و جان سپرد.
جمله مشخص شده در ترجمه حذف شده است .از این رو ،ترجمه به صورت «گد سرخ،
گلبرگهایش را جمع كرد ،ت ان خفيفی خورد و جان سپرد» پيشنهاد میشود.
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جبران (بیتا) :أنتم أبناء غفالت المسرّات و یقظات المالهِی.
حسينی ( :)1387و اما شما  ...شما دل به دست غفلت و فراموشی میسپارید.
واژههاي «أبناء»« ،المسرّات»« ،یقظات» و «المالهِی» در ترجمه «كاسته» شده است .از این
رو ،ترجمه به صورت «اي بیخبران سرخوشیها و هشياران سرگرمیها» پيشنهاد میشود.
جبران (بیتا) :ال تجتازها خیولکم المُطَهَّمۀ و مَرکباتکم الجمیلۀ.
حسينی ( :)1387گذرگاههاي تنگی است كه اسبان فربه  --شما از ميان آنها نمیگذرند.
تركيب وصفی «مرکباتکم الجمیلۀ» در ترجمه «تقليد» یافته است .بنابراین ،پيشنهاد میشود
ترجمه به صورت « اسبان فربه و استرهاي زیبایتان از آن گذر نمیكنند» ارائه شود.
جبران (بیتا) :و لمّا جاء عصرُ ذلک النّهار تلبَّد بغیوم سوداء مبطّنۀ باإلعصار ثمّ هاجَت سواکن
الوجود فأبرقَت و رعدَت.
حسينی ( :)1387غروب آن روز ،ابرهاي سياه و پرباران هوا را تيره كرد .رعد و برقی شد.
جمله مشخص شده در ترجمه «كاهش» یافته است .از این رو ترجمه به صورت «عصر
آن روز آسمان مملو از ابرهاي سياه طوفانزا شد ،سپس س وت فضا ش ست و رعد و برقی
فرا گرفت» پيشنهاد میشود.

 .7-2-4تغيير در نوع جمله
برخی اوقات به ضرورت یا به اشتباه ،نوع جمله عوض میشود .مثالً جملة ساده به مركب یا
مختلط یا برع س ترجمه شده و یا گاهی وجه جمله تغيير مییابد (مختارياردكانی.)1386 ،
جبران (بیتا) :لن یرجعَ إلی األبدیّۀ إلّا مَن جاء مِنَ األبدیّۀ.
حسينی ( :)1387آن ه از ابدیت نيامده است هرگز به سوي ابدیت بازنمیگردد.
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جمله دوم «مَن جاء مِنَ األبدیّۀ» از مثبت به منفی برگردان شده است .این كالم بهگونهاي
دیگر هم قابد ترجمه است كه در آن جملة اول از منفی به مثبت تغيير مییابد؛ یعنی
«بیتردید ،تنها كسی به ابدیت بازمیگردد كه از ابدیت آمده باشد».

 .3-4سطح سوم :سطح گفتماني -کارکردي
 .1-3-4تعدیل محاورهاي
روش تعدید محاورهاي «یعنی كاستن از اصيالحات محاورهاي و نادیده انگاشتن اند زبانه
بودن متن اصلی .این مقوله در مواردي بهكار میرود كه متن مبدأ عالوه بر زبان اصلی،
لهجهها و گویشهاي دیگري را هم شامد شود .نویسنده مم ن است در تنظيم بخشهایی
از متن از لهجهاي خاد غير از زبان فصيح استفاده كند .این نوع متنها غالباً در ترجمه،
تعدید میشوند و اثري از لهجههاي موجود در متن اصلی در متن مقصد دیده نمیشود»
(نيازي و قاسمی .) 1397 ،ن ته حائز اهميت این است كه در این موارد زبان مقصد هم باید
لحن عاميانه داشته باشد .براي این مورد در كتاب حمّام روح نمونهاي یافت نشد.

 .2-3-4تغيير ساختار دروني متن مبدأ
«تعدید ،تقليد یا حذف و افزایش تأكيدها و تغيير عالئم متن بهصورتی كه در معنا تاثيرگذار
باشد ،نيز مم ن است ساختار درونی متن اصلی را تغيير دهند» (همان) .مثالهاي این روش،
ذید عنوان  6-2-2آورده شد.

 .3-3-4حفظ تعهّدات متن اصلي
مترجم نباید از نظر دور بدارد كه از زبان كدام مؤلف و براي كدام مخاطب ترجمه میكند
و در صورتی كه نوع مخاطب او در زبان مقصد با مخاطب زبان مبدأ و نيز زمينة كار او متفاوت
است ،میتواند تغييراتی را در ترجمه اعمال كند ،اما باید قادر باشد كه این تغييرات را توجيه
كند (نيومارك.)1988 ،

 .4-3-4تغيير لحن متن
حفظ لحن ی ی از اركان مؤثر ارتباطی است و باید از طریق زمان ،وجه ،بنا ،واژگان و نحو
آن را حفظ كرد (مختارياردكانی.)1386 ،
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جبران (بیتا) :فلن أرضی أن تعبثَ هذه الریح بشعری الذّهبِی.
حسينی ( :)1387من رضا نتوانم داد كه بادِ این سواحد ،گيسوان آفتابگون مرا به بازي بگيرد.
در این ترجمه ،تغيير وجه جمله به صورت «راضی نمیشوم كه گيسوان طالییام را در برابر
این باد بيافشانم» صورت گرفته است .به بيان دیگر ،جابهجایی سبب و مسبب در ترجمه اتفاق
افتاده است.

 .5-3-4حذف حواشي
روش حذف حواشی «عبارت است از حذف پانوشتها ،پيشگفتارها ،ضميمهها ،مقدّمات،
مؤخّرات ،توضيحات ،كتاب شناسی ،فهرست ،اعالم و ...كه در ترجمه از زبانهاي دیگر به
فارسی بسيار رایج است» (مختاري اردكانی.)1386 ،
در قسمت فوقانی مقدمه نمایشواره ارم ذات العماد آمده« :ألم تر کیف فعل ربّک بعاد ارم
ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البالد» و سپس «یدخلها بعض أمّتِی» (الحدیث) (جبران،
بیتا) و در متن ترجمه تنها قسمت اول؛ یعنی آیة قرآن آمده و «یدخلها بعض أمّتِی» حذف
شده است (ر .ك :حسينی.)1387 ،

 .6-3-4تغيير به علت اختالفات فرهنگي-اجتماعي
مثالهاي این روش ،ذید عنوان  1-1-2آورده شد.

 .4-4سطح چهارم :سبکي -عملي
 .1-4-4بسط خالقه
بسط خالقه همان تغييراتی است كه مترجم ميابق ذائقه و سليقة خود در متن اعمال میكند.
او میتواند سب ی را برگزیند كه «براي او طبيعیتر است یا ميد او را اقناع میكند» (گارسس،
 .)1994البته گارسس این شيوه را منفی تلقی میكند .مترجم در این روش بدون در نظر
گرفتن اندوختههاي زبانی ،ویژگیهاي ساختی و پيام متن مبدأ ،تغييرات وسيعی را در متن
مقصد ایجاد میكند (نيازي و قاسمی.)1397 ،
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جبران (بیتا) :امّا الموکب فاستمرَّ فِی سَیره.
حسينی ( :)1387همراه با خيد جمعيت و صداي طبد و شيپور به راه خود ادامه داد.
صداي طبد و شيپور ،زایيدد ذهن مترجم بوده و به متن اضافه شده است.
جبران (بیتا) :رأسُ الحکمۀِ مَعرفۀُ الذّات.
حسينی ( :)1387معرفت نفس دروازه همه علمهاست.
مترجم در عوض این ه بگوید ،اساس دانش ،شناخت نفس است ،خالقانه واژد «دروازه»
را در ترجمة «رأس» آورده و معنایی تقریباً مشابه را القاء كرده است.
جبران (بیتا) :فَطافَت مُرَفرِفَۀ فَوق رُؤوسِ العُصور مُختَرِقَۀ مَدَنِیَّۀ بعدَ مَدَنِیَّۀ.
حسينی ( :)1387بر فراز سر عصرها و نسدها شهر به شهر گردید و خانه به خانه سرایت كرد.
در این نمونه نيز مترجم عبارت «خانه به خانه» را به منظور تقریب معنا به ذهن خواننده بر
متن افزوده است.

 .2-4-4اشتباه مترجم
اشتباه مترجم ناشی از كج فهمی یا دانش ناكافی او در زبان مبدأ ،مقصد و یا موضوع ترجمه
است (گارسس .)1994 ،گاه مترجم در انتخاب معادل ،اشتباه و یا كم دقتی میكند و گاه هم
پيش میآید كه اساساً در درك معناي واژه یا عبارت یا جمله به خيا میرود.
جبران (بیتا) :نحن نَدنو منکم کاألصدقاء و أنتم تُهاجموننا کاألعداء ،و بین الصَّداقۀ و العَداو
هوّ عمیقۀ مملوء بالدموعِ و الدِّماء.
حسينی ( :)1387ما صادقانه به سوي شما میآیيم و شما دشمنانه بر ما هجوم میآورید و بين
صداقت و دشمنی درّهاي است عميق ،آكنده از اشک و خون.
معانی مختلف «هو » :ورطه ،منجالب ،گرداب ،غار ،گودال ،حفره (فرهنگ آذرنوش)
است .همچنين «أصدقاء» اسم جمع و به معناي دوستان است.
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جبران (بیتا) :و فوق ذلک فلِی میلٌ إلی معاشر الرّعاع و البسطاء کتولستوی و مکسیم
غورکی.
حسينی ( :)1387و از این مهمتر مثد تولستوي و ماكسيم گوركی عالقهمند به نشست و
برخاست با مردم روستایی و كشاورزم.
معناي «رعاع» :طبقات پست و فرومایه ،اراذل ،توده مردم (فرهنگ آذرنوش) است و
معناي «بسطاء» :سادهدل ،پاكدل (همان)
جبران (بیتا) :کان یسوع مع أصدقائه فی حرج الصّنوبر وراء سیاجِی.
حسينی ( :)1387روزي مسيح در جنگد صنوبر ،پشت باغستان من براي یارانش سخن
میگفت.
«باغستان» به عنوان معادل براي «سیاج» انتخاب شده كه نادرست است.
جبران (بیتا) :أیّها الموت الجمیل إقتبل نفسِی یا حقیقۀ أحالمِی و موضوع آمالِی.
حسينی ( :)1387اي مرگ زیبا! جانم را قبول كن اي حقيقت رؤیاهاي من و اي قلّه آرزوهایم!
«قلّه» به عنوان معادل براي «موضوع» انتخاب شده كه نادرست است.
جبران (بیتا) :و وقفتُم حوله تسخرون و تُجَدِّفون علیه.
حسينی ( :)1387و پاي دار او ،به تمسخر و لعن دست افشانيدند.
«لعن» (كردید) به عنوان معادل براي «تُجَدِّفون» انتخاب شده در حالی كه این فعد به معناي
«ت فير كردید» است .جَدَّفَ علی :اهانت كردن (فرهنگ آذرنوش).
جبران (بیتا) :رُح فقد سئِمت النظر إلی جناحیک الهائلین و جسدک البالِی.
حسينی ( :)1387برو كه حالم از دیدن بالهاي وحشتناك و هي د متعفّنت آشفته است.
«متعفّن» به عنوان معادل براي «الباِلی» انتخاب شده كه نادرست است.
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 .3-4-4حفظ اعالم و اسامي خاص
اسم خاد ادبی كه در اینجا مدنظر است ،اغلب داراي معانی ضمنی ،لفظی و معنوي است.
در صورتی كه انتقال پيام و محيط یک اثر ادبی بر القاء مليت و فرهنگ آن ارجحيت داشته
باشد ،اسم خاد را باید ترجمه كرد .اگر انتقال مليت و فرهنگ به همان اندازد انتقال معانی
ضمنی حائز اهميت یا بر آن رجحان داشته باشد باید اسم خاد را بدون ترجمه رها كرد و
در مقدمة مترجم با نام نامه یا پرانتز یا پاورقی معانی ضمنی لفظی و معنوي آن را باز كرد
(مختارياردكانی.)1370 ،
طبق نظر نيومارك ،اسامی خاد از جمله اسم اشخاد درگذشته و در قيد حيات ،اسامی
جغرافيایی ،روزنامهها ،شركتها و مؤسسات خصوصی و دولتی ،خيابانها و نيز آدرسها و...
جزء عناصر قابد انتقال هستند و نيازي به ترجمه آنها نيست (نيومارك .)1372 ،اسم خاد
را گاهی باید ترجمه كرد ،اما گاهی باید مستقيماً به متن منتقد شود و در برخی موارد هم
باید به همراه معنی یا شرح آن آورده شود (نقیزاده و متقیزاده.)1396 ،
جبران (بیتا) :و أمّا مَجاعتِی للمآکل الشَّهیۀ و الموائد الموصوفۀ باأللوان المتنوِّعۀ فتقارن نَهمِ
«بطرس األکبر» و «األمیر بشیر الشَّهابِی».
حسينی ( :)1387در ضمن در عالقه به خوراكیهاي لذیذ و سفرههاي رنگارنگ ف ر نمیكنم
از ش موهاي معروف تاریخ ايزي كم داشته باشم.
جبران (بیتا) :أنفی کبیرٌ و منحن إلی جهۀ واحد و هکذا کان «سفنزوال» و «فولتر» و «جورج
واشنطن».
حسينی ( :)1387دماغم گنده است و كمی انحراف دارد دماغ  ---ولتر و جرج واشنگتن هم
همين طور بود.
مترجم اسامی خاصی را كه مشخص شدهاند در ترجمه حذف كرده است.
جبران (بیتا) :و مشی سلیم أفندی فی تلک الغرفۀ ذهاباً و إیاباً و سیماء البشر فی سحنته
القبیحۀ و هو یردِّدُ بصوت یأتلف بنبراته مواء القطط بقلقلۀ العظام بیت أبی العالء القائل« :و
إنِّی و إن کنتُ األخیرُ زمانُهُ *** آلنٍ بِما لم تَستَطعه األوائلَ».
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حسينی ( :)1387شروع كرد به قدمزدن در طول و عرض اتاق و با صدایی روح خراش این
بيت  ---را زمزمه كرد :باید به یمن این همه اوصاف بینظير *** كاري كنم كه هيچكس
آن را ن رده است».
اسم خاد «أبی العالء» در ترجمه حذف شده است.
جبران (بیتا) :جاء فی قدیم الزمان رجل من البادیۀ إلی مدینۀ الشریعۀ العظیمۀ و کان بهلوالً
خیالیّاً.
حسينی ( :)1387سالها پيش صحرا پيش صحرانشينی ساده لوح و خيالباف به نام الوه عازم
شهر بزرگ قانون شد.
اسم خاد بهلول در ترجمه به «الوه» برگردان شده است.
جبران (بیتا) :أمّا عطشِی إلی الخمر فیضارعُ عطش نوح و أبِی نواس و دِی موسه و مارلو.
حسينی ( :)1387اما عالقهام به میگساري كمتر از عالقه أبینواس و آلفرد دوموسه به این
مقوله نيست.
«مارلو» اسم خاد است و حذف شده كه در اصد باید به متن مقصد انتقال داده میشد.
جبران (بیتا) :جاورجیوس البیروتی.
حسينی ( :)1387مردي از بيروت.
مترجم در ترجمه «عنوان» قصه ،اسم خاد را حذف كرده و به جاي آن اسم عام آورده
است.

 .4-4-4حفظ ساختارهاي زبان مبدأ
گاهی به دالید مختلف مم ن است مترجمان محو جادوي زبان مبدأ شوند و آن را در زبان
مقصد منع س كنند (مختارياردكانی .)1386 ،این موضوع از جمله موارد منفی در ارزیابی
ترجمه است .از تأثير قهري دستور زبان مبدأ بر زبان ترجمه باید پرهيزكرد .گاهی عبارت
زبان مقصد قدري از خصوصيات نحوي زبان مبدأ را حفظ میكند ،كه بارزترین نمونه این
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نوع تأثير در ترجمة تحتاللفظی دیده میشود؛ جملهاي كه به این روش ترجمه میشود تا
حدود زیادي رنگ و بوي نحو زبان اصلی را دارد (معروف.)1395 ،
جبران (بیتا) :ما أغباک بینَ األزهار.
حسينی ( :)1387ميان گدها اه گد نادانی هستی!
جبران (بیتا) :ما أقلّ حظِّی بینَ الرّیاحین.
حسينی ( :)1387در بين گياهان اه گياه كم اقبالی هستم!
در زبان فارسی آنچه در بيان این معنی رایج است ،حذف «ميان» و عبارت «در بين» است
و معموالً اینگونه بيان میشود« :فالنی اقدر نادان یا كم اقبال است!»

 .5-4-4بيان نامناسب اصطالحات
هر اصيالح پنج جنبة مختلف معنایی دارد -1 :معناي مجازي -2 ،معناي تحتاللفظی-3 ،
ویژگیهاي عاطفی-4 ،خصوصيات سب ی و  -5رنگ و بوي ملی و قومی كه هر یک در
انتخاب معادل مناسب قيودي را بر مترجم تحميد میكنند (تجلّی .)1368 ،یافتن معادل دقيق
و درست براي «اصيالحات» زبان مبدأ از اهميت خاصی برخوردار است .از جمله
ویژگیهاي «اصيالحات» مترادفناپذیري آن است (ناظميان.)1395 ،
جبران (بیتا) ... :فینظرون إلیه و هو علی تلک الحالۀ ،و یغربون فِی الضَّحَک أفراداً و جماعات
و کان األوالد یرکُضونَ وراءه من شارعٍ إلی شارعٍ زرّافات زرّافات.
حسينی ( ... :)1387و به تماشاي آن منظرد مضحک ایستادند .بچهها هم دستهدسته دنبال اسب
و سوار میدویدند و جستوخيزكنان هو میكشيدند.
اصيالح «یغربون فی الضحک» به معناي قهقهه زدن و از ته دل خندیدن است كه در
ترجمه لحاظ نشده است .از این رو ،ترجمه به صورت «در آن حالت مردم به او مینگریستند
و از ته دل میخندیدند ،بچهها هم دسته دسته پشت سرش خيابان به خيابان میدویدند»
پيشنهاد میشود.
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جبران (بیتا) :فإن کان لتلک األمم ذات خاصۀ أو وحد معنویۀ و کانت قوّ االبتکار فی تلک
الذّات قد استیقظَت بعد نومها الطّویل کان مستقبل اللغۀ العربیۀ عظیماً کماضیها ،و إلّا فَال.
حسينی ( :)1387و اگر این ملد داراي روحيهاي خاد و وحدت معنوي باشند و نيروي ابت ار
پس از سالها خواب عميق در آنها بيدار شده باشد ،آینده زبان عرب اون گذشتهاش عظيم
و درخشان خواهد بود و الّا فَال.
مترجم در این جمله به جاي این ه اصيالح «و إلّا فَال»را به صورت «و اگر نه ،كه هيچ»
ترجمه كند آن را به همان ش د وارد متن ترجمه كرده است.

 .6-4-4پرگویي در برابر سادهگویي
پرگویی یا ترجمة آزاد ،آخرین ااره مترجم است كه بسط قابد مالحظهاي در متن اصلی به
وجود میآورد (گارسس .)1994 ،در این شيوه ،مترجم بهگونهاي كلمات ،عبارات،
توضيحات و یا جمالت اضافی به متن میافزاید كه حجم آن را تغيير میدهد درحالیكه این
افزایش ضرورتی نداشته و گهگاه با این عمد ،بار متن مبدأ نيز عوض شده است.
نيومارك معتقد است كه این روش در رابيه با متون بینام ،گمنام و كممایه یا متونی كه
داراي نوشتاري ضعيف و یا مملو از حذفيات و تلویحات جدي هستند ،مفيد است .افزودن
كلمات و یا جمالت به نسخ خيی قدیمی به منظور رفع ابهام از آنها ،مثال خوبی براي
محاسن این شيوه است.
جبران (بیتا) :حتَّی إذا ما القَت نسیمات لطیفۀ تساقطت باکیۀ نَحو الحقول.
حسينی ( :)1387پس آنگاه در برخورد با نسيمی لييف ،گریان بر باغ و در و دشت میبارد.
مترجم میتوانست به جاي افزودن سه واژد «باغ» و «در» و «دشت» از واژه «كشتزارها»
استفاده كند.

 .7-4-4تغيير در کاربرد صنایع بدیعي
در متون ادبی ،آرایههاي ادبی به اشم میخورد كه از مختصات بارز این نوع متون هستند.
وظيفة مترجم در رویارویی با این آرایهها ،درك و انتقال حداكثري آنها به متن مقصد است.
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البته نباید این ن ته را نيز از نظر دور داشت كه در بسياري موارد ،زبان مقصد بستري براي
پذیرش این صنایع ادبی فراهم نمیكند« .تعدید بالغی به معناي تالش براي بازآفرینی
وفادارانه متن اصلی در زبان مقصد با استفاده از آرایههاي متفاوت است تا تأثير مشابه تأثير
متن اصلی را در خواننده ترجمه ایجاد كند .تعدید بالغی را بيشتر در ترجمة امثال ،تعابير،
كنایات و عبارات آميخته با تصویر میتوان دید» (ليفیپور ساعدي.)1379 ،
جبران (بیتا) :لی جوار کالصّباح جماالً فَاختَر منهنّ ما تُرید.
حسينی ( :)1387من كنيزكان زیبایی دارم ،هر كدام از آنها را میپسندي انتخاب كن.
در این نمونه تشبيه «کالصباح جماالً» در جملة اول ترجمه نشده است .مترجم در متن ادبی
اجازه حذف تشبيه در صورت ام ان انتقال آن را ندارد .از این رو ترجمه به صورت
«كنيزكانی دارم كه بسان سپيدهدم زیبا هستند» پيشنهاد میشود.
جبران (بیتا) :امّا البهلول فکان ینظر إلیهم بعینین مشرقتین فرحاً و الدّهش آخذٌ منه مأخذه.
حسينی ( :)1387اما الوه با شادي و شگفتی به مردم نگاه میكرد.
تركيب وصفی «عینین مشرقتین» به ترجمه منتقد نشده است .از این رو ترجمه به صورت
«اما بهلول با اشمانی كه از فرط شادي و شگفتی برق میزد به آنها نگاه میكرد» (در مورد
تغيير نام بهلول به الوه در گذشته اشاراتی شد) پيشنهاد میشود.
جبران (بیتا) :بین شفقتنا و کُرهِکم یقف الزّمان محتاراً بِنا و بِکُم.
حسينی ( :)1387زمان اون ااراوبی بلند بين ترحّم ما و نفرت شما ایستاده است.
جمله داراي صنعت جانبخشی بوده كه در ترجمه لحاظ نشده است« .محتار» به معناي
«پریشان»« ،سرگردان» و «سردرگم» بوده و مترجم این معنا را در ترجمه منتقد ن رده است.
از این رو ،ترجمه به صورت «زمان ،ميان ترحّم ما و نفرت شما ،سرگردان مانده است» پيشنهاد
میشود.
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جبران (بیتا) :نحن نراکم ألنَّکُم فِی النّور المُظلِم أمّا أنتم فال تَرَوننا ألنَّنا جالسون فِی الظلمۀ
المُنیر .
حسينی ( :)1387ما شما را میبينيم از آن روز كه شما در نور ظلمانی ایستادهاید؛ لي ن شما
ما را نمیبينيد ارا كه ما در ظلمت نورانی نشستهایم.
مترجم صنعت جناس و تضاد را كه در متن اصلی دیده میشود به خوبی به متن مقصد
منتقد كرده است.
جبران (بیتا) :رأی األرواح المحمولۀ علی أجنحۀ األحالم و األجساد المحکومۀ بِمَفاعیل
الکرَی.
حسينی ( :)1387در ارواح خفتگان كه بر بالهاي رؤیا و بسته به نجيرهاي خواب سفر
میكردند ،نگریست.
در ترجمه این نمونه نيز صنعت استعاره حفظ شده است.
جبران (بیتا) :فتحَت البنفسجۀ ثغرها األزرق و قالت مُتَنَهّد . ... :
حسينی ( :)1387بنفشه لبهاي نيلگونش را باز كرد آهی كشيد و با حسرت گفت. ... :
مترجم صنعت تشبيه موجود در متن اصلی را به متن مقصد انتقال داده است.

بحث و نتيجهگيري
در این جستار داستانهایی كوتاه از كتاب دو جلدي مجموعة کاملۀ للمؤلفات اثر جبران خليد
جبران با ترجمة فارسی آن در كتاب حمّام روح تيبيق داده شده و سنجش ميزان درستی
ترجمهها طبق اهار سيح نظریة نقد ترجمه متون ادبی گارسس ،بررسی شد .با در نظرگرفتن
این مهم كه دو سيح اول گارسس بيشتر بر انتقال مفهوم و فحواي كالم و دو سيح دوم بيشتر
بر انتقال شيوه بيان و گفتمان تمركز دارد ،نتایج پژوهش بدین شرح است:
 در سيح معنایی -لغوي مترجم از راه ارهاي تعدید فرهنگی ،اقتباس و بسط بهره برده وبدین ترتيب توانسته است در انتقال مفاهيم موفق عمد كند.
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 در سيح نحوي -واژهساختی مترجم با دستورگردانی ،تغيير دیدگاه ،تغيير نوع جمله و بسطمعنا در قالب توضيح و تصریح در انتقال مفاهيم حضوري قابد قبول داشته است.
 در سيح سوم با لحاظ این ه مترجم از تعدید محاورهاي و تعدید فرهنگی به خوبی استفادهكرده ،اما تغيير دادن لحن متن موجب شده تا در سيح گفتمانی -كاركردي موفقيت اندانی
نداشته باشد .بنابراین ،در این بخش نسبت به دو سيح دیگر از موفقيت كمتري برخوردار
است.
 در سيح اهارم با بسط خالقه كه از نظر گارسس ت ني ی منفی تلقی میشود و همچنينانتخاب معادلهاي اشتباه و حفظ ساختارهاي زبان مبدأ و نيز موارد متعدد عدم حفظ اعالم،
عمل رد مترجم در سيح سب ی -عملی ضعيف به نظر میرسد.
از آنجایی كه مغز و محتوا التزام اصلی سبک نویسندگی ،جبران است و سایر مؤلفهها در
آثار او در خدمت این دو اصد هستند ،مفهوم و محتوا در ترجمه به خوبی منتقد شده است،
اما با مدنظر قرار دادن این اصد كه در ترجمة ادبی انتقال كامد صنایع ادبی از متن مبدأ به
متن مقصد كاري بسيار دشوار است ،وي در سيح گفتمانی -كاركردي و سب ی -عملی
نسبتاً ضعيف ظاهر شده است؛ هر اند در مقام یک ادیب نهایت تالش خود را در این زمينه
انجام داده است.
در نظریة گارسس عمل رد مترجم در بهكارگيري راهبردهاي مختلف مرتبط با سيوح
اهارگانه به سه دسته مثبت ،منفی و خنثی تبدید میشود .ویژگیهاي مثبت ،كفایت ترجمه
را افزایش و ویژگیهاي منفی آن را كاهش میدهند .در جدول ( )3تعداد ویژگیهاي مثبت
و منفی كفایت ترجمه ارائه شده است.
براساس جدول ( ) 3از مجموع نتایج به دست آمده مالحظه میشود كه شمار ویژگیهاي
مثبت نسبت به ویژگی هاي منفی بيشتر است؛ بنابراین ،این ترجمه برمبناي نظریة گارسس
از كفایت و مقبوليت الزم برخوردار است .عالوه بر این ،ویژگیهاي مثبت بهكار گرفته
شده ،مربوط به سيح اول و دوم الگوي گارسس است .همان طور كه اشاره شد این
امرنشان می دهد مترجم در زمينة معنایی -لغوي و نحوي -واژه ساختی از عمل رد بهتري
برخوردار بوده است .همچنين در ميان ت نيک هاي یاد شده ،مترجم بيش از همه از «بسط
یا افزایش» بهره جسته و این امر موجب شده كه در بسياري موارد حجم ترجمه بيش از
حجم متن اصلی شود.
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جدول  .3آمار ویژگيهاي مثبت و منفي بيانگر کيفيت در الگوي گارسس ()1994
تکنیکهای مثبت

تعداد

تکنیکهای منفی

تعداد

معادل فرهنگی

3

ابهام

0

اقتباس

5

تغییر لحن

1

بسط نحوی

25

حذف

2

دگربینی

2

تعدلی محاورهای

0

جبران

0

حفظ ساختار متن مبدأ

2

دستورگردانی

7

بسط خالقانه

3

توضیح

2

اشتباه مترجم

8

حذف حواشی

1

حذف صناعات ادبی

3

حفظ صناعات ادبی

3

قبض

4

جمع کل

48

جمع کل

23

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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آذرنوش ،آذرتاش .)1396( .فرهنگ معاصر عربی -فارسی .تهران :نشر نی.
تجلی ،غفّار .)1386( .ارزش كاربردي اصول و مبانی ترجمه و اقتباس از كوميساروف .علوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز.113-101 ،2 ،
حسينی ،سيد حسن .)1387( .حمّام روح .چ  .6تهران :انتشارات سوره مهر.
خزاعی فر ،علی .)1391( .ترجمة متون ادبی .چ  .تهران :انتشارات سمت.
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نشر.

_______________( .بیتا) .المجموعۀ کاملۀ لمؤلّفات المعرّبۀ عن اإلنکلیزیّۀ(االرشمندریت انطونیوس
بشیر) .بيروت :بی نشر.
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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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مقاله پژوهشی

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

واکاوی دیدگاههای نقدی یوسف حسین بكّار دربارة ترجمههای
عربی رباعیات خیام براساس نظریّة گرایشهای ریختشكنانة
«آنتوان برمن»
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همّتي*
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استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

یوسف حسين ب ّار ( -1942تاكنون) نویسنده ،محقق و منتقد ادبی از جمله پژوهشگرانی است كه به واسية آگاهی
از شيوه و فنون ترجمه ،اقدام به نقد و بررسی ترجمههاي عربی رباعيات خيام كرده است .در این راستا ،پژوهش
حاضر بر آن بوده است تا دیدگاههاي نقدي وي پيرامون این ترجمهها را براساس  7مؤلّفه (عقالییسازي،
شفافسازي ،اطناب كالم ،غناییزداییكيفی ،غناییزداییكمی ،تخریب اصيالحات و تخریب سيستم زبانی) از
دیدگاه ریختش نانة آنتوان برمن (1942-1991م) نظریهپرداز مبدأگراي فرانسوي به شيود توصيفی -تحليلی مورد
بررسی قرار دهد .در این جستار ،آراي نقدي ب ّار در كتاب الترجمات العربیّۀ لرباعیات الخیام ،ميالعه و سپس از

ریختشکنانه.
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ميان دیدگاههاي نقدي وي آنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر را با مؤلفههاي نظریة آنتوان برمن داشته ،گزینش
شد و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد كه ب ّار در نقد و بررسیهاي
خود با بهرهگيري از روی رد زبانشناختی اغلب دیدگاههایی ذوقی و به دور از استدالل و برهان ارائه داده است.
اتخاذ روی رد زبانشناختی از سوي ب ّار دليد ميابقت روش نقدي وي با مؤلّفههاي نظریة آنتوان برمن در این
مقاله بود؛ با این تفاوت كه روی رد زبانشناختی در روش ب ّار ،فاقد كاربست مباحث نظري بود و او دیدگاههاي
خود را در قالب و ااراوب نظري با ساختاري علمی ،منسجم و استوار ارائه نداده است.
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مقدمه
رباعيات ح يم عمر خيام نيشابوري ( 440 -517هجري قمري) به واسية مضامين و
درونمایههاي فلسفی و بهرهمندي از اندیشههاي علمی و ادبی ،همواره محققان و اندیشمندان
فراوانی را به تف ر در مبانی عرفانی و ن تهبينیهاي فلسفی وي واداشته است .ژرفاندیشی،
ح مت گرایی و تف ر آگاهانة خيام سبب شده است كه بررسی خاستگاه بنيادینِ اف ار و
اندیشه هاي وي قلمرو و مرزهاي فراوانی را درنوردد ،در ميان انبوهی از نظریات تفسيري و
تأویلی به حيية پژوهشهاي ادبی گام نهد و از این رهگذر جوانب مختلفی از ابعاد و زوایاي
بينش شاعرانة وي آش ار شود .در این ميان ،پژوهشگران عربزبان با نظر به پيشينة پيوند و
برقراري تعامد ف ري و فرهنگی با ایرانيان از تأثير اندیشههاي این شاعر ایرانی بر كنار نيستند.
دامنة این تأثيرپذیري به حدّي است كه شاعران و ادبدوستان عربزبان پس از شناخت و
برقراري ارتباط روحی و ذوقی با این اشعار و تأثيرپذیري از مضامين آن ،عالوه بر وامگيري
از درونمایههاي رباعيات ،جهت آشنایی دقيقتر با منيق ح می این اشعار ،ترجمة آن را به
زبان عربی در كانون توجه قرار دادند و ميابق با ميزان كسب شناخت از این اشعار ،اقدام به
ترجمة آن كردهاند.
یوسف حسين ب ّار در كتاب «التَّرجمات العربیۀ لرباعیات الخیام» با نقد و بررسی  55اثر
و ترجمة عربی از رباعيات خيام ( 33ترجمة منظوم 16 ،ترجمة منثور و  7ترجمه از منظومهها
و ترجمه هاي ملی) ،دیدگاه خود را نسبت به عمل رد مترجمان این آثار و نقاط ضعف و
قوّت هریک بازگو میكند .این آمار به خوبی تأثير رباعيات و اف ار خيام را بر ادبيات معاصر
عرب منع س میكند؛ همان ايزي كه از آن با عنوان پدیدد خيامی جهان معاصر یاد میشود.
ب ّار با نمایاندن زوایایی از این پدیده و شور و اشتياق صاحبان آن در برخورد با رباعيات
خيام كه ایشان را واداشته است سالها به تحقيق ،تفحّص و ترجمة این سرودهها بپردازند،
باب نقد ،تحليد و تفسير ادبی و فنی ترجمه در این آثار را میگشاید.
آنتوان برمن )1942-1991( 1فيلسوف ،زبانشناس و مترجم مبدأگرا از جمله
نظریه پردازانی است كه با ارائة دیدگاه و نظریة خود در باب ترجمه و نقد آن ،تأثير فراوانی
بر عرصة ميالعات ترجمه داشته و توانسته است با تأثير از فلسفة رومانتيکهاي آلمانی و

1- Berman, A.
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كسانی اون والتر بنيامين )1892-1940( 1و هانري مشونيک )1932-2009( 2گونهاي از نقد
ترجمه را ميرح كند كه حاصد خوانش و تف ر و بسيار نزدیک به نقد ادبی است .محور
دیدگاه ترجمهشناختی آنتوان ،احترام به متن بيگانه و دیگري است و از این جهت با ارائة
نظریة گرایشهاي ریختش نانه ،دیدگاههاي قومگرایانه و معيوف به زبان مقصد را در كار
ترجمه مورد انتقاد و سنجش قرار میدهد (ن .ك :احمدي.)1392 ،
دیدگاه قوم گرایانه از نظر برمن ،همان تغيير سبک فرهنگ و هویت بيگانه و قرار دادن
آن در ااراوب ارزش و هنجارهاي داخلی است؛ با باور به این اصد كه هر آنچه به بيگانه
تعلّق دارد ،منفی است .پس باید فرهنگ بيگانه را با فرهنگ داخلی هماهنگ ساخت (ن.
ك :برمان.)2010 ،
برمن با ميرح كردن مبحث اخالق در ترجمه در واقع به تعریف هدف از ترجمه
میپردازد .به باور او ،هدف از ترجمه ،تنها برقراري ارتباط ،انتقال پيام و یا یافتن معادل كلمه
به كلمه نيست؛ زیرا ترجمه یک فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمیشود ،بل ه
ترجمه نوشتن و منتقد كردن است ،اما این نوشتن و انتقال ،تنها در سایة هدف اخالقی حاكم
بر ترجمه ،معنا مییابد .اخالق حرفهاي مترجم به معناي قبول كردن و پذیرفتن متن مبدأ به
عنوان اثري متعلق به فرهنگ بيگانه است كه به جاي پسزدن باید آن را پذیرفت (ن .ك:
دلشاد و دیگران.)1394 ،
برمن با مخالفت نسبت به «گرایش رایج بومیسازي و تقبيح بيگانهسازي» (ماندي)1389 ،
معتقد است گرایشهاي ریخت ش نانه ،ماهيت نثر اصلی را به بهانة قابد فهم بودن ترجمه یا
زیبا شدن آن از ميان میبرد .در نتيجه پرداختن به ظاهر زیباي متن ترجمه شده ،باعث نادیده
گرفتن معنا و تحریف آن میشود (ن .ك :رحيمیخویگانی.)1397 ،
برمن در حقيقت ،دیدگاهی جامعنگرانه نسبت به ترجمه دارد و از تعصب افراطی نسبت
به متن مبدأ به دور است .او معتقد نيست كه ترجمه باید به طوركلی به متن مبدأ مقيد باشد
«زیرا اصوالً ترجمه ،یک عمد زایشی و ادبی است و شخصيت و سبک مترجم در آن خواه
ناخواه بروز مییابد» (ن .ك :دلشاد و دیگران ،)1394 ،بل ه باور دارد در ترجمه نباید تا حد
ام ان تغييراتی در ساختار و مضمون متن مبدأ ایجاد شود .مترجمی كه به راحتی و به هر بهانه
1- Benelix Schonflies Benjamin, W.
2- Meschonnic, H.
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تغييراتی را در ساختار ترجمه ایجاد میكند در واقع سبب تحریف متن اصلی و در نهایت
تخریب نظام زبان و ساختار منسجم متن اصلی میشود.
در نظریة برمن تمركز بر كلمه ،نه گرتهبرداري و نه بازتوليد است ،بل ه توجه خاصی به
بازي دالهاست و از آنجا كه متن مبدأ ،اساس كار مترجم است و مترجم باید همواره به متن
مبدأ گرایش داشته باشد؛ از این رو ،هرگونه تغيير ،حذف ،اضافه كه در خدمت متن اصلی
نباشد ،خيانت به آن محسوب میشود و مایة گمراهی خواننده میشود (ن .ك :فرهادي و
دیگران.)1396 ،

 .1پيشينۀ پژوهش
در باب ترجمههاي عربی رباعيات خيام تاكنون پژوهشهاي متعددي به انجام رسيده است و
از جمله آنها «الترجمات العربيّة لرباعيات الخيام» (ب ّار« ،)1988 ،رباعیات عمر الخیام» (ب ّار
( ،)1999ترجمة مصيفی وهبی التد)« ،الترجمۀ األدبیۀ اشکالیّات و مزالق» (ب ّار،
)2001است .یوسف حسين ب ّار در این آثار ،ضمن نقد و بررسی ترجمههایی از برخی
مترجمان به بيان راه ارهایی جهت ارائة ترجمههایی مناسب و اصولی میپردازد.
بشارتی ( )1389در پایاننامة خود با عنوان «بررسی و نقد ترجمههاي عربی رباعيات
خيام» ،ترجمه هاي عربی اند رباعی خيام از ناحية فرآیند ترجمه و استعاره را مورد نقد و
بررسی قرار میدهد.
كاظميان مجدیانخو (1391ش) در پایاننامة خود با عنوان «بررسی مقایسهاي اهار
ترجمة عربی رباعيات خيام «احمد رامی ،احمد صافی نجفی ،ودیع بستانی ،محمّد سباعی»»،
مقایسه اي را ميان اهار ترجمة عربی از رباعيات خيام برقرار كرده و از این رهگذر بهترین
ترجمه را معرفی میكند.
احمدپور ( )1394در پایاننامة خود با عنوان «بررسی نقش مترجم در سه ترجمة منظوم
رباعيات خيام به زبان عربی «احمد رامی ،احمد الصافی النجفی و ابراهيم العریّض» تالش
كرده دیدگاه سه تن از مترجمان عربزبان رباعيات خيام نسبت به خيام و درك و برداشت
متفاوتشان از رباعيات را بررسی كند.
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جعفري و كریمی ( )1389در مقالهاي با عنوان «عبدالرحمن ش ري و رباعيات خيام»
مقایسة ترجمة عبدالرحمن ش ري با ترجمة فيتزجرالد 1و ميابقت آن دو با اصد فارسی را
اساس كار خود قرار دادهاند تا بدینوسيله كاستیهاي ترجمة عبدالرحمن ش ري مورد
ارزیابی قرار گيرد.
زركوب و عس ري ( )1391در مقالة «نقد ترجمة احمد صافی نجفی از رباعيات خيام با
روی رد زبانشناختی» با اتخاذ روی رد زبانشناختی ،نقد و تحليد ترجمة احمد صافی نجفی
از رباعيات خيام را مورد توجه قرار دادهاند.
در زمينة پژوهشهاي صورت گرفته با محوریّت دیدگاه تحریف متن آنتوان برمن نيز
میتوان به این آثار اشاره كرد :غالمحسينپور ( )1391در پایاننامة خود با عنوان «بررسی
استراتژيهاي بومیسازي و خارجیسازي در ترجمههاي انگليسی به فارسی رمانها براساس
نظریة تحليد منفی برمن» ،سه رمان ترجمه شده از صالح حسينی را براساس نظریة آنتوان برمن
مورد بررسی قرار داده است.
فتّاحی ( )1396در پایاننامة خود با عنوان «بررسی ترجمة عناصر فرهنگی در مادام بواريِ
فلوبر 2ترجمة محمد قاضی براساس نظریة آنتوان برمن» با ت يه بر رابية مستقيم فرهنگ با
جامعه درصدد برآمده تا عناصر فرهنگی رمان مادام بواري ترجمة قاضی را مورد تحليد و
بررسی قرار دهد.
خييبی بایگی ( )1396در پایاننامة خود با عنوان «غرابتزدایی در ترجمة فارسی ژید
بالس 3از دیدگاه نظریة گرایشهاي تحریف متن آنتوان برمن» ترجمة فارسی رمان ژید بالس
را با ت يه بر مفهوم غرابتزدایی و براساس نظریة  13گرایش تحریف متن آنتوان برمن هدف
قرار داده است.
مهديپور ( )1389در مقالة خود با عنوان «نظري بر روند پيدایش نظریههاي ترجمه و
بررسی سيستم تحریف متن از نظر آنتوان برمن» با نگاهی اجمالی به پيدایش نظریهها ،نظرات
آنتوان برمن در حوزد ترجمهشناسی را واكاوي میكند.
احمدي ( )1392در مقالهاي با عنوان «آنتوان برمن و نظریة گرایشهاي ریختش نانه؛
معرّفی و بررسی قابليّت كاربرد آن در نقد ترجمه» با در نظر گرفتن معرّفی نظریة گرایشهاي
1- Fitzgerald, E.
1. Bovary, M.
2. Blas, G.
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ریختش نانة آنتوان برمن و تبيين آن با استفاده از مثالهاي برگرفته از ترجمة آثار ادبی
فرانسه به فارسی ،بررسی كاربستپذیري و موانع احتمالی كاربرد این نظریه را در نقد ترجمه
در ایران محور پژوهش خود قرار داده است.
براساس جستوجوهاي به عمد آمده از سوي نگارندگان ،پژوهشی با محوریت نقد و
بررسی ترجمه هاي عربی رباعيات خيام از دیدگاه یوسف حسين ب ّار ،براساس دیدگاه
گرایش ریخت ش نانة آنتوان برمن یافت نشد.

 .2مباني نظري
آنتوان برمن ( ،)1942-1991فيلسوف و زبانشناس فرانسوي است كه با نقد ترجمههاي
مترجمان كالسيک و معاصر ،نظریات خود را پيرامون ترجمه در قالب ااراوبی مدوّن ارائه
داده است .براساس این نظریه در ترجمة هر متن بيگانه باید حالت غریبگی در زبان مقصد
حفظ شود و از ایجاد هرگونه تغيير به نفع زبان مقصد اجتناب شود؛ زیرا معنا از طریق صورت
انتقال مییابد .مقدس شماري زبان مادري نيز از جمله ن اتی است كه در این نظریه بر عدم
حضور آن در فرآیند ترجمه تأكيد شده است .براساس این نظریه ،هرگونه حذف ،اضافه،
تغيير در سبک نویسنده ،تغيير ساختار زبان ،اطناب كالم و حتی تغيير در نقيهگذاري و
پاراگراف بندي ،تحریف از متن اصلی است و ترجمه در این حالت به گونهاي تغيير ش د
مییابد كه اثري از بيگانگی در آن دیده نمیشود.
نظریة ریختش نانة آنتوان برمن از  13مؤلّفه تش يد شده است كه هریک از آنها به
جنبهاي از موارد ضعف ترجمه و عدم تبعيّت مترجم از اصول اساسی ترجمه میپردازد .این
پژوهش توصيفی -تحليلی دیدگاههاي نقدي یوسف حسين ب ّار پيرامون ترجمههاي عربی
رباعيات خيام را براساس  7مورد از مؤلّفههاي نظریة آنتوان برمن (عقالییسازي،
شفّافسازي ،اطنابكالم ،غناییزدایی كيفی ،غناییزدایی كمی ،تخریب اصيالحات و
تخریب سيستم زبانی) بررسی میكند .منبع مورد استفادد نگارندگان در این مقاله ،كتاب
الترجمات العربیّة لرباعیات الخیام اثر یوسف حسين ب ّار است .دیدگاههاي نقدي ب ّار در
این كتاب به طور كامد ميالعه و هرآنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر با هر یک از مؤلّفهها
را داشته گزینش شده و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث قرار گرفته است.

 | 190پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

 .3پرسشهاي پژوهش
 روش یوسف حسين ب ّار در نقد ترجمههاي صورتگرفته از رباعيات خيام اگونه است؟ ميابقت یا عدم ميابقت روش نقدي یوسف حسين ب ّار با مؤلفههاي آنتوان برمن اگونهاست؟

 .4روش ،اهميت و فرضيۀ پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصيفی -تحليلی و بر پایة تحليد دیدگاههاي نقدي یوسف حسين
ب ّار از ترجمههاي عربی رباعيات خيام براساس هفت مؤلّفه از دیدگاه نظریة ریختش نانة
آنتوان برمن است .بررسی این ترجمهها با در نظرگرفتن اصول نظري آنتوان برمن ،میتواند
ميزان موفقّت و یا عدم توفيق مترجم در ارائة ترجمهاي مناسب از رباعيات را تبيين كند؛
بنابراین ،پژوهش حاضر با این فرضيه كه ميان دیدگاههاي نقدي یوسف حسين ب ّار و آنتوان
برمن در برخی مؤلّفهها نوعی انيباق و همسویی وجود دارد ،دیدگاههاي نقدي وي را در
كتاب نامبرده مورد ارزیابی قرار داده است و هر آنچه قابليت تيبيق با  7مؤلّفة «عقالییسازي،
شفّافسازي ،اطنابكالم ،غناییزدایی كيفی ،غناییزدایی كمی ،تخریب اصيالحات و
تخریب سيستم زبانی» را داشته ،گزینش و به بحث گذاشته است تا از این طریق ،عمل رد
مترجمان در پایبندي به اصول صحيح ترجمه و یا انحراف از آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

 .5گذري بر زندگي و آثار یوسف حسين بکّار
یوسف حسين ب ّار ،اندیشمند و منتقد ادبی در سال (1942م) در جسر المجامع اردن دیده
به جهان گشود .وي تحصيالت ابتدایی و متوسيه را در مدارس كوهستانی إربد سپري كرد.
مدرك كارشناسی خود را در رشتة زبان و ادبيات عرب از دانشگاه بغداد و مدرك
كارشناسی ارشد را از دانشگاه قاهره اخذ كرد .پس از آن به گروه زبان و ادبيّات عرب
دانشگاه اردن پيوست و در نهایت مدرك دكتري خود را با رتبة عالی در رشتة نقد ادبی از
این دانشگاه دریافت كرد .وي به پاس تالشهایش در پژوهشهاي علمی و دانشگاهی و
تأليف بيش از  30كتاب در زمينة پژوهش ادبی ،نقدي و ترجمه ،جوایز ملی و بينالمللی
متعددي را كسب كرد .انان ه بيش از  40مقاله در مجالت عربی اون مجلة «األفکار»
وزارت فرهنگ« ،الرایۀ» موته« ،األبحاث» یرموك« ،عالم الکتب» سعودي« ،األفالم» عراق،
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«البیان» كویت« ،العرفان» لبنان و «المنتدی و الفکرُ الدیمقراطی» قبرس به انتشار رساند .از آثار
متعدّد او میتوان به كتابها و مقاالت اندي اشاره كرد؛ از جمله« :فی العروض و القافیۀ»،
«ترجمۀ کتاب قصتی مع الشعر» (مشترك با دكتر غالمحسين یوسفی)»« ،مزالق التَّرجمۀ بین
الفارسیَّۀ و العربیَّۀ»« ،مختارات من الشِّعر العربی الحدیث»« ،إتِّجاهات الغزل فی القرن الثَّانی
الهجری»« ،بناء القصید فی النَّقد العربی القدیم(فی الضوء النَّقد الحدیث)»« ،بشَّاربنبرد واللغۀ»،
«دور الفُرس فی الثَّقافۀ العربیَّۀ فی نظرِ الدَّارسین العرب المعاصرین» و. ...

 .6نقد و تحليل
در این بخش ،ضمن معرفی هریک از مؤلفههاي ریختش نانة آنتوان برمن ،نمونههایی از
آراي نقدي ب ّار كه تناسب بيشتري با هریک از این مؤلّفهها دارد ،ذكر خواهد شد.

 .1-6عقالیيسازي
شيوه عقالیی سازي ،ساختارهاي نحوي متن اصلی و عالئم سجاوندي را دربر میگيرد و
مترجم بدون توجه به اهداف و نيّات نویسنده و شاعر ،متن را به دلخواه تغيير میدهد .این
تغييرات ،ساختار جمالت و عالئم نقيهگذاري را شامد میشود (ن .ك :احمدي .)1392 ،به
عبارت دیگر ،مترجم در این شيوه با توجه به نظم گفتمان مقصد ،جمالت و زنجيرد جمالت
را بازتوليد و مرتب میكند و به نظم درمیآورد (ن .ك :مهديپور.)1389 ،
در ميان ترجمههاي عربی رباعيات خيام نمونههایی به اشم میخورد كه عقالییسازي
در آنها به واسية عمل رد مترجم در تغيير ساختار جمالت و تبدید آنها به فرم و قالب
جدید به سان ویژگی بارز این ترجمهها خودنمایی میكند .از جمله مواردي كه ب ّار در این
زمينه به آن اشاره دارد ،ترجمة عبداللّييف النشّار ( )1972- 1895است كه مترجم در آن با
محور قرار دادن ترجمة فيتز جرالد ( )1896- 1940از رباعيات خيام ،نه تنها از اصد زبان مبدأ
فاصله می گيرد ،بل ه با ایجاد دخد و تصرف در ترجمه و تغيير مضمون مرجع ترجمة خود
یعنی ترجمة فيتزجرالد -اثر خود را فرسنگها از اصد رباعی دور میسازد؛ گوییترجمههاي او در حقيقت نه ترجمة رباعيات ،بل ه ترجمهاي از شعر شاعري دیگر است .این
درحالی است كه صاحب نظران فراوان درحوزد فن ترجمه ،پيوسته بر عدم ترجمه از زبان
واسيه تأكيد میكنند و آن را االشی اساسی میدانند كه اغلبِ مترجمان بدون توجه به
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عواقب و نتایج ناميلوب آن بر دستاورد ترجمه از حركت در این مسير هيچگونه ابایی ندارند.
در انين حالتی است كه دیگر نمیتوان انتظار داشت ترجمه با متن اصلی برابري كند؛ زیرا
ترجمه در صورتی موفقيتآميز خواهد بود كه منقول از متن اصلی باشد در غير این صورت،
امانت علمی به طور شایسته مراعات نمیشود و ترجمه بيانگر سخنان واقعی مؤلّف نخواهد
بود (ن .ك :معروف.)1391 ،
نشّار از جمله مترجمانی است كه اغلب در ترجمههاي خود این شيوه را در پيش گرفته
و به تبع آن ترجمهاش را از مفاهيم اصلی رباعی دور ساخته است .درحالی كه او به عنوان
یک مترجم موظّف بوده است «شرایط و زمينهاي را مهيا كند كه در آن شاعر و خواننده
بتوانند با ی دیگر به تعامد و تأثير متقابد بپردازند و انين شرایط و زمينهاي زمانی فراهم
میشود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد» (ن.
ك :ليفیپورساعدي)1371 ،؛ آنچه نشّار از انجام آن ناتوان مانده است.
یوسف حسين ب ّار به نمونههایی از ترجمة نشّار اشاره میكند كه در آن از اينش صحيح
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،
وي تنها مضامين رباعی فيتزجرالد را برگرفته و آن را آزادانه و بدون توجه به جایگاه جمالت
به ترجمة خود منتقد ساخته است كه تحریف متن اصلی را به دنبال دارد:
1- Now the New Year Reviving old Desires,
2- The Thoughtful Soul to Solitude Retires,
3- Where the white Hand of Moses on the Bough,
4- Puts out, and Jesus from the Ground Suspires.

( -1اكنون سال نو جانی دوباره به اميال دیرینه می بخشد -2 .جان پر اندیشه به گوشة خلوتی
كناره میگيرد -3 .جایی كه دست مقدس موسی بر عصا -4 .بيرون میآید و عيسی بر خاك،
نفس مسيحایی می دمد).
أحیََا لنََا النیروزُ سََََالفَۀَ الم نَی

و أ جدَّ ه مّاً فی الحشََََا و شََُجُو نا

فوَدَدْتُ لو أ نِّی ا ن فردْتُ من الََدنََا

و هجرتُ منهََا صََََاحبَاً و خََدَینََا

و ذکرتُ موسَََی حینَ یُ خرجُ کفََّهُ

بیضََ َاءَ ی ح کی لو نهََا ا لنِّسَََر ینََا
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و ذکرتُ عیسَََی حینَ ینفَثُ نفثََهُ

ب د ف ینََا
ف ی عیَدُ م یتَ ًا فی ا ل ترا ِ
(به نقد از ب ّار)1988 ،

( -1نوروز آرزوي دیرین را در ما زنده كرد و اندوه ،غصّة درون را تجدید نمود -2 .كاش
از دنيا جدا میشدم و آن را كه یار و دمساز است ترك میگفتم -3 .و موسی را یاد كردم،
در حالی كه ید بيضا را اون نسرین بيرون میآورَد -4 .و عيسی را نيز آنگاه كه با نفَس
مسيحائيش مردد مدفون را زنده میكند).
اكنون كه جهان را به خو شی د ستر سی ا ست

هر زندهدلی را سههوي صههحرا هوسههی اسههت

بر هر شهههاخی طلوع موسهههی دسهههتی اسهههت

در هر نفسههی خروش عيسههی نفسههی اسههت
(شرح دیوان رباعيات خيام «همایی»)1367 ،

ب ّار عقيده دارد در این ترجمة نشّار «دو مصراع نخست را در اولين بيت قيعة خود ریخته
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 اهارم قرار داده است؛ اما در
عجز این دو بيت به دستِ موسی (ع) و دمِ عيسی (ع) آنگونه كه در قرآن كریم آمده ،اشاره
كرده است» (ب ّار.)1988 ،
ناگفته پيداست كه انين ترجمة غيروفادارانهاي كه ب ّار به آن اشاره دارد ،خواننده را با
مجموعهاي از عبارات و واژگانی مواجه میسازد كه ترسيمكنندد تصاویري مغایر با عقاید و
باور شاعر است .به همين سبب است كه برمن در نظریة خود انين ترجمهاي را كه «مترجم
به تغيير سبک نگارش و سيح زبان نویسنده میپردازد و با جابهجا كردن واژههاي
تش يددهندد جمله ،آنها را به نظم درمیآورد تا در زبان منيقیتر نشان دهد» (برمان)2010 ،
مخرّب سيستم زبانی می داند؛ زیرا در این نوع ترجمه ،جمالت و عبارات متن اصلی به دلخواه
مترجم پس و پيش میشود و گاه ميالبی غير از گفتههاي شاعر یا نویسنده بر آن افزوده و یا
كاسته میشود (ن .ك :معروف .)1391 ،در نتيجه ،این ترجمه با حفظ معنا و مقصود مؤلف،
ميالبی را بيان می كند كه در متن اصلی نيست ،اما حول محور كالم شاعر یا نویسنده دور
میزند (ن .ك :درخشان.)1369 ،
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نقد ب ّار دربارد این ترجمه مؤیّد فرآیند عقالییسازي مترجم است ،اما به نظر میرسد
وي به درستی دو متن شعري را با ی دیگر تيبيق نداده است؛ به همين سبب با كمی دقّت
می توان دریافت كه دیدگاه نقدي وي منيبق بر اشعار مورد بررسی نيست .نشّار در این
ترجمه ،هر یک از مصراعهاي ترجمة فيتزجرالد را به ترتيب در صدر ابيات اهارگانة خود
قرار داده و انان جمالت متن اصلی را جابهجا كرده است كه اگر كسی به ترجمة فيتزجرالد
از رباعی خيام دسترسی نداشته باشد ،نمیتواند جانمایة رباعی را از ميان اهار بيتی كه نشّار
در قبال آن ارائه داده است ،بيابد .اطنابكالم ،مضمون رباعی را در خود پنهان داشته است
و مترجم براي كامد كردن ابيات خود به نااار به زیادهگویی و ذكر الفاظ و جمالت زائد
روي آورده و آنچه را در ف ر و اندیشة خود در جریان بوده با تخریب تأثير بالغت ایجازگونة
كالم بر مضمون رباعی تحميد كرده است.
اطنابی كه ب ّار آن را در ترجمة نشّار مورد اشاره قرار میدهد ،عاملی است كه برمن آن
را به سبب گنجاندن معنی واحد در ظرف واژگان متعدد و خارج از حد نياز ،پدیدهاي
توجيهناپذیر و خالف موازین حوزد ترجمه میداند .به عقيدد برمن انين ترجمهاي «سيستم
زبانی را به هم میریزد و باعث میشود كه متن ترجمه شده ،همگونتر از متن اصلی و در
عينحال نامنسجمتر ،بیثباتتر و ناهمگونتر از آن باشد» (مهديپور .)1389 ،به عبارت
دیگر ،گویی نشّار با دوري از اصد وفاداري در ترجمه و تالش بيش از حد در «نزدیک
ساختن لفظ ،شيود بيان و تعبيرات به متن اصلی» (خزاعیفر )1395 ،خود را نه در مقام یک
مترجم ،بل ه در جایگاه شاعري دیده كه با الهامپذیري از شعرِ شاعري دیگر درصدد است
شعري تازه با قالبی متفاوت بسراید .زمانی كه ترجمة او را با اصد رباعی مقایسه كنيم در
مییابيم كه نشّار ،مقصود خيام را به صورتی كامالً واژگون در شعر خود منع س كرده است.

 .2-6شفافسازي
آنتوان برمن ،شهههفافسهههازي را عملی میداند كه مترجم در آن با تبيين و روشهههن سهههاختن
مقصود و بيان ابهامگونة نویسنده یا شاعر ،متن را از حالت ابهامی كه مؤلف با نيت قبلی و با
هدف ایجاد فضاي پرسشگر در اثر خود ایجاد كرده است ،خارج میسازد« .شفافسازي به
نوعی به فرآیند عقالییسههازي مربوط میشههود با این تفاوت كه عقالییسههازي در سههيح
ساختار نحوي جمالت صورت میگيرد ،اما شفاف سازي مربوط به رو شنگري در سيح
معنایی ا ست» (مهديپور .)1389 ،ماندي نيز شفاف سازي را تو ضيح ايزي میداند كه در
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متن اصهههلی نيامده اسهههت (ن .ك :ماندي .)1391 ،ال بته باید به این ن ته توجه داشهههت كه
شفاف سازي تا زمانی كه ترجمه را از مسير درست و اصول اساسیاش خارج ن ند ،اقدامی
مثبت و اه بسا الزمة ارائة ترجمهاي روشن و گویا است ،اما اگر این شفاف سازي «آنچه را
نيسههت و نمیخواهد در متن اصههلی باشههد ،هدف قرار دهد» (عشههقی )1390،اقدام شههاعر و
نویسنده را در فضاسازي و خلق شرایط معماگونه و پرابهام بر اثرش تخریب میسازد.
مح مد ال هاشهههمی الب غدادي ( ) 1973 -1895از جم له مترج مانی اسههههت كه اغ لب،
ترجمههایش پايبندي بيش از حد او را به اصد رباعيات تداعی میكند .او بدون این ه مقيد
به ترجمة تحتاللفظ باشههد ،اصههد فارسههی رباعيات را د نظر میگيرد و سههعی میكند كه
ترجمهاش واگویة بيان و مقصههود حقيقی خيام باشههد (ن .ك :ب ّار .)1988 ،این تقيد فراوان
اثر ترجمه شده را بسيار به زبان مبدأ نزدیک و هدف شاعر را منع س می سازد ،اما میتواند
شفّاف سازي و تف سير ناگفتههاي شاعر را در پی دا شته با شد .بيان این ناگفتهها در حقيقت
فضاي ابهامآميز را از اثر میزداید و آنچه را نویسنده و شاعر جهت تحریک ذهن و اندیشة
مخاطب سهههعی در ایجاد آن داشهههته اسهههت ،برمال میسهههازد .به عبارت دیگر ،در این نوع
ترجمهها ،مترجم سعی دارد عناصر متنی زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلی وفادار باشد.
این وفادار ماندن به متن اصلی هراند دقيقتر و به سبک نویسندد اصلی نزدیکتر است ،اما
اغلب با مخدوش سههاختن هدف نویسههنده و شههاعر در تسههلط بر ذهن و خيال خواننده مجال
تحقق آن هدف را از نگارنده سههلب میكند (ن .ك :انوشههيروانی .)1391 ،بنابراین ،مترجم
باید در نظر داشته باشد كه «خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسی متن اصلی به زبان
دیگر قرار گيرد و نه ارائة ترجمهاي واضح و شفاف» (اصالنی و كریميانی )1390،كه هدف
مؤلف را برنتابد و بيان او را آش ار و عيان سازد.
ب ّار در این راستا ترجمة زیر از هاشمی بغدادي را عنوان میكند كه مترجم درآن ضمن
ارائة ترجمهاي تحتاللفظی از اصههد رباعی ،بيان كنایی شههاعر را نادیده گرفته و در ترجمه،
آن را به بيان واضح و روشن كشانده است .به عبارت دیگر ،او با شفاف سازي ،هدف شاعر
در بيان كناییاش را نادیده میگيرد و آن را در ترجمه نمایان میسازد:
یک دست به مصحفيم و یک دست به جام

گههه مههرد حههاللههيههم و گهههههی مههرد حههرام

مهههایيههم در ایهههن گهههنبهههد فيهههروزد جام

نه كافههههر مههههيههههلق نه مسلههههههههمههههان تمام
(دیوان رباعيات خيام «همایی»)1397 ،
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بیََدٍ مُصَََ حَفٌ و کََأسٌ بََأ خرَی

تََار ً بََالََحََاللِ آتََی و مَََرّا

بَََحَََرامٍ آتی ،فَََأحََمَلُ وزرَا

لَََستُ تحتَ السماءِ بالکافرِ المُلَََََََْ

حدِ و ال کنتُ کاملَ اإلسالم
(به نقد از ب ّار)1988 ،
( -1در دستی قرآن و در دست دیگر جام ،ی بار به حالل و بار دیگر -2 ،به حرام روي
میآورم ،در زیر آسمان نه كافر ملحد هستم و  -3و نه مسلمان كامد).
ب ّار بر این عقيده اسهههت كه بغدادي در ترجمة خود به جاي بيان كنایی «گنبد فيروزد
جام» از حقيقت این كنایه؛ یعنی «آسهههمان» تعبير میكند و اینانين بيان كنایی شهههاعر با
و ضوح و شفافيتی كه در اثر ترجمه شده پيدا میكند ،تحریف شده و از زیبایی بالغی آن
كه به نوعی از شگردهاي زیباییآفرینی در شعر و از زیباترین ا سلوبهاي گفتاري ا ست تا
حدودي كاسهههته میشهههود (ن .ك :ب ّار .)1988 ،در واقع او با افزودن كلمة جدید اقدام به
شهههفافسهههازياي میكند كه ضهههرورتی ندارد « اراكه ابهامی در كار نيسهههت كه نياز به
روشههنگري باشههد .در واقع غالب اوقات اینگونه فرض میشههود كه اگر هم ابهامی باشههد
خواسههت نویسههنده و {شههاعر} این بوده و قيعاً از این كار قصههدي داشههته اسههت» (مرادي،
 .)1390در ترجمه باید همواره سعی مترجم در ارائة ترجمهاي واضح و دقيق باشد ،اما نه در
حدي كه با نقض اصههد امانتداري ايزي عالوه بر آنچه مؤلف نوشههته ،بنویسههد و احياناً با
واضح ساختن ميالب ،زمينهساز تحریف متن مبدأ شود (ن .ك :معروف.)1391 ،
نظر ب ّار در این ترجمه در حقيقت همسههو با دیدگاهی اسههت كه برمن در این باره ارائه
میدهد .وي شه هفّافسهههازي را عملی غيرحرفهاي در ترجمه قلمداد میكند .از نظر او ،بهتر
است خصوصيت ،اصالت و غرابت متن اصلی حفظ شود .وي با رد هرگونه توضيح اضافه
(شههفافسههازي) بر این عقيده اسههت كه خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسههی متن
اصههلی به زبان دیگر قرار گيرد ،نه ارائة ترجمهاي واضههح و شههفاف .در این ترجمه ،مترجم
انين پندا شته ا ست كه سخن صریح و بیپرده تأثيري بيش از بيان كنایی و ا ستعاري شاعر
دارد .حال آن ه در كنایة ذهن از الزم به ملزوم منتقد میشهههود ،با نوعی اسهههتدالل همراه
می شود و گونهاي از فعاليت ذهنی را به منظور ك شف معانی نهفته در سخن سبب می شود.
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«تأثير كنایه و زیبایی آن به اندازهاي اسهههت كه مفهوم حقيقی هرگز نمیتواند آن زیبایی را
بيافریند» (همان).
نظ ریة برمن و اهتمام وي به انتقال صحيح مق صود نوی سنده از زبان مبدأ به مق صد ،انين
دخد و تصرفی را در ترجمه جهت تحریک ذهن مخاطب مردود میشمارد ،اراكه بغدادي
در این ترجمه با شههفافسههازيِ معناي كنایی شههاعر در حقيقت فرصههت را از خواننده سههلب
میكند تا با تف ر در مفهوم این واژه ،رمز آن را بگشهههاید ،به معناي حقيقی آن برسهههد و از
لذت ادبی آن بهرهمند شود .در حقيقت كنایه «نوعی تشخص دادن به زبان» (شفيعیكدكنی،
 )1389و از برجسههتهترین ترفندهاي زیبایی كالم اسههت كه براي پرهيز از وضههوح گفتار و
اطناب كالم و نيز تأثيرگذارتر كردن سخن به صورت پوشيدهگویی و ترك تصریح با بيانی
موجز و مؤثر در گفتار و نوشتار به كار گرفته می شود (ن .ك :توسلی .)1396 ،بدین سبب
است كه همواره بر دانش و تخصص مترجم وآشنایی وي با صنایع بالغی و شيود برخورد با
این صنایع در ترجمه تأكيد میشود تا اینگونه « اثر ادبی از تعقيدهاي لفظی و معنوي عاري
و به زیور ف صاحت و بالغت متحلّی با شد و با بيانی خوب و ساده و دلن شين نو شته شود تا
رغبت خواننده را برانگيزد» (درخشان )1369 ،و هدف مؤلف را محقق سازد .البته این ابيات
عالوه بر شفافسازي مورد اشارد ب ّار از اطناب كالم نيز رنج میبرد .شاعر ،قالب رباعی را
به قالب خماسی تغيير داده است و براي ت ميد  5مصراع آن به ذكر واژگان اضافه بر اصد
ر باعی و حتی ت رار واژ گان موجود می پردازد« .او ع بارت « فاح مل وزرا» را بر ر باعی
افزوده« ،تار » را با لفظ «مرَّا» ت رار كرده و به جاي «مرَّ »« ،مرَّا» را قيد كرده اسههت» (ب ّار،
 .)1988این اطناب كالم از نظر برمن در حقيقت حاصهههد شهههفافسهههازي مترجم در بيان
مقصههودي اسههت كه شههاعر قصههد آشه ار سههاختن آن را نداشههته اسههت؛ زیرا از دیدگاه وي
مترجمانی كه تماید دارند همهايز را بسههيار شههفاف بيان كنند و ايدمان سههاختارهاي متن
اصلی را به هم بزنند ،معموالً متنی بلندتر از متن اصلی میآورند» (برمان )2010،و ترجمه را
مختد میسازند.

 .3-6اطناب کالم
اطناب در لغت به معناي درازگویی و در اصههيالح آن اسههت كه الفاظ بيش از معانی باشههد
(ن .ك :الس ه اكی .)1420 ،این مبحث به قدري مهم اسههت كه برخی آن را در كنار ایجاز،
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ا ساس بالغت بر شمرده و بالغت را به كالم موجز تف سير كردهاند (ن .ك :همایی.)1373 ،
برمن ،اطناب كالم را محصول فرآیند عقالنی سازي و روشن سازي میداند كه غالباً تو سط
مترجمانی كه خواهان افزودن ميالبی به متن اصههلی هسههتند بر نظام ترجمه تحميد میشههود
(ن .ك :برمان .)2010،او معتقد ا ست «مترجم ایدد ف شردد متن مبدأ را باز میكند و این كار
نوعی تهی شدگی است كه تأثيري در غنا بخشيدن به جان ندارد .از آن رو بر جملة معروف
خود كه افزوده هيچ نمیافزاید ،تأكيد میكند و افزوده را صهههرفاً در جهت انباشهههته كردن
حجم متن و بیثمر میداند» (مهديپور.)1389 ،
مهدي جاسم الشمّاسی ( )1979 -1920از جمله مترجمانی است كه ب ّار ترجمة او را به
جهت عمل رد متناقض مترجم ،ترجمهاي شهههگفتآور میخواند .او بر این باور اسهههت كه
شمّاسی گاه در ترجمة رباعيات انان دقتی بهكار میبرد كه اثرش را به ترجمة تحتاللفظی
بسيار نزدیک میسازد و گاه نيز انان بیدقتی بر كارش عارض میشود كه ترجمهاش بسيار
از مفهوم رباعی فاصههله میگيرد .گاه از مفهوم میكاهد و دیگرگاه بر آن میافزاید (ن .ك:
ب ّار .)1988 ،در ترجمه ،هيچ متنی قابليت انتقال كامد به زبان دیگر را ندارد و گاه مترجم
گریزي ندارد جز این ه دخد و تصهههرفاتی جزئی جهت انتقال متن اصهههلی و معنی و مفهوم
زیبایی آن در ترجمه ایجاد كند (ن .ك :عبود ،)2001 ،اما افزودن و كاسههتن بیرویه نيز در
ترجمه موجب می شهههود كه مضهههامين اثر ،وارونه جلوه كند و درك و دریافت مخاطب از
مضمون اثر ادبی را در نقيهاي مقابد اف ار و اندیشة شاعر بنشاند و این امر با توجه به وظيفة
مترجم به عنوان امانتداري ا كه دیدگاه و سهههالیق مؤلف منع س میكند و از موضهههوع و
سبک بيانی او محافظت میكند در حيية كار ترجمه ،پدیدهاي ميرود و مردود است.
افزودن بر مفاهيم رباعی از سههوي ش همّاسههی در واقع «ع سالعملی اسههت كه او در برابر
فشار حداكثري وزن و قافيه و همسان ساختن قافية شعري خود بدان متوسد میشود» (ب ّار،
 ) 1988به طوري كه پایبندي به قا لب و وزن ر باعيات خيام او را وادار می سهههازد تا در
ترجمههاي خود قافيه را در م صراعهاي اول ،دوم و اهارم رعایت كند تا ساختار ترجمه به
ا صد آن نزدیک شود .عالوه بر این ،با ذكر جمالت و الفاظ زائد ،م ضمون رباعی را تغيير
میدهد و مفاهيمی تازه بر آن میافزاید .حال آن ه در ترجمه «ادا كردن مق صود با بي شترین
عبارت از حد متعارف» (خييب قزوینی )1302 ،از سههوي بسههياري از نظریهپردازان از جمله
آنتوان برمن عامد تحریف متن شههناخته میشههود؛ زیرا در انين حالتی مترجم اصههرار دارد
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ايزي را به ترجمه بيفزاید كه در ا صد آن ني ست و مق صودي را به محتواي آن تحميد كند
كه در متن مبدأ اثري از آن وجود ندارد (ن .ك :برمان .)2010 ،در واقع شه همّاسهههی در این
ترجمه تالش میكند براي رهایی از عيوب قافيه ،عباراتی را قيد كند كه قافية او را ت ميد
میسهههازد ،اما ترجمه را داار ضهههعف میكند .ترجمة زیر كه در دو مورد اطناب به اشهههم
میخورد :نخست عبارت « صَرَّ َ دهرُ» در مصراع اول و دوم عبارت «هی صُفرُ» در مصراع
دوم در حالی كه در معناي ا صلی رباعی قيد ن شدند و هيچ نق شی را ایفا نمیكنند ،بل ه تنها
الفاظ زائدي ه ستند كه مترجم م صراعهاي شعر خود را با آن به پایان میبرد (ن .ك :ب ّار،
:)1988
مَا انطوَی (کانونُ) فی (آذارَ) أو صَََرَّ َ دهرٌ

تنطَوَی أوراقُ نا الزَّ هاءُ ط یَّاً ،وَهْیَ صََُفرٌ

لن تذوقَ ما ذ قتَ ال طُّلی قولُ حکیمٍ

فَََهمومُ العمرِ سُمٌّ بینما الدَّریاقُ خمَََرٌ
(به نقد از ب ّار)1988 ،

( -1از پيچش كانون در آذار یا دگرگونی روزگار ،برگهاي خوشرنگ ما با زردي در هم
پيچيده میشود -2 .سخنِ ح يم است كه مادامی كه شراب بچشی ،اندوه نخواهی اشيد.
غمهاي زندگی زهر است ،در حالی كه پادزهر آن شراب است).
ازآمدن بهههههههههار و از رفههههههههتههههههههن دي

اوراق وجههههههود مهههههها هههههههمی گههههههردد طی

می خور م خور انهدوه كهه فههههههر مود

غههههههم ههاي جههان او زهر و تریهاقش می
(به نقد از ب ّار)1988 ،

این اطناب كالم از دیدگاه ب ّار و برمن خياي ترجمه محسوب میشود ،اما آسيب
اندانی به محتواي كالم وارد نساخته است .مقصود شاعر از مصراع اول ،دگرگونی و تحول
روزگار است كه شمّاسی این مفهوم را با بيانی سادهتر شرح و بسط میدهد و در مصراع دوم
كه به گذر عمر و حركت به سوي مرگ و نيستی اشاره میكند ،این معنا را به مخاطب منتقد
میكند .در حيية ترجمه ،از مترجم انتظار میرود در نهایتِ تالش ،معانی و مضمامين زبان
مبدأ را به مقصد انتقال دهد ،اما گاهی در این فرآیند دشوار ،مترجم موانعی را در برابر خود
میبيند كه براي گذر از این موانع با وجود تالش بسيار باز هم با موانع دیگري برخورد میكند
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كه مم ن است وفاداري او به متن اصلی را مخدوش كند؛ به خصود در ترجمه از زبان
فارسی به عربی كه ابراهيم دسوقی الشتا نيز به آن اشاره دارد« :فارسی ،عنصري اساسی دارد
كه متأسفانه هنگام ترجمه ،موسيقی زبانی آن از بين میرود .این هماهنگی ،تناسب عجيب
بين الفاظ و معانی و حروف اون موج روانی است كه تو را دربر میگيرد و با خود میبرد.
هر وقت یک متن فارسی میخواندم ،احساسم این بود كه من در ترجمه عربیام هيچ كاري
نمیكنم» (دانشنامة اسالمی ،ابراهيم دسوقی الشتا).
ترجمة هاشههمی بغدادي نيز نمونههایی از اطناب كالم را در خود دارد .او در ترجمة زیر
با ت رار مضههمون مصههراع سههوم در مصههراع اهارم در حقيقت اطنابی را موجب شههده كه
حاصد ترادف معنایی موجود در این دو مصراع است:
کانَ لَیََلٌ قَََبلَنَََا و نَهَار
ولجَرمِ الََسمَاءِ کانَ مَََََدارٌ
فََلیکنْ منکَ حینَ تمَشی حذارٌ
ا مشِ فوقَ ا ل ترابِ مشَََیَاً رویََداً

ربمََََا کانَ مَقَََلۀٌ منْ فتَََََََا ٍ
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

( -1قبد از ما شب و روزي بوده است -2 .فلک میارخيده است -3 .باید به هنگام راهرفتن
مواظب باشی -4 .روي خاك آهسته قدم بگذار .شاید كه مردمک اشم دوشيزهاي باشد).
پيش از من و تو ليد و نهاري بوده اسهههت
زنههههار! قهدم به خاك آهستههههه بنهههه

گردنده فلههههههک زبههههههههههر كاري بوده است
كآن مردمههههک ا شههههم نگاري بوده ا ست
(دیوان رباعيّات خيّام «همایی»)1367 ،

بغدادي كه قالب خماسی را براي ترجمههاي خود برگزیده است ،ناگزیر براي ت ميد 5
مصراع به اطناب روي میآورد .بيشتر ترجمههایی كه مترجمانِ آن قالب خماسی را براي
اشعار خود برگزیدهاند ،بدون شک اطناب كالم در اشعار آنان مشخصهاي بارز است كه
آگاهانه آن را برگزیدهان د و با علم به فزونی واژگان و الفاظ موجود در خماسیِ برگرفته از
رباعی ،این شيوه را در پيش گرفتهاند .بنابراین ،نمیتوان گفت اطنابكالم در ترجمههاي
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آنان سهوي و از روي اجبار بوده است؛ اراكه عامدانه در این مسير حركت كردهاند و بر
عيوب آن نيز آگاه بودهاند .هاشمی بغدادي نيز از جملة این مترجمان است كه خماسیهاي
او اغلب رنگ اطناب به خود میگيرد «و قالب وسيع خماسی او را نااار میسازد كه معنی
اصلی را با زیادت و تفصيد توضيح دهد و به لغزشگاههاي هنر شعري بيفتد تا قالب خماسی
را پركند» (ب ّار.)1988 ،
اشاره ب ّار به اطناب و تماید بغدادي در كاربست واژگانی مازاد بر نياز ترجمه در حقيقت
مرادف مقصود برمن در مردود شمردن تيوید و به درازا كشيدن كالم در فرآیند ترجمه است،
اراكه این امر تنها بر مواد خام متن میافزاید بدون آن ه فزونی در بار معنایی و گفتاري متن
صورت بگيرد .در ابيات بيان شده اخير ،بغدادي «پس از این ه مصراع دوم را با اندك ابهامی
سروده مصراع سوم را نيز بیمناسبت و بیجا قيد كرده در حالیكه مصراع اهارم به مفهوم
مورد نظر شاعر پرداخته است و دیگر نيازي به آوردن مصراع سوم نيست .عالوه بر اطناب كالم
كه حاصد ت رار مضمون شعري است ،هاشمی با بيان واژد «مشیاً» در مصراع اهارم نيز بر
خياي پيشين خود افزوده است؛ ارا كه اگر او به ذكر واژد «رویداً» در این مصراع اكتفا
میكرد ،بهتر بود اما گویا نتوانسته است خود را از سلية وزن و قالب شعري برهاند ،به همين
سبب مفعول ميلق «مشیاً» را كه با وجود فعد «امش» نيازي به ذكر آن نبود در ترجمة خود
آورده است كه جز دستاوردي منفی ايزي را به ترجمة او نمیافزاید» (ب ّار.)1988 ،
از دیگر نمونههاي اطناب كالم در اشعار وي ،ترجمة این رباعی خيام است:
دي كوزهگهههري بدیههههههدم انههههههدر بازار
وآن گِد به زبان حههههههال با او میگفت

بههر پههاره گ هِلههی لههگههد هههمههی زد بسههههيههار
مههن هههمههچههو تههو بههوده ام مههرا نههي ه ههو دار
(دیوان رباعيّات خيّام «كزازي»)1371 ،

ربَّ خََزَّا ٍ قد رمَی فَی السوقِ
کَسَر ً مَنْ غَضَار ِ االبَریَقِ
سامَََهَا الخسفُ فی ممَرِّ الطریَقِ
فََأجََا بتَْهُ :کنَتُ م ثلََکَ یومَاً

فََا ح تَرِ مْ نی و خَلَّ عنَکَ ا ح تقََاری
(به نقد از :ب ّار)1988 ،
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( -1اه بسا كوزهگري كه در بازار اف نده است  -2ت ّه گِلی از گِد كوزهگران  -3و در
راه ،آن را خوار داشته است 4ه پاره گِد به او میگفت :من نيز مانند تو بودهام مرا گرامی دار
و دست از تحقير من بردار).
هاشمی دو مصراع فارسی رباعی را در سه مصراع اول خماسی خود قرار داده است و در
واقع مصراع دوم تقریباً حشو و زائد و كاربرد «غضار » به معناي «گِد» مت لّفانه است (ن.
ك :ب ّار .)1988 ،مترجم در دو مصراع نخست ،ترجمهاي برابر با مفهوم اصد رباعی ارائه
نداده ا ست .او مفاهيم رباعی را در قالب مفاهيم جدید ریخته و انسجام آن را با جدا كردن
اجزاي جمله از ی دیگر به گسستگی كالم كشانده است.

 .4-6غنایيزدایي کيفي
در گرایشِ ترجمهاي غناییزدایی كيفی ،جاي واژگان ،اصيالحات ،بيانها و عبارات متن
اصلی را اصيالحات ،بيانها و عباراتی میگيرند كه فاقد غناي آوایی ،معنایی و حتی
تصویري این عناصر در متن اصلی هستند (ن .ك :احمدي  .)1392،به عبارت بهتر «تضعيف
كيفی به معناي برابریابی واژگان ،عبارتها و ساختارهاي متن مبدأ با واژگان و ساختارهایی
است كه گنجایشهاي آوایی ،معنایی و نشانهاي را انتقال نمیدهند» (برمان .)2010 ،تحریفی
كه برمن از آن سخن میگوید ،شاید ی ی از سختترین مسائد موجود در عمد ترجمه و
ی ى از دشوارترین كارهاى هر مترجمى باشد .هر زبانى با توجه به ساختار و كلمات و
آواهاى موجود در آن ،داراى كلمات و بازىهاي كالمىاي است كه بار معنایى و
تصویرسازى خاد خود را دارد و برگرداندن آنها غالباً بسيار دشوار است» (مهديپور،
 .)1389این دشواري آن زمان بيشتر جلوهگر است كه مترجم پيوسته درصدد ارائة ترجمهاي
دقيق و نزدیک به زبان مبدأ باشد در حالی كه هر زبان از واژگان خاد خود استفاده میكند
و هر یک از این واژهها معنی و معانی ویژد خود را داراست .همنشينی واژهها در هر زبان تابع
قواعد خاصی است و در نهایت جمالتی كه در هر زبان بهكار میرود ،معنی و یا معانی
ویژهاي براي خود دارند (ن .ك :صفوي .)1371 ،بنابراین ،تغييراتی كه در ترجمه صورت
میگيرد به سبب همين تفاوتهایی است كه در زبان مبدأ و مقصد نهادینه شده است و به
مترجم تحميد میشود و او نيز در انتقال مفاهيم گریزي از این تغييرات نمیبيند (ن .ك:
فرحزاد.)1385 ،
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از جمله مواردي كه میتوان از آن با عنوان غناییزدایی كيفی در آراي نقدي ب ّار نام
برد ،دیدگاه وي دربارد ترجمة منظوم و منثور جميد صهههدقی الزهاوي ( )1935 - 1862از
این رباعی خيام است:
بس خون كسههان كه ارخ بیباك بریخت

بس گُد كه برآ مد ز گِد و پاك بری خت

بر حههسن و شبههههاب اي جوان غههرّه مشو

بس غنههههههچة ناشهههه ه فته بر خهههاك بریخت
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

قَََتَلَََتْ هََََذِهِ السَََّمََََاءُ کَثِیرَاً

وَ أَتََتْ مَِنْ بََعَْدِ الََقََبَِیَحِ بَِأَقَْبََحَ

لَا یَغُرَّنََََََّکَ الشَََّبَابُ فَکََََََمْ مِنْ

ح
بَُرْعََُمٍ رَثَّ قَََبَْلَ أَنْ یََََتَََفَََتَََّ َ
(زهاوي)1928 ،

( -1این ارخ (آسمان) بسياري را كشت ،و پس از زشت ،زشتتري آورد -2 .جوانی هرگز
تو را فریفته نسازد كه غنچههاي بسياري پيش از آنكه باز شود پژمرده شدند).
ترجمة منثور وي نيز انين است« :کَثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُ الَّتِی سَفَکَهَا الدَّهْرُ الغَشُومُ ،کَثِیرٌ تِلْکَ
األَزْهَارُ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ األَرْضِ ثُمَّ أَخَذَتْ تَتَبَعْثَرُ بَدَدَاً .لَا تَغْتَرَّ أَیهَا الغُلَامُ بِجَمَالِکَ وَ الشَّبَابِ،
فَکَمْ مِنْ بُرْعُومَۀٍ انْتَشَرَتْ عَلَی األَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَتَفَتَّحَ» (زهاوي.)1928 ،
(بسيار است خونهایی كه روزگار ستمگر ریخته است و بسيار است گدهایی كه از زمين
خارج شدند و پس از ش فتن از بين رفتند .اي جوان! زیبایی و جوانی تو را نفریبد؛ زیرا
غنچههاي بسياري پيش از ش وفا شدن پرپر گشتهاند).
ب ّار ب ا نگاه انتقادي بر این دو ترجمه ،عقيده دارد كه ترجمة منثور زهاوي به جهت
تحتاللفظ بودن دربردارندد اجزاء و اعضایی از هم گسيخته ،ش د و قالبی كمرنگ و رو و
بافتی تُنُک است كه «به دليد نارسا بودن نسبت به سایر ترجمهها مقبوليت كمتري دارد»
(معروف .)1391 ،او در ترجمة رباعی ،عبارت «بس خون كسان» و «بس گد كه برآمد» را
به «کَثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُ» و «کَثِیرٌ تِلْکَ األَزْهَارُ» ترجمه كرده است در حالی كه بهتر بود صيغة
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افعد تعجب را در ترجمة این دو عبارت لحاظ میكرد تا اینگونه معنا را به درستی و با حفظ
حالت تعجب آن انتق ال دهد .این خيا در گزینش برخی واژگان نيز صدق میكند .مترجم
در منادا قرار دادن واژد «جوان» به جاي لفظ مألوف و رایج «الشباب» از واژد «الغالم» استفاده
كرده است در حالی كه واژد «الشباب» بار ادبی بيشتري به كالم او میبخشد .واژد «الشباب»
نيز كه معيوف به «جمالک» است اگر با مضافٌاليه «كاف» جمع بسته میشد ،ترجمه از ش د
مناسبتري برخوردار بود (ن .ك :ب ّار .)1988 ،نباید فراموش كرد كه اصد معنایابی در
ترجمه ايزي است كه بخش اعظم فرآیند ترجمه در آن خالصه میشود .مترجم از ابتدا تا
انتهاي ترجمه سرگرم یافتن معادل صحيح و مناسب از زبان مقصد براي واژهها ،مفاهيم و
جملههاي متن مبدأ است .انانچه معادل هاي انتخابی نسبت به اصد خود در زبان مبدأ از هر
حيث ميابقت كند ،متن ترجمه شده همان تأثيري را بر خواننده میگذارد كه متن اصلی بر
خوانندد اصلی گذاشته است (ن .ك :رشيدي )1375 ،در غير این صورت ترجمه با فاصله از
تأثيرگذاري نهفته در متن اصلی نمیتواند ارتباط مناسبی را با مخاطب خود برقرار كن.
زهاوي در این ترجمه با عمل رد نامناسب خود در ترجمة تحتاللفظی و «سعی در برابر
ساختن مفردات ترجمه با مفردات اصد» (سلماسیزاده )1369 ،در حقيقت خواننده را از
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 اندان از غناي معنایی متن مبدأ برخوردار نيست؛ زیرا جایگزین كردن كلمات و عبارات
زبان مبدأ با كلمات و عباراتی كه در زبان مقصد از غنا و ارزش معنایی برخوردار نيستند از
ارزش متن اصلی میكاهد (ن .ك :برمان .)2010،مانند ترجمة مصراع اول كه فاقد اسلوب
بيانی شاعر در القاي مفهوم تعجب است .مترجم براي هماهنگی با بيان شاعر در ایجاد كثرت
و حالت تعجب نهفته در سخن وي ،جملهاي را بهكار میبرد كه معناي كامد جمله و مقصود
شاعر را منع س نمیكند؛ در نتيجه غناي معنایی كالم كاسته میشود و معنا به درستی منتقد
نمی شود .البته ترجمة منظوم رباعی هم از دیدگاه ب ّار از شرایط مناسبی برخوردار نيست و
« مترجم نتوانسته است به خوبی از عهدد ترجمة مصراع دوم با عبارت «بس گُد كه برآمد ز
گِد و پاك بریخت» برآید و در ترجمة خود و اصد فارسی آن تفاوت بسياري قائد شده
است» (ب ّار .) 1988 ،وي در این ترجمه خياي خود را در گزینش جمالت فاقد غناي معنایی
ت رار كرده و در این جمله باز هم به جاي ذكر صيغة افعد تعجب از كم خبریه بهره برده

باوندپوری و همکاران | 205

است .كم خبریه معناي كثرت را میرساند ،اما حالت تعجب را به مخاطب منتقد نمیكند.
در ترجمه ،یافتن یک معادل لفظی مناسب و سازگار با بافت كالم جزء االشهاي عامی
است كه پيشروي مترجمان قرار دارد .این االش در اكثر مواقع به درستی مدیریت نمیشود.
بنابراین ،نتيجة كار «همان ايزي نخواهد بود كه در اصد بوده و همان تأثير را در ذهن
خواننده نخواهد گذاشت» (ناظميان.)1381 ،

 .5-6غنایيزدایي کمي
شيود غنایی زدایی كمی ،عبارت است از تخریب كاهش واژگانی تدریجی كه به بافت
واژگانی اثر آسيب میرساند .مترجم در این شيوه در ترجمة اند واژه ،یک واژه و یا واژگانی
كمتر از آنچه در متن اصلی قرار گرفته است ،قيد میكند .این تخریب تدریجی حتی میتواند
با افزایش كميت یا حجم خام متن یا با تيوید همزیستی داشته باشد (ن .ك :احمدي.)1392 ،
غناییزدایی كمی در ميان ترجمههاي رباعيات خيام ،خود را در ترجمة ابراهيم العریِّض از
این رباعی به وضوح نشان میدهد:
آن قصر كه بر ارخ همی زد پهههههههههههههلو

بههههههر درگه او شهههههههان نههههههههههادنهههههههههدي رو

دیههههههههدیم كه بر كنههههگرهاش فاخههههتهاي

بنشسته و میگهههفت كهههو كهههو كهههو كهههو؟
(دیوان رباعيات خيام «همایی»)1376 ،

ک فِی مَََُلْتَقَی الوَادِیَیْنِ
هَََُنَََََََا ِل َ

کََأَ فْ جَعِ مََا شََ ََاهََدَتْ قَطُّ عَ یْ نِی

تَََهَالَََُکُ فَاخََِتَََۀٍ ،فِی خََََرَائََِبِ

قََََََصَََْ ٍر تَََُرَدِّدِ :أَیْنََِی؟! أَیْنَِی؟!
(عریِّض)1997 ،

(1ه آنجا در محدّ تالقی دو درّه ،فجيعترین ايزي كه تاكنون اشم دیده است2 .ه فاختهاي
در خرابههاي قصري نشسته و میگوید :كجاست؟ كجاست؟)
عریِّض در ترجمة رباعی اخير به خيالپردازي پناه برده و از ف ر اصهههلی در دو مصهههراع
اول كه اتفاقاً فلسفة وجود رباعی در آنهاست دور شده است ،تف ر اصلی را حذف كرده
و بين دو مصهههراع اول و مابقی رباعی از نظر ف ر و اندیشهههه جدایی انداخته و در نهایت
ترجمهاي ارائه كرده است كه مقصود اصلی گوینده نيست (ن .ك :ب ّار .)1988 ،آنچه در
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این ترجمه غناییزداییكمی را آش ه ار میكند ،عمد مترجم در ترجمة عبارت «كو كو كو
كو؟» به «أَیْنِی؟! أَیْنِی؟!» اسهههت؛ زیرا مترجم «از تعداد واژگان و عبارت متن اصهههلی در
ترجمه كاسته است» (برمان .)2010،او تعداد این واژگان را بیهيچ توجهی از اهار مورد به
دو مورد تقليد داده و با دخد و تصهههرف در مفهوم رباعی كه فقط مصهههراع آخر آن را در
ترجمة خود قيد كرده اسهههت ،تصهههویر متفاوتی از آن را بر ذهن مخاطب ترسهههيم میكند.
غناییزداییكمی ،برآیند این دخد و تصههرف اسههت كه براسههاس دیدگاه برمن نتيجهاي جز
تغيير و دگر گونی فحواي كالم در پی ندارد؛ زیرا در ترج مه در برابر ا ند كل مه در متن
ا صلی به یک كلمه اكتفا شده و از آن جهت كه مترجم از كميت واژگان بهكار برده شده
در متن اصلی كاسته است ،ترجمه از ارزش الزم برخوردار نيست (همان).

 .6-6تخریب اصطالحات

از آنجاییكه برمن ،همواره بر اجتناب از مقدّسشمارى زبان مقصد (زبان مادرى) تأكيد دارد
و معتقد است باید فرهنگ مقصد را به سوى فرهنگ مبدأ برد با جایگزین كردن اصيالحات
متن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد مخالفت میكند و آن را ضربهاى بر غنا و جان كالم اثر
میداند (ن .ك :مهديپور .)1389 ،از نظر برمن ،صنایع لفظی ،عبارات ،ضربالمثدها كه در
واقع منتج از زبان بومی هستند در زبانهاي دیگر عناصر متناظر خود را مییابند (ن .ك:
احمدي.)1392 ،
ب ّار در ميان ترجمه هاي مورد بررسهههی خود ،تخریب اصهههيالحی را در ترجمة احمد
الصافی النجفی( )1977-1896از رباعی زیر مورد اشاره قرار میدهد:
این اهرخ كه با كههسی نمیگههویههد راز
می خور كه به كس عمر دوباره ندهههههههند

كهههشتهههه به سههههههتهههم هزار محهههمود و ایاز
هركس كه شهههد از جهان نههههههمیآ ید باز
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

الدَّهْرُ مَا صَََََََََََََافَی إِمْرَأً کَلَّا وَ کَمْ

مِنْ عَ َ َاشِقٍ أَرْدَی وَ مِ َ َنْ مَعْ َ َشُوقٍ

مَنْ مَاتَ لَا یََ َحََََْ َیَی ،لََ َعَمْرُکَ مََ َرَّ ً

أُ خْرَی فَبََادِرْ وَ أَ حْسُ جََامَ رَ حِ یقٍ
(نجفی ،بیتا)
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( -1این روزگار هرگز با كسههی یکرنگ نبوده و اه بسههيار عاشههق و معشههوق را از پاي
درآورده است -2 .به جان تو سوگند! هركس بميرد بار دیگر زنده نمی شود پس فرصت را
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
خاد به عام تبدید كرده اسههت كه رسههانندد مقصههود شههاعر نيسههت .او نام سههليان محمود
غزنوي و معشههوقهاش ایاز كه نام آنها براي بيان عشههق و محبت فراوانِ عاشههق و معشههوق
مصيلح بوده است و محبت آنها به واسية ارتباط روحی و عشقی ویژهاي كه داشتهاند در
نزد ایرانيان ضربالمثد شده ،حذف كرده و براي نزدیک كردن هراه بيشتر ترجمه به زبان
مقصههد ،معادل آن؛ یعنی عاشههق و معشههوق را در ترجمهاش قيد كرده اسههت (ن .ك :ب ّار،
 .)1988در انين حالتی مترجم عالوه بر این ه الزم اسههت به دو زبان موردنظر تسههلط كافی
داشهههته باشهههد باید این واقعيت را نيز به خوبی درك كند كه كلمات و عبارت هایی كه
معادل یابی می شهههوند ،مم ن اسهههت از قدرت معنایی كافی برخوردار نباشهههد (ن .ك:
ميرع مادي .)1374 ،ب نابراین « ،او نه تن ها با ید محتواي آشههه ار پ يام را درك ك ند ،بل ه
ظرافتهاي معنی ،ارزشهاي عاطفی موجود در واژهها و خ صو صيات سب ی را كه به پيام
رنگ و بو و احسههاس میدهند را نيز باید در نظر بگيرد  ...به سههخن دیگر ،عالوه بر داشههتن
معلوماتی دربارد دو یا اند زبانی كه در فرآیند ترجمه حضور دارند باید با موضوع آشنایی
كامد دا شته با شد( .ن .ك :نایدا 1964 ،به نقد از گنتزلر .)1380 ،این معادلگزینی از سوي
نجفی ،همان ايزي ا ست كه در نظریة برمن بر ترك آن از سوي مترجم تأكيد شده ا ست.
به عقيدد برمن ،هر متنی آكنده از ایماژها ،اصيالحات و ضربالمثدها است و ترجمة آنها
به معناي یافتن معادلِ آنها در زبان مق صد ني ست .او معادلِ ا صيالحات و ضربالمثدها را
جایگرین مناسبی براي آنها نمیداند (ن .ك :مهديپور.)1389 ،
ب ّار در این زمي نه همچنين با نظر به ترج مة ابراهيم عریِّض ،ا قدام او را در ترج مة
ا صيالح « شيخ» در رباعی زیر اقدامی نابجا و نامنا سب میداند به طوري كه ترجمة او را از
زیبایی و جالي سخن دور ساخته است:
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شيههههههههخی به زن فاحهههه شه گفتا م ستی

هر لحههههههظهه بهه دام دگري پهابههههههسهههتی

گفتها شهههيخها هر آن اهه گویی هسهههتم

آیها تو انهان كهه می نمها یی هسههه تی؟
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

س ٍۀ ذُو غُصُونْ
وَ قَََالَ لََِمََََُومََََ َ

بِعَیْنَیْکِ وَعََََََََََََََْ َدٌ أَلَا تَ سْتَحِینْ؟

أَجَََََََََابََََتْ :صَدَقْتَ ،کَذَلِکَ نَحْنُ

فَََََََََهَلْ أَنْتُمو مََََِثْلَمَا تََََُظْهِرُونْ؟
(عریِّض)1997 ،

( -1سالخوردهاي به زنی بدكاره گفت :اشمانت از وعده گذاشتن خبر میدهند .آیا شرم
نمیكنی؟  -2او پاسخ داد :راست گفتی ما اینگونه هستيم .آیا شما آنگونه كه مینمایيد
هستيد؟)
به عقيدد ب ّار « عریِّض در این ترجمه ،كليد فهم رباعی را ضایع كرده است؛ اون در
مقابد اصيالح «شيخ» از واژد «ذوغضون» بهره برده است .در حالیكه آنچه در زبان فارسی
از اصيالح «شيخ» برداشت میشود در حقيقت در واژد «ذوغضون» وجود ندارد« .شيخ» در
این رباعی به معناي مرد مسن نيست ،بل ه «شيخ» در معناي مذهبی آن مورد توجه است؛
كسی كه به تقوا و پرهيزكاري تظاهر میكند و لباس راهبان و زاهدان را بر تن دارد» (ب ّار،
 .)1988اگر عریّض به این مفهوم توجه داشت و از «اختالفهاي دقيق معنایی ميان كلمات و
مترادفهاي نزدیک» (كبيري )1374 ،آگاه بود ،بهتر میتوانست معناي رباعی را در
ترجمهاش حفظ كند .در واقع او با ترجمة واژد «شيخ» به «ذوغضون» آن را در فضاي خاد
و در ارتباط و موقعيت مناسبش به كار نبرده است .بجز تخریب اصيالحات ،غناییزدایی
كيفی نيز خياي دیگر ترجمه است؛ زیرا در این ترجمه «عبارت «بِعَیْنَیْکِ وَعْدٌ أَلَا تَسْتَحِینْ؟»
در مصراع دوم ،مقصود اصلی گوینده را بيان نمیكند و بهتر بود كه مترجم به جاي آن از
عبارت «أنْتِ سَکْرَی و کُلُّ حِینٍ لَکِ عَشِیقٌ» بهره میبرد» (ب ّار.)1988 ،
برمن عقيده دا رد در ترجمه باید تا حد ام ان فرهنگ مقصد را به سوي فرهنگ مبدأ
برد .او با تأكيد بر عقيدد شيلر مارشه 1بر این باور است كه باید نویسنده را به سوي خواننده
1. Marcher, Sch.
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برد ،نه بر ع س و این انين قاطعانه با جایگزینكردن اصيالحات متن مبدأ با معادل آن در
زبان مقصد مخالفت میكند (ن .ك :برمان.)2010 ،

 .7-6تخریب سيستم زباني
این روی رد بيشتر جنبة دستورى دارد و نوع جمالت ،تركيبات بهكار رفته و زمان افعال را
دربر میگيرد .برمن معتقد است عقالییسازى ،شفافسازى و اطناب كالم سيستم زبانى را
به هم میریزد و باعث میشود متن ترجمه شده ،همگونتر از متن اصلى و در عين حال،
نامنسجمتر ،بیثباتتر و ناهمگونتر از آن باشد .رعایت انين سيستمى براى زبانهایی كه
ریشة زبانى و دستورى مشابه و نزدیک به هم دارند ،درخور احترام است (ن .ك :مهديپور،
.)1389
عبدالحق فاضد ( )1992- 1911در ترجمههاي خود ،نمونههایی را برجاي گذاشته است
كه نشانههایی را از تخریب سيستم زبانی دارد .ب ّار در بررسیهایی كه از ترجمة او به انجام
رسانده است به نمونههایی از این دست اشاره میكند:
این اهرخ كه بها كهسهی نمیگهویههد راز

كشتههههه به سههههتههههم هههههزار محههههمود و ایاز

می خور كه به كهههس عمر دوباره ندههههند

هركس كهه شههههد از جههان نمی آیهد بهاز
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

فاضد در ترجمة خود حرف عيف «واو» ميان محمود و ایاز را به سبب ضرورت شعري
حذف كرده كه همين امر باعث شده است واژد ایاز در این ترجمه به جاي قرار گرفتن در
نقش «معيوف» در نقش «مضافٌاليه» ظاهر شود و همين امر كافی است تا مخاطب عربزبان
تصور كند كه ایاز ،كنيه و یا لقب محمود بوده است (ن .ك :ب ّار .)1988 ،این موضوعی
است كه برمن با طرح مؤلّفة تخریب سيستم زبانی ،مترجم را از آن برحذر میدارد .به عقيدد
برمن «هر اثري داراي معنی مستتري است كه در آن دالهایی برگزیده میشوند كه بار معنایی
خود را به هم قرض میدهند و در ارتباط با هم ،زنجيرد پيوستهاي را تش يد میدهند كه
خواننده را به مفهومی خاد هدایت میكند .به اعتقاد وي ،هر ترجمهاي كه نتواند این شب ه
و زنجيره را منتقد كند متن اصلی را تحریف كرده است» (مهديپور)1389 ،؛ مانند این
ترجمة فاضد:
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فَلَکُ النَقمۀِ ما باحَ بَسَََر ألحدٍ

غالَ ظلماً أل َ َفَ مح َمودِ إی َازٍ و استبدَّ

فَاحْسََُها لنْ یهَبوا عمراً جدیداً إلمرئٍ

کلُّ مََن غَادرَ هذی الَدارَ یوماً لم یعُدْ
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

( -1این فلک كينهتوز كه با كسی راز نمیگوید ،هزار محمود ایاز را بیرحمانه ربوده و ستم
كرده است -2 .شراب بنوش كه به كسی عمر دوباره ندهند .هركه روزي این سرا را ترك
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
ترجمه با بی توجهی نسهههبت به این ن ته از رعایت آن سهههرباز میزنند و آنچه در نتيجة آن
حا صد می شود ،ش اف ميان متن ا صلی و متن ترجمه شده ا ست كه برمن آن را به سب
نتایج ناميلوبی كه بر ترجمه دارد ،رد می كند .این ترجمه از احمد صهههافی نجفی نمونة
گویایی از تخریب سههيسههتم زبانی اسههت .او در ترجمة خود واژد «فیه» و «ثمَّ» را كه هر دو
ظرف م ان و به یک معنا هستند به دنبال هم میآورد در حالی كه ذكر ی ی از این دو واژه
ترجمه را بسنده میكند (ن .ك :ب ّار:)198 ،
إلَی الَََََْحانِ یبَََََدو کلَّ یومٍ مبکِّراً

و أص َحبُ ف َیهِ ث َ َمَّ أهلَ الخالعاتِ

فیا ع َ َ َال َمَ األسرارِ هبن َ َی هدایۀً

و رش َ َداً ألغدُو ل َل َ َ َدعا و المناجا ِ
(نجفی ،بیتا)

( -1هر روز صبح زود به مي ده میروم و در آنجا با قلندران همنشينی میكنم -2 .اي عالم
به اسرار بندگان! به من هدایت و كمالی ببخش تا سپيدهدم براي دعا و مناجات خارج شوم).
هههههههر روز پگهههههههاه در خرابهات شهههوم

همراه قههههههلنهدران طهامهههههههههههههات شهههوم

اون عهالم سهههههههههرو الخفيهات تههههههوئی

تههوفههيههقههم ده تهها بههه مههنههاجهههههههههات شههههوم
(به نقد از :خدیور و طاهري)1383 ،
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او همچنين در ترجمهاي دیگر از كاربرد فعد صحيح در ترجمه بازمیماند به طوري كه
«جملة دعایی «حَیَیْتَ دَائمَاً» را جایگزین جملة «ما حَیَیْتَ» (تا زندهاي) میكند» (ب ّار)1988 ،
حال آن ه تفاوت این دو عبارت كامالً مشهود است:
الَ تَ َ َغْرِسَنَّ ال َ َحَشَا غَ َرْسَ التَّرَحْ

وَاقْرَأْ حَ َیِیْتَ دَائِم َاً سِفْ َ َرَ الْ َ َفَرَحِ

وَ عَاقِرْ الرَّاحَ وَنَلْ أَقََََََََْ صَى الْمُنَى

فََالْعَََُمَْرُ مَا أَقََْصَََرَهُ کََمَََا اتَّضحَ
(نجفی ،بیتا)

( -1هرگز به درون خود غم و اندوه را راه مده و (زنده باشی) كتاب شادمانی را بخوان-2 .
شراب بنوش و به منتهاي آرزوها برس كه عمر (انان ه پيداست) اقدر كوتاه است).
در دل نهههههتهههههوان درخت انهههههدوه نشههاند

ه هم ه هواره ك هت ه هاب خرّمی ب ه های هد خواند

مههی بههایههد خههورد و كههام دل بههایههد رانههد

پيداسهههت كه اههههههند در جهان خواهی ماند
(دیوان رباعيّات خيّام «همایی»)1367 ،

بحث و نتيجهگيري
اتخاذ روی رد زبانشناختی در نقد و بررسی ترجمههاي عربی رباعيات خيام از سوي یوسف
حسين ب ّار از مشخصههاي بارز روش نقدي اوست .در این روی رد ب ّار با نظر به نظام
واژگانی ،ساختارهاي دستوري ،فرآیندهاي نحوي و معنایی ،معادلهاي همبافتی به عنوان
عوامد درون متنی و دخالت مترجم در اصد زبان مبدأ ،عدم درك دقيق وي از متن اصلی و
ایجاد ناسازگاري در ساختار متن مقصد به عنوان عوامد برونمتنی ،آثار ترجمهشده را با معيار
نقدي خود می سنجد و از این طریق ميزان توانایی مترجم در انتقال جوانب ساختاري و
محتوایی اثر را اثبات می كند .اتخاذ انين روی ردي از سوي وي ،حاكميت عنصر ذوق و
سليقه در ارائة آراء و نظرات نقدي او را پررنگتر میكند؛ به طوريكه دیدگاههایش اغلب
موجز و مختصر و در ح م اشاراتی گذرا و فاقد استدالل و برهان است.
با توجه به این ه ب ّار در نقد خود به مواردي میپردازد كه دربر گيرندد مقوالت و مباحث
مرتبط با زبان و ساختار دستوري آن است باید گفت كه روش نقدي وي در این زمينه با
مؤلّفههاي آنتوان برمن به ویژه مواردي كه در این مقاله به آن پرداخته شد ،ميابقت دارد؛ با
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این تفاوت كه روی رد ب ّار در بررسیهاي خود فاقد ااراوب و قاعدهاي مشخص است،
اما برمن مباحث و الزامات مختص به ترجمه را در قالب نظریه و به ش د تخصصیتر ارائه
میدهد .در نظریة برمن وضعيت واژگان در مؤلفههایی اون شفافسازي ،غناییزدایی
كيفی ،غناییزدایی كمی ،ساختارهاي دستوري در قالب عقالییسازي ،تخریب سيستم زبانی
و ساختار كالمی به صورت اطناب كالم و تخریب اصيالحات مورد بحث و بررسی قرار
میگيرد .در حالی كه مباحث مربوط به واژگان و دیگر متعلقات زبانی در روی رد
زبانشناختی ،اغلب به صورت پراكنده و كلیگویی مورد بحث و بررسی قرار میگيرد.
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فرحزاد ،فرزانه ،تجویدي ،غالمرضا و بلوري ،مزدك .)1385( .فرهنگ توصيفی اصيالحات
ميالعات ترجمه .چ  .1تهران :یلدا قلم.
فرهادي ،محمّد ،ميرزاییالحسينی ،سيد محمود و نظري ،علی .)1396( .نقد و بررسی اطناب و توضيح
در ترجمة صحيفة سجادیه براساس نظریة آنتوان برمن (ميالعة موردي :ترجمة انصاریان).
پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی.53-31 ،)17( 7 ،
كبيري ،قاسم .)1374( .اصول و روش ترجمه .چ  .1تهران :رهنما.
كزّازي ،ميرجاللالدّین .)1371( .رباعيات خيام .چ  .1تهران :نشرمركز.
گنتزلر ،ادوین .)1380( .نظریههاي ترجمه در عصر حاضر .ترجمه علی صلحجو .چ  .2تهران :هرمس.
ليفیپورساعدي ،كاظم .)1371( .درآمدي به اصول و روش ترجمه .چ  .1تهران :مركز نشر
دانشگاهی.

1ه در شناسنامة این كتاب اطالعاتی درج نشده است.
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 و، ترجمة الهه ستودهنما. درآمدي بر ميالعات ترجمه؛ نظریهها و كاربردها.)1389( . جرمی،ماندي
. نشر علم: تهران.1  چ.فریده حقبين
 ترجمة علی بهرامی و زینب. نظریهها وكاربردها: معرفی ميالعات ترجمه.)1391( ._________
. رهنما: تهران.1  چ.1 ج.تاجيک
.86-47 ،)13(10 ، پژوهش و حوزه. اند و اون ترجمه.)1390( . محمد،مرادي
 اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به، فن ترجمه.)1391( . یحيی،معروف
. ااپ سمت: تهران.10  چ.عربی
 نظري بر روند پيدایش نظریههاي ترجمه و بررسی سيستم تحریف متن.)1389( . فاطمه،مهديپور
.63-57 ،)4(41 ،از نظر آنتوان برمن
: تهران.1  چ. تئوريهاي ترجمه و تفاوت ترجمة م توب با همزمان.)1374( . سيدعلی،ميرعمادي
.مؤسسة فرهنگی انتشاراتی خانة فرهنگ
. انتشارات سمت: تهران.2  چ. روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی.)1381( . رضا،ناظميان
. نشر هما: تهران.2  چ.) رباعيات خيام (طربخانه.)1367( . جاللالدین،همایی
. نشر هما: تهران.2  چ. معانی و بيان.)1373( .______________
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Abstract
In all the languages of the world, some words and expressions indicate an unpleasant
and impolite concept, which are called "linguistic taboos" or "rhetoric" and are generally
avoided from their obvious and direct use. Examination of the "Mokhtarnameh" TV
series indicates the use of a significant number of these taboos; In light of this, what is
important for the authors of this article is to identify and extract the desired
interpretations in the series in the first step, and in the next step, the authors identify
techniques used in the translation of this series by a qualitative approach and descriptiveanalytical method, evaluate the strengths and weaknesses of the translation by criticizing
and examining the inputs of Persian taboos in the Arabic dubbing of the TV series, and
present the result to the audience. The result indicates that the translation of the taboos
used in the TV series under study can be defined, formatted, and recognized by the most
important linguistic strategies in constructing euphemism, including semantic
implication, semantic expansion, permissible, omission, reduction, duplication,
contradiction, and literal or semantic translations. Another conclusion is that using the
method of reduction and contradiction, respectively, has been the most frequent and
least frequent strategies in translating the studied TV series.

Keywords: Taboo, Euphemism, "Mokhtarnameh" TV Series, Arabic
Dubbing.
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 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------
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مقدمه
در بسياري از جوامع ،برخی از رفتارهاي كالمی و غيركالمی ،ممنوع و قدغن شمرده شده كه
اصيالحاً به آنها «تابو» 1یا «دشواژه» میگویند؛ بنابراین ،كاربران زبان براي ایجاد روابط
كالمی هنجار در جامعه -به جاي بهرهگيري از واژههاي ناخوشایند -از واژهاي جایگزین،
شگردها و استراتژيهایی بهره میگيرند كه ضمن انتقال مفهوم موردنظر از كاربست صریح آن
دشواژه پرهيز شود .بر این مجموعه از شگردهاي مورد استفاده میتوان «حسن تعبير» نام نهاد.
به باور پژوهشگران« ،حسن تعبير از جمله ابزارهاي زبانی قدرتمندي هستند كه به طور
گسترده در زبانهاي مختلف وجود دارد» (موسوي )1391 ،و كاربرد آن براي انگيزههایی
همچون اخالقی ،روانی ،فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و زیباییشناختی است (نوروزي.)1389 ،
ترجمة تابوها از زبان مبدأ به زمان مقصد ،ی ی از االشهاي پيشروي مترجمان است
و در فيلمهاي تاریخی بيشتر رخ مینماید كه ی ی از دالید آن میتواند منسوخ شدن برخی
از اصيالحات و كلمات باشد .وظيفة مترجم در این شرایط ضمن حفظ و انتقال ميزان توهين
در محتواي زبان مبدأ به زبان مقصد ،حفظ امانتداري در فرآیند ترجمه است .بنابراین ،نقش
مترجم در اینجا به عنوان ناقد فرهنگ زبان مبدأ به زبان مقصد ،اهميت بسزایی دارد .بر این
اساس ،واكاوي و تحليد نحود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در ترجمة یک متن یا دوبلة
فيلم از زبان مبدأ به زبان مقصد و توجه یا عدم توجه به آن موضوع از اهميت بسيار باالیی
برخوردار است و این ام ان را فراهم میكند تا ضمن شناخت بهتر نسبت به اثر ارائه شده از
احتمال ت رار اشتباههاي پيشين جلوگيري كند و موجب شود تا مترجم با آگاهی بيشتر به
سراغ برگردان یک متن یا فيلم برود.

 .1بيان مسأله
تابوهاي زبانی از جمله مسائلی است كه در برگردان اثر ،مترجم را به االش میكشاند .یک
مترجم در ترجمة آثار تابوش ن باید تمام تالش خود را بهكار گيرد تا با خواست و سليقة
عموم همسو شود .در انين حالتی ،بهترین ابزاري كه میتواند به كمک وي بياید ،استفاده از
شگرد «حسن تعبير »2است.
1- Taboo
2- Euphemism
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«حسن تعبير» بيانی است مجازي كه از جهاتی به كنایه شباهت دارد و در مورد كلمات یا
اصيالحاتی بهكار میرود كه از نظر اجتماعی قابد پذیرش نيستند و همة زبانها اینگونه
اصيالحات را به جاي كلمات یا عبارات خاصی جایگزین میكنند خصوصاً در مقولههاي
جنسی ،مرگ ،ماوراء اليبيعه و( ...ر.ك :كبيري .)1379 ،كاربرد واژهاي خوشایند به جاي
واژهاي كه داراي معناي ضمنی ناخوشایند است را حسن تعبير یا بهِهگویی میگویند .به بيان
سادهتر ،واژهاي با معناي خوشایند كه به جاي واژهاي با معناي ناخوشایند بهكار برود را
«بهواژه» میگویند .استفاده از اصيالحاتی نظير «سرویس بهداشتی» به جاي «توالت» یا «فالن
فالن شده» به جاي «دشنام» یا «روشندل» به جاي «نابينا» نمونههایی از این فرآیند زبانی هستند
(جمشيدينژاد.)1398 ،
حسن تعبير به معناي خوب سخن گفهتن اسهت و در اصهيالح بدیع ،استفاده از واژگان
و عبارت خوشآهنگ ،خوشایند و مؤدبانه ،مالیم و غيرمحهاورهاي به جاي كلمات و
اصيالحات ثقيد ،ناخوشایند ،بیپرده ،سخيف و كریهه ،خشهن ،گسهتاخانه و محاورهاي است
(نوروزي« .)1389 ،بهگویی» نوعی فرآیند زبانی است كه در آن عبارات و واژههاي
ناخوشایند ،توهينآميز یا دشوار ،جاي خود را به جمالت و كلماتی میدهند كه بار معنایی
منفی كمتري دارند .برخی حسن تعبيرها به منظور سرگرمی و برخی دیگر براي مثبت جلوه
دادن یک رویداد منفی استفاده میشود.
بهگویی ،ابزار گفتمانی قدرتمندي است كه براي تقویت و افزایش نزاكت اجتماعی و
حفظ خودانگارد اجتماعی طرفين گفتوگو بهكار میرود و سازگاري روابط بينفردي را
آسان میكند .بيشتر واژههاي بهگویانه در زبان فارسی در حوزد مسائد مربوط به مرگ،
مسائد جنسی ،مواد زاید بدن ،تبليغات ،ناتواناییهاي جسمی ،اعضاي بدن ،بيماريهاي
روانی ،مواد مخدر ،ناسزاها و تجارت بهكار میروند.
ابزارهاي زبانی بهكار رفته در ساخت بهگوییها در زبان فارسی عبارتاند از:
ت رارشوندگی ،حذف ،وامگيري واژگانی ،استلزام معنایی ،استعاره ،مجاز ،تضاد معنایی،
كمگفت ،مبالغه ،اطناب ،رَدّ خُلف ،واژههاي مبهم ،گسترش معنایی و عبارات اشارهاي است
(موسوي .)1391 ،این شگرد به عنوان یک راهبرد كالمی در ميالعات مربوط به ممنوعيتهاي
زبانی مورد استفاده قرار میگيرد.
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بررسیها نشان می دهد سریال مختارنامه دوبله شده به عربی از جهت استفاده از
راه ارهاي حسن تعبير در ترجمة تابوهاي این سریال ،شاخص و اشمگير است .این سریال
كه هم از جنبة تاریخی و هم از جهت دینی پر اهميت است با وجود این ه عمدتاً فضاي عربی
دارد و قهرمانان آن هم شخصيتهاي عربی هستند به نوعی با فرهنگ و مذهب ما ایرانيان
سخت گره خورده است و جایگاه ویژهاي بين ما دارد .این مجموعه تلویزیونی كه در قياس
با سایر سریالهاي مشابه تاریخی -دینی از استقبال گستردهاي در دو جامعة عربی و ایرانی
برخوردار شده است با نام «مسلسل المختار الثقفی» به عربی برگردان شده و توسط شب ة
«آيفيلم» پخش شده است كه بنا به گواهی این شب ه با استقبال بسيار گستردهاي در تمامی
كشورهاي عربی و اسالمی روبهرو بوده است.
با توجه به اهميت مسأله ،نگارندگان این مقاله میكوشند تا به شناسایی و استخراج
تابوهاي موجود در متن فارسی مختارنامه -كه بيشتر در بُعد الفاظ و واژههاي ركيک و
ناشایست است -به نحود ترجمه و ارزیابی آن بپردازد تا ببيند كه آیا مترجم یا گروه مترجمان
در فرآیند برگردان براي عبارت متن فارسی ،معادل مناسب عربی آوردهاند یا این ه به هر
دليد ،صرفاً ترجمهاش كردند .آیا از لحاظ بافت و سياق ،معادلهاي عربی با بافت و فضاي
كلی متن اصلی همسو هستند یا خير و. ...

 .2روش پژوهش

این پژوهش با اتخاذ روی رد كيفی و روش تحليلی– توصيفی ،پس از استخراج تابوها از
سریال فارسی مختارنامه ،جهت روشنسازي مراد گوینده از كاربرد تعبير یا اصيالح خاد
موردنظر با استفاده از لغتنامههاي معتبر به تشریح معناي لغوي و كنایی آن میپردازد .در
مرحلة بعدي ،ترجمه ارائه شده را با اصد فارسی آن تيبيق داده و به همسنجی ،آسيبشناسی

و بيان نقاط قوت و ضعف برابر نهادهها اقدام میكند.
براي بررسی دادهها و دستيابی به نتيجة مناسب از روش تحليد محتوا استفاده شد؛ بنابراین،
تمام واژگان ،جملهها و گفتارها ،تحليد و بررسی شد و براساس انواع تابوها و راه ارهاي
مناسب براي حسن تعبيرسازي تابوها ،دادهها در جدولهاي مخصود دستهبندي شدهاند تا
بستري مناسب براي بررسی موضوع و محتواي آنها فراهم شود .براي عينیتر شدن تحليد و
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ام ان بررسی سنجيدهتر ،بسامد دادههاي برگرفته از این سریال اندازهگيري و به كمک فنون
آمارگيري توصيفی و استنباطی ،نتایج پژوهش تفسير شد.

 .3پرسشها و فرضيههاي پژوهش
دو پرسش اصلی كه در این جستار در پی پاسخ به آنها هستيم از قرار زیر است:
 كدامیک از استراتژيها بيشترین و كمترین كاربرد را در برگردان تابوها داشته است؟ از زاویة ترجمه تابوها ،مهمترین نقيه قوت و ضعف دوبلة عربی سریال مورد ميالعهايست؟
پژوهش حاضر بر پایة این فرضيات ش د گرفته است:
 به نظر میآید استراتژي تحتاللفظی و حذف به ترتيب عهدهدار بيشترین و كمترینكاركرد در فرآیند برگردان بودهاند.
 انين گمان میرود كه شناخت مفاهيم تابوهاي زبان مبدأ مهمترین نقيه قوت مترجم واستفاده از استراتژي حذف ،مهمترین ضعف مترجم در فرآیند برگردان باشد.

 .4پيشينۀ پژوهش

تاكنون پژوهشهاي زیادي در رابيه با ترجمه تابو صورت پذیرفته است كه در ادامه به مهم-
ترین آنها اشاره میشود.
عبدي ( )1386در پایاننامة خود با عنوان «استراتژيهاي مترجم براي برخورد با تابوها در
فيلمهاي دوبله شده از انگليسی به فارسی» كوشيده ضمن شناسایی مش د خألهاي واژگانی
در ترجمة آثار ادبی ،مش الت پيش روي مترجمان را در برخورد با تابوها بررسی كند و
راه ارهاي مناسب براي آنها ارائه دهد.
شریفی و داراينيان ( )1388در مقالهاي با عنوان «بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به
فارسی و پيامدهاي آن» به بررسی نمونههایی از ترجمههاي زبانهاي دیگر به زبان فارسی و
مش التی كه مترجم فارسیزبان با آن مواجه است ،پرداختهاند و این نتيجه حاصد شده كه
راه ارهاي حذف ،وامواژه و ابداع بيشترین راه ار در بين مترجمان بوده است.
نوروزي و عباسزاده ( )1389در پژوهشی با عنوان «حسن تعبير در زبان و ادبيات عربی،
شيوهها و انگيزهها» به جایگاه مقولة حسن تعبير در زبانشناسی و انگيزهها و شيوههاي ساخت
آن پرداخته و به این نتيجه رسيدهاند كه پژوهشگران عربزبان كوشيدهاند با طرح و پيگيري
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موضوع حسن تعبير ،نگرشهاي نادرست به آن موضوع را اصالح كنند .دیگر این ه
اصيالحاتی اون التلطف ،تحسین القبیح و الکنایۀ ،برابر نهادههاي حسن تعبير در نزد عرب
هاست.
قاضیزاده و مردانی ( )1391در مقالة «بررسی راهبردهاي مترجمان در ترجمة تابوهاي
غربی در دوبلة فيلمهاي انگليسی زبان به فارسی» با بررسی توصيفی فيلمهاي انگليسی دوبله
شده به زبان فارسی راهبردهاي مترجمان را در برخورد با تابوهاي فرهنگی ،مورد واكاوي
قرار داده و انين نتيجهگيري كردهاند كه راهبرد جایگزینی ،جبران ،دست اري و تعدید از
جمله راهبردهاي مترجمان بوده است.
طالبنيا ( )1392در پایاننامة خود با عنوان «راهبردهاي ترجمة تابو در دوبلة فيلمهاي
پليسی»  10فيلم سينمایی با ژانر پليسی را از زاویة استراتژي ترجمة تابو مورد ميالعه قرار داده
و به این نتيجه رسيده است كه راه ار افزایش ،حذف ،تخفيف و جایگزینی بيشترین كاركرد
را در مجال ترجمة تابو داشته است.
ميرزایی و دیگران ( )1394در مقالة «شگرد سادهسازي در تابوهاي فرهنگی در برگردان-
هاي مرعشیپور از رمانهاي راه و كواة مدق نجيب محفوظ» به شيوههاي سادهسازي
مرعشیپور در برخورد با تابوهاي رمان نجيب محفوظ پرداخته و از مهمترین راه ارهاي آن
را حذف ،جایگزینی و كاهش برشمرده است.
یوسفآبادي و افضلی ( )1399در مقالة «بررسی تيبيقی طنز كالمی در دوبلة عربی و
فارسی انيميشن زوتوپيا 1براساس مدل مگدالنا پانِک »2كوشيدهاند طنزهاي كالمی انيميشن
یادشده را براساس مدل پاتک مورد بررسی قرار دهند و در پایان به این نتيجه رسيدهاند كه
راه ار تحتاللفظی در دوبلة عربی و راه ار دگرگونسازي در دوبلة فارسی پربسامدترین
راه ار در ترجمة طنز مورد ميالعه بودهاند.
با توجه به پيشينة یاد شده عالوه بر این ه دوبلة عربی سریالهاي فارسی زبان مورد توجه
قرار نگرفته است ،اثري نيز یافت نشد كه به شگردهاي حسن تعبير در برگردانهاي زبان
فارسی به عربی بپردازد .بنابراین ،میتوان ادعا كرد كه این پژوهش براي اولين بار به بررسی
شگردهاي حسن تعبير در سریال فاخر و دینی مختارنامه دوبله شده به زبان عربی میپردازد
1- Zootopia
2- Magdalena Panek’s
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كه نقش اشمگيري در ترویج فرهنگ فارسی دارد و گاه با فرهنگ عرب آميخته شده است
كه خود اهميت این پژوهش را دواندان میكند.

 .5کاربست شگرد حسن تعبير در دوبلۀ تابوهاي مختارنامه
ی ی از االشهاي مهم مترجمان در تمامی جوامع در برخورد با تابو یا پرهيزه ش د میگيرد،
اراكه برخی از مسائد فرهنگی ،اجتماعی ،سياسی ،ادبی ،مذهبی ،عوامد درونی (حياء،
ترس ،سوء ظن و ،)...عامد زبانی و لهجهها ،اصيالحات یا واژههایی وجود دارد كه براي آن
جامعه ناخوشایند ،غيرمؤدبانه یا ناميلوب تلقی میشود (أبو زالل .)2001 ،در انين موقعيتی،
مترجم باید تمام تالش خود را بهكار گيرد تا در برخورد و برگردان كردن آن پرهيزهها،
بهترین عمل رد را داشته باشد و ضمن رعایت امانتداري ،متن خود را با سليقة مخاطب خود
همسو گرداند .در انين حالتی استفاده از راه ارهاي حسن تعبير میتواند بهترین گزینه باشد
تا با زیباسازي كالم ،مفهوم نيز به درستی انتقال یابد .در پرتو اهميت مسأله این پژوهش با
ت يه بر مهمترین استراتژيهاي زبانی در ساخت حسن تعبير از جمله استلزام معنایی ،گسترش
معنایی ،مجاز ،حذف ،كمگفت ،مضاعفسازي ،تضاد یا تناقض و ترجمة تحتاللفظی یا
معنایی ،عهدهدار بررسی  144نمونه از جمالت  40قسمت سریال مختارنامه است كه داراي
دشواژهها و ناسزاواژهها هستند كه البته راه ارهاي مورد استفاده در برخورد با آنها را به
صورت جدولهاي جداگانه مورد بررسی قرار داده و شرح داده است.

 .1-5استلزام معنایي

1

«استلزام» در لغت یعنی به ايزي مشروط بودن ،ايز دیگري را الزم داشتن و به ايز دیگر
وابسته بودن است .به بيان سادهتر ،مفهوم یک جمله ،مستلزم مفهوم جملة دیگري است؛ یعنی
اگر جملة الف به وقوع پيوسته باشد ،جملة ب نيز وقوع یافته است .به باور اصحاب نظر ،این
فرآیند ی ی از برجستهترین پدیدههایی است كه زبان طبيعی را مشخص میكند؛ زیرا در
اكثر مواقع طی فرآیند ارتباط ،شاهد آن هستيم كه انانچه ارتباط جمالت با سياق در نظر
گرفته شود ،آن وقت به معناي ظاهري و اوليه آنها بسنده نمیشود و معناي جدیدي از آنها

1- Implication
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برداشت میشود و این همان انتقال از معناي صریح به معناي غيرصریح و استلزامی است
(أدراوي.)2011 ،
استلزام معنایی از جمله شگردهایی است كه به مترجم این ام ان را میدهد در عين حال
كه از بار معنایی منفی تابوها میكاهد ،پيام را به مخاطب برساند .این استراتژي در  22مورد
از دشواژههاي مختارنامه بهكار گرفته شده است .به عنوان نمونه كاربست استراتژي موردنظر
را در جمالت ارائه شده در جدول ( )1میبينيم.
جدول  .1کاربست استراتژي استلزام در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

من با هر لباسی جز لباس حسین به کوفه

لو دخلتُ الکوفۀَ فی أیۀِ هیئۀ غیرِ هیئۀِ الحسینِ

میآمدم تکه بزرگم گوشم بود.

لََقطَّعنی أهلُها.

به جای الشه این گراز ،الشۀ سگ بود باز
هم هوس میکردی فیلهاش را کوفت
کنی؟
سر قصۀ حسین هم ،خر شدم.
باید مغز خر خورده باشی تا چنین خیال
خامی به سرت بزند.

لو کانت میتۀ کلب بدال من هذا الخنزیر هل کنت
ترغب فیها؟

ارجاع
قسمت ششم

قسمت اول

تصرفتُ فی قضیۀ الحسین کاألحمق

قسمت دهم

اللهم إال إذا کنتَ قد جَُننتَ!

قسمت سوم

عجب حرام لقمهایست ابن زبیر و عجب

یاله من مخادع إبن زبیر هذا ویاله من أحمق هذا

قسمت

خری است مختار.

المختار

سیزدهم

در عبارت ارائه شده در جدول ( ،)1عبارتهاي ركي ی همچون «كوفت كردن»« ،خر
شدن»« ،مغز خر خوردن» و «حرام لقمه بودن» از جملة دشواژههایی هستند كه تندي و شدت
بيشتري نسبت به عبارت «ت ه بزرگ و گوش بودن» دارند و به اصيالح از نزاهت در گفتار
و تهذیب كالمی دورترند .از منظر استراتژي استلزام معنایی ،عمل رد مترجم نسبتاً قابد قبول
بوده است ،اراكه كوشيده است با در نظر گرفتن سياق كلی متن و القاي هوشمندانه معنا از
بار منفی و ناخوشایند متن نخستين ب اهد.
توضيح بيشتر این ه مترجم در نمونة اول؛ یعنی «ت ه بزرگم گوشم بود» هم حالت شرطی
جمله را حفظ كرده است و هم با جایگزینی «لََقطَّعنی أهلُها» رسميت بيشتري به متن بخشيده
و آن را از حالت عامهپسند بودن خارج ساخته است .ضمن این ه با عبارت جایگزین مورد
اشاره ،بار دیگر به فاعد آن (اهد كوفه) توجه كرده است .در عبارت دوم؛ یعنی «هوس

 | 226پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

كردن» و بهویژه «كوفت كردن» تا حد زیادي زننده و ركيک است كه البته مترجم بیآن ه
مفهوم متن را خدشهدار كند با عبارت «هل کنت ترغب فیها؟» نزاهت را به متن برگردانده
است.
در نمونة سوم ،اقدام مترجم از دو منظر قابد ستایش است :نخست این ه به جاي واژه نسبتاً
زشت و بیادبانه «خر شدن» از تعبير نسبتاً معمولِ «احمق» استفاده كرده كه نازیباییِ كمتري
با خود دارد و دوم این ه با این جایگزینی ،پاسداشت و احترام بيشتري براي نام «حسين» قائد
شده است و آن را از همنشينی با منفیواژه دور ساخته است.
در نمونة اهارم ،عبارت عاميانه و كواه بازاريِ «مغز خر خوردن» كه در شمار تابوست
با عبارت «مگر این ه دیوانه شده باشی= إال إذا کنتَ قد جَُننتَ!» جایگزین شده كه هم القاگر
«سبکَّ مغزي» است و هم با «خيال خام داشتن» همخوانی دارد؛ بنابراین ،مفهوم متن با رعایت
ادب به صورت كامد به مخاطب عرب زبان القا میشود.
در نمونة پنجم« ،حرام لقمه بودن» و «خر بودن» جزو تابو هستند كه البته ركيک بودن
عبارت نخست بيش از عبارت دوم است  .مترجم با در نظر گرفتن فضاي كلی متن سریال
كوشيده مفهوم را به مخاطب انتقال دهد؛ هر اند كه باید گفت «نيرنگباز بودن= مخادع» با
«حرام لقمه بودن» تا حد زیادي از لحاظ معنایی فاصله دارد و بهتر بود از تعابير دیگري
همچون «بغیض» استفاده شود.

 .2-5گسترش معنایي

1

گسترش معنایی در زبانشناسی شناختی ی ی از روی ردهاي جدید زبانشناسی محسوب
میشود؛ شناخت گرایان معتقدند ساختار زبانی انع اس مستقيم شناخت است كه هر عبارت
زبانی با شيوهاي خاد از مفهومسازي با یک موقعيت خاد مرتبط است .همچنين از نظر
آنها ميان تف ر ،معنا و ساختار زبانی پيوندي تنگاتنگ وجود دارد (نقیزاده.)1390 ،
در زبانشناسی شناختی پنج عامد «استعاره ،مجاز ،تعميم ،تخصيص و طرحوارد تصویري»
بهعنوان مهمترین عوامد گسترش معنایی واحدهاي زبانی شناخته میشوند (بهرامی.)1398 ،

1- Extension of Meaning
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گسترش معنایی از رایجترین استراتژيهایی است كه در برخورد با دشواژهها كاربرد
دارد؛ بدین ش د كه با استفاده از آن در حالی كه معنی یک واژه حفظ شده ،معنی یا معانی
دیگري نيز به آن افزوده میشود.
مجاز و استعاره دو فرآیند مهم در گسترش معنایی محسوب میشوند این دو راه ار
معناي هسته را به معناي گسترش یافته بدل میكنند و روابط اند معنا ش د میگيرد (همان).
بررسیها نشان میدهد مترجم در فرآیند ترجمه 19 ،مرتبه از این استراتژي كمک گرفته
است كه تعدادي از آنها در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول  .2کاربست استراتژي گسترش معنایي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ترجمه

جملۀ فارسی

ارجاع

عجب پدر سوختهایست عمر.

کم هو ملعون عمر هذا.

قسمت اول

خدا طالعم را بسوزاند.

أال لعنۀ اهلل علیّ.

قسمت سوم

ناریه جان! دستم به دامنت ،تو میتوانی مختار

ناریۀ عزیزتی ،أتوسّل إلیک ،أنتِ تقدرین

را رام کنی.

علی إیقافه!

مردکِ دمدمی مزاجِ عیاش ،گَندَش را درآورده.

هذا الماجن متلون المزاج قد أفسد کل شئ.

تو همیشه فَکَت اِنقدر میجنبد نرهِ خر؟! چرا

أال تری أنک تثرثر کثیراً ،أیها الغبی ،ما کل

شِر و وِر میبافی؟

هذا التهریج؟

قسمت دوم
قسمت دهم
قسمت هشتم

در نمونة نخست ،تعبير «پدرسوخته» در زبان فارسی هم دشنام محسوب میشود و هم به
شخص زیرك و موذي اطالق میشود (نجفی )1378 ،كه در اینجا با توجه به بافت كالم،
معنی دوم مدنظر است؛ یعنی مجازاً بر شخص بدجنس اطالق شده است .جایگزینی واژه
«ملعون» در پرتو شناخت معناي مجازي «پدرسوخته» بوده و توانسته است از تندي تعبير
فارسی ب اهد و در همان حال مفهوم را با توسع معنایی به مخاطب القا كند.
در نمونة دوم ،تعبير «سوزاندن طالع» به نوعی نفرین بر خویشتن است كه مترجم آن را به
نوعی لعنت بر خویش فرض كرده و از عبارت رایج «لعنۀ» بهره برده است كه البته نسبت به
سوزاندن طالع مالیمتر و معمولتر است.
در نمونة سوم ،تعبير «رام كردن» كه در لغت به نوعی از سركشی درآوردن و اهلی كردن
است با عبارت «از حركت واداشتن= اإلیقا » معادلیابی شده است كه البته در این معادل،
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دیگر مفهوم منفی مورد اشاره به مخاطب القا نمیشود و میتوان گفت مترجم در اینجا حسن
تعبير یا بههگویی داشته است.

در نمونة اهارم ،معادلهاي ارائه شده براي دشواژههاي «عياش» و «دمدمی مزاج» درجة
نازیبایی خود را در زبان مقصد حفظ كرده است؛ با این حال ،عبارت «گندش را درآورده»
كه به معناي كار اشتباهی كردن و رسوایی به بار آوردن و باعث آبروریزي شدن است -باعبارت مالیمترِ «قد أفسد کل شئ» جایگزین شده كه عموماً در زبان عربی به معناي كار را
خراب كردن است.
در نمونة پنجم ،تعبير «شر و ور بافتن» كه در زبان فارسی به معناي سخنان بيهوده و بیمعنی
و حرف مفت بر زبان جاري كردن است؛ از جمله تعابيري است كه در عرف عام ،منفیواژه
تلقی میشود و بهكارگيري آن در متن با جانب ادب و نزاهت كالمی همخوانی ندارد .مترجم
به منظور رعایت ادب و پرهيز از ت رار مفهوم ناشایست در زبان مقصد با بهكارگيري
استراتژي گسترش معنایی یا همان توسع معنایی ،معادل «مسخرگی درآوردن و خوشمزگی
كردن= التهریج» را براي آن قرار داده است و از رهگذر آن توانسته مفهوم منفی را با مالیمت
به مخاطب عربزبان انتقال دهد.

 .3-5مجاز

1

اگر یک واژه یا كالم در معناي غيرحقيقی خود بهكار گرفته شود ،مجاز است (الجرجانی،
 )1991و این معناي ثانویه را زمانی مخاطب درمییابد كه «با ی ی از عالیق مشخص از
حاضري به غایبی برسد» (شميسا .)1389 ،این شگرد میتواند در برخورد با دشواژهها
پركاربرد باشد؛ اراكه درخصود واژگان و جمالتی استفاده میشود كه در معناي اصلی
بهكار نرفتهاند و القاگر معناي دیگري هستند كه البته باید با وجود قرینهاي داللت ثانوي
دریافته شود .همچنين باید بين معناي حقيقی (اوليه) و معناي مجازي (ثانویه) رابيهاي برقرار
شود كه به اصيالح به آن «غیر ما وضع له» میگویند .در دوبلة سریال مختارنامه ،شاهد
بهرهگيري  18مرتبهاي این استراتژي توسط مترجم هستيم .در جدول ( ،)3نمونههایی از
كاربست این استراتژي در دوبلة عربی سریال مختارنامه ارائه شده است.

1- Trope
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جدول  .3کاربست استراتژي مجاز در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

ارجاع

کارد به شکم خورده هوس کباب گراز کرده

هذا الشَّرِهُ المهووس یشتهی شواء لحم الخنزیر.

قسمت اول

چشمتان روز بد نبیند ،مرا از پاچه آویزانم کردند.

عندما علقونی من ریش لی.

قسمت دوم

خوردی کچل؟ این بود عدالتی که خودت را

ذقتها یا أبله؟! أهذه هی العدالۀ التی ترید أن

برایش تکه پاره میکردی!؟

تقتل نفسک من أجلها؟

همان معروفۀ عرب است.

آکلۀِ األکبادِ یا مختار .

قسمت ششم

پوستم کلفت بوده که نمردم.

لو لم یکن قلبی حجراً لمُت

قسمت نهم

قسمت سوم

در نمونة نخست ،عبارت «كارد به ش م خوردن» تعبيري نسبتاً ناخوشایند و توهينآميز
است و مترجم با توجه به مفهوم مجازي آن با تکواژد «الشرِه» معادلی دقيق براي آن
جایگزین كرده است كه البته نمیتوان گفت بار منفی واژه جایگزین شده كمتر از عبارت
بهكار گرفته شده در زبان مبدأ است ،اراكه معادل عربی نيز معناي ش مبارگی ،ش مپرستی،
حرد و ولع داشتن براي خوردن را تداعی میكند.
در نمونة دوم ،عبارت «از پااه آویزان شدن» اصيالحی محاورهاي و غيرمؤدبانه است
كه معناي كنایی آن« ،حساب كسی را رسيدن« و به نوعی تنبيه كردن است .مترجم با توجه
به مفهوم كنایی و مجازي تعبير مورد بحث از عبارت «علّق» استفاده كرده كه تداعیگر
آویزان شدن است.
در نمونة سوم ،مترجم واژد توهينآميز «كچد» را كه با حس بينایی قابد درك است با
صفت «أبله» جایگزین كرده كه از دو منظر قابد نقد است؛ نخست این ه آن نقص را از حوزد
عينی به حوزد عقلی انتقال داده و از شدت ناخوشایندي تعبير و بیپردگی آن كاسته است و
از رهگذر آن به حسن تعبير و بهگویی رسيده است .دوم این ه كچد بودن لزوماً به معناي ابله
بودن نيست و این دو صفت نسبت به ی دیگر رابية الزم و ملزومی ندارند؛ بنابراین ،انين
برمیآید كه مترجم با در نظر گرفتن بافت و سياق كالم ،معناي مجازي آن را در نظر گرفته
است.
در نمونة اهارم ،مراد از «معروفه» زن خودفروش و زناكار است كه ميزان ناخوشایندي
و بیپردگی و ناپسندي در آن بسيار باالست كه البته در فرهنگ عربی ،این اصالح با مضمون
یادشده كاربرد ندارد .مترجم كوشيده بيان مؤدبانهاي در فرآیند برگردان داشته باشد و به
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همين دليد معادل «جگرخوار= آکلۀ األکباد» را جایگزین آن كرده است .البته باید گفت
آلوده دامن بودن با جگرخوار بودن كه نماد سنگدلی و قساوت قلب است از لحاظ معنایی با
هم متفاوت هستند.
در نمونة پنجم« ،پوست كلفت بودن» از لحاظ لغوي به معناي پوست ستبر داشتن است،
اما مجازاً به معناي گرانجان و سختجان بودن است و براي كسی بهكار میرود كه تحملش
در سختیها زیاد باشد .مترجم با شناخت مفهوم مجازي این دشواژه ،عبارت «سنگدلی= لو
لم یکن قلبی حجراً» را جایگزین كرده است كه در قلب و جان با هم اشتراك دارند ،اما
معادلی اندان دقيق براي عبارت فارسی نيست .به هر روي ،مترجم كوشيده در فرآیند
برگردان به كالم خود تهذیب بخشد و از بار منفی و ناشایست عبارت ب اهد.

 .4-5حذف

1

ی ی از روشهایی كه مم ن است مترجم در برابر دشواژهها بهكار برد ،روش حذف است
كه معموالً این روش به منظور گزیدهگویی ،جلوگيري از ت رار ،رعایت ادب و گاه نداشتن
معادل در زبان مقصد است .مم ن است مترجم براي ایجاد ارتباط فرهنگی ميان دو زبان،
دست به حذف بزند كه گاه به این دليد كه با شيوههاي دیگر مفهوم را انتقال میدهد و گاه
مم ن است از روي حس تشخيص خود از این روش استفاده كند .به هر روي ،این روش
مخاطب را از درك پيام دور میكند (ایویر.)1370،
معموالً روش حذف زمانی مورد قبول است كه مترجم آن را براي مخاطب خود ماللآور
یا واضح بداند (زركوب .)1392 ،بررسیها نشان میدهد مترجم در فرآیند برگردان12 ،
مرتبه از این استراتژي بهره برده است كه اند نمونه آن در جدول ( )4ارائه شده است.
در نمونةهاي ذكر شده تعابير «گور به گور شده ،بیبخار ،خاله خرسه ،خي ی ،خيره سر»
همگی بار توهين دارند و در شمار واژگان ناشایست و زننده به حساب میآیند كه مترجم
در برگردان متن با بهرهگيري از استراتژي حذف از ذكر معادل عربی براي آنها سرباز زده
است تا از رهگذر كاربست آن ترفند ،مراعات ادب و نزاكت كند و به حسن تعبير برسد.

1- Elision
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جدول  .4کاربست استراتژي حذف در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ارجاع

جملۀ فارسی

ترجمۀ

آخ تف به قبر میتت ناریه ،کاش پدر گور به

آخ ،تباً لکِ یا ناریۀ لهذا األب ،إنّ غضب

گور شده من مغضوب پیامبر نبود.

النبی علیه یتابعنا!

یک موی این ایلیاتیها میارزد به کرور کرور

فشعر ٌ من هؤالءِ أبناءِ الصحراءِ تُعادِلُ

جماعت بیبخار کوفی.

اآلال َ من هؤالء الکوفیین

باید مراقب دوستی خرس خالهها باشیم.

یجب اتخاد الحیطۀ من األصدقاء.

عجب خری است این خلیفۀ خیکی حجازی!

یالجهل هذا الخلیفۀ الحجازی!.

بیچاره دخترم عمره ،چطور با این خیرهِ سرِ

المسکینۀ ابنتی عمر ،کیف یمکنها أن

دیوانه سر کرده.

تتحمل العیش مع هذا الرجل؟

قسمت دوم
قسمت ششم
قسمت سوم
قسمت سیزدهم
قسمت چهارم

ن ته قابد توجه در اینجا آن است كه در فرآیند برگردان متن ،جانب ادب رعایت شد،
اما استفاده از استراتژي مورد بحث موجب نقص در معنا شده است؛ به عنوان مثال ،در معادل
نمونة دوم ،مشخص نيست كه ارا كوفيان در نظر مت لم بیارزشند ،حال آن ه در عبارت
فارسی این موضوع به خاطر بیبخاري آنها بوده است .یا در معادل عربی نمونة سوم،
مشخص نيست كه ارا باید از «األصدقاء» پرهيز كرد؛ حال آن ه در زبان مبدأ مشخص است
كه آنان دوستی خاله خرسه دارند.

در دو نمونة آخر نيز همين نقص به اشم میآید؛ در زبان مبدأ ،خي ی بودن خليفه
مدنظر مت لم بوده كه البته اثري از آن در در زبان مقصد نيست و این ویژگی براي
مخاطب عربزبان تداعی نمیشود و مسأله آنجا اهميت پيدا میكند كه مخاطب هم-
زمان با گفتار ،تصویر وي را نيز به اشم میبيند .در معادل نمونه آخر ،مشخص نيست
كه ارا زندگی با آن مرد براي «عمره» سخت است؛ در حالی كه در زبان مبدأ این
علت بيان شده است.
 .5-5کمگفت

1

ی ی دیگر از روشهاي حسن تعبير در برابر تابوها ،بهرهگيري از ت نيک كمگفت در فرآیند
ترجمه است؛ یعنی «ميلبی از حد خود ضعيفتر و مالیمتر بيان شود» (شميسا .)1389 ،به
1- Understatement
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بيان سادهتر ،میتوان در فرآیند برگردانِ برخی از كلمات یا جمالت و حتی عباراتی كه بار
منفی دارند ،مالیمتر عمد كرد تا از تندي و تيزي تعبير كاسته شود و درنهایت با سليقة
مخاطب همسویی داشته باشد .در جدول ( )5نمونههایی از كاربست این استراتژي در دوبلة
عربی سریال مختارنامه مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  .5کاربست استراتژي کمگفت در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی
من مردم فروشم یا شما که یک روده راست
در شکمتان نیست؟!
و الالضالین و درد پدرم! و الالضالین و حُنّاق!
نماز به کمرت بزند ،حق مردم را پایمال نکن.
چه رویی ،دِ برو تا اون روی سگم باال نیامده.
من به گور پدرم میخندم با کعبه دربیفتم.

ترجمه

ارجاع

هل أنا خائن أم انتم الذین تخفون الحقائق.

قسمت دوم

و أنت من الضالین یا عمر ،یا لک من رجل
مخادع.
صالتک هذه لن تقبل یا آکل حقوق الناس.
یا لک من وقح ،إذهب من هنا قبل أن أغیّر
رأیی.
وهل أنا مجنون ألعلن الحرب علی
الکعبۀ؟!.

قسمت چهارم
قسمت هفتم
قسمت دهم
قسمت دوازدهم

در نمونة نخست ،مراد از «یک روده راست در ش م نداشتن» این است كه فرد كامالً
دروغگوست؛ این تعبير تا حد زیادي محاورهاي و در شمار واژگان ناخوشایند و توهينآميز
است كه البته مترجم با بهرهگيري از ت نيک كمگفت برایش معادل «پوشاندن حقائق= اخفاء
الحقائق» را بهكار بسته و با كاستن از تندي و تيزي سخن ،آن را غيرمحاورهاي ارائه داده است.
در نمونة دوم ،مترجم توجهی به بافت و ساختار نفرینی كالم نداشته است؛ زیرا روي
سخن مت لم با كسی است كه مشغول نماز خواندن بوده و در پایان سورد حمد ،عبارت
«والظالین» بر زبان آورد؛ بنابراین ،براساس همان برداشت آورده است« :أنت من الظالین.»...
صرفنظر از بیتوجهی مترجم به ساختار كالم ،دو عبارت «درد پدرم» و «حناق» توهين
آميز و ناخوشایند هستند كه مت لم از خدا میخواهد آن دو را نصيب عمر گرداند .مترجم با
استفاده از شگرد كمگفت ،عمر را از گمراهان دانست و از فریب اري وي اظهار شگفتی
كرد.
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در نمونة سوم ،عبارت «نماز كمرت را بزند» از جمله عبارتهاي غيرمؤدبانه و محاورهاي
است كه مترجم با تغيير ساختار و شيود بيانی ،آن را به جملة خبریه تبدید كرده است و عبارت
موردنظر را با دخالتدهی شگرد كمگفت به «نمازت هرگز قبول نيست» برگردان كرده و از
رهگذر آن ،نزاهت گفتاري متن را تقویت كرده است.
در نمونة اهارم ،عبارت «آن روي سگم را باال نيار» نيز عبارت محاورهاي و نسبتاً تند و
بیادبانه است كه به وقت عصبانيت شدید بر زبان جاري میشود و به این معناست كه
عصبانیام ن ن! مترجم با استفاده از همان شگرد و با تغيير لحن كالم براي آن عبارت ،معادل
«قبد از این ه نظرم را تغيير دهم» جایگزین كرده است.
در عبارت پایانی نيز مترجم با استفاده از شگرد كمگفت از تعبير ناخوشایندِ «به گور پدر
خندیدن» گذشته است و معادل «مگر من دیوانهام كه »...را جایگزین كرده است.
شيوه كمگفت در  29مورد از ترجمة تابوهاي سریال بهكار گرفته شده است و به نوعی
پركاربردترین شيود مورد استفادد مترجم بوده است كه به وسيلة آن عالوه بر كاهش بار منفی
عبارات به روانی كالم و زیباسازي آن كمک كرده است؛ با این حال در مواردي موجب
شده تا مخاطب از معناي اصلی كالم بدور افتد و در بسياري از موارد مقتضاي حال رعایت
نشده است.
ن تة دیگر این ه استفاده از این راه ار موجب شده است كه گاه جنبة دیداري اثر با جنبه
شنيداري ميابقت نداشته باشد ،اراكه این دشواژهها عموماً در مواقع خشم و عصبانيت بيان
شد ه كه حركات و اشارات دیداري با الفاظ بيان شده در زبان مقصد همخوانی ندارد و به
نوعی ناهمسویی بين حركات دست و صورت و گفتار پيش میآید.

 .6-5مضاعفسازي

1

مضاعفسازي ،بسط یا اطناب به دو صورتِ اطناب ابهام یا اطناب واضح میآید .اطناب
ابهام؛ یعنی كلمهاي مبهم را بيان میكنند و بعد به توضيح آن میپردازند و اطناب ایضاح
ع س آن است (تفتازانی .) 1370 ،این بسط در صورتی مورد پذیرش است كه مخاطب از
آن موضوع خالیالذهن باشد و مترجم به نااار به تفصيد آن میپردازد تا در ذهن شنونده
جاگير شود ،اما اگر بيش از حد صورت گيرد ،ماللآور خواهد بود و از عيوب ترجمه بهشمار
1- Reduplication
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میرود (شميسا .)1389 ،این درحالی است كه اگر سياق سخن داراي عبارات ناپسند و زننده
باشد ،مترجم براساس تشخيص خود براي این ه آن كلمه یا عبارات را دلپذیر و خوشایند
كند با بهكارگيري كلمات اضافه در متن خود و گاه ت رار آن به این مهم دست مییازد.
بررسیها نشان میدهد كه مترجم در فرآیند ترجمه 13 ،مرتبه از شيوه مضاعفسازي بهره
برده است كه در جدول ( )6به برخی از آنها اشاره شده است.
جدول  .6کاربست استراتژي مضاعفسازي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ترجمه

یک بار دیگر ببینمتان مادرتان را به عزایتان

ولکن إن رأیتکم ثانیهً لن أرحمکم و سأثکل

مینشانم.

أمهاتکم
من هو صاحب العین المالحۀ و النفس

میدانم از ترس کدام شوم نفسِ سگ چشم

أعر

به فکر من و دُل دُل افتادهای.

اللئیمۀ ،فتخافین علینا من عمر بن سعد هو
نحس و شئوم بعینهما.

مالمتم نکن که مثل سگ پشیمانم ،شیطان در

و أنا نادم ،ندمت ندامۀ لو أن نفسی /تطاوعنی

جلدم فرو رفت.

إذاً لقطعت خمسی ولعل شیطان قد استغل
ضعفی.

او از آن ابنالوقتهایی است که سر بزنگاه

هو شخص طمّاع لئیم ،شرور إنتهازی ،جبان

بالنسبت پیشابشان میگیرد...

روّاغ ،خوّان أیضاً.

دق دلی کدام مرضت را میخواهی سر ما

أیها العاجز ،أخبرنی هل جئت تشفی ما توغل

خالی کنی؟ شیخ ابومرض!.

فی صدرکَ من أمراض ماضیۀ وقاتلۀ.

ارجاع
قسمت دوم
قسمت
چهارم
قسمت
هجدهم
قسمت سی
و دوم
قسمت دوم

مترجم در نمونة نخست براي آن ه لحن خشم وعصبانيت را بيشتر القاء كند با بهرهگيري
از استراتژي مضاعفسازي عبارت «لن أرحمکم» را به متن افزوده است .در نمونة دوم ،عالوه
بر كاهش بار منفی متن براي واضح شدن مراد سخن به بسط و تفصيد كالم پرداخته است.
در نمونة سوم ،براي آن ه مترجم بتواند لحن كالم «مثد سگ پشيمانم» را به تصویر ب شد از
شعري مشهور دربارد شخصی به نام ندامۀ الکسعی -كه پشيمانی او براي كسانی كه به دست
خود كار نادرستی را مرت ب میشوند ضربالمثد شد( -الزركلی )2002 ،استفاده كرده
است؛ بهرهگيري از این بينامتنی ضمن این ه سبب شد از كاربست عبارت زننده و ناپسند
پرهيز شود ،موجب زیبایی كالم و تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب عرب زبان شده است.
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در نمونة اهارم مترجم بهجاي تعبير ناخوشایند «سر بزنگاه پيشابش میگيرد» با قرار دادن
صفاتی پی در پی سعی در انتقال مفهوم داشته است ،گراه میتوانست با استفاده از تعابير و
اصيالحات منيبق از زبان مقصد ترجمهاي متناسبتر با گفتار فارسی بيان كند.
در نمونة پنجم ،تعبير «دق دل خالی كردن» به معناي خشم و كينه است كه مترجم سعی
كرده با اطناب ،مفهوم موردنظر زبان مبدأ را به مخاطب عرب زبان انتقال دهد .البته ام ان
سادهت ر مفهوم متن با رعایت جانب ادب نيز وجود داشته است .به عنوان مثال ،میتوانست
گفته شود« :یا أبا المرض! ترید أن تصبّ علینا نقمۀ أی مرضک».

 .7-5تضاد یا تناقض

1

كاربست روش تضاد یا تناقض از جمله راه ارهاي مترجمان در برخورد با دشواژههایی
است كه بار معنایی منفی و ناميلوب دارند .توضيح این ه كلمات مخالف نوعی متضاد هستند.
تمامی زبانها كلمات مخالف دارند كه در برخی از زبانها براي مفاهيم مثبت ،لغت دارند،
اما منفی آن را با اضافه كردن كلمة نفی میسازند؛ مثالً در زبان انگيسی با اضافه كردن not
به  freeمقصود خود را میرسانند (كبيري .)1379 ،تضاد به این معنی است كه «واژهاي
درست در معناي ضد آن بهكار برند و مثالً به جاي كلمة افتضاح بگویند :عالی!» (شميسا،
)1389؛ اینگونه گذشتگان تضاد را استعارد ته ميه یا همان استعارد ریشخند ناميدهاند؛ زیرا
براي استهزا و سخریه بهكار میرود (همان).
بررسیها نشان میدهد كه استراتژي تضاد یا تناقض 4 ،مرتبه براي ترجمة تابوها بهكار
گرفته شده كه به نوعی كمترین بسامد را به خود اختصاد داده است .در نگاه كلی ،مترجم
كوشيده با بهرهگيري از این شگرد ،معادلِ دشواژهها را مالیمتر و پذیرفتنیتر انتقال دهد.
در جدول ( )7نمونههایی از كاربست استراتژي تضاد یا تناقض ارائه شده است.
در نمونة نخست ،تضاد ش د گرفته در زبان مقصد ،نسبت به جملة فارسی عالوه بر
كاهش بار معنایی ناخوشایند سخن با صنعت تضاد توانسته حالت استهزا به متن بيفزاید؛
اراكه تعبير محاورهاي «به قيمت خون پدر»؛ یعنی بسيار با قيمت باال و گران در حالی كه در
معادل ارائه شده آمده است «به مبل ناايز= بثمن رخیص».

1- Contradiction
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جدول  .7کاربست استراتژي مضاعفسازي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
جملۀ فارسی

ارجاع

ترجمه

مَنی چند؟ به قیمت خون پدرشان.

ما ثمن المن الواحد؟ بثمن رخیصٍ جداً!

قسمت هفتم

جایی میروم مثل این کن فیکون شده نباشد.

سو أذهب إلی أی مکان خیرٌ من هذه المدینۀ.

قسمت هشتم

گندهتر از دهانت حرف میزنی.

ال تتفوهی بکلمات اکبر من قدرکِ

قسمت دوم

جننت یا مختار؟ فعالج الموضوع بالعقل والترویۀ

قسمت دوم

خر نشو مختار ،ما میتوانیم موضوع را
مرد و مردانه حل کنیم.

در نمونة دوم ،مترجم مفهوم خرابآباد و ویرانشهر نهفته در تعبير «كن في ون شده» را
از وضعيت منفی و بدبينانه به وضعيت مثبت و خوشبينانه «خیرٌ من هذه المدینۀ» تبدید كرده
و از رهگذر كاربست استراتژي تضادسازي ،هم بار منفی كالم را كاهش داده و هم
درخصود انتقال معنا اقدام كرده است .با این حال باید پذیرفت كه كاهش معنایی اعمال
شده در زبان مقصد ،موجب كاهش القاي كراهت مورد نظر متن مبدأ شده است.
در نمونة سوم ،كد جمله بار توهين دارد كه مترجم ساختار مثبت كالم را تبدید به ساختار
منفی كرده است؛ با این حال نمیتوان گفت بار توهين معادل ارائه شده كمتر از بار منفی

موجود در زبان مبدأ است .به نظر میآید اگر مترجم به جاي معادل ارائه شده از تعبير «تجاوز
عن حدِّک فی کالمک» استفاده میكرد ،هم ساختار اولية جمله حفظ میشد و هم بار
منفی موجود در متن كاهش مییافت .در نمونة اهارم نيز انشاء نهیمحور با رعایت

جانب ادب به انشاء استفهام محور تبدید شه است.
 .8-5ترجمه تحتاللفظي

1

ترجمة تحتاللفظی؛ یعنی ترجمة واژه یا عبارت زبان مبدأ به واژه یا عبارت زبان مقصد (یعنی
ترجمة جزءبهجزء یک تركيب یا تعبير فرهنگی) با رعایت قواعد نحوي زبان مقصد (ایویر،
 . )1370این شيوه از لحاظ متماید بودن به زبان مبدأ ،پرام امانتداري را برافراشته است.
ترجمة تحتاللفظی «ترجمهاي است كه معناي دقيق متن مبدأ را با نزدیکترین ساختهاي
دستوري و معنایی زبان مقصد منتقد میكند» (ناظميان.)1397 ،

1- Literal Translation
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روش ترجمة تحت اللفظی در  27مورد از دشواژههاي سریال مورد ميالعه بهكارگرفته
شده كه جایگاه دوم را در ميان استراتژيهاي مورد ميالعه دارد و از پربسامدترین راه ارها
بوده است .در جدول ( ،)8نمونههایی از كاربست استراتژي ترجمة تحتاللفظی بررسی شده
است.
جدول  .8کاربست استراتژي ترجمۀ تحتاللفظي در ترجمۀ فيلم مختارنامه به عربي
ترجمه

جملۀ فارسی
تارک صالت خودتی و هفت پشتت نامسلمانِ

یا قاطع الطریق ،أنت وأجدادک تارک الصال

دزدِ گردن کلفت.

یا کافر یا زندیق.

بن حریث! این پیر سگ را زنده میخواهم.

یا بن حریث أرید هذا الکلب العجوز حیّا.

همۀ این دودها از گور تو برمیخیزد .نمک به

کل هذا الدخانیات یسطع من قبرک یا نکیر

حرام!

المعرو .

بخدا قسم سگش ،میارزد به صدتا یزید و
امثال آن.

واهلل کلبه أشر من یزید ومن أمثاله.

غلط میکنند! چشمان تک تکشان را از کاسه

فلتخسأ بنات العرب ،سأقتلع عیونهن من

درمیآوردم.

أحداقها.

ارجاع
قسمت هفتم
قسمت نهم
قسمت دهم
قسمت
دوازدهم
قسمت دوم

همانيور كه در نمونههاي جدول ( )8شاهد هستيم براي عبارات دشنامگونه یا به دور از
ادب با نزدیکترین واژه یا عبارتی از زبان مقصد معادلیابی شده است كه برخی را میتوان
پذیرفت و برخی را از جنبة راهبردهاي ترجمهاي قابد پذیرش نيست .به عنوان مثال ،در نمونة
نخست مترجم كوشيده براي هر واژه معادلی ذكر كند با این همه جابهجایی بیمورد داشته و
براي ی ی از صفتهاي بيان شده معادلیابی ن رده است .مترجم میتوانست با همان روی رد
تحتاللفظی و بدون جابهجایی و حذف اینگونه معادلیابی كند« :أنت تارک الصال
وأجدادک السالفین أیها الکافر السارق المُتعنّت».

بحث و نتيجهگيري
از بررسی به عمد آمده درخصود عمل رد مترجم یا گروه مترجمان در برگردان تابوهاي
بهكار رفته در سریال مختارنامه میتوان به این نتيجه رسيد كه  -1آنان به تابوهاي موجود در
زبان فارسی شناخت كامد داشتهاند -2 .كوشيدهاند با كاربست شگردهاي متعدد -كه ذكر
آن در این پژوهش گذشت -از كاربست دشواژهها و واژگان ناخوشایند و زننده در متن
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مقصد بپرهيزند و به نوعی با حسن تعبير در فرآیند برگردان ،مؤدبانه ،مالیم ،غيرمحاورهاي و
با نزاهت ،مفاهيم موردنظر را به مخاطب عرب زبان ارائه دهند .بنابراین ،باید پذیرفت حسن
تعبير به عنوان ی ی از مهمترین و كاربرديترین ابزار گفتمانی براي تقویت و دواندان كردن
نزاكت و ادب اجتماعی ،مورد توجه مترجم بوده است.
نتيجه تحقيق القاگر این ن ته مهم است كه روی رد كلی مترجم (یا گروه مترجمان)
رعایت جانب ادب و عدم ترویج واژگان و تعابير ناشایست و ركيک بوده است؛ با این حال
نمیتوان ادعا كرد كه دوبلة عربی سریال مختارنامه خالی از پرهيزه یا دشواژه است؛ زیرا
همچنان ردپاي تابوها در زبان مقصد دیده میشود .در عين پذیرش مسأله قبلی باید پذیرفت
كه واژه یا تعبيري در زبان مقصد دیده نشده است كه از لحاظ بار مفهومی ،تندتر و زنندهتر
از معادل فارسی آن باشد.
با وجود ارزش فراوان دوبلة ارائه شده ،این اثر از منظر نحود تعامد با تابوها داراي اند
عيب است؛ توجه مترجم به مسأله ادب و نزاكت در بعضی از موارد موجب ليمه دیدن متن
شده است و انتقال مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد به درستی صورت نپذیرفته است؛ بهویژه
آنچه در بخش استراتژي حذف اتفاق افتاده است .آنچه عيب یادشده را اشمگيرتر میكند
شاید در این مسأله باشد كه عموماً تابوها با حالت عصبانيت و خشمگينی بر زبان جاري
میشوند و این ه مترجم دست به حذف آنها میزند ،نوعی ناهماهنگی و ناهمسویی بين
حركات دست و صورت و كالم گفتاري پيش میآید .عيب دیگر در موقعيتهایی رخ داده
است كه مفهوم تابو در زبان فارسی با معادل ارائه شده آن در زبان عربی همخوانی ندارند؛
معادلهاي ارائه شده درخصود «معروفه» و «حرام لقمه بودن» از این نمونه هستند.
در پایان ضمن ارائة نمودار تعداد مرتبه هشت استراتژي مورد بحث (نمودار ( ))1باید
گفت كه شگرد كمگفت با  29مرتبه و شگرد تضاد با  4مرتبه كاربرد به ترتيب بيشترین و
كمترین كاركرد را در فرآیند برگردان تابوها از زبان مبدآ به زبان مقصد داشتهاند.
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Abstract
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is a challenging field in the field of comparative literature. The existence of
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مقاله پژوهشی

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

آسیبشناسی انتقال چندالیگی داللتی در تعریب اشعار حافظ
براساس نظریة تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی
ترجمههای الشواربی و عباس زلیخه)

امین شیخ باقری

دکتری زبان و ادبیات عربي ،دانشگاه بینالمللي امام خمیني(ره) ،قزوین ،ایران
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ترجمه به عنوان ی ی از ابزار برجستة انتقال فرهنگها در ميان ملد ،عرصهاي پراالش در عرصة ادبيات
تيبيقی بهشمار میآید .وجود الیههاي متعدد معنایی بين داللتهاي اصلی و مجازي واژگان شعري و ناآشنایی
مترجمان با ارخش داللتی بين الفاظ و معانی وارده در ابيات ،مانع از انتقال صحيح اف ار شاعر به خوانندگان
در متون شعري میشود .در ميان شاعران پرآوازد ایرانی ،ترجمة اشعار حافظ به سبب تأویدپذیر بودن مفاهيم
موجود و بومیشدگی واژگانی ،نيازمند دقت بيشتر مترجم در الیههاي ف ري ،بایستههاي فرهنگی و باورهاي
دینی اوست .این پژوهش برآن است تا براساس شيود توصيفی  -تحليلی به آسيبشناسی ترجمة مفاهيم
اندالیة واژگان و اصيالحات شعري حافظ در ترجمههاي عربی «ابراهيم امين الشواربی» و «علی عباس
زليخه» براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد در بخشهاي واژگانی و دستوري بپردازد .نتایج این تحقيق،
نشان از عدم موفقيت كامد مترجمان نامبرده در ترجمة مفاهيم اندالیه اصيالحات شعري حافظ دارد كه
غفلت از توجه به ارخشهاي داللتی مصيلحات ،عامد اصلی این موضوع شناخته شده است.
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مقدمه
«ترجمه» برگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كواکترین افزایش یا كاهش در
صورت و معناست .این تعریف دقيق است ،اما صرفاً جنبة نظري دارد ،زیرا هيچ پيامی را
نمیتوان بدون تغيير در صورت و معنا از زبانی به زبان دیگر منتقد كرد (صفوي.)1371 ،
یاكوبسن 1معتقد است« :در ترجمه ،نظامهاي واژگانی به نظامهاي واژگانی دیگر تبدید نمی
شود ،بل ه همواره پيامی به پيام دیگر تبدید میشود و مترجم نظام رمزگانی را در زبان
خودش بازسازي میكند» (عنانی .)1424 ،بازسازي موفق این نظام رمزگونه بدون آشنایی
2

كامد با شخصيت ،رفتار و روان نویسنده مم ن نخواهد بود تا جایی كه براساس نظر نایدا
«مترجم باید ملبس به شخصيت نویسندد اصلی از حيث رفتار ،كالم و سبک كالمش باشد و

تا آنجا كه میتواند حقيقت را روشن سازد و حتی از لحاظ باطن ،روح و روان نيز مثد مؤلف
باشد .همچنين او باید سوابق فرهنگی مؤلف و استعداد او را نيز داشته باشد تا بتواند همان
لذتی را كه متن اصلی بر جا مینهد ،برجا گذارد» (اليامی.)2013 ،
متن ادبی در ميان انواع مختلف متون نوشتاري از ویژگیهاي منحصربهفردي برخوردار
است .این دسته از متون ،هنجارگریز بوده و در صورت ساخت و پرداخت صحيح این ویژگی
در ترجمه ،میتوان متن برابر نهاد را در سيوح عالی قرار داد .از سوي دیگر ،ماهيت
اندال یگی موجود در متون ادبی ،سبب تحميد سختی و پيچيدگی مضاعفی بر فرآیند
خوانش و دریافت آن شده كه این موضوع ،جایگاه ویژهاي را به ترجمههاي متون شعري
بخشيده است.
شعر به عنوان ی ی از دو ركن اصلی ادبيات ،همواره مورد اهتمام ملتها بوده است.
ویژگیهایی همچون وزن ،قا فيه ،خيال و عاطفه از شعر ،كالمی ویژه ساخته و آن را
پيچيدهتر از نثر قرار می دهد .از همين رو ،همة عناصر تش يد دهنده شعر و آنچه به زبان
تصویر همچون تشبيه ،مجاز ،كنایه و استعاره ارائه می شود ،فراتر از سخن عادي است؛ زیرا
با احساس شاعرانه درهم آميخته و با تجربة شاعرانه بيان می شود و به همان اندازه كه با
كالم عادي متفاوت است ،ترجمة آن نيز دشوار ،پيچيده و در برخی موارد نامم ن است
(آل بویه لنگرودي.)1392 ،
1- Jakobson, R.
2- Nida, E.
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در بين ترجمههاي متون ادبی ،ترجمة شعر از دشواري و پيچيدگی بيشتري برخوردار بوده
و پژوهشگران عرصة ترجمه ،نظریات مختلفی را در این زمينه ارائه دادهاند .برخی از آنان به
دليد ساختار خاد و ویژد شعر به ترجمهناپذیر بودن شعر ،تأكيد داشته و معتقدند در شعر،
فرم و محتوا به حدي با هم متحد و درهم تنيده هستند كه ام ان جدایی بين آنها وجود
ندارد .جاحظ در رابيه با ترجمة شعر انين میگوید« :شعر را نمیتوان ترجمه كرد و آن را
به زبانی دیگر برگرداند .هرگاه شعر به زبان دیگري برگردانده شود ،نابسامان شده ،وزن و
زیبایی آن تباه میشود و جایگاه شگفتی آن -مایههاي عاطفی و هنري شعر -فرو میریزد»
(جاحظ.)1965 ،
ی ی از برجستهترین پژوهشهاي انجام شده در زمينة ترجمة شعر ،پژوهشی است كه
اندرو لوفيفر 1در كتاب خود با عنوان «ترجمه شعر ،هفت استراتژي و ارائه راه ار» انجام داده
و ميان هفت راهبرد ذید در ترجمة شعر تمایز ایجاد كرده است:
 -1ترجمة آوایی :این نوع ترجمه ،خالی از معنا بوده و مترجم آواهاي متن شعر موجود در
زبان مبدأ را در متن مقصد نيز بازآفرینی میكند.
 -2ترجمة واژه به واژه (تحت اللفظی) :این نوع از ترجمه براساس كلمات ،استوار بوده كه
احساس و عاطفه موجود در شعر را از بين میبرد.
 -3ترجمة عروضی :این نوع ترجمه ،بازآفرینی وزن شعر مبدأ است و جوهره و محتواي
اصلی متن را آنگونه كه شایسته است در نظر نمیگيرد.
 -4ترجمة شعر به نثر عادي :این نوع ترجمه ،فاقد احساس موجود در متن شعري بوده و
ارزش ساختاري متن اصلی را ندارد.
 -5ترجمة مسجع :در این نوع ترجمه ،مترجم داار دوگانگی در رعایت انع اس وزن و قافيه
در ترجمه میشود .از این نوع ترجمه به عنوان ترجمة كاری اتوري تعبير شده است.
 -6ترجمة آزاد (شعر بیقافيه) :این نوع از ترجمه با دشورايهاي سب ی روبهرو بوده ،اما به
دليد دارا بودن مباحث زبانی و محتوایی از ارزش ترجمهاي باالتري نسبت به اقسام دیگر
ترجمه برخوردار است.
 -7ترجمة تأویلی و دگرگونی (تفسيري) :در این قسم از ترجمه ،متن برگردان ،جوهر و
مضمون متن اصلی را دارا است ،اما فرم و قالب آن تغيير مییابد (اليامی .)2013 ،لوفيفر در
1- Lefever, A.
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نهایت به این نتيجه میرسد كه توجه به ویژگیهاي زبانشناختی میتواند جنبههاي
زیباشناختی زبانی شعر را در زبان مقصد بازآرایی كرده و در كنار ترجمة تأویلی و دگرگونی
شعر مبدأ به محصولی موفق و قابد قبول برسد.
توجه به تأوید در ترجمة اشعار از دشواريهاي اصلی آن بهشمار میآید؛ زبان شعري
مملو از ظرافتهاي معنایی است كه این امر ،كار واژهگزینی دقيق و قابد قبول براي مترجم
را به امري دشوار تبدید میكند ،اراكه زبان مقصد ،ویژگیهایی غير از زبان اصلی شعر را
دربر دارد« .تفاوتهاي دو زبان از یک سو و ایجاز ،صورخيال و دیگر ویژگیهاي زبانی و
معنایی شعر از سوي دیگر ،ترجمة شعر را دشوار میكند .منتقد ترجمة شعر نيز كم و بيش با
همان دشواريهایی روبهرو است كه مترجم شعر با آن روبهرو بوده است .او باید بتواند
ظرایف معنایی و زبانی شعر را بهدرستی درك كند و بتواند دربارد دالید احتمالی مترجم در
انتخاب كلمه یا ساختار خاد ،داوري كند .او باید از خود بپرسد ارا مترجم از ميان اند
واژه یا ساختار ،یک واژه یا ساختار خاد را برگزیده است» (هاشمی.)1995 ،
حافظ شيرازي به عنوان یک شاعر ممتاز و جهانی ،مورد توجه متف ران و ادبدوستان
فراوانی در سایر كشورها و از جمله جهان عرب بوده است« .استفاده از اصيالحات عرفانی
از جمله عشق آسمانی ،خرقه ،می و ...در اشعار شاعرانی اون البياتی و سيدقيب نشاندهندد
نفوذ و تأثير اندیشه حافظ در ادبيات معاصر عربی است و این امر باعث آفرینش مضمونهاي
نوینی در این ادب شده است» (زینیوند.)1393 ،
جذابيت ادبی و محتوایی اشعار حافظ موجب آن شد تا مترجمان پرشماري از زبانها و
گویشهاي مختلف جهان به ترجمة دیوان وي به صورت كلی یا گزیدههایی از آن روي
آورند .از جمله مهمترین ترجمههاي دیوان حافظ به زبان عربی میتوان به ترجمة منثور
«ابراهيم امين الشواربی» و ترجمة منظوم «علی عباس زليخه» اشاره كرد كه به لحاظ برجستگی
و مقبوليت عمده ،نزد پژوهشگران عرب و غيرعرب از جایگاه ممتازي برخوردار هستند.
مقالة حاضر با انتخاب این دو ترجمه میكوشد نقش اندالیه بودن واژگان و اصيالحات
شعر و تأثير آن بر دشواري امر ترجمه را به صورت تيبيقی نشان دهد.
این پژوهش درصدد است مشخص كند كه نخست ،مترجمان نامبرده تا اه اندازه در
معرفی دقيق و شایسته اف ار و زبان شعري حافظ موفق بودهاند؟ دوم ،مهمترین آسيبهاي
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موجود در عمل رد مترجمان نسبت به انتقال اندالیگی داللتی و ارخش معنایی در
مصيلحات وارده در اشعار حافظ براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد 1كدامها هستند؟

 .1پيشينۀ پژوهش
جهانی بودن شخصيت حافظ از یک سو و تقارب فرهنگی و لغوي ملتهاي عرب و فارس
از سوي دیگر ،موجب شده تا افراد متعددي به تعریب غزلهاي این شاعر ممتاز اقدام كنند و
این موضوع ،موجب پيدایش نقدهایی بر این ترجمهها شده است كه در قالب مقاله یا كتاب
یا پژوهشهاي دانشگاهی صورت گرفته است .از جمله مهمترین پژوهشهایی كه در زمينه
نقد و بررسی ترجمة اشعار حافظ به زبان عربی انجام شده ،میتوان به پایاننامة تيموري
( )1392با عنوان «تلقی الشواربی عن اشعار حافظ الشیرازی (عشرین غزالً نموذجاً)» اشاره
كرد .در این پایاننامه با توجه به نظریة «دریافت» ترجمة الشواربی به االش كشيده شده است.
حسينی ( )1385در مقالة خود با عنوان «نقد و نظر ،ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی اغانی
شيرازي» ،ترجمة دیوان حافظ را بررسی كرده است.
عزیزي ( )1394در مقالة «نقد و بررسی ترجمة غزليات حافظ به زبان عربی» هشت ترجمة
موجود از تمام یا گزیده اي از غزليات حافظ به زبان عربی گردآوري و سپس معرفی كرده
است.
رسولی و عباسعلینژاد ( )1395در مقالة «دریافت ابراهيم الشواربی و محمدفراتی از
هشتمين غزل حافظ» برداشتهاي خود را از هشتمين غزل حافظ ارائه كردهاند.
قهرمانی ( )1397در مقالة «بررسی  30بيت از ترجمة الشواربی از غزليات حافظ با روی رد
زبانشناختی» با روی رد زبان شناختی  30بيت از ترجمه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد ،ترجمة برخی از ابيات حافظ را به
صورت منتخب از دو مترجم شاخص این اثر مورد بررسی و تحليد قرار داده است .دليد
انتخاب این ابيات از آن سبب است كه این ابيات ،تناسب بيشتري با هدف پژوهش داشته و
از جمله ویژگیهایی كه این كار با سایر پژوهشها متمایز میسازد ،توجه به اندالیگی
معنایی در اشعار حافظ است .در این بررسی ،مهمترین ن ات مربوط به واژهها و مصيلحات
بيت براساس شروح بيان شده و سپس عمل رد مترجم در انتقال این مفاهيم بررسی میشود
1- The Theory of Catford Formal Change
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و در نهایت ترجمة پيشنهادي نگارندگان ارائه میشود .این در حالی است كه در هيچ یک
از ميالعات و پژوهشهاي پيشين ،ترجمة صحيح از ابيات شعري ارائه نشده و تنها به نقد
نظري ترجمه بسنده شده است.

 .2مباني نظري
 .1-2چندالیگي معنایي در شعر حافظ
ی ی از ویژگیهاي خاد اشعار حافظ «اندالیگی در معنا» یا همان «ابهام» است .ابهام فارغ
از مفهوم سنتی خویش در كنار غموض معنایی ،میتواند با ارائه القائات دوگانه یا اندگانه
به مخاطب ،ابزار مهمی در ایجاد «توسع معنایی» بهشمار آید .در نگاه ادبپژوهان ،وجود
تفاسير اندگونه در اشعار حافظ به ویژه غزليات او ،ویژگی مهمی بهشمار میآید بهگونهاي
كه برخی از ادیبان معتقدند« :تنيدن معانی در یک بيت و ایجاد ابهام در معنی از بارزترین
هنرهاي حافظ است كه میتوان آن را هنر بيان رندانه ناميد» (حسنی جليليان.)1393 ،
زبان و بار فرهنگی شعر حافظ همواره ی ی از مهمترین مش الت برگردان دیوان حافظ به
دیگر زبانها است « .بار فرهنگی برخی از اشعار اوست كه از اشارات ادبی و آیات قرآنی و
اخبار و احادیث مذهبی و گاه روایات فرهنگ عامه آكنده است بهگونهاي كه هر مترجمی
براي ترجمة آنها باید پيشاپيش به توضيح ن ات بسياري بپردازد و آنگاه كه این ن ات
توضيح داده شد ،باز ابهام اشعار برجاي میماند» (حدیدي.)1393 ،

 .2-2چند الیه بودن داللت در کالم ادبي
ی ی از نقاط اصلی تمایز بين كالم ادبی با سخن غيرادبی در مسألة داللت نهفته است .داللت
در كالم عادي ،بدون واسيه و مستقيم است ،حال آن ه در كالم ادبی ،داللت داراي واسيه
و ابهام بوده و به تعبير فنی ،اندالیه است .به عبارت دقيقتر ،علت آن ه كالم عادي ،تک
الیه خوانده میشود ،آن است كه واژه –لفظ -در گفتمان عادي و روزمره ،تک معنا بوده،
اما همين واژه مم ن است در زبان ادبی ،اندین معنا داشته باشد كه در برخی موارد ،این
معانی ،رابية متضادي با هم دارند .بخش عمدهاي از آرایههاي معنایی همچون استعاره ،كنایه،
مجاز ،تمثيد و رمز ،حاصد تداخد و تلفيق اندین معنا است كه باعث ایجاد اندالیگی در
داللت معنایی میشود (فتوحی .)1390،در حقيقت كالم ادبی ،مترجم را وامیدارد تا با گریز
از زبان معهود به فرآیند كشف معناي غيرمعهود سوق یابد و غفلت از سير این فرآیند در
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روند ترجمه ،منجر به خياي كشف از سوي مترجم و عدم انتقال صحيح معانی مورد نظر
مؤلف به خواننده میشود.

 .3-2نظریۀ کتفورد در حوزۀ ترجمه
در ميان اندیشمندان حوزد ترجمه ،كتفورد روی ردي خاد به موضوع داللتهاي اندالیة
متن ادبی دارد كه برگرفته از اصول زبانشناسی اوست .براساس نظریة كتفورد ،ی سان بودن
اجزاي زبان مقصد در ترجمه با اجزاي زبان مبدأ الزامآور نيست ،بل ه مهم آن است كه با
سيوح مختلف تعادل ،وجه مشترك داشته باشد .از نظر وي ،تغيير ،زمانی باید صورت گيرد
كه واژه یا ساختار متن مبدأ ،نظيري در زبان مقصد نداشته و مترجم مجبور به ایجاد تغيير
باشد .وي به دو گونه از تغيير صوري در جمله اعتقاد دارد :تغييرات صوري در سيح واژگان
(معادلیابی واژگانی) و تغييرات صوري مقولههاي دستوري (معادلیابی دستوري) .عمده
تحليد كتفورد به دگرگونیهاي مقولة دستوري اختصاد دارد كه به طور كلی در اهار
دسته ،طبقهبندي میشوند -1 :تغييرات ساختاري (مم ن است فعد در نقش اسم ترجمه
شود) -2 ،تغييرات طبقات دستوري (براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ ،نقش دستوري
دیگري در زبان مقصد جایگزین شود) -3 ،تغييرات صوري واحد (مستلزم تغيير در ترتيب
است) و  -4تغييرات صوري درونزبانی (هنگامی صورت میگيرد كه ساختار هر دو زبان از
لحاظ صوري شبيه ی دیگر باشند ،اما نمیتوان آنها را در تمام موارد به جاي ی دیگر بهكار
برد).
در نظرگاه كتفورد ،ترجمه نيازمند اعمال تغييرات است و تعدید ن ردن ترجمه ،میتواند
باعث ایجاد خياهاي متعددي در دریافت پيام متن شود .این تعدید در هر زبانی ،اش ال
مختلفی و منحصربهفردي میگيرد و یک مترجم نيز باید با این تعدیدهاي زبانی در زبانهاي
مبدأ و مقصد آشنایی داشته باشد (ایازي و ولوي.)1398 ،
پژوهش حاضر با استناد به نظریة كتفورد ،سعی كرده تا جایگاه خياي مترجمان عربی
شعر حافظ را كن اش كرده و با كاربست مفاهيم نظریة حاضر در نمونههاي عملی ،فهم
صحيحی را از روی رد این نظریه در زمينة ترجمه در اختيار ادبپژوهان قرار دهد.

محسني و شیخ باقری | 251

 .3ترجمۀ الشواربي
ابراهيم امين الشواربی ( )1963-1909ادیب مصري و استاد زبان و ادبيات دانشگاه فؤاد اول
مصر در سال  1944ميالدي دیوان شمسالدین محمد حافظ شيرازي را براي نخستين بار به
زبان عربی ترجمه كرد .او رشتة زبان و ادبيات فارسی را در مصر و انگلستان خوانده و سپس
براي ت ميد زبان فارسی به ایران آمد و اقدام به تأليف دو كتاب درخصود حافظ كرد:
اولين آن كتاب «أغانی شيراز» و دیگري «حافظ الشيرازي شاعر الغناء و الغزل فی ایران» است
كه در حقيقت رسالة دكتري اوست .وي در سال  1943ميالدي در دانشگاه فؤاد اول مصر از
آن دفاع كرد و سال بعد در انتشارات «المعارف» قاهره به ااپ رسيد (رسولی .)1393 ،نسخة
مورد اعتماد ابراهيم امين الشواربی در ترجمة دیوان حافظ ،نسخة سيد عبدالرحيم خلخالی
است .وي  496غزل را ترجمه كرده و شماره غزلها را براساس نسخههاي خلخالی ،قزوینی-
غنی ،بوالق ،بروكهوس و نسخههاي ااپی استانبول و هند در جدولهاي خاصی تنظيم و به
منظور اجتناب از سردرگمی مخاطب ،ميلع غزل را نيز به فارسی ذكر میكند .این ترجمة
الشواربی به ترجمة مادر معروف است.
ا لشواربی كوشيده است كاري روشمند انجام دهد و در این مسير ،زحمت بسياري را به
جان خریده است ،اما از آنجا كه ترجمة شعر به شعر ،كاري دشوار است ،وي نثر را بر نظم
ترجيح داده و گاه انان تحت تأثير شعر حافظ قرار گرفته است كه نااار از نثر عادي پا فراتر
نهاده و  21غزل را به شعر یا نثر مسجع ترجمه كرده است (قهرمانی .)1397 ،شعر حافظ در
فرآیند این ترجمه به نثر عربی تبدید میشود و به نظر میرسد تنها ترجمة منثور از كد غزليات
حافظ به زبان عربی ،ترجمة ابراهيم الشواربی باشد .اجزا و ترتيب جملهها در عربی رعایت
نمیشوند و اسم در برابر اسم و حرف در برابر حرف قرار نمیگيرد ،بل ه جملهها همسو با
ساختار نحو عربی قوام مییابند .بنابراین ،شعر حافظ در این ترجمه تا حدود زیادي ،زبان
استعاري و كالسيک شده و تأثير خود را از دست میدهد (عزیزي.)1393 ،
در ادامه به نقد و بررسی برخی از ابيات ترجمه شده توسط الشواربی خواهيم پرداخت و
به مواردي از اندالیگی و ابهامی كه توسط مترجم نادیده گرفته شده ،اشاره خواهيم كرد.
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 .4علي عباس زليخه
علی عباس زليخه در سال  1957ميالدي در شهر سلميه از توابع حماد سوریه متولد شد .او
عالوه بر تخصص پزش ی ،هم اكنون به شغد تدریس در دانشگاه تشرین اشتغال دارد .كتاب
«غزلیات مختار من دیوان حافظ» حاصد تالش علی عباس زليخه است .وي در این كتاب
 110غزل را انتخاب و به صورت منظوم ،ترجمة آنها را ارائه داده است .او اغلب ابيات را
دوباره در بخش پاورقی ترجمه كرده و در پارهاي از موارد نيز شرح مختصري ارائه میكند.
اساس كار وي در این ترجمه ،نسخه قزوینی -غنی دیوان حافظ است.
انگيزه او از این ترجمه ،وجود گونهاي از تصاویر و نغمههاي غنایی در شعر فارسی بهویژه
در شعر حافظ است كه در ادبيات عربی وجود نداشته و به نوعی شعر عربی ،بسيار به آن ادب
غن ایی نيازمند است .مترجم پس از بررسی اشعار حافظ در زبان عربی و زبانهاي اروپایی
همچون انگليسی و فرانسوي به این نتيجه میرسد كه هيچیک از این ترجمهها ،تصویرهاي
دلانگيز شعر حافظ را ترسيم نمیكند و نغمههاي او را نمینوازد؛ زیرا نغمههاي او آسمانی
است نه زمينی (زليخه« .)2000 ،واحد ترجمه در نگاه او جمله بوده نه واژه و روی رد او در
این ترجمه نيز لغوي و تحتاللفظی است ،اما در بسياري از مواقع پایبند این اصد نيست ،بل ه
به ترجمة ضمنی و ذوقی یا حذف و تغيير مفاهيم در ابيات نيز میپردازد» (عزیزي.)1393 ،
با این وجود ،وي در موارد متعددي از رمزگشایی و انتقال آن به مخاطب عرب ،موفق عمد
ن رده است.

 .5نقد ترجمۀ الشواربي و زليخه براساس نظریۀ کتفورد

1

 .1-5معادلیابي واژگان ،عبارات و اصطالحات
الف -در بيت زیر الشواربی ،عبارت «دل به دست آوردن» را به صورت صحيح مورد فهم
قرار نداده و آن را «عاشق خویش كردن» ترجمه كرده است:
اگر آن ترك شههيرازي بدسههت آرد دل ما را

به خال هندویش بخشهههم سهههمرقند و بخارا را
(حافظ :غزل )3

 .1در این بخش شمارد غزلهاي فارسی براساس نسخه قزوینی -غنی و شماره ترجمههاي الشواربی براساس نسخه خلخالی
است همچنين شمارد غزل ابيات ترجمه شدد علی عباس زليخه با نسخه مورداستفاده در این پژوهش ميابقت دارد.
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ترجمه الشواربی« :لَو أنّ ذلکَ الترکیَّ الشیرازیَّ یَأخذُ قُلوبَنا بإشار ٍ واحد ٍ مِن یَدِه ،فإنّنی مِن
أجلِ خَالِهِ األسودِ أَهِبُهُ سَمرقندَ و بُخارا»
(الشورابی :غزل )3
ترك شيرازي «بنا به قول بعضی از شيرازيها ،از سپاهيان هالكو عدد زیادي در شيراز
توطّن جسته و در آنجا توليد نسد نمودهاند؛ از همينرو ،به اوالد آنها ترك شيراز گفتن
صحيح است» (سودي« .)1372 ،هندو» نيز داراي دو معنی است« :سياه»« ،غالم و بنده»! شاید
مراد حافظ مبالغه در احترام بوده؛ یعنی نه به خال او ،بل ه به خال غالم او (خرمشاهی.)1380،
ترجمة لفظ به لفظ «ترك شيرازي» ،مخاطبان عرب زبان را در درك مفهوم موردنظر حافظ
با مش د روبهرو میكند .عبارت «بإشار واحد من یده» نيز در بيت فارسی وجود ندارد.
بارزترین خياي ترجمهاي در این بيت ،فهم نادرست مترجم از «دل به دست آوردن» است
كه آن را «عاشق خویش كردن» ترجمه كرده كه در ادبيات عاشقانه عربی شایع است .در
نگاه شواربی ،حافظ درصدد این است كه محبوب را ساكن قلب خویش كند ،اما همة تمناي
حافظ «توجه» است:
من كه باشههم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

ليف ها می كنی اي خاك درت تاج سهههرم
(حافظ :غزل )328

كمی تأمد در داللت هاي ابيات داراي مضامين دلداري یا دل به دست آوردن در دیوان
حافظ ،التماس جان اه وي را در توجه معشوق هویدا میكند:
گفتم گره نگشههودهام زان طرّه تا من بودهام

گفتها منش فرموده ام تها بها تو طرّاري كنهد
(حافظ :غزل )191

التماسی كه هرگز رنگ نااميدي نمیگيرد:
دلبر كه جان فرسههود از او ،كام دلم نگشههود از او

نوميد نتوان بود از و ،باشهههد كه دلداري كند
(حفاظ :غزل )191
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بنابراین ،مفهوم بيت همان است كه در شروح مختلف به آن اشاره شده است« :اگر آن
محبوبة شيرازي نسبت به ما ليف و مرحمت داشته و حال ما را رعایت كند به خال سياهش،
سمرقند و بخارا را خواهم بخشيد» (سودي.)1372 ،
ترجمة پيشنهادي:
إن عطفت إلینا تلک الحسََناءُ الشََیراز یۀُ

ت لوَشََ َمتِها السَََّودا ِء سََمرقن َد و بُخارَا
بَذل ُ

ب -در بيت زیر الشورابی معناي واژد «مرحله» را به درستی تشخيص نداده و براي اصيالح
«دعا میفرستمت» كه معادل صحيحی در زبان عربی انتخاب ن رده است.
در راه عشههق مرح لة قرب و ب عد نيسهههت

می ب ي نمهت عيهان و دعها و می فرسههه تمهت
(حافظ :غزل )90

ترجمه الشواربی:
وَ فی طَریقِ العِشقِ ،ال فَرقَ بَينَ مَراحِدِ القُربِ وَ البُعدِ
وَ أنا أراكَ عَياناً و أُرسِدُ إليکَ الدُّعاءَ وَ الضَّراعَةَ
(الشورابی :غزل )30
در این بيت مقصود از مرحله ،مرتبه نيست بل ه مسافت است .یعنی در فاصله ميان عاشق
و معشوق ،دوري یا نزدی ی مسافت ،معنی ندارد .از همينرو محبوب همواره در برابر دیدگان
شاعر ،حاضر و مشمول دعاي خير اوست .اصيالح «دعا میفرستمت» نيز به معنی «دعاي خير
را به سوي كسی روانه كردن» و او را دعا كردن است.
آنگونه كه از ترجمة بيت به دست میآید ،مترجم متوجة الیههاي داللتی كلمة «مرحله»
بوده است ،اما در گزینش معادل مناسب عربی و انتقال الیة اصلی ،عمل رد موفقی نداشته و
از كلماتی مانند مسافۀ یا منزل استفاده ن رده است .از دیگر ن ات قابد اشاره در این ترجمه،
استفاده مترجم از عبارت «أُرسِلُ إلیکَ الدعاءَ» است كه معادل خوبی به نظر نمیرسد»؛ اه
آن ه در زبان عربی ،این اصيالح كاربرد زیادي ندارد و به نظر میرسد مترجم نتوانسته است
از عهدد انتقال متناسب روح مفهوم با كالم عرب برآید؛ این موضوع از آن سبب است كه
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مترجم نباید صرفاً به امر جایگزینیابی براي كلمات بپردازد ،بل ه باید سعی كند بين فرهنگ
و آداب و رسوم زبان مبدأ و مفاهيم كالمی زبان مقصد ،هماهنگی ایجاد كند.
ترجمة پيشنهادي« :فی مَسلکِ العِشقِ ال فرقَ بَینَ المَنزلِ القَریبِ والبَعیدِ ،فإنّی أراکَ دائِماً عَیاناً
و أدعو لَکَ دعاءً»
ج -در این بيت الشورابی از اندالیگی داللت عبارت «در ان ار بماند» غفلت ورزیده و
ترجمه صحيحی به دست نداده است:
هر كه شهههد محرم دل در حرم یار ب ما ند

وآن هه این كهار نهدانسههههت در ان هار بمهانهد
(حافظ :غزل )178

ترجمه الشواربی« :کلُّ من أضحی مَحرماً ألسرار القلب ،بَقِیَ فی حرمِ الحبیبِ و أمّا مَن جَهِل
المعرفۀ بهذا األمر ،فقد أنکَرهُ الحبیبُ»
(الشورابی :غزل )128
این بيت نشانه خوبی است بر این ه به همان اندازه كه حافظ در واژهگزینیهاي خود
متوجة معارف دینی بوده ،الشواربی نسبت به این بعد داللتی ،غفلت ورزیده است .بيت حافظ
ناظر به روایت مشهور «القلبُ حَرَمُ اهللِ» است (شعيري ،بیتا) .به نظر میرسد حافظ درصدد
بيان این است كه « راه رسيدن به معرفت الهی ،اهد دل بودن یا همان خودشناسی باشد كه
فرمودند :مَن عَر َ نفسَه فقد عر َ ربَّه» (مجلسی .)1404 ،با این توصيف ،الشواربی در فهم
آخرین كلمات مصراع دوم به خيا رفته است؛ زیرا «در ان ار ماندن» به معنی عدم رسيدن به
ایمان و معرفت و توقف در مقام تردید است ،نه آن ايزي كه مترجم از آن تعبير كرده است.
ترجمة پيشنهادي:
« کلُّ من أضحی محرماً ألسرار القلب ،بقیَ فی مأمنِ الحبیب ،و مَن لم یَصِل إلیها ،فقد أحاطه
الریبُ و الجهلُ»
د -زليخه در بيت زیر به داللتهاي متعدد برخی عبارات توجه ن رده و معناي اول متبادر به
ذهن را در ترجمه بهكار گرفته است:
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اي دل ا ندر ب ند زلفش از پریشهههانی م نال

مرغ زیرك اون به دام اف تد ،تح مد با یدش
(حافظ :غزل )276

مخاطب حافظ در این بيت ،قلبی است كه اون اسير دربند ،گرفتار عشق محبوب است.
شاعر در مصرع اول ،قلبِ گرفتار بند زلف یار را به ش يبایی فرا میخواند و در مصرع دوم
در قالب استيناف بيانی ،شاهدي براي اثبات درستی نصيحت خویش میآورد كه مرغ زیرك
وقتی در دام بيفتد -با تقالي بيجا -بند خویش را مح متر نمیسازد و خویش را آزردهتر
نمیگرداند.
ترجمة زليخه:
أ یا قَ لبُ صَ ََ براً فی حَ بَا ئلِ شَ ََ عرِهِ

وَ قَ عتَ أسَََ یراً فی الشَََ باک ف ت ح مَّل
(زليخه :غزل )276

مترجم در واژهگزینی براي زلف ،عمل رد قابد قبولی دارد ،اراكه واژد حبائل تناسب
داللتی بيشتري نسبت به غدائر یا تجاعید در انتقال مفهوم دام و بند دارد .نقد اصلی در این
ترجمه ،مربوط به عدم انع اس روح عشقبازي و مرارتپذیري حافظ در راه عشق است.
جایی كه استفاده از كلمه «أسیر» براي «در بند» و فعد «تَحَمّل» براي «تحمد كردن» نشان از
عدم تسلط كافی وي بر اندیشه حافظ دارد .خواننده در ترجمة مصراع دوم بهجاي حاالت
عاشقانة حافظ در تحمد سختی عشق ،فضایی ناگوار از این اسارت را استنباط میكند؛ در
حالی كه گرفتاري در زلف براي حافظ «اسارت» نيست ،بل ه منزلگهی شيرین و جداناشدنی:
تا دل هرزه گرد من ر فت به اين زلف او

زان سههه فر دراز خود عزم و طن ن می كنهد
(حافظ :غزل )192

و توصية دل دربند به ش يبایی نيز بيشتر بشارتی هنرمندانه است تا نصيحتی دلسوزانه:
صه ه با بر آن سهههر زلف ار دل مرا د یدي

ز روي لهيهف بهگهویهش كهه جها نهگهه دارد
(حافظ :غزل )122
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ترجمة پيشنهادي:
أیا قلبُ المقیّدُ بحبائلِ شَعرِهِ ،ال تَشکُ من قَلَقٍ
إنَّ الطَّائرَ الذَّکیَّ إذا وَقَعَ فی الفخِّ فَلیَصطَبِر
هه -در بيت زیر ،الشورابی از كاركرد عارفانة دو واژد «خرابات» و «م » در زبان شعري حافظ،
غفلت ورزیده و زمينة ذهنی عربی خود را بر ترجمة واژگان افزوده و معادل صحيحی به
دست نداده است:
در خههرابههات مههغههان نههور خههدا مههی بههيههنههم

این عجهب بين كهه اهه نوري زكجها می بينم!
(حافظ :غزل )357

ترجمة الشواربی« :إنی أشاهدُ فی «خراباتِ» المَجوسِ نورَ اهللِ! فانظر :کیف تیسرَّت لی رؤیتُه..؟
و ما أعجبَ النورَ الذی أراهُ..؟»
(الشورابی :غزل )374
واژههاي «خرابات مغان»« ،دیر مغان»« ،پير مغان»« ،رند»« ،زاهد» و مانند آنها اصيالحات
مخصود حافظ هستند كه از نظر معنا و داللت جانبی ،ارخش قابد توجهی نسبت به عصر
خویش و پيشتر از آن پيدا كرده است كه این ارخش در كلماتی همچون زاهد تا مرز تضاد
نيز پيش میرود؛ از اینرو ،عدم توجه به تغيير داللتی این مصيلحات در سرودههاي حافظ،
مترجم و شارح این اشعار را با خياهاي زیادي روبهرو خواهد كرد.
«خرابات مغان» در فرهنگ ایرانی حافظ ،مقام وصد و اتصال است ،اراكه واصد باهلل از
باده وحدت سرمست است (معين :1350 ،ذید خرابات) .خرمشاهی در البالي معانی كه براي
خرابات ذكر كرده آن را از صرف معناي شراب خانه خارج ساخته و به سمت مفاهيم صوفيه
سوق داده است .وي معتقد است خرابات اشاره به «خراب شدن صفات بشریه و فانی شدن
وجود جسمانی و روحانی و خراباتی ،مرد كامد است كه از او معارف الهيه بیاختيار صادر
میشود» (خرمشاهی.)1380 ،
غفلت مترجم از كاركرد عارفانة دو واژد «خرابات» و «م » در زبان شعري حافظ و پيش
زمينة ذهن عربی وي در رابيه با واژد «مجوس» ،وي را به اضافه كردن این واژه به ترجمة
خویش سوق داده است كه فهم خوانندد عرب را در فهم طعنه حافظ به «شيخ»« ،زاهد»،
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«صومعه» و «خانقاه» داار مش د میكند .بنابراین ،شاید بهتر بود از اصيالح «حانَۀ الخلعاء»
استفاده میشد تا مفهوم صوفيانة موردنظر حافظ به مخاطب انتقال یابد.
البته وي عالوه بر اشتباه در فهم داللت خرابات در تشخيص منشأ شگفتی شاعر در بيت
نيز به خيا رفته است .وي تعجب حافظ را به نوري نسبت میدهد كه ام ان رؤیت آن براي
حافظ فراهم آمده است در حالی كه با كمی تأمد در مصراع دوم به روشنی فهميده میشود
تعجب و شگفتی حافظ به تضاد ظاهري موجود ميان م ان ساده و بیآرایش خرابات و
درخشش نور پرعظمت خداوند در آن برمیگردد .بر این اساس ،آنچه از ترجمة الشواربی
از این بيت استفاده میشود این است كه مترجم روحية تزویرستيزي حافظ را در این بيت
مورد فهم قرار نداده است.
ترجمة پيشنهادي« :إنّی أشَاهدُ فی «حَانۀِ الخُلَعاءِ» نورَ اهللِ! یا لَلعَجَبِ مِن مُشاهَدَتی نوراً بِهذِه
األوصَا ِ فِی مِثل ذاکَ المَکانِ!»
ف -در بيت زیر مترجم از اتيان معادل براي برخی واژهها اشمپوشی كرده یا معادالتی افزون
بر وجه صحيح آن آورده كه سبب اخالل در فهم مخاطب شده است:
نو به ز هدفروشهههان گران جان ب گذشهههت

و قت ر ندي و طرب كردن ر ندان پ يداسهههت
(حافظ :غزل )20

ترجمة زليخه:
بَ یَّاعُ الز هدِ ثق یلُ الروح مضَََت نوب تُهُ

فاشَ َرَب واسَ َ کَر وا ل عَب وار قُص طَرَ با
(زليخه :غزل )20

«رند» از جمله واژههاي پركاربرد در اشعار حافظ و از واژههاي پراستعاره است« .رند از
نظر حافظ انسان برتر (كامد) بل ه از اولياءاهلل به حساب میآید» (كيهان فرهنگی.)1365 ،
تأمد اندك در بسامد واژد رند در دیوان شاعر نشان میدهد ،این واژه اعتراض شاعرانة حافظ
نسبت به تمامی معيارها و تف رات مزوّرانه ناس ان و مدعيان دینمداري در عصر وي است.
بر همين اساس «وقت رندي و طرب» را نيز میتوان به نااميدي از زهد مزوّرانه و ورود به
سلک دینداري مخلصانه قلمداد كرد .شاعر در این بيت با بهرهگيري از واژد «گران» در مصرع
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اول و «طرب» در مصرع دوم ،شادمانی خویش را از پایان دورد تلخ زهدفروشی و ریا و آغاز
دورد خلود و ی رنگی ابراز میكند.
صفت «گران جان» نيز میتواند هم به معناي افراد برخوردار از جایگاه رفيع اجتماعی
باشد و هم به معناي كسانی كه همنشينی و معاشرت با ایشان سخت است .در این ترجمه اند
قسم خيا قابد توجه است :اول این ه تالش مترجم براي معادلسازي ،او را به استعمال
واژه هاي نامألوف در زبان و فرهنگ قدیم و معاصر عرب سوق داده است؛ ظاهراً اصيالح
«بَیّاع الزهد» یا «بائعالزهد» به عنوان ترجمة واژه به واژد «زهدفروش» قبد از زليخه و بعد از
وي هرگز در زبان عربی كاربرد نداشته و از اصيالحات مترجم است كه مخاطب عرب را با
مش د روبهرو میكند .همچنين واژههاي «زهد» و «زاهد» در ادبيات حافظ ،ارخش داللتی
نسبت به همعصران خویش پيدا میكند« :زاهدان ،ظاهري زیبا و فریبنده دارند ،ولی باطنی
تاریک و خالی از نور علم و معرفت» (خوانساري .)1366 ،انتخاب اصيالح «ثقیل الرّوح» نيز
به عنوان ترجمة «گران جان» اشتباه دوم مترجم است؛ ثقیل الروح در فرهنگ عرب به معناي
انسان پليد و نادان است و معادل مناسب براي «گران جان» همان «الفاتر» و «الکسول» به معناي
فرد سست اراده و تنبد و متضاد سب باري است.
خياي دیگر وي ،عدم توجه به اندالیگی داللتی در واژد «رند» است .اطالق افعال شراب
نوشيدن و مستی و رقص عالوه بر این ه مخاطب ترجمه را در فهم غرض حافظ داار
سردرگمی میكند از بیاطالعی زليخه از تغيير داللت واژد رند در شعر حافظ ح ایت دارد؛
شرحی كه وي در ذید بيت و در شرح واژد رند آورده است ،صحت مدعاي ما را روشن
میكند « :شاربُ الخمر الذی ال ریاءَ عنده و ال نفاق ،خیرٌ مِن بائعِ الزُّهدِ ذی النِّفاقِ والریاءِ»
(زليخه.)2000،
بررسی حدود  80مورد ورود واژد رند در دیوان حافظ نشان میدهد این كلمه همواره
در برابر كلماتی همانند زاهد بهكار رفته است .به همان اندازه كه «زاهد» در ظاهر ،خود را از
آلودگی حفظ می كند و به سبب همين زهد ظاهري ،داراي غرور و زبان مالمتگر است،
«رند» غيرمت لف ،پاكباز و دلنگران تقوي و عبادات خویش است و الابالیگري وي تنها در
برابر اعتبارات مجازي دنيا نمود پيدا میكند .همچنين رند در فرهنگ حافظ ،اشاره به باالترین
مقام یک انسان كامد؛ یعنی «ولیاهلل» است:
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ر ندان تشه ه نه لب را آبی نمید هد كس

گویها ولی شهههنهاسههههان رفتنهد از این والیهت
(حافظ :غزل )94

ترجمة پيشنهادي:
قَد مَضَََی دَورُ ا ل مُ تنَسَََّکِ ا ل فا تِر

و اآلنَ جاءَ دورُ طربِ السََََّا لکِ المُتَز هِّدِ

ظ -در بيت زیر زليخه با غفلت از اند الیه بودن داللت «گلریز» و نياز این واژه به بسط بيشتر
از سوي وي ،نتوانسته است معادلسازي صحيحی داشته باشد:
ب يا كه پردد گلریز ه فت خا نه اشهههم

كشههههيههدهایههم بههه تههحههریههركههارگههاه خههيههال
(حافظ :غزل )303

ترجمة زليخه:
أق بِل بَسَََطتُ لو حۀ رسََمٍ بعینی بِسََب عۀِ

أ ط باقٍ منَ ا ل لونِ فی مَرسَََمٍ ب خَ یا لی
(زليخه :غزل )303

این بيت جزو ابيات پررمز دیوان حافظ محسوب میشود كه شرحهاي متعددي به
رمزگشایی از آن پرداختهاند .شارحان مجموعهاي از معلومات تاریخی ،پزش ی ،اجتماعی،
عرفانی و ادبی را براي استخراج معناي مدنظر شاعر بهكار گرفتهاند؛ «گلریز پاراهاي است
كه گدهاي سرخ در آن بافند و سالطين پوشند و به اهد مراتب بخشند» (ختمی الهوري،
 )1381و هفتخانه نيز طبقات هفتگانه اشم است .ح ماي قدیم آخرین پرده را ملتحم
ناميدهاند و حافظ « ملتحم را گلریز از آن گفته كه نور اشم از آن به ظهور میآید» (ختمی
الهوري .)1381 ،البته برخی شارحان بر این نظرند كه «گلریز و گلرنگ بودن آن كنایه از
خون گریستن شاعر است كه اشم و پلک را خونين و رنگين كرده است» (زریاب.)1395 ،
بنابراین ،براساس شروح بيان شده ،پردد گلریز به معنی پاراه یا پردد رنگآميزي شده به
رنگ گد یا رنگ سرخ است و كنایه از پلک اشمی میتواند باشد كه در خيال روي حبيب
به خون نشسته است .همچنين «تحریر كارگاه خيال» اضافة مقلوب در معناي كارگاه
نقشاندازي خيال و فعد «كشيدن» نيز در معناي نقش زدن و رسم كردن خواهد بود.
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براساس آنچه بيان شد ،دور از انتظار نيست كه مترجم حاضر براساس معلومات ناكافی
خویش از اندالیگی معنایی مصيلحات شعر حافظ در ترجمه مناسب این بيت موفق عمد
ن ند .خي اهاي مترجم در این بيت ،متعدد است و اساساً هيچ ارتباط معنایی با بيت فارسی
ندارد .مفهومی كه خوانندد ترجمة عربی از این بيت دریافت میكند ،این است« :بيا كه در
اشمم و در تابلوي رسم خيالم ،پردهاي را با هفت طبق رنگ گسترانيدهام».
مترجم «بسط» را براي واژد كشيدن و نقش انداختن ،گزینش كرده است؛ گویی كه به
معنی پهن كردن و پاشيدن است .همچنين استفاده از «أطباقٍ منَ اللون» به تنهایی گویاي
نامأنوسی مترجم با جهان تف رات حافظ است .نشانة دیگر در تبيين ناآشنایی مترجم با این
بيت حافظ ،آوردن مضافٌاليه براي كلمة خيال در ترجمة عربی است :آن ايزي كه پرده
اشم حافظ را گلگون و خونين كرده است ،خيال محبوب بوده كه اون كارگاهی نقش
گد بر این پرده انداخته است ،نه خيال خود شاعر.
ترجمة پيشنهادي:
أ یا ح ب یبُ أ ق بِل ،فا ح مرّت ج فو نی

و ما حمرُ ها إال نسَََیج مصَََنعِ الخ یال

 .2-5معادلیابي دستوري
الف -الشورابی در بيت زیر معادل دستوري مناسبی براي «ش ر ایزد» انتخاب ن رده و آن را
به صورت انشائی و جملة امر ترجمه كرده است:
اگر از پرده برون شهههد دل ما ع يب ن ن

شه ه ر ایزد كهه نهه در پرده ي پنهدار بمهانهد
(حافظ :غزل )178

ترجمة الشواربی:
فإذا خرج قلبی عن ح جا به ،فال تعتبنی

وا شکراهلل ،فإنه لم یبق فی حُجب الظن والتخمین
(الشورابی :غزل )128

در ترجمة این بيت اندین خياي آش ار مشاهده می شود :اولين خياي مترجم در ترجمة
عبارت ش ر ایزد است! آوردن جمله «و اشکر اهلل» نشان میدهد الشواربی جملة امر حاضر را
به جملة ناهيه مصرع قبد عيف كرده است؛ یعنی از مخاطب خواسته است تا ش ر خداوند
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را بجاي آورد ،اما مقصود حافظ ،امر به مخاطب نيست ،بل ه خودش خدا را بابت رسيدن به
مقام یقين ،ش ر میكند .دومين خياي موجود ،ترجمة كلمة «اگر» است .در این بيت حافظ
از واقعهاي سخن میگوید كه اتفاق افتاده و دل از پرده برون افتاده است ،اما استفاده الشواربی
از ادات شرط «إذا» براي داللت بر آینده استفاده میكند كه این موضوع نشان از عدم
هماهنگی مترجم با حاالت درونی شاعر است .به عبارت دیگر ،حافظ در این بيت از اسلوب
شرط براي تحقق یک امر در زمان گذشته بهره برده و معتقد است« :حال كه میبينی ماجراي
عشق دل من آش ار و هویدا شده ،مرا مذمت ن ن! خدا را ش ر كه دلم در پس پردد شک
و بییقينی باقی نماند».
عبارت «از پرده برون شدن» نيز داراي داللتهاي معنایی مختلفی است؛ مهمترین این
داللتها كه با بيت بيان شده ،همخوانی دارد :نخست «رسوا شدن با خروج از حجاب است»
و دیگري «نهایت بيقراري و اضيراب است ،گویی كه میخواهد از سينه بيرون افتد» (امامی،
 .)1390این صنعت كه در بالغت عربی ،استعاره و تخييد ناميده میشود ،ی ی از صنایع
معنوي مهم در معادل یابی دستوري است .انتقال از معناي حقيقی به سوي معناي مجازي در
فهم این تخييد و ترجمة آن نقش كليدي دارد كه نویسنده موفق به طی این انتقال نمیشود؛و
از این رو ،به دليد عدم كاربست صحيح این قاعده و دستور بالغی ،قادر به انتقال هيچیک
از معانی اصلی به ذهن مخاطب نمیشود ،اراكه مصيلح «حجاب القلب» در فرهنگ دینی
عرب اینگونه شناخته شده است« :حجابٌ عن عالمِ الملکوت ..فإذا تخلّصَ [القلبُ] منه..إرتفع
الحجابُ بینَه و بین اللوح المحفوظ» (الغزالی .)1392 ،پس این معادلیابی الشواربی براي
مخاطب خویش به دليد عدم رعایت قوانين بالغی ،سردرگمی به همراه خواهد داشت .بهتر
بود مترجم با الهام از بيان قرآنی در داستان رسوایی و بيقراري زليخا در عشق یوسف از ماده
«شَغفَ» بهره می برد تا هر دو داللت مدنظر حافظ را ی جا به مخاطب آشنا به ادبيات قرآن
منتقد میكرد.
ترجمة پيشنهادي:
إذا رأ یتَ شََََ غَفَ ق ل بی فال تَ لُ م نی،

فالقلبُ  -الحمدهلل  -لم یَبقَ فی حجابِ األوهامِ
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ب -در بيت زیر زليخه به داللتهاي بيانی و دستوري متعدد در بيت توجه ن رده و معادلهاي
صحيحی براي آنها انتخاب ن رده است:
اشههک من رنگ شههفق یافت زبی مهري یار

طالع بی شهههفقت بين كه در این كار اه كرد
(حافظ :غزل )141

ترجمة زليخه:
دمََوعََی لََهََا ل ََونُ الََغََروبِ ل َِغََدرِهِ

فَأبصََِر ب حالی قاسََِیَ الق لبِ ماف عل
(زليخه :،غزل )141

در م انيسم ترجمه ،مهمترین گام پس از فهم معناي تحتاللفظی واژه ،توجه به بافت
كالم و جایگاه واژههاي بهكاررفته در آن است؛ بهگونهاي كه قواعد زبانی و دستوري كه
ایجادكننده معانی اضافی در كالم هستند ،مورد دقت قرار گرفته و از نظرگاه مترجم مغفول
نمانند .این بيت میتواند شاهد خوبی بر ترجمه ناپذیري كامد زیباییهاي داللتی و لفظی
یک شعر باشد .بيت مملو از ن ات معنایی ،بيانی و محسنات لفظی و معنوي است .تحسر و
توجع و ش وي ،تشبيه مركب و استعاره مصرحه و م نيه و ایهام تناسب و توریه و صنعت
تشخيص ،بخشی از هنرنمایی شاعر در این بيت است .ميان شفق و شفقت جناس اشتقاق
وجود دارد و از بیمهري دو معنی افاده میكند :ی ی ،نامهربانی و دیگري ،غياب و غروب
خورشيد .طالع هم كمابيش افاده دو معنی میكند:ی ی ،بخت و سرنوشت و دیگري ،اسم
فاعد از طلوع كه با ی ی از معانی مهر تناسب دارد (خرمشاهی .)1380،گالیة حافظ در این
بيت از قضا و قدر نامهربان است كه در نامهربانی یار ،اشمانش را اون شفق سرخ و خونبار
كرده است .در این بيت حافظ از قضا و قدر و بخت خویش ش ایت دارد در حالی كه مترجم
برداشت متفاوتی از آن داشته و فرض را ش ایت از دل بیرحم یار گرفته است.
مترجم در این بيت از اسلوب تعجب (أفعل بَِ) براي بيان معناي موردنظر خویش استفاده
كرده است .در حقيقت او سعی كرده از ظرفيت این قاعدد بالغی براي انتقال مفهوم بدعهدي
تقدیر به خواننده استفاده كند .این در حالی است كه در متن مبدأ ،این قاعدد دستوري
موردنظر نبوده و هيچ گاه حافظ ،بيان این ميلب به صورت تعجب را مدنظر نداشته است.
مراد حافظ از عبارت «طالع بیشفقت بين» بيان افسوس و تأسف خود از ماجراست و فعد امر
را براي این منظور استفاده كرده ،نه براي بيان تعجب .ن تة مهمتر در این موضوع آن است
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كه عبارت «أفعِل بَ» در قواعد نحو عربی ،معناي امر ندارد و تنها ظاهر آن شبيه فعد امر است.
از همين رو ،انتخاب معادل تعجبی براي ترجمة عبارت «طالع بیشفقت بين» صحيح به نظر
نمیرسد.
ترجمة پيشنهادي:
احمَرَّت دُموعی کَلَونِ ال شَفَقِ لِقَ ساو الحَبیب

فَان ظُر إ لی ما صَ َ نع بی ا ل قَدَرُ ا لقسَََی

ج -د ر بيت زیر زليخه ،معادالت صحيحی براي صفات و اساليب دستوري استفاده شده در
عبارات نداشته و موجب ایجاد نابرابري و نارسایی در ترجمه شده است:
نرگسههش عربده جوي و لبش افسههوس كنان

نيمه شهههب دوش به بالين من آمد بنشهههسهههت
(حافظ :غزل )26

ترجمة زليخه:
نرجسُ عینه یُعربدُ ،وشَََفَ تُهُ تن فُثُ السََِّحرَ،

جاءنی ،أمسِ ،موه ناً ،وجلس علی وسَََادتی
(زليخه :،غزل )26

در مصرع اول در عبارت «نرگسش عربده جوي» حافظ ابتدا در قالب استعارد مصرحه
اشم را به نرگس و بالفاصله در استعارد م نيه ،همان اشم را به یک بدمست عربدهكش
تشبيه می كند .در قسمت دوم همين مصراع ،لب محبوب در قالب استعارد م نيه یا مجاز
مفرد ،جایگزین خود محبوب میشود .كلمة افسوس نيز «دو معنی دارد -1 :حسرت ،دری ،
تأسف و  -2طنز ،تمسخر ،ریشخند» (خرمشاهی .)1380 ،البته با توجه به ابيات بعدي و سخنان
كنایهآميز محبوب در مذمت عاشق ،معنی دوم اولویت دارد.
دو صفتی كه در این بيت براي محبوب ذكر شده در واقع ادامه حاالت مستانة او در نيمه
شب است .حافظ درصدد است اوج سرمستی و خرابی محبوب را در آن شب به مخاطب
انتقال دهد ،اما مترجم در اثر بیتوجهی به سياق ابيات و تناسب معنایی صفات ،فعد «یُعربِد»
را بهصورت تحتاللفظی براي «عربدهكشی» انتخاب كرده است كه به تغيير بنيادین در داللت
بيت منجر شده و مخاطب را در فهم سرمستی محبوب داار سردرگمی كرده است .در حالی
كه عربده كشيدن در ادبيات عاشقانه ،كنایه از بدمستی و ستيزهجویی است كه با واژههایی
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همچون «الفاتک» و «الفاتن» تناسب داللتی بيشتر دارد .خياي دوم مترجم در ترجمة صفت
«افسوسكنان» است؛ زليخه با ت يه بر معلومات ذهنی خویش ،ترجمهاي معادل «افسون
كردن» میآورد و مخاطب عرب خویش را از درك داللت «مالمتگري محبوب بر بالين
عاشق در خواب» محروم كرده است.
ترجمة پيشنهادي« :بِنَرجِسَه الفاتنِ و شَفتیه الالئمۀ ،جاءَنی فی منتصف اللیل و جلس علی
وسادتی»

بحث و نتيجهگيري
ترجمه و نقد ترجمة اشعار حافظ با دو مش د جدي مواجه است :نخست تأویدپذیري شعر
حافظ به سبب اندالیگی معنایی و دوم ،ارخش داللتی واژهها و اصيالحاتی همچون
«زاهد» یا «رند» در زبان شعري حافظ نسبت به عصر خویش و پيش از خویش .تعدد شروح
شارحان از تعدد نگرش ایشان به شخصيت و نگاه حافظ نشأت میگيرد .برهمين اساس به
همان اندازه كه مترجم با فرهنگ جامعة ایرانی آن روز از ی سو و تف رات عارفانه و
ظرافتهاي روحی حافظ از دیگر سو ،بيگانه باشد ،احتمال خيا در فهم و انتقال دالالت شعر
حافظ در وي بيشتر خواهد شد .در پژوهش حاضر با بررسی ترجمة ابيات منتخب از دیوان
حاف ظ توسط دو مترجم عرب براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد ،نتایج زیر حاصد شد:
 غفلت یا ناآشنایی مترجمان با ارخش داللتی الفاظ و مصيلحات وارده در ابيات ،آسيبجدي به انتقال صحيح اف ار شاعر به مخاطب عربزبان زده است كه نمونة آن را در برگردان
واژد «رند» مشاهده میكنيم.
 تأثر مترجمان از فرهنگ عربی و ذهنيات خویش به بروز انحرافاتی در ترجمه منجر شدهاست ،همانند استفاده از ترجمة «خراباتُ المجوس» براي «خرابات مغان».
 عدم تقارب روحی ميان حافظ و مترجمان ،ایشان را در فهم مفاهيم اندالیه به اشتباه انداختهاست .به عنوان مثال ،فقدان روح عشقبازي و مرارتپذیري حافظ در مترجم موجب شده
است تا عبارت «بدست آرد دل ما را» را به «عاشق خویش كردن» تعبير كند.
 نگاه دینی و تف ر قرآنی حافظ نيز در مواردي در مترجمان مشاهده نمیشود كه همين امرموجب بروز خياهایی در درك مفاهيمی همچون «در ان ار ماندن» شده است.
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 از نتایج قابد توجه در بررسی ترجمههاي بررسی شده ،بهرهگيري از اصيالحات غيرمسبوقدر ادبيات قدیم و معاصر عرب است كه نشان از عدم آشنایی با زبان مبدأ دارد؛ همانند
استعمال «اُرسلُ إلیکَ الدعاءَ» براي فعد «دعا میفرستمت» توسط الشواربی و «بیّاعُ الزهد»
براي صفت «زهد فروش» توسط زليخه.
 ی ی دیگر از آسيب هاي برجسته در ترجمة مفاهيم اند الیه شعر حافظ ،معادلسازيناميلوب است كه گاه تا حد ترجمة تحتاللفظی و واژه به واژه تنزل مییابد؛ براي نمونه
صفت «ثقیل الروح» در فرهنگ عرب براي فرد پليد و نادان استفاده میشود كه زليخه آن را
براي «گرانجان» برگزیده است .در نمونة دیگر ،الشواربی براي جملة «اگر از پرده بيرون
شد» ،معادل «إذا خرج قلبی عن الحجاب» را انتخاب كرده است كه از نظر داللتی در مقابد
معادل فارسی خود قرار دارد.
 از دیگر نتایج بهدست آمده ،سييره تف ر استقالل بيت در ترجمة زليخه است .مترجم درمواردي به دليد عدم توجه به ابيات قبد و بعد و یا سایر غزلها به تحليد مستقد بيت و عناصر
آن پرداخته است كه این خيا در فهم داللت اصيالحاتی همانند «گرفتاري در بند زلف»
خودنمایی میكند؛ این در حالی است كه در صورت مراجعة مترجم به موارد متعدد مشابه با
این اصيالح در دیوان شاعر ،میتوانست از بروز خياهایی از این دست پيشگيري كند؛
همانند فرق ميان «اسير زندان» و «اسير دام عشق».
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و احصاء نقاط ضعف محتمد در ترجمة
اشعار حافظ و شعراي دیگر فارسیگو ،پيشنهادهاي زیر ارائه میشود:
 در ترجمة این دست از اشعار از مترجمان ایرانی آشنا با فرهنگ ایرانی و روحيات عرفانیو دینی شاعر بهره گرفته شود تا انتقال مفاهيم اندالیة گره خورده با فرهنگ این سرزمين با
كمترین خياهاي داللتی به مخاطب غيرایرانی انتقال یابد.
 مترجم هر دیوان باید قبد از اقدام به امر ترجمه با ميالعه دقيق و كلی دیوان ،تصهههویريجامع و مبسهههوط از اف ار ،نگرش ،دغدغهها و آمال شهههاعر را بهدسهههت آورد تا ميزان تأثير
تف رات فردي و ذهنيات خویش در ترجمة الفاظ و مصهههيلحات وارد در ابيات به كمترین
ميزان خود برسد.
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Abstract
Analysis and investigation of translation quality have long been taken into
consideration. Various methods have been proposed by theorists and linguists
to critique the translation of texts from Arabic into Persian and vice versa. One
of the methods presented in the field of translation criticism is Vinay and
Darbelnet’s model. This article raises two questions: How is the translation of
Adel Abdel Moneim Suleim evaluated based on the Vinay and Darbelnet
model, and which of the components of Vinay and Darbelnet is most used in
the translation? In this research, using a descriptive-analytical method, a part
of Adel Abdel Moneim Suleim's Arabic translation of Jalal Al-Ahmad's
School Principal novel is examined based on the Vinay and Darbelnet model,
and the quality and method of interpretation of this novel are evaluated by the
translator. The result shows that the translator paid more attention to the
elements of the target language in translating the selected samples. Also, in
some cases, the translator ignores the transmission of the message and content
of the original language to the target language and relies on direct and lexical
translation, which may be due to the translator's insufficient knowledge of
some cultural components and the basic foundations of the source language.

Keywords: School Principal Novel, Vinay and Darbelnet Model, Adel
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مقاله پژوهشی

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

نقد ترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از رمان «مدیر مدرسه»
در پرتوی نظریة وینه و داربلینه
علياکبر

نورسیده *

کارشناسی ارشد مترجمی عربی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

چکيده
تحليد و بررسی كيفيت ترجمه از دیرباز مورد توجه بوده است .براي نقد ترجمة متون از عربی به فارسی و
برع س شيوههاي مختلفی از سوي نظریهپردازان و زبانشناسان ميرح شده است .ی ی از روشهاي ارائه
شده در حوزد نقد ترجمه ،مدل وینه و داربلينه است .در این جستار بهدنبال ارزیابی اگونگی ترجمة عادل
عبدالمنعم سویلم براساس مدل وینه و داربلينه بودیم و این ه كدامیک از مؤلفههاي این نظریه در این ترجمه
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مقدمه
ناقدان ترجمه به طور كلی به دو دستة مبدأگرا و مقصدگرا تقسيم میشوند .مبدأگرایان
برخالف مقصدگرایان با اعتقاد سخت به مبحث تعادل و برابري صددرصدي ،مترجم را ملزم
به پدید آوردن متنی برابر و یا هر اه شبيهتر با متن مبدأ از جهت ساختار ،محتوا و سبک
كردهاند ،اما مقصدگرایان با رها كردن عناصر و مؤلفههاي زبان مبدأ به دنبال انتقال پيام و
ارائه یک ترجمة متناسب با عناصر و مؤلفههاي زبان مقصد هستند.
از دهة  ،1950روی رد زبانشناختی متفاوتی جهت تحليد ترجمه ظهور كرد كه فهرست
یا دستهبنديهاي مفصلی براي طبقهبندي فرآیند ترجمه ارائه دادهاند (ماندي.)1389 ،1
دستهبندي وینه و داربلينه 2درخصود ترجمه ،مربوط به دهة  50قرن بيستم است كه یک
مدل كالسيک بوده و تأثير بسيار گستردهاي داشته است (همان) .با معرفی پهنههاي نوین
زبانشناسی در آغاز قرن بيستم ميالدي ،كمكم توصيف زبانهاي گوناگون بر پایة معيارهاي
علمی و بیطرفانه مورد توجه قرارگرفت و ترجمهپژوهان سعی كردند از یافتههاي ميالعات
زبانشناسی در ترجمه بهره گيرند.
نظریههاي ترجمه به گونة ویژهاي به ارزیابی رابية دو سویه ميان زبانها میپردازد و به
همين دليد ،شاخهاي از زبانشناسی تيبيقی بهشمار میآید .از این منظر ،تمایز مقایسة
همزمانی و درونزبانی ،اعتباري ندارد .تعادل ترجمهاي ميان زبانها یا لهجههایی مشتمد بر
«خویشاوند» یا «غيرخویشاوند» و با هر نوع رابية متقابد زمانی ،م انی ،اجتماعی و غير از آن
برقرار میشود و فرآیند ترجمه به انجام میرسد.
نظریة وینه و داربلينه درخصود ترجمه بر پایة پژوهشهاي مقابلهاي ،نگارش شده است.
وینه و داربلينه در كتاب خود از دیدگاهی توصيفی ،ت نيکهاي گوناگون را كه در اختيار
مترجم است ،معرفی كرده و نشان دادهاند كه واحد ترجمه ،واژه نيست .در واقع به باور آنها،
ترجمه فرآیندي پيچيده است كه در انجام آن ،مترجم ناخودآگاه ت نيکهاي گوناگونی
بهكار میگيرد .آنها به طور كلی دو روش مستقيم و غيرمستقيم براي ترجمه برمیشمارند
كه مشتمد بر سه ت نيک «قرضگيري ،گرتهبرداري و ترجمة تحتاللفظی» و دومی شامد
اهار ت نيک «تغيير بيان ،جابهجایی ،تعادل و همانندسازي» است.
1- Munday, J.
2-Vinay, J.P. Darbelnet, J.
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در این مقاله با استفاده از الگوي وینه و داربلينه به بررسی نمونههاي انتخابی از بخشی از
ترجمة عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه اثر جالل آلاحمد پرداخته شده است .دليد
انتخاب این رمان ،ادبی بودن و شگردهاي روایی و مفاهيم و بنمایههاي آن است .همچنين
این رمان به دليد شناخت جایگاهی كه جالل آلاحمد در ادبيات داستانی عرب به دست
آورده است ،اهميت ویژهاي دارد.
رمان مدیر مدرسه اثر جالل آل احمد توسط عادل عبدالمنعم سویلم ،استادیار بخش
زبانها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره در سال  2001به زبان عربی ترجمه
شده است .شخصيت اصلی این داستان فردي است كه در آموزشوپرورش تمام شغدها را
كنار میزند و بعد از اند سال مربیگري ،مدیریت مدرسهاي در روستا را به عهده میگيرد
به خيال این ه كمی از سنگينی بار مسئوليتش كاسته و دغدغهاش كمتر میشود.
از آنجا كه بخشها ي مختلف ترجمه از سيح كيفی ی سانی برخوردار بود به منظور
حصول نتایج دقيق تر به نقد و ارزیابی بخشی از ترجمه بسنده شده است تا به صورت
ميلوبتري كار مورد ارزیابی قرار گيرد.

 .1پيشينۀ پژوهش
آهنگرنژاد ( )1396در مقالة «بررسی تيبيقی ترجمه «أصداء السیر الذاتیۀ» نجيب محفوظ (با
تأكيد بر نظریه وینه و داربلينه)» به نقد و بررسی بخشی از ترجمة كتاب نامبرده اثر نجيب
محفوظ پرداخته و به برخی از لغزشهاي مترجم در ترجمة تعابير و اصيالحات اشاره دارد.
طاهري و دیگران ( )1397در مقالة «واكاوي ترجمة گرمارودي از نامة امام علی(ع) به
مالکاشتر بر پایة راه ارهاي هفتگانه وینه و داربلينه» نامة حضرت علی (ع) به مالک اشتر
را براساس روش وینه و داربلينه مورد بررسی قرار داده است و نتيجة آن نشان میدهد
گرمارودي از بين روشهاي هفتگانه وینه وداربلينه از روشهاي ترجمة مستقيم كمتر بهره
جسته است.
نيازي و دیگران ( )1398در مقالة «واكاوي بخشی از ترجمة رمان «الشحاذ» براساس
الگوي نظري وینه و داربلينه» با در نظر گرفتن ت نيکهاي ميرح شده در روش وینه و داربلينه
به استخراج نمونههاي تيبيقی از ترجمة كتاب «الشحاذ» نجيب محفوظ كه توسط دهقانی با
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نام «گدا» ترجمه شده است ،پرداختهاند تا در نهایت جمعبندياي از ت نيکهاي بهكار گرفته
شده در این ترجمه را ارائه دهند.
حيدري ( )1398در مقالة «تغيير بيان و فاخرگویی در ترجمه از فارسی به عربی براساس
نظریة وینه و داربلينه» به بررسی روش تغيير بيان در ترجمة فارسی به عربی براساس الگوي
وینه و داربلينه پرداخته است و به ضرورت پایبندي به ساختارهاي زبان مبدأ و انتقال پيام در
متن مقصد توسط مترجم اشاره دارد.
شهبازي و پارساییپور ( )1399در مقالة «بررسی تعریب داستان «شاه و كنيزك» مثنوي با
ت يه بر الگوي وینه و داربلينه (موردپژوهی :مقایسة ترجمة منظوم هاشمی و جواهري)»
داستان «شاه و كنيزك» را با ت يه بر هفت راهبرد ترجمة وینه» و داربلينه مورد ارزیابی قرار
داده است و نتایج آن نشان میدهد كه تعریب جواهري به دليد بهرهگيري پربسامد از
الگوهاي ترجمة مستقيم و به طور ویژه ترجمة لغوي به متن مبدأ نزدیکتر است.
با توجه به این ه تاكنون تعداد بسيار كمی از رمانها و داستانهاي فارسی ترجمه شده
به زبان عربی براساس الگوي وینه و داربلينه مورد تحليد و بررسی قرار گرفته است؛
بنابراین ،نگارش این مقاله با انتخاب ترجمة عربی از رمان «مدیر مدرسه» و با بهرهگيري از
الگوي بيان شده ،بيانگر اهميت به كارگيري انواع مدلها و روشهاي ترجمه خصوصاً مدل
وینه و داربلينه است.

 .2پرسشها و فرضيههاي پژوهش
پژوهش حاضر به دنبال دستيابی به پاسخ براي دو پرسش زیر است:
 براساس مدل وینه و داربلينه ترجمة عادل عبدالمنعم سویلم اگونه ارزیابی میشود؟ كدامیک از هفت مؤلفه وینه و داربلينه در ترجمه مورد ميالعه بيشتر كاربرد دارد؟در راستاي دو پرسش بيان شده ،دو فرضيه نيز ميرح شده است كه عبارتند از:
 به نظر میرسد ترجمة مدنظر بيشتر با ذوق و روی رد شخصی مترجم به انجام رسيده استكه این امر نيازمند بررسی بيشتر براساس مدل مورد ميالعه در این مقاله است.
 از ظاهر ترجمه انين برمیآید كه روشهایی اون قرضگيري بيشتر در این ترجمه استفادهشده است.
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 .3ضرورت و اهميت پژوهش
با توجه به اهميت نقد ترجمه و نياز مترجمان و ادیبان در این جستار تالش شده تا با استفاده
از الگوي ارزیابی وینه و داربلينه بخشی از تعریب عادل عبدالمنعم از رمان مدیر مدرسه
بررسی و تحليد و ميزان تأثير بهكارگيري این عناصر و مؤلفهها در انتقال پيام و محتواي متن
اصلی به متن مقصد مورد ارزیابی قرار گيرد .انين موضوعی میتواند مترجمان را با الگوها
و مدلهاي ترجمه آشنا كرده و زمينة ارائه ترجمههاي مناسب را فراهم كند .نمونههاي
انتخابی از متن ترجمة عربی عادل عبدالمنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه به دليد دارا بودن
قابليت بررسی و تيبيق مؤلفههاي ترجمه وینه و داربلينه روي آنها و نيز االش برانگيز بودن،
برگزیده شدهاند.
در این جستار با بهكارگيري روش توصيفی -تحليلی و با استفاده از شيود آمارگيري،
بخشی از ترجمة بيان شده از رمان مدیر مدرسه مورد نقد و بررسی قرار میگيرد .بدین
صورت كه ابتدا مثالهاي انتخاب شده از ترجمه با عناصر و مؤلفههاي وینه و داربلينه ميابقت
داده شده ،سپس كيفيت آنها مورد ارزیابی قرار میگيرد و در پایان ميزان بهكارگيري این
عناصر در ترجمه،آمارگيري و به صورت نمودار نشان داده میشود.

 .4معرفي رمان مدیر مدرسه و ترجمۀ عربي آن
جالل آلاحمد ،نویسنده و مترجم معروف و شهير ایرانی ،رمان مدیر مدرسه را با نثري ساده
و عاميانه به عنوان اولين رمان صاحب سبک خود نگاشت .این رمان كه حاصد تجربة شخصی
جالل آلاحمد در سالها تدریس او به عنوان معلم است ،بازگوكنندد فضاي آموزشی
كشورمان در زمان نویسنده است .مدیر مدرسه ،نمایندد معلمان و مدیران و فرهنگيانی است
كه سالها با زحمت و كوشش فراوان ،سعی در آموزش سواد و علم به شاگردان بهت زدد
كالسشان دارند .آل احمد این كتاب را كه به عنوان اولين رمان صاحب سبک و متفاوت
خود به رشتة تحریر درآورده به ش لی متفاوتتر از سایر نوشتههایش به بررسی نابسامانیها
و ناشنيدههاي محيط آموزشی كشور میپردازد .در واقع آلاحمد همچون یک جراح
زبردست و آگاه ،دست بر نقية جراحت فضاي حاكم بر محيط آموزشی مینهد و سعی دارد
آن را درمان كند .مدیر مدرسه نه تنها حرف دل بسياري از فرهنگيان جامعه است ،بل ه
نشاندهندد بسياري از كمبودها و كاستیهایی است كه سالها گریبانگير معلمان و دانش
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آموزان بوده است .این رمان در سال  2001توسط عادل عبدالمنعم سویلم ،استادیار بخش
زبانها و ادبيات شرقی در دانشگاه عين الشمس قاهره به زبان عربی ترجمه شده است.

 .5مدل ارزیابي وینه و داربلينه در ترجمه
وینه و داربلينه تحليد سبک شناختی تيبيقی ميان زبان فرانسه و زبان انگليسی را انجام دادند.
آنها متون را در دو زبان بررسی كرده و به تفاوت ميان زبانها توجه كرده ،راهبردهاي
متفاوت ترجمه و روندها را شناسایی كردند .كتاب سبکشناسی تيبيقی فرانسه و انگليسی
آنها ( )1958صرفاً براساس زبان فرانسه و انگليسی است با این حال تأثير آن بسيار گستردهتر
بوده است (ماندي .)1389 ،وینه و داربلينه با كاربرد بسيار قرضگيري ،گرتهبرداري،
جابه جایی ،تعادل و تغيير بيان و همچنين براساس ساختار زبان فرانسوي ،روشهاي ترجمه
خود را بنا نهادند .آنها در نظریة خود از پایاننامة جورج پانتون 1كه در سال  1954نوشته
شده ،استفاده میكنند .در آن پایان نامه ،جابهجایی ی ی از اصول مهم در ترجمه به حساب
میآید .این دو به روشنی بيان میكنند كه اصيالح تغيير بيان را از پژوهشگري به نام پانتون
گرفتهاند .بنابراین ،آنها زبانشناسانی هستند كه به دليد برنامههاي كاربردي خود و ضرورت
آموزش مترجمان و توسعة ميالعات ترجمه به دقت زبانها را مورد بررسی قرار دادند (نيازي
و دیگران.)1398 ،
دو راهبرد كلی ترجمة تعيين شده توسط وینه و داربلينه عبارت است از ترجمة مستقيم و
ترجمه غيرمستقيم ،كه به تقسيمبندي تحتاللفظی در مقابد آزاد برمیگردد .استفاده از
روشهاي متناسب با تركيب عناصر زبان مبدأ را ترجمة مستقيم و استفاده از روشهاي
متناسب با عناصر یا فرهنگ زبان مقصد را ترجمة غيرمستقيم میگویند (همان) .اگر ترجمه
به زبان مبدأ نزدیک باشد ،مترجم الگوي زبان مقصد را رها كرده و برع س؛ یعنی اگر در
ترجمه معيارهاي ضمنی (غيرمستقيم) مورد استفاده قرار گيرد در این صورت ترجمه به زبان
مقصد نزدیک شده است .در مقایسه دو ت نيک مستقيم و غيرمستقيم ،وینه و داربلينه بر
روشهاي ترجمة مستقيم مانند ترجمة لغوي بسيار تأكيد دارند و راه ار آن را ترجيح
میدهند (شهبازي و پارسایی پور.)1399 ،

1- Panton, J.
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ترجمه از نظر وینه و داربلينه به صورت هفت مؤلفه «قرض گرفتن ،گرتهبرداري ،ترجمة
تحتاللفظی ،تغيير مقوله ،تغيير معنایی ،معادلیابی و تيبيق» تعریف میشود (ماندي.)1389 ،
هر كدام از این مؤلفههاي تعریف خاد خود را دارد كه در ادامه بيان میشود.
1

 .1-5قرض گرفتن

قرض گرفتن یا وام گيري واژگانی ی ی از ابزارهاي مورد استفاده در ترجمه است .از نگاه
وینه و داربلينه این ت نيک سادهترین روشهاي ترجمه است كه اغلب از انگيزد نياز سراشمه
یافته و ارتباط برونزبانی را پدیدار میسازد و موجبات غناي زبان میشود .این فرآیند ،زمانی
روي میدهد كه یک واژه یا اصيالح عيناً و بیهيچ تغييري از زبان مبدأ به زبان مقصد ترجمه
و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،در اصيالح زبانی از این
پدیده اغلب با عنوان واژگان دخيد یاد میشود كه پس از مدتی این واژگان در فهرست
صحيح یا عاميانه بيان میشود .بنابراین ،هنگامی كه زبان مبدأ در قالب واژه یا گروه واژگانی،
واقعيت مادي یا انتزاعی را ارائه میكند در زبان مقصد وجود ندارد و اشمپوشی از آن
روشی مناسب در ترجمه است كه نتيجه به صورت وامگيري درمیآید .البته شرط آن است
كه استعمال واژد مزبور در زبان مقصد تعميم یابد (نيازي و قاسمیاصد.)1397 ،
قرضگيري معموالً در دو وضعيت بهكار میرود -1 :در زبان مقصد ،معادلی براي اشاره
به شیء یا مفهوم مبدأ وجود ندارد؛ مانند قبله ،حج ،تيمم و  -2در زبان مقصد ،معادلی نزدیک
2
وجود دارد ،اما مترجم ماید است رنگ و بوي خارجی به ترجمه خود بدهد .مانند -1 :وضو
و  -2خمس.3
دالید عمدد قرضگيري ،ورود پدیدهاي صنعتی و روابط سياسی و اقتصادي و فرهنگی،
ورود افراد تحصيل رده از خارج ،عوامد جغرافياي و تابوها و برخوردهاي نظامی است (عزیز
محمدي.)1382 ،
بررسی روش قرضگيري در نمونههاي انتخابی از تعریب رمان مدیر مدرسه:

1. Borrowing
2- Ablution
3- The Fifth
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آلاحمد (« :)1384من از این ليسانسههاي پر افاده نمیخواهم»
عبدالمنعم (« :)2001فأنا ال أرى فائد ً تُذکَرُ فی هوالءِ الحاصلینَ علَى اللِّسیانسِ»
آلاحمد (« :)1384صورت استخوانی و ریش از ته تراشيده و یقه بلند آهار»
عبدالمنعم (« :)2001ذواجۀٌ منحوتۀٌ و ذقنٌ حلیقٌ بشکلٍ جیّدٍ و یاقۀُ قمیصٍ عالیۀٌ منشا ٌ»
آلاحمد (« :)1384جاكت و كروات زرد و پهن داشت»
عبدالمنعم (« :)2001یرتدی جاکتَ ورابطۀَ عنقٍ صفراءَ عریضۀً»
گاهی یک واژه به دالید مختلف از زبانی به زبان دیگر وارد شده و مورد استفاده قرار
میگيرد .این روی رد باید تا زمانی باشد كه براي آن واژه در زبان مقصد معادل و برابرنهادي
مناسب و معين وجود نداشته باشد .انانچه در نمونههاي ارائه شده مالحظه میشود ،عادل
عبدالمنعم سویلم واژگانی اون «ليسانس ،یقه و جاكت» را با روی رد قرضگيري به زبان
عربی ترجمه كرده است .مترجم با وارد كردن عين این واژگان از زبان مبدأ به زبان مقصد
(زبان عربی) نسبت به بافت فرهنگی زبان مبدأ پایبند بوده است.
گاهی مواقع قرضگيري معادل برخی واژگان در دو زبان مرسوم بوده و استفاده از آن
كاربرد دارد .بدین صورت اگر ترجمة فارسی این نمونهها از عربی به فارسی مورد بررسی
قرار میگرفت عين همان واژگان در زبان فارسی نيز قرضگيري میشد .این دیدگاه تا زمانی
است كه نتوان براي واژد مدنظر در زبان مقصد برابرنهاد تعریف شده انتخاب كرد .بنابراین،
بهكارگيري روش قرضگيري با توجه به عناصر و مؤلفههاي فرهنگی هر دو زبان میتواند به
عنوان مسير ارتباطی ميان متن مقصد با متن مبدأ باشد .اما گاهی مترجم فارسی یا عربزبان
میتواند این مسير ارتباطی را درهم ش سته به جاي افتادن در ورطه قرضگيري از
عربینویسی یا سرهنویسی استفاده كند (اسماعيلیطاهري و دیگران.)1396 ،
عادل عبدالمعنم میتوانست براي واژگانی نظير ليسانس ،یقه و جاكت به ترتيب از سه
واژد «شهاد اإلجاز و یاقۀ وستر » در ترجمة خود استفاده كند تا كمتر داار قرضگرفتگی
شود (معروف .)1385 ،بنابراین ،میتوان گفت در نمونههاي بيان شده ،استفاده از روش
قرضگيري مناسب نيست ،اراكه براي هر كدام از واژگان دخيد از زبان مبدأ به زبان مقصد
برابرنهاد و جایگزینی وجود دارد كه میتواند مترجم را از بهكارگيري قرضگيري در ترجمه
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بینياز كرده و ترجمة وي را به یک ترجمة روان و شيوا تبدید كند .قرضگيريهاي انجام
شده از سوي مترجم به دليد اشتراكات زبانی رایج ميان دو زبان فارسی و عربی صورت
پذیرفته است.
گاهی مترجم ناگزیر است در ترجمة خود از روش قرضگيري استفاده كند كه این
موضوع به ترجمة او از لحاظ معنایی ليمه نمیزند ،اراكه واژگان قرض گرفته شده از یک
زبان با زبان دیگر در بسياري از مواقع اشتراك دارند (اسماعيلیطاهري و دیگران،)1396 ،
اما بهتر است مترجم هنگام ترجمة یک متن اه به زبان فارسی اه به زبان عربی از نهایت
ظرفيت آن واژه و معادلهایی كه براي آن وجود دارد ،استفاده كند تا ترجمهاش دلنشين و
زیبا به نظر آید.
1

 .2 -5گرتهبرداري

گرته برداري بخش دیگري است كه در الگوي وینه و داربلينه در دو گروه واژگانی و
ساختاري ارزیابی میشود .گرتهبرداري عبارت است از ترجمة اجزا یا واژههایی كه یک
تركيب یا اصيالح یا حتی جملهاي را در زبان بيگانه تش يد میدهند؛ مانند« :او به مذهب
امام مالک میرفت» كه ترجمة جزء به جزء این عبارت عربی به صورت «کان یذهب مذهب
اإلمام مالک» است (نيازي و دیگران .)1398 ،در این ترجمه ،گفته یا ساخت زبان مبدأ با
ترجمة تحتاللفظی منتقد میشود.
نوعی دیگر از گرتهبرداري وجود دارد كه در آن عبارت بيگانه با حفظ ترتيب اجزاي
خود وارد زبان وامگيرنده میشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میشود .آذرنوش بر این
باور است «كه گرتهبرداري از قرن پنجم هجري مابين مترجمها و نویسندههاي ایران بسيار
رواج یافت .این در حالی است هر اه جلوتر میرویم تعداد گرتهها بيشتر میشود»
(آذرنوش.)1388 ،
پدیده گرتهبرداري در واقع حد واسط ابداع و وامگيري زبانی است كه در آن اجزاي
متش د یک تركيب جدا از اجزاي تركيب خارجی ترجمه شده و در كنار ی دیگر قرار
میگيرد .براي نمونه واژد «شستوشوي مغزي» ترجمة عينی « »Brain Washingانگليسی
است (نجفی.)1381 ،
1. Loantranslation
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تفاوت گرتهبرداري با قرضگيري در ش د و ساختار زبان مبدأ و مقصد است؛ واژگان
و عبارات در قرضگيري شبيه ی دیگر است ،اما در گرتهبرداري اینگونه نيست .میتوان
صدها پاره گفته و تركيب فارسی را یافت كه از تركيب واژههاي عربی گرتهبرداري شدهاند.
احتمال دارد ،تركيبهاي «اي كاش ،وگرنه ،بنابراین ،ش ایت برداشتن و موارد مشابه» به
ترتيب از پاره گفتههاي عربی «یا لَیتَ ،وإالّ ،بناءً على هذا ،رفعُ الشّکوى» تقليد شده باشد .به
باور وینه و داربلينه هم قرضگيري و هم گرتهبرداري اغلب به صورت كامد در زبان مقصد
تلفيق میشوند هراند گاهی با برخی تغييرات معنایی روبهرو هستند كه این امر میتواند آنها
را به واژههاي همریشه غيرواقعی تبدید كند (نيازي و دیگران)1398 ،؛ مانند -1 :آسمان
خراش Sky Scraper :و  -2هنر براي هنر.Art For Art :
در این بخش عنصر گرتهبرداري در عبارات و واژگان انتخابی از ترجمة عادل عبدالمنعم
مورد ارزیابی قرار میگيرند:
آلاحمد (« :)1384ناظم جوان رشيدي بودكه با صداي بلند حرف میزد»
عبدالمنعم (« :)2001کان سکرتیرُ المدرسۀِ شاباً یافعاً یتحدّثُ بصوتٍ عالٍ»
آلاحمد (« :)1384قرار شد من سر صف نيقی ب نم»
عبدالمنعم (« :)2001وَأخبَرنی أنّه مِن األفضلِ أَن أُلقِی کلمۀً أمامَ الطّابورِ»
آلاحمد (« :)1384جوان ی بود برپانتين زده با شلوار پااه تنگ»
عبدالمنعم (« :)2001کان شاباً یصفِّفُ شعرَهُ بالکریمِ یَرتدِی بنطاالً ضیقَ األرجُلِ»
ی ی از روشهاي گرتهبرداري آن است كه در آن ،عبارت یا واژد بيگانه با حفظ ترتيب
اجزاي خود وارد زبان وامگيرنده میشود و به صورت لفظ به لفظ ترجمه میشود .وینه و
داربلينه گرتهبرداري و وامگيري را نوعی از همریشههاي كاذب میدانند كه تنها تفاوت این
دو روش در انتقال ساختار زبان مبدأ است كه تنها در روش گرتهبرداري رخ میدهد (وینه و
داربلينه.)1995 ،
در مثالهاي اخير ،مترجم براي برگردان واژگان فارسی «ناظم مدرسه ،صف و شلوار» از
برابر نهاد و معادلی برگرفته از بيگانه ،گرتهبرداري كرده است؛ به این صورت كه واژه
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«س رتير» یک واژه انگليسی به معناي منشی ،مدیر ،ناظم و ...است كه به عنوان معادل براي
ناظم مدرسه در ترجمة عادل عبدالمنعم استفاده شده است .واژه «طابور» نيز یک واژد تركی
است كه از این زبان وارد زبان عربی شده و مترجم براي ترجمة واژه صف از كلمة «طابور»
در زبان مقصد گرتهبرداري كرده است .واژه «بنيال» یا «بنيلون» نيز یک واژد ایتاليایی است
كه عربها آنرا از زبان انگليسی نقد كرده و سپس وارد این زبان شده است .به عبارت
دیگر ،میتوان گفت عادل عبدالمعنم براي ترجمة واژه شلوار در زبان عربی از واژد «بنيال»
گرتهبرداري كرده است .مترجم میتوانست از واژگانی كه در زبان مقصد برابرنهادهاي عربی
دارند ،استفاده كند؛ مانند« :ناظم المدرسۀ و الصف» (غفرانی و شيرازي .)1389 ،استفاده از
برابرنهاد «السلوار» براي واژد شلوار در فارسی موجب قرضگرفتگی میشد كه بهرهگيري
مترجم از دیگر واژد غيرعربی؛ یعنی «بنيال» همان رویه را متبلور میسازد .این واژگان،
واژگان وام گرفته شده نيز محسوب میشوند با این تفاوت كه ساختار ظاهري آنها با ساختار
ظاهري واژگان زبان مبدأ متفاوت است و شبيه ی دیگر نيستند (نيازي و دیگران)1398 ،؛
یعنی در روش قرضگيري واژگان هر دو زبان از لحاظ ش لی و ساختاري شبيه یکدیگر
بوده و تنها مم ن است از لحاظ آهنگ كالم با هم تفاوت داشته باشند .انااه مالحظه
میشود مترجم از ساختار دستوري و مؤلفههاي واژگانی زبان مقصد اشمپوشی كرده است
و از تركيبهاي بيگانه در ترجمة خود استفاده كرده است.
از نگاه وینه و داربلينه ،هر دو روش قرضگيري و گرتهبرداري با گذر زمان اغلب در
زبان مقصد ادغام شده و به بخشی از عناصر مرسوم آن تبدید میشود .گاه هر دو پدیده با
تغييرات معنایی در زبان مقصد روبهرو میشود كه میتواند آن را به واژههاي همریشه كاذب
بدل كند (ماندي.)1394 ،
1

 .3-5ترجمۀ لفظ به لفظ

ی ی دیگر از روشهاي وینه و داربلينه ،ترجمة لفظ به لفظ یا ترجمة لغوي است .در این
روش اجزاي متن اصلی به لحاظ نحوي و معنایی عيناً در زبان مقصد ت رار میشوند .در این
قسمت كار با ترجمة لفظ به لفظ آغاز میشود؛ هراند بنا به مقتضيات و ساخت تركيبی زبان
مقصد نوعی تعادل صوري ميان اجزا دیده میشود (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،به اعتقاد
1. Literaltranslation

نورسیده و سلمانيحقیقي | 283

وینه و داربلينه اینگونه از ترجمه از برترین شيوههاي ترجمه است و تا زمانی كه نتيجهاي
رضایتبخش به همراه داشته باشد ،میتواند مورد استفاده قرار گيرد ،اما آنگاه كه شيود
لغوي به پيامی بیمعنا یا نامناسب از نظر ساختاري منجر شود ،پرهيز از آن ضروري است .این
مسأله به طور خاد در زمينة ترجمة صنایع بالغی دیده میشود و با وجود گذشت اند دهه
از ترجمههاي مثنوي ،كماكان ترجمة تحتاللفظی از پرطرفدارترین روشها در ميان
مترجمان بوده است (همان).
در ترجمة تحت اللفظی باید پایة الزمات ساختی ،فرازبانی و معنا حفظ شود .در این
صورت استفاده از آن مانعی ندارد .مترجم میتواند ترجمة تحتاللفظی را با توجه به دالید
دستوري ،نحوي یا كاربرد شناختی ،غيرقابد پذیرش بداند .در ترجمة تحتاللفظی نيز مترجم
واژهها را با ی دیگر جایگزین میكند ،اما نتيجه كار به خاطر ساختارهاي متفاوت دو زبان
مبدأ و مقصد مم ن است معنایی متفاوت با زبان اصلی را در زبان مقصد به وجود آورد
(معصوم و هم اران.)1389 ،
وینه و داربلينه معتقدند «ترجمه بين دو زبان همخانواده و همفرهنگ بسيار كاربرد دارد
و آن را در ارائة ترجمة مناسب میدانند ،مگر موقعيتهایی كه ترجمة لفظ به لفظ معناي
دیگر به دست دهد و یا این ه معنایی نداشته باشد و به دالید ساختاري نامم ن باشد و با
سيح زبان مقصد متفاوت باشد» (وینه و داربلينه.)1995 ،
باتوجه به این ه زبانهاي شرقی و غربی مانند عربی و انگليسی اغلب همخانواده و
همفرهنگ نيستند ،احتمال دارد بهكارگيري این ت نيک در موردآنها به نتایج قابد قبولی
منتج نشود (نيازي و دیگران .)1398 ،براي نمونه:
- Let's Suppose That You are in Position of a Parent.

 ا جازه بدهيد فرض كنيم كه شما در موقعيت یک پدر یا مادر هستيد (به جاي فرض كنيدكه شما پدر یا مادر هستيد /خودتان را جاي پدر یا مادر بگذارید) (همان).
آل احمد (« :)1384دیدم دارم خر میشوم»
عبدالمنعم (« :)2001رأیتُ فی نفسی أوشَکتُ أَن أتَحوَّلَ إلى حِمارٍ»
آل احمد (« :)1384به خير گذشت»
عبدالمنعم («:)2001مرَّ الموقفُ بخَیرٍ وَسَالمٍ»
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آل احمد (« :)1384او دندانهاي مرا شمرده بود»
عبدالمنعم (« :)2001فقد أَحصَى أَسنانِی بِالفِعلِ»
ترجمة تحتاللفظی تا زمانی كاربرد دارد كه به بافت و معناي متن مبدأ آسيب وارد ن ند.
در ب سياري از موارد ،تعابير اصيالحی را باید با توجه به در نظر گرفتن عناصر فرهنگی و
ااراوبهاي زبانی تعيين شده زبان مبدأ و مقصد ترجمه كرد .ترجمة تحتاللفظی برخالف
وامگيري در سيح جمله و تركيب رخ میدهد به صورتی كه اگر ترجمة تحتاللفظی ارائه
شده با فرهنگ و معيارهاي زبان مقصد برابر و نزدیک باشد به عنوان یک ت نيک مثبت مورد
استفاده قرار میگيرد ،اما اگر این نوع ترجمه در انتقال معنا و پيام از زبان مبدأ به زبان مقصد
خلد ایجاد كند و یا با ااراوبها و عناصر فرهنگ زبانی دو زبان مغایر باشد بهكارگيري
آن باعث برهم خوردن انسجام ترجمه و از بين رفتن معنا و مفهوم موردنظر میشود .اناناه
مالحظه می شود ،مترجم واژگان و تعابير اصيالحی موجود در زبان فارسی را به صورت
تحت اللفظی به زبان عربی انتقال داده است و نسبت به معناي ضمنی و عناصر فرهنگی زبان
مبدأ پایبند نبوده است .مترجم براي ترجمة واژگان و تعابير اصيالحی باید به دستور زبان،
واژگان ،معانی گوناگون آنها ،ریزهكاريهاي زبان ،اصيالحات ،فرهنگ ،آداب و رسوم
و اوضاع جغرافيایی ،اجتماعی و به ویژه ادبيات ،تاریخ و روحيات مردم زبان مبدأ آشنا باشد
(مجيدي و قشالقی.)1391 ،
براي هركدام از واژگان و تعابير اصيالحی موجود در نمونههاي فوق برابرنهاد و
معادل هاي مناسب و معينی وجود دارد كه مترجم بدون در نظر گرفتن مؤلفههاي زبانی و
ساختاري در هر دو زبان ،اقدام به ترجمه آنها به صورت تحتاللفظی كرده است .در مثال
نخست عبارت اصيالحی «خر شدن» در زبان فارسی كنایه از گول خوردن است كه این
معادل آن به زبان عربی صحيح نيست؛ اراكه عربزبان نمیتواند پيام و معناي درست را از
متن اصلی برداشت كند .معادل مناسب براي عبارت اصيالحی «خر شدن» در زبان عربی «ال
تکن بسیطاً أو حصیفاً» است» (نجفی و ميراحمدي .)1395 ،مترجم واژه «دیدم» را نيز كه در
این عبارت معناي ثانوي یعنی «احساس كردن» دارد به صورت لفظی و دیدن بصري ترجمه
كرده است .به طور كلی برابرنهاد و معادل مناسب براي عبارت اصيالحی بيان شده در زبان
مقصد «شَعَرتُ بأنّی صِرتُ حصیفاً (بسیطا)» است .در دومين مثال ،مترجم تالش كرده تا
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عبارت «به خير گذشتن» را به صورتی ترجمه كند كه هم به زبان مبدأ نزدیک باشد و هم به
زبان مقصد ،اراكه این عبارت در زبان مقصد «به صورت مَرَّ بِخَیرٍ أَو مَرَّ بِسَالمٍ» (همان)
كاربرد داشته و در انتقال پيام و معناي آن در زبان مقصد خللی وارد نمیشود .در مثال سوم،
اصيالح دندان كسی را شمردن در زبان فارسی به معناي دست كسی را خواندن یا كسی را
به خوبی شناختن است كه معادل آن در زبان عربی «عَرفَهُ کمالَ المَعرِفَۀِ أَو فَهمَ ما فِی خَلدِهِ»
است (همان) .اما مترجم این اصيالح را به صورت لفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است
بدون این ه به معناي آن در زبان مبدأ از لحاظ فرهنگی و زبانی توجه داشته باشد.
ترجمههاي لفظی ارائه شده از سوي مترجم براي نمونههاي ارائه شده باعث عدم انتقال
معناي اصلی از زبان مبدأ به زبان مقصد شده است ،اراكه ترجمة لفظی از واژگان و تعابير
اصيالحی باعث انتقال پيامی بیمعنا و نامناسب میشود و مترجم باید در ترجمة واژگان و تعابير
اصيالحی از برابر نهادي استفاده كند كه با ااراوبهاي زبانی و مؤلفههاي فرهنگی زبان مبدأ
برابر باشد تا بتواند معناي آنرا به درستی انتقال دهد .به عبارت دیگر ،مترجم هم باید به
ساختارهاي زبان مبدأ و مقصد تسلط داشته باشد و هم در جایگزین ساختن معادلهاي متناظر
براي آنها ارزش و نقش ارتباطی آنها را مدنظر قرار دهد؛ زیرا اگر انين كاري انجام نشود،
باعث میشود متن ترجمه به اصيالح بوي زبان مبدأ داشته باشد (مجيدي و قشالقی.)1391 ،
با توجه به معادلهاي لفظی و نادرست مترجم براي دو اصيالح «رأیتُ نفسی أن أتحوّلَ
إلی حمارٍ و أحصی أسنانه» معناي كاربردي و اصلی این دو اصيالح در زبان مقصد دریافت
نمیشود ،اراكه مترجم در انتقال محتوا و الیههاي معنایی این دو اصيالح ناموفق بوده است
و این امر به دليد استفاده از روش ترجمة تحتاللفظی است و عدم توجه به نقشهاي ارتباطی
دو زبان باعث برهم خوردن شيوایی و رسایی كالم شده است.
1

 .4-5تغيير مقوله (جابهجایي)

در الگوي وینه و داربلينه ،سه مؤلفة ترجمة مستقيم كه به آنها اشاره شد ،پاسخگوي ارزیابی
كامد ترجمه نيست .از این جهت ،ترجمه درسيح باالتري؛ یعنی مؤلفههاي ترجمه غيرمستقيم
مورد بررسی قرار میگيرد .فرآیند تغيير مقوله یا جابهجایی یا تغيير صورت به معناي تغيير
عناصر متن مبدأ در متن مقصد است (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،جابهجایی میتواند
1- Transposition
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اجباري و یا اختياري باشد .مترجم باید براساس این ه مفهوم جمله اگونه بهتر منتقد میشود،
تصميم بگيرد كه آیا در بخشی از جمله جابهجایی صورت دهد یا اینكه اجازه دهد ن تههاي
سب ی دقيق و ظریف ویژه دست نخورده باقی بماند.
وینه و داربلينه جابهجایی را احتماالً به عنوان متداولترین تغيير ساختاري انجام گرفته
توسط مترجمان در نظر میگيرند (ماندي .)1389 ،براي نمونه میتوان به مثال زیر اشاره كرد:
- In the Absence of Definite Information.

 در مواردي كه اطالعات قيعی در اختيار ندارید یا در غياب اطالعات قيعی.واژه اي كه در زبان مبدأ زیر آن خط كشيده شده در هر دو ترجمه به صورت جمع
ترجمه شده است ،اما در ترجمه نخست ،جمله به صورت مفرد و در ترجمة دوم همان ش د
مبدأ حفظ شده است.
آل احمد (« :)1384آرام و مثال خالی از عصبانيت گفت»
عبدالمنعم (« :)2001قالَ فی هُدوءٍ الیَخلُو مِن عَصَبِيَةٍ»
آل احمد (« :)1384نشانی مدرسه را دستم دادند كه بروم وارسی»
عبدالمنعم (« :)2001أَعيَتنِی عُنوانَ إحدَى المَدارِسِ كَی أذهبَ إِلَيها وَأُعایِنُها»
آل احمد (« :)1384با شاگردهاي درشت روي هم ریخته بود»
عبدالمنعم (« :)2001كانَ علَی اتِّفاقٍ ِضمنِیٍّ مَعَ كِبارِ التَّالميذِ»
جابهجایی همان تغيير ش د و ظاهر كالم است كه به شيوههاي مختلف در ترجمه پدیدار
میشود و هر مترجمی در ترجمة خود از این روش استفاده میكند .به نقد از هاوس« 1موارد
بسياري وجود دارند كه در آنها مترجم باید مرتب به تبدیدهاي ترجمهاي دست بزند .این
موارد شامد دور شدن از تناظر صوري در فرآیند حركت از یک زبان به زبان دیگر با استفاده
از تغيير دادن دستور زبان و واژگان میشود» (هاوس .)1388 ،جابهجاییهاي صورت گرفته
توسط مترجم مورد ميالعه ما بيشتر در سيوح جزئی رخ داده و به محتوا و ساختار متن مبدأ
و مقصد آسيبی وارد ن رده است .همان طور كه از نمونههاي اخير مالحظه میشود ،مترجم
1- House, J.
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در مثال اول ،تركيب اسمی و مثبت را در قالب فعد منفی «الیخلو مِنَ العصبیۀ» بيان كرده
است كه این انتخاب لفظمدارانه معناي درستی از مفهوم عبارت متن اصلی در ترجمه ارائه
نداده است ،اراكه در انتقال معناي مثبت از معناي منفی «ال» بهره جسته است؛ به همين دليد
از نگاه وینه و داربلينه گاه «ترجمة تحتاللفظی یا حتی جابهجایی منتج به گفتة دستوري
صحيحی میشود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب محسوب میشود (ماندي.)1394 ،
در مثال دوم ،مترجم تركيب اسمی و مصدري «وارسی» را در قالب فعد «أعایِنُها» ترجمه
و تبدید كرده است .در مثال سوم ،تركيب فعلی «روي هم ریختن» در زبان مقصد با تركيب
مصدري «اتّفاقٌ ضمنیٌّ» جابه جا شده و مترجم با جایگزین كردن مصدر در زبان مقصد به
جاي فعد در زبان مبدأ از روش جابه جایی بهره برده است .تغيير صورت دستوري واژگان
و عبارات زبان مبدأ در زبان مقصد تنها در دو مورد با توجه به ساختار ،مؤلفهها و
ااراوب هاي زبانی زبان مقصد و نقش ارتباطی ميان دو زبان به انتقال بهتر مفهوم كالم
كمک كرده است  .استفاده از روش جابه جایی در ترجمه به ميزان تعهد و تصميمگيري
مترجم در قبال متن اصلی برمی گردد .این جابه جایی گاه از این روست كه ساختار مشابهی
در زبان مقصد وجود نداشته و مترجم براي احتراز از ارائة عبارتی ناملموس ،ناگزیر از آن
است (شهبازي و پارساییپور.)1398 ،

 .5-5تغيير معنایي( 1تغيير بيان یا تلفيق)
وینه و داربلينه تغيير معنایی (تغيير بيان یا تلفيق) را باعث تغيير در معناشناسی و زاویه دید در
زبان مبدأ میدانند كه میتواند مانند الگوي جابهجایی اجباري یا اختياري باشد .تغيير بيان،
رویهاي است كه زمانی محقق میشود كه ترجمة تحتاللفظی و یا حتی جابهجایی به گفتة
دستوري درستی منجر شود ،اما آن ترجمه در زبان مقصد نامناسب بهشمار آید .وینه و داربلينه
بسيار به ت غيير بيان به عنوان سنگ محک یک مترجم شایسته ،اهميت میدهند (ماندي،
 .)1389اساس این روش در ترجمه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبانها ش د میگيرد.
منظور از تلفيق «تعدید ،تغيير یا دستكاري در صورت زبان مبدأ هنگام قالبریزي آن در
زبان مقصد و با هدف انتقال بهتر پيام به مخاطب است و تفاوتهاي فرهنگی دو زبان و فاصلة

1- Modulation
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زمانی نوشتن اثر و ترجمه آن نيز از عوامد مهم در تعيين ميزان تغيير بيان بهشمار میرود
(صحرایینژاد.)1389 ،
به طور كلی ،ایجاد تغيير در مؤلفههاي ترجمة غيرمستقيم به تغيير معنا منجر میشود ،اما باید
توجه كرد كه تغيير معنا به تغيير ایده و مفهوم منجر نشود (اسماعيلیطاهري و دیگران.)1397 ،
وینه و داربلينه به  10زیرمجموعه درخصود تغيير بيان در سيح پيام اشاره میكنند:
 -1تبدید پارهگفتهاي با دو جزء منفیساز به پارهگفتة مثبت و برع س -2 ،بيان جزء به جاي
كد -3 ،تبدید وجه مجهول به معلوم و برع س -4 ،استفاده از اسم معنی به جاي اسم ذات،
 -5بيان علت به جاي معلول -6 ،بيان جزئی به جاي جزئی دیگر -7 ،جابهجا كردن واژهها،
 -8استفاده از اسم م ان به جاي اسم زمان -9 ،تغيير نماد و  -10پر كردن خأل ارتباطی ميان
دو فرهنگ (خزاعیفر.)1370 ،
ی ی دیگر از روش هاي وینه و داربلينه در ترجمه ،روش تغيير معنایی یا تغيير بيان است.
تغيير بيان زمانی كاربرد دارد كه محتوا و ساختار متن اصلی و نيز ایده اصلی پيام به درستی
به متن مقصد منتقد شود (ماندي.)1394 ،
آلاحمد (« :)1384از عهده همه شان بر میآمد»
عبدالمنعم (« :)2001الیَحسِبُ حِساباً ألیٍّ مِنهُم»
آلاحمد (« :)1384اول بسم اهلل و مته به خشاش»
عبدالمنعم (« :)2001بسمِ اهللِ فِی البِدایۀِ ثُمَّ علَى الدنیا السَّالمُ!»
آلاحمد (« :)1384فهميده بود در مدرسه هيچ كارهام»
عبدالمنعم (« :)2001فَهِمَ وَضعِی جَیِّداً فِی المَدرِسَۀِ»
مم ن است مترجم از گفته و عباراتی كه داراي ساختار دستوري درستی در متن مقصد
هستند ،استفاده كند ،اما به دليد عدم انتقال صحيح معنا و نيز عدم توجه به ساختار متن اصلی
و عناصر تعریف شده براي آن ،این روش بدون فایده خواهد بود .با بررسیهاي صورت
گرفته میتوان گفت مترجم در مثال اول پارهگفتة مثبت «از عهدد همهشان برمیآید» را با دو
پاردگفته منفی «الیَحسِبُ حِساباً ألّیٍّ مِنهُم» در زبان مقصد انتقال داده است كه به نوعی
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میتوان گفت از ی ی از زیرمجموعههاي تغيير بيان براساس نظر وینه و داربلينه استفاده كرده
است .در مثال نخست با تغيير معناي مثبت كالم به معناي منفی مقصود و پيام اصلی كالم در
هر دو زبان تغيير ن رده است ،اراكه در هر دو متن ،مقصود همان از عهده كار یا شخص بر
آمدن و اهميت ندادن به سختی كار و دیگران است.
در مثال دوم ،عبارت اصيالحی «مته به خشخاش گذاشتن» را كه در زبان فارسی به
معناي سختگيري بيش اندازه در امور است با برابر نهاد «علی الدنیا السالم» به عربی ترجمه
كرده است .به نوعی مترجم براي پر كردن خأل عدم آشنایی با فرهنگ زبان مبدأ ،برابرنهادي
نابرابر و نامناسب با این اصيالح را در ترجمة خود بهكار برده و باعث ایجاد تغيير در معناي
ضمنی و پيام این عبارت اصيالحی شده است .به نوعی مترجم از زیرمجموعههاي تغيير بيان
از نگاه وینه و داربلينه جهت انتقال معناي عبارت متن مبدأ به متن مقصد استفاده ن رده است.
تغيير بيان به مترجم كمک میكند معنی و دیدگاه نویسندد متن مبدأ را تغيير داده و به زبانی
گویاتر بيان كند؛ به شرط آن ه ایده اصلی انتقال یابد .در صورت عدم انتقال ایده ،استفاده از
این روش كارساز نخواهد بود (اسماعيلی طاهري و دیگران.)1396 ،
به نظر میرسد مترجم عبارت «علَی الدنیا السَّالمُ» را به اشتباه براي اصيالح «مته به
خشخاش گذاشتن» بهكار برده است .این عبارت اصيالحی در لفظ به معناي «بر دنيا سالم
باد» است .این اصيالح در فرهنگ زبان فارسی كنایه از فاتحه كاري را خواندن ،به پایان
رساندن و یا دست كشيدن از كاري است كه در عربی به صورت «التشدّدُ فی األمورِ یا التزمّتُ
فی األمورِ» بهكار برده میشود (نجفی و ميراحمدي.)1395 ،
در مثال سوم نيز مترجم در دریافت معناي حاصد از متن اصلی با اشتباه مواجه شده است
و به جاي بيان وضعيت هيچ كاره بودن از خوب بودن وضعيت معلم در زبان مقصد سخن
گفته است و این امر باعث تغيير پيام و محتواي متن مبدأ شده است .به عبارت دیگر ،مترجم
همانند مثال دوم بدون ت يه بر زیرمجموعههاي ارائه شده براي مقولة تغيير بيان توسط وینه و
داربلينه اقدام به ترجمة عبارت كرده است .به طور كلی ،میتوان گفت مترجم در مثالهاي
دوم و سوم در متبلور ساختن مقولة تغيير بيان ناموفق بوده و بدون در نظر گرفتن فاكتورهاي
تغيير بيان با آوردن معادل و ترجمة نادرست در زبان مقصد اقدام به تغيير معناي متن اصلی
كرده و به دنبال آن ایده زبان مبدأ را نيز تغيير داده كه این امر با هدف بيان شده براي این
روش مغایر است .عدم تناسب معادلهاي انتخاب شده براي مثالهاي دوم و سوم میتواند
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ناشی از ضعف مترجم در یافتن معادل در زبان مقصد و عدم توجه به معناي بافتی كلمات در
زبان مبدأ باشد.
1

 .6-5معادلیابي (تعادل)

ی ی دیگر از روشهاي ترجمه از نظر وینه و داربلينه تعادل یا معادلیابی است .آنها این
اصيالح را براي اشاره به مواردي بهكار میبرند كه زبانها موقعيت ی سان را با ابزار
ساختاري یا سب ی گوناگونی توصيف میكنند (ماندي .)1394 ،در این روش به جاي ترجمة
یک جمله یا عبارت ،معادل آن در زبان مقصد بيان میشود ،اراكه برخی از عبارتها با
استفاده از روش تحتاللفظی یا گرتهبرداري ،قابد ترجمه نيست .بنابراین ،باید معادل آنرا
در زبان مقصد جست و جو كرد (وینه و داربلينه .)1995 ،مانند:
- Practice Makes Perfect

 كارني و كردن از پر كردن است.در این بخش الگوي تعادل معادلیابی در نمونههاي انتخابی از ترجمة عربی رمان مدیر
مدرسه مورد مداقه قرار میگيرد:
آلاحمد (« :)1384البد كلهاش بوي قورمه سبزي میداده»
عبدالمنعم (« :)2001مِنَ الطبیعی أن تَفُوحَ مِن مَالبِسِهِ اآلنَ رائِحَۀُ العَدَسِ»
آلاحمد (« :)1384حتما كاسهاي زیر نيم كاسه است»
عبدالمنعم (« :)2001فإنَّ المَوضوعَ یَحتاجُ إلى إعادَ ِ النَّظَرِ»
آلاحمد (« :)1384مردم حق دارند جایی بخوابند كه آب زیریشان نرود»
عبدالمنعم (« :)2001إنَّ النَّاسَ لهُم الحَقُّ کلَّ الحقِّ فی أن ینامُوا علَى الجانِبِ الذی یُریحهُم»
در هر زبان تعابير و اصيالحاتی وجود دارد كه هر كدام از آنها داراي معادل و برابرنهاد
است و مترجم براي یافتن معادل تعابير اصيالحی در زبان مقصد باید از ترجمة لفظی آنها
فراتر رفته و با در نظر گرفتن بافت و عناصر فرهنگی زبان مبدأ و مقصد اقدام به جایگزین
1. Equivalence
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كردن معادل براي تعابير اصيالحی كند .با بررسی نمونههاي ذكر شده از رمان مدیر مدرسه،
میتوان دریافت كه مترجم از ميان  3مورد تنها یک مورد را با توجه به ساختار و شاخصههاي
تعریب شده براي زبان مبدأ و مقصد درخصود تعابير اصيالحی و كنایات به درستی ترجمه
و معادل یابی كرده است و دو مورد دیگر را به صورت لفظی و بدون در نظر گرفتن ساختار
زبانی متن اصلی و مقصد در ترجمة خود بازتاب داده است .در مثال اول ،عبارت اصيالحی
«كلهاش بوي قورمه سبزي میدهد» در فرهنگ زبان فارسی كنایه از سري است كه به علت
حرفهاي درشت و دنبال شر بودن مستحق بر باد رفتن است .منشأ این اصيالح سخيف آن
است كه افرا د سياسی در خير زندانی شدن و به قتد رسيدن بودند؛ بنابراین ،كسی كه در
معقوالت دخالت میكرد ،خود را به خير مرگ داار میكرد و بازماندگانش پس از او باید
مجلس تذكر برپا دارند و قورمه سبزي به مهمانان بدهند؛ مانند اصيالح «بوي حلوایش می
آید» در حق افرادي كه سن آنها بسيار باالست.1
مترجم این اصيالح را به صورت تحتاللفظی در زبان مقصد ترجمه كرده است كه این
امر با پيام و محتواي تعبير اصيالحی بيان شده در زبان فارسی تفاوت دارد .همان گونه كه
قبالً ذكر شده براي ترجمة تعابير اصيالحی و كنایات نمیتوان از ترجمة لفظی استفاده كرد
و باید معادل و برابرنهاد متناسب با آن را بر پایة ااراوبهاي زبانی ،فرهنگی ،اجتماعی و
عمومی در زبان مقصد پيدا كرد (مجيدي و قشالقی.)1391 ،
باتوجه به بافت متن اصلی ،برابر نهاد مناسب براي این اصيالح در زبان عربی «الباحث
عن الشر أو کثیر الشجار» است (نجفی و ميراحمدي .)1395 ،در مثال سوم نيز مترجم مجدداً
از روش گرتهبرداري براي معادلیابی تعابير یادشدده بهره جسته است .گرتهبرداري تا زمانی
ام ان پذیر است كه به بدنه و پيام حاصد از متن اصلی در زبان مقصد آسيبی وارد نشود .به
نظر گرتهبرداري مترجم براي این دو اصيالح مانع از انتقال پيام و معناي ضمنی كالم از متن
مبدأ به متن مقصد شده است ،اراكه مفهوم «كاسهاي زیر نيم كاسه بودن» و «خوابيدن در
جایی كه آب زیر آن نرود» در زبان فارسی با آنچه مترجم در زبان عربی ارائه كرده است،
تفاوت دارد« .كاسهاي زیر نيم كاسه بودن» در فرهنگ زبان فارسی به معناي انجام كاري در
خفا است .به عبارت دیگر ،نيرنگ و فریبی در كار است .برابرنهاد مناسب براي این عبارت
در زبان عربی «تَحتَ السَّواهِی الدَّواهِی أو تحتَ هذا الکَّبشِ نَبشَ أو شیءٌ ما یدبِّرُ یُدَبِّرُ وَراءَ
1- http://www.top-forum.ir/threads/95460/page-11
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الکوالیسِ» است (همان) .خوابيدن در جایی كه آب زیر آن نرود در زبان فارسی ح ایت
احتياط و زرنگی دارد كه مترجم با استفاده از روش گرتهبرداري آن را به زبان عربی ترجمه
كرده است.
1

 .7-5تطبيق (همانندسازي)

پيشنهاد راهبردي دیگر وینه و داربلينه براي ترجمه ،تيبيق یا همان همانندسازي است كه در
معادلیابی واژگانی یا واحدهاي بزرگتر از آن روي میدهد .از نگاه این دو زبانشناس ،این
زیر گروه ،افراطیترین روش ترجمه است .روندي كه توسط آن یک مفهوم ویژه با دیدگاه
خاد زبان مقصد هماهنگ می شود .در انين مواردي مترجمان مجبورند معادلی مشابه را
براي بيان مقصود به كارگيرند (شهبازي و پارساییپور .)1399 ،زمانی كه موقعيتی در فرهنگ
زبان مبدأ در فرهنگ زبان مقصد وجود ندارد از تغيير مرجع فرهنگی استفاده میشود .براي
مثال ،پيشنهاد وینه و داربلينه آن است كه مم ن است معناي تلویحی ،فرهنگی و ارجاعی به
بازي كری ت در متنی انگليسی را به ارجاع به مسابقات تور فرانسه به بهترین وجه به زبان
فرانسه ترجمه كرد (ماندي .)1394 ،مانند نمونه زیر:
 او مثد ماه بودBeautiful - She was

نمونههاي انتخابی از ترجمة عربی رمان مدیر مدرسه جهت ارزیابی مؤلفه همانندسازي
به این شرح هستند:
آلاحمد (« :)1384قضيه حد شد»
عبدالمنعم (« :)2001فهمتُ الموضوعَ»
آلاحمد (« :)1384یک مرتبه پرید توي حرفم»
عبدالمنعم (« :)2001حتی قطعَ کالمی فَجأَ ً»

1- Adaptation
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آلاحمد (« :)1384بی مدیر هم میتواندگليم مدرسه را ازآب ب شد»
عبدالمنعم (« :)2001یستیطعُ أن یُدِیرَ دَفّۀِ المَدرسۀِ دُونَ أدنَی احتیاجٍ لِمدیرٍ لَها»
ی ی دیگر از روشهاي وینه و داربلينه در ترجمه ،روش همانندسازي است .به اعتقاد
اغلب صاحبنظران این بخش «هنگامی كه یک نماد ،ضربالمثد یا كنایه در هر دو زبان
مبدأ و مقصد هم از نظر بازتاب مفهومی و هم از نظر ش د و تصویر احساسی و عاطفی بهكار
گرفته شده ی سان باشد ،جایگزینی معادل دقيق و همسنگ آن در زبان مقصد در اولویت
قرار میگيرد (نصيري .)1390 ،در مثال اول ،مترجم براي پاره گفتة «قضيه حد شد» در زبان
عربی از معادل «فهمتُ الموضوعَ» استفاده كرده است كه با توجه به عناصر زبانی متن اصلی و
بافت و ساختار زبان مقصد ،بهترین معادل از سوي مترجم برگزیده شده است .در مثال دوم،
همانندسازي به صورت «قطع کالمی فجأ » به جاي پاره گفتة «یک مرتبه پرید توي حرفم»
استفاده شده است كه مترجم با بهكارگيري معادل و برابرنهاد مناسب براي آن در زبان مقصد
از ترجمة تحتاللفظی پرهيز كرده و ترجمهاي رسا و شيوا ارائه كرده است .در مثال سوم نيز
عبارت اصيالحی «گليم خود را از آب بيرون كشيدن» در زبان فارسی به معناي توانایی بر
آمدن از انجام كاري است كه مترجم با استفاده از برابرنهاد متناسب با این اصيالح در زبان
مقصد موفق به انتقال پيام م وردنظر شده است .همانندسازي در این اصيالح با جایگزین
ساختن عبارت «أن یدیر دفۀ المدرسۀ» به جاي عبارت «گليم مدرسه را از آب میكشد» انجام
شده است .بنابراین ،می توان گفت مترجم در این قسمت و در هر سه مورد بيان شده براي
پارهگفتههاي فارسی معادلهاي مناسب و دقيق با عناصر فرهنگی و دیدگاه خاد زبان مقصد
برگزیده و مؤلفه همانندسازي را به خوبی در زبان مقصد رعایت كرده است .مترجم براي
رعایت همانندسازي به ارزشهاي ف ري خود كه برگرفته از نگرش همزبانانش است از
محدودد وفاداري به پيام متن اصلی و انتقال آن به مخاطب خارج نشده است (شهبازي و
پارساییپور.)1398 ،
به طور كلی ،برابرنهادهاي انتخاب شده توسط مترجم در زبان عربی محاورهاي بوده و
مورد استفاده قرار میگيرد و مخاطب میتواند با آنها انس گرفته و ارتباط برقرار كند.
نمودار ( )1آمار روشهاي استفاده شده در ترجمة مترجم را نشان میدهد.

 | 294پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

نمودار  .1وضعيت روشهاي استفاده شده در ترجمۀ عادل عبد المنعم سویلم از رمان مدیر مدرسه
25
تعداد روش های به کارگیری شده در ترجمه

تعداد نمونه ها
20
15
10
5
0

ترجمة عربی عادل عبد المنعم سویلم از بخشهاي انتخابی بيشتر مت ی به روش وامگيري،
گرتهبرداري و ترجمة تحتاللفظی است .از مجموع  21مورد برگزیده شده جهت بررسی
براساس مدل وینه و داربلينه ،مترجم  5مورد را براساس روش گرتهبرداري 4 ،مورد را براساس
ترجمة تحتاللفظی ترجمه كرده است كه بيشترین سهم را در بين سایر روشها دارند .مترجم
 12مورد دیگر را به ترتيب براساس روش قرض گيري ( 3مورد) ،همانندسازي ( 3مورد)،
جابهجایی ( 2مورد) ،تغيير بيان ( 1مورد) ترجمه كرده است 3 .مورد از  12مورد باقی را
مترجم به صورت اشتباه و نامفهوم به زبان مقصد انتقال داده است.

بحث و نتيجهگيري
در این جستار با ارزیابی ترجمة عادل عبدالمنعم دریافتيم كه تالش او براي ارائه یک ترجمة
روان مبتنی بر ت نيکهاي ميرح شده در ترجمة غيرمستقيم و پایبندي به عناصر زبان مقصد
است؛ به طوري كه معانی و پيام متن اصلی را در اكثر موارد ذكر شده به زبان مقصد منتقد
كرده است .در برخی موارد نيز از انتقال پيام و محتواي زبان اصلی به زبان مقصد اشمپوشی
كرده و مت ی به ترجمة مستقيم و لغوي شده كه این امر مم ن است ناشی از ضعف مترجم
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در یافتن معادل در زبان مقصد و شناخت ناكافی از برخی از عناصر فرهنگی و پایههاي اوليه
در زبان فارسی و واژگان و تعابير اصيالحی باشد.
عادل عبدالمعنم سویلم در روشهاي جابهجایی و همانند سازي در مقایسه با سایر
روشهاي وینه و داربلينه نسبت به قالبهاي معنایی زبان مبدأ و حفظ ساختارهاي زبان مقصد
بيشتر پایبنده بوده است .مترجم در روش معادلیابی براي برخی از تعابير اصيالحی و كنایات
بيشتر از ترجمة گرتهبرداري یا ترجمة لفظی بهره جسته است و در روش ترجمة لفظ به لفظ،
وامگيري و گرتهبرداري بيشتر به ساخت ظاهري متن اصلی و رعایت امانت پایبند بوده است.
مترجم در روش تغيير بيان با تغيير دادن ساختار و صورت واژگان و عبارات زبان مبدأ و
قالبریزي آنها براساس زیرمجموعههاي بيان شده براي این مجموعه توانسته است دو مورد
از سه مورد انتخ اب شده را به درستی به زبان مقصد انتقال دهد بدون آنكه محتواي كالم
آسيب ببيند.
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اطالعرسانی 1(18 ،و .74-71 ،)2
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ماندي ،جرمی .)1394( .معرفی ميالعات ترجمه :نظریهها و كاربردها.ترجمة علی بهرامی و زینب
تاجيک .تهران :رهنما.
__________ .)1389( .درآمدي بر ميالعات ترجمه :نظریه و كاربردها .ترجمة الهه ستودهنما و فریده
حقبين .تهران :نشر علم.
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ترجمه متون تبليغاتی و تجاري از انگليسی به فارسی .ميالعات زبان و ترجمه.114-93 ،)2(42 ،
نجفی ،ابوالحسن .)1381( .غلط ننوسيم (فرهنگدشواريهاي زبان فارسی) .چ  .14تهران :مركز نشر
دانشگاهی.
نجفیایوكی ،علی و ميراحمدي ،رضا .)1395( .فرهنگ تعابير متداول .چ  .2كاشان :انتشارات
دانشگاه كاشان.
نصيري ،حافظ .)1390( .روش ارزیابی و سنجش كيفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی .تهران:
سمت.
نيازي ،شهریار و قاسمیاصد ،زینب .)1397( .الگوهاي ارزیابی ترجمه با ت يه بر زبان عربی .تهران:
انتشارات سمت.
نيازي ،شهریار ،یوسفی ،عييه و اميريفر ،محمد .)1398( .واكاوي بخشی از ترجمة رمان الشحاذ
براساس الگوي نظري وینه و داربلينه .زبان پژوهی.70-50 ،)30(11 ،
هاوس ،جوليان .)1388( .مقدمهاي بر ميالعات زبان و ترجمه .ترجمة علی بهرامی .تهران :رهنما.
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Abstract
One of the models proposed for the realization of a clear and prominent translation, especially in
the field of translation studies, is the model of Lawrence Venuti (1995). He first deals with how
to convey the message in a clear and unambiguous framework in exceptional circumstances by
introducing components called de-familiarization and alienation and then simplifies complex
concepts by considering the cultural-historical and structural relations between the two languages.
At this stage, the translator applies the simplification process in the translation text by relying on
logic and reasoning through factors such as modification, interpretation, sharing, and finally
transfer. In a more general sense, simplification means breaking long sentences or phrases,
substituting short sentences for them, and reducing repetitive phrases. Relying on a descriptiveanalytical method, the present study intends to analyze the two translations of Mehdi Sarhadi and
Musa Aswar from the novel of Isa Ibn Al-Ansan in order to achieve the reflection of the mentioned
pattern in the studied translations and introduce more accurate and acceptable translations. The
result of the research indicates that Lawrence Venuti’s theory is consistent with all components
(defamiliarization,
alienation,
grammatical
syntactic
defamiliarization,
semantic
defamiliarization), and the translation of Musa Aswar in the field of de-familiarization and Mehdi
Sarhadi in the field of alienation have the most reflection.
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مقدمه
مترجم با خلق دوبارد اثر ،سعی در ماندگار كردن و زدودن ابهام از آن و معرفی ميزان مهارت
قلم خود و نویسنده دارد؛ او در گام اول با بهكارگيري مهارت نویسندگی و نگارش خود در
سيحی باال و سپس اسلوبهاي زبانشناسی و زیباییشناسی قصد دارد ،منتقدان خود را به
حاشيه براند و نوعی كه بهدست داده به عنوان مرجعی قابد استناد در اختيار همگان قرار دهد.
ت نيک هنر بيگانهسازي (ناآشناگري و غریبسازي) ابژههاست تا بهواسية دشوار ساختن
فرمها مدت زمان ادراكشان فزونی یابد ،اراكه عمد ادراك درنهایت خود داراي جنبهاي از
زیبایی است (مهاجر و نبوي .)1383 ،حتيم 1و ميسون 2در توضيح روش مداخله حداقلی می
گویند كه نزدیک به همان ترجمه لفظ به لفظ است و مترجم در این روش ویژگیهاي متن
مبدأ را كامالً حفظ كرده و باج به خواننده نمیدهد ،این همان ايزي است كه ونوتی 3آن را
ترجمة آشناییزدا مینامد (خادمنبی.)1396 ،
برخی از مؤلفههاي الگوي الرنس ونوتی عبارت است از -1 :آشناییزدایی -2 ،غرابتزدایی،
 -3آشناییزدایی دستوري -نحوي و  -4آشناییزدایی معنایی .شناخت این روشها در حوزد
ترجمه میتواند مترجم را در مسير ارائة ترجمهاي موفق و پویا بيشتر یاري رساند.
الرنس ونوتی معتقد است كه ترجمه از نوعی استقالل نسبی برخوردار است و طی
ترجمه ،روابط بينامتنی ،درونمتنی و پيرامتنی خارجی از ميان رفته و رابية جدیدي در زبان
مقصد ایجاد میشود (خادمنبی .)1396 ،ترجمه ،متن خارجی را تحت سليه ایدئولوژيها و
گفتمانهاي زبان مقصد قرار میدهد و با ارزشها ،باورها ،بازنماییهاي فرهنگ مقصد كه
در آن (مقصد) قبالً وجود داشتهاند هماهنگ میكند و بدین ترتيب مرت ب نوعی خشونت
ترجمهاي میشود (همان).
ترجمة آشناییزدا زمانی مزیت محسوب میشود كه ارزشهاي فرهنگی مقصد را بههم
بریزد؛ بنابراین ،ارزش این نوع ترجمه هميشه به ساختار فرهنگی زبان مقصد بستگی دارد
(ونوتی .)2008 ،بومیگرایی با از بين بردن هویت فرهنگی مبدأ به سمت فرهنگ مقصد
گرایش دارد (دباغی و پناهبر .)1392 ،در رابيه با آشناییزدایی دستوري -نحوي ليچ 4معتقد
1- Hatim, M.
2- Mason, I.
3- Venuti, L.
4- Leach, G.
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است كه هنجارگریزي میتواند تا بدان حد پيش برود كه ایجاد ارتباط مختد نشود و
برجستهسازي قابد تعبير باشد (صفوي .)1373 ،آشناییزدایی معنایی ،آنچه به ایجاد مجاز،
تشبيه ،استعاره و ...در شعر و متون ادبی میانجامد و تصویرهاي زیباي شعري را در كليت آن
به هم پيوند میدهد ،همان عوامد خيالانگيز است (ر.ك :خليلی جهانتي .)1380،
جمعی از منتقدان ترجمه ،معتقدند بهكارگيري مؤلفة آشناییزدایی توسط مترجم سبب
دور شدن مخاطب از اثر یا تنها سبب جذب دستهاي خاد از مخاطبين میشود كه از جهت
ادبی در سيح باالیی هستند در حالی كه این امر را نمیتوان به كد تعميم داد ،اراكه همين
امر در اكثر موارد ،سبب جذب اذهان بيشتر به خود شده و ی ی از دالید آن زدودن عادت
و در عين حال سادگی متن مبدأ و درنهایت سوق دادن آن به سمت ااراوبی ادبیتر و
خيالیتر است .در مقابد این بحث ،مؤلفه دیگري تحت عنوان غرابتزدایی پدیدار میشود
كه سبب شده طرفداران ميراث به سهولت به ترجمهاي روان و قابد فهم از آثار قدیمی با
متنهاي دشوار و واژگان نامأنوس دست یابند.
سبک ،مهارت بيان ،الزمة داشتن هنر نگارش براي نویسندگان و بهویژه مترجمان است.
سبک نگارشی هر مترجم در تقابد با موضوعات متفاوت ،طرز خاصی به خود میگيرد و
دیدگاه هر مترجمی نسبت به متن مبدأ باید از دو منظر خرد و كالن باشد؛ منظر خرد،
واحدهاي كواکتر از واژه گرفته تا جمله را دربر میگيرد و با دید كالن ،متن بهعنوان یک
كد واحد در نظر گرفته میشود كه سبب گشایش مرحلهاي تحت عنوان بازآفرینی معنا می
شود.
در امر ترجمه ،سبک قابد انتقال نيست و تفاوت نسبی ميان سبک نویسنده و مترجم امري
ان ارناپذیر است .وظيفة مترجم ،تنها یافتن معادلهاي برابر و ايدن آنها كنار هم نيست،
بل ه معرفی سبک نگارشی نویسنده و بخش قابد توجهی از فرهنگ زبان مبدأ به مخاطب
زبان مقصد است.
پژوهش حاضر با بررسی دو ترجمه از رمان عیسى إبن اإلنسان از آثار جبران خليد جبران
براساس الگوي الرنس ونوتی ( ،)1995درصدد است به ميزان كيفيت ترجمهها و همين طور
به مقدار دخالت مؤلفههاي بيان شده در هریک از ترجمهها با طرح سؤاالت زیر دست یابد:
 ناهنجاريهاي دستوري بهعنوان ی ی از دو پایة اساسی دیدگاه الرنس ونوتی در دو ترجمةمورد بررسی به اه صورت نمود پيدا كرده است؟
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 ميابق با الگوي الرنس ونوتی وجوه معنایی در ااراوب عمل رد كدام مترجم بيشترینبازتاب را داشته است؟
 براساس نظریة الرنس ونوتی كدامیک از مترجمان سرحدي و اسوار در انتقال ارزشهايفرهنگی موفقتر عمد كرده است؟

 .1فرضيه پژوهش
در این جستار ،نگارندگان پژوهش طی بررسیهاي انجام گرفته جهت رسيدن به نتيجهاي
جامع و دقيق و دستيابی به ميزان بازتاب تئوري الرنس ونوتی در رابيه با ترجمههاي بيان
شده و آگاهی از اگونگی عمل رد مترجمين ،فرضيههاي ذید را ميرح میكنند:
 باتوجه به این ه مهدي سرحدي در ترجمه خود جهتگيري خاصی نسبت به زبان هدفدارد؛ بنابراین ،انتظار میرود ساختار متن مقصد را جایگزین اصول دستوري متن مبدأ كند تا
بتواند در ارائة ترجمهاي روان و شفاف موفقتر عمد كند .این در حالی است كه موسی اسوار
با وفاداري كامد به اصول دستوري زبان مبدأ ،شيوهاي از ناهنجاري دستوري بهدست داده
است.
 بهنظر می رسد مهدي سرحدي با اهتمام به مفاهيم و ارزشهاي متن مقصد توانسته باشدوجوه معنایی ميرح شده توسط ونوتی را به گونهاي خاد در ترجمه خود بازتاب دهد.
 برقرار ساختن تعادل ميان دو ترجمه و شفافيت و روان بودن آن توسط سرحدي سببانع اس هراه بيشتر ارزشهاي فرهنگی زبان مقصد شده است.

 .2پيشينۀ پژوهش
در حوزد تحليد و بررسی ترجمه ،پژوهشهاي متعددي صورت گرفته كه نگارندگان این
پژوهش را در نگارش این بخش بيشتر یاري داده است .تاكنون پژوهشی در حوزد نظریة
الرنس ونوتی روي دو ترجمة در حال بررسی انجام نگرفته و نظریة ونوتی براي نخستين بار
در حوزد مترجمی زبان عربی به قلم پژوهش مزین میشود.
فيروزي ،حسنزاده و آریان ( )1396در مقالة «بررسی انواع آشناییزدایی در آثار مهدي
اخوان ثالث» در بررسی خود به این نتيجه رسيدهاند كه اخوان از روش آشناییزدایی بسيار
بهره برده و بدین طریق ،زبان شعري خود را برجسته كرده است.
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نتایج رضاییهفتادر ،نامداري و احمدي ( )1392در مقالة «آشناییزدایی و خلق آن در
شعر» بيانگر آن است كه آشناییزدایی ی ی از شگردهایی است كه هدف شعر نيست ،بل ه
فضاي شعر را ابهامآميز میكند تا خواننده براي دریافت معنی به زحمت بيفتد و در نتيجه با
درك معنی هيجانزده شود و از آن لذت ببرد.
دستاورد پژوهش موسوي ( )1399در مقالة «سازوكار ترجمهها در غرابتزدایی از
گفتمان نقد و نظریه ادبی با تمركز بر ارتباط «لحن»« ،صدا» و «قدرت»» مبين آن است كه با
اصالح وضعيت ترجمهها -كه اولين دریچههاي ورود نظریههاي نوین ادبی به كشور ما
هستند -بتوان تا اندازهاي از بيگانهنمایی این گفتمان كاست و ام ان گفتوگوي آن را با
گفتمانهاي پيشين نقد كرد.
رستمی و ذوالفقاري ( )1397در مقالة «بررسی آشناییزدایی در اشعار سعيد بيابان ی» به
این نتيجه رسيدند كه وجه غالب شاعر در حوزد آشناییزدایی به شيود ساخت تركيبهاي
تازه ،استفاده از ساختارهاي عاميانه و كنایی است كه سبب ایجاد جنبة طنز و انتقاد در سخن
او شده و مهارت و استادي در تضمين شعر شاعران دیگر ،مؤلفههاي مهم و تعيين سبک شعر
اوست.
دستاورد خادمنبی ( )1396در مقالة «الرنس ونوتی» حاكی از آن است كه گاهی ترجمه
كاركرد و معنایی پيدا میكند ،متفاوت از كاركرد و معناي متن خارجی و این نوع نگرش
در ترجمه پيش از ونوتی نيز ميرح شده است.
حري ( )1387در مقالة «حضور مترجم در متن روایی» به این نتيجه میرسد كه حضور
مترجم در متن ترجمه شده تنها به حالتهاي مورد اشاره نظریهپرداز محدود نمی شود ،بل ه
سبک و سياق مترجم را نيز دربر میگيرد.
ویس ( )1394در پژوهشی با عنوان «آشناییزدایی از منظر پژوهشهاي سبک شناختی،
ی ی از مهمترین مفاهيم و عناصر سبکشناسی؛ یعنی علم آشناییزدایی را مورد ارزیابی و
بررسی قرار میدهد .این مسأله از موضوع شعر و ادبيات ،سهم بزرگی از آن خود میكند.
هدف اصلی از این پژوهش تقویت اساس و بنية آشناییزدایی است و نتيجهاي كه حاصد
شده حاكی از آن است كه محور اصلی بحث (آشناییزدایی) از ایدهها و ابت ارات سبک
شناسی جدید نيست ،اما در اعمال تف ر و اندیشة نقدي ریشه دوانده است.
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هنر آشناییزدایی و غرابتزدایی با دو مبناي ادبی زبان معيار و زبان ادبی ارزیابی می
شوند .آشناییزدایی استفادد خالقانه از واژگان و تركيبهاي ساختاري به صورتی غيرمعمول
است .این شيوه سبب نوعی نوآوري ،ابت ار و قدرت جذبی منحصربهفرد میشود؛ به بيان
دیگر ،آشناییزدایی حد مرز بين كالم هنري و كالم غيرهنري به حساب میآید (ونوتی،
.)1995
استراتژي بومیسازي (غرابتزدایی) روش ميلق در ترجمة عناصر فرهنگی نيست ،بل ه
در كنار آن ،استراتژي آشناییزدایی هم مورد استفاده قرار میگيرد و مم ن است دليد آن
این باشد كه برخی از این عناصر خود را تسليم روش آشناییزدایی نمیكنند یا این ه مترجم
خود ترجيح میدهد برخی عناصر بدون تغيير باقی بمانند؛ بنابراین ،ردپاي مترجم در اینگونه
ترجمهها مشهود خواهد بود.

 .3روش
در این نوشتار با توجه به الگوي ناهنجاريهاي دستوري -معنایی از دیدگاه الرنس ونوتی
( )1995سعی شده با ت يه بر دو مؤلفة اصلی آشناییزدایی و غرابتزدایی كه هر یک داراي
زیرمجموعههایی هستند به بررسی ميزان كيفيت دو ترجمه از رمان عیسى إبن اإلنسان به قلم
مترجمان مهدي سرحدي و موسی اسوار و اگونگی عمل رد آنها طی مراحد زیر پرداخته
شود .در این راستا نگارندگان پژوهش ابتدا با اهتمام به وجوه دستوري دیدگاه مورد بررسی
به مقایسه و تحليد هر دو متن پرداختهاند و از این طریق ن ات ضعف و قوت دو متن را
مشخص كرده و درنهایت ترجمهاي پيشنهادي در ذید آن آوردهاند؛ سپس در مرحلة دوم
وجوه معنایی از الگوي ونوتی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه زیرمجموعههایی از آن
توانستهاند جهتگيريهاي مترجمان را نسبت به محوریت مبدأ و مقصد بودن مشخص و
ميزان بازتاب دو سرشاخة اصلی در متون بيان شده را معرفی كنند و در نهایت ترجمهاي
اصولی و پيشنهادي را ارائه دهند.
در نمودار ( )1به طور اجمالی ،الگوي ناهنجاري دستوري -معنایی از دیدگاه ونوتی ارائه
شده است.
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نمودار  .1الگوي ناهنجاري دستوري -معنایي در حوزۀ ترجمه از دیدگاه الرنس ونوتي ()1995

 .4یافتهها
در این پژوهش طی بررسیهاي انجام گرفته مؤلفه آشناییزدایی -بهعنوان محور اصلی
پژوهش -بيشترین دخالت را در مؤلفه تشخيص بهعنوان زیرمجموعهاي از آشناییزدایی
معنایی دارد كه خود ی ی از دو ستون اصلی این دیدگاه بهشمار میرود .همچنين مشخص
شد كه مهدي سرحدي در عمد به وجوه معنایی ميرح شده در پژوهش و بازتاب ارزشهاي
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فرهنگی نسبت به اسوار موفقتر عمد كرده و در مقابد موسی اسوار با ت يه بر مبانی و مفاهيم
زبان مصدر ،نوعی از ناهنجاري دستوري را در اثر خود عملی كرده است.

 .5مباني نظري
فرهنگها و هنجارها در حوزد ميالعات ترجمه به ویژه متون ادبی از جایگاه ویژهاي
برخوردارند؛ مترجم با انتقال ماهرانة این عناصر ،جلوههایی از جامعه ،عادات و رسوم زبان
مصدر را به گونهاي ملموس به تصویر میكشد .هنجارها بهعنوان ی ی از برجستهترین مسائد
مورد بحث در حوزد ميالعات ترجمه ،پيوسته اهد فن را در امر ترجمه با االشهایی اساسی
مواجه كرده و هر یک از صاحبنظران و مترجمان با ت يه بر اصولی از پيش تعيين شده،
نقشة راهی را براي خود ترسيم میكنند.
الرنس ونوتی ( )1995نظریهپرداز ميرح آمری ایی با ارائة دو راهبرد غرابتزدایی و
آشناییزدایی ،اصد نخست را به مترجمين این حوزه توصيه میكنند .به عقيده ونوتی ،اعمال
آشناییزدایی سبب ايرگی ارزشهاي فرهنگی زبان مبدأ و اثبات تفاوتهاي زبانی و
فرهنگی آن بر زبان هدف میشود ،اما غرابتزدایی ارزشهاي فرهنگی زبان مصدر را مورد
هدف میدهد (ونوتی.)1996 ،
امروزه مداخلة فرهنگی بهعنوان نوعی استراتژي ترجمهاي بسيار ميلوب بهنظر میرسد؛
«ترجمه با اعمال غرابتزدایی ،میتواند نوعی مقاومت در برابر قومگرایی و نژادپرستی،
خودشيفتگی فرهنگی و امپریاليسم در جهت منافع روابط ژئوپليتيک دموكراتيک باشد»
(همان) .ترجمه هرگز نباید منجر به حذف كلی تشابهات شود و متن ترجمه شده باید اثري
باشد كه فرهنگ متفاوتی را به خواننده القا میكند؛ در صورتی كه نيم نگاهی به فرهنگ
دیگري نيز دارد .دیدگاه ونوتی در جهت عدم مداخله ایدئولوژي براي بازتاب فرهنگی در
فرهنگ دیگر یاري میرساند (همان).
روش پژوهش حاضر توصيفی -تحليلی است و مدل ونوتی میتواند الگویی كاربردي
براي ارزیابی متون ادبی باشد؛ بنابراین ،درااراوب این مقاله سعی بر آن است مقایسهاي
ميان دو ترجمة مهدي سرحدي و موسی اسوار در رابيه با رمان عیسی إبن اإلنسان صورت
گيرد تا از این طریق سيح كيفی ترجمهها ،مشخص و ميزان جانبداري مترجمين از روی رد
ميرح شده و نيز دخالت آنها در ترجمهها روشن شود.
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 .1-5آشنایيزدایي
ونوتی ،اصيالح آشناییزدایی را به مبدأمحور بودن تعبير میكند و این اصد را به عنوان یک
استراتژي براي ترجمه ،توصيه و بسيار مورد پسند قرار میدهد (ایينایلی.)2014 ،1
اصيالح آشناییزدایی در ابتدا عبارت بود از توانایی هنري كه در مالحظه مستقيم طبيعت
و خارج از نمونههاي سنتی آن نمایان میشد ،سپس به معنی توانایی در ابداع شعر و آفرینش
موجوداتی فوق طبيعی از طریق استعداد به كار گرفته شد.
ستاروبنس ی 2اصالت را مترادف واژه آشناییزدایی بهكار برده است؛ «در محييی مانند
محيط ما معموالً اصالت غلبه پيدا میكند ،از این رو ،ادبا در ارائة زبانی بدیع و متفاوت (یعنی
آشناییزدایی) با هم به رقابت میپردازند كه هيچ توقع آن را نداریم» (ویس .)1394 ،او
معتقد است كه ترجمه دو اصيالح؛ ی ی پارادوكس و دیگري وارونهگویی است .این
اصيالح بسيار قدیمی است ،زیرا در كتاب جمهوري افالطون و از زبان ی ی از افرادي كه
طعمة مناظره با سقراط شده بود ،ذكر شده است.

 .2-5غرابتزدایي
ونوتی معتقد است پدیده غرابتزدایی سبب كاهش ویژگیهاي ایدئولوژیک متنی در متن
هدف و همچنين كمرنگ شدن ارزشهاي فرهنگی متن مصدر میشود(جرمی .)2011 ،3در
روش غرابتزدایی ،مترجم تمام تالش خود را بهكار میبندد تا ضمن زدودن غرابتهاي
زبانی و فرهنگی كه فرآیند قرائت ترجمه را براي خوانندد فرهنگ زبان موردنظر دشوار می
كند؛ ترجمههاي روان ،شفاف و نامرئی از متن اصلی ارائه دهد بهگونهاي كه بوي ترجمه هم
ندهد .به نظر میرسد كه غرابتزدایی از دیدگاه ونوتی بهار معنهایی منفهی (شاتلورت و
كاوري )1385 ،4دارد؛ زیرا این روش همان خطمشی متداول فرهنگهاي مقتدر است كه به
توصيف ونوتی بهه ترجمههایی خو گرفتهاند كه روانند و ناپيدا (همان).

1- Elnaili, S.
2- Starobinsky, J.
3- Jeremy, M.
4- Shuttletworth, M.
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در حالت كلی ،هدف از غرابتزدایی نه تنها محو ارزشهاي فرهنگی زبان مصدر نيست،
بل ه جلوه دادن تفاوتهاي ارزشی و هنجاري هر دو زبان به ویژه عمل رد مترجمين و در
یک كالم سيح كيفی ترجمهها است.

 .3-5روشهاي آشنایيزدایي
اصيالح آشناییزدایی هراند زایيدد دوران معاصر و محصول اندیشة زبانشناسان روس
است ،اما جامعة اسالمی و پژوهشگران مسلمان نه تنها با این مفهوم بيگانه نبودهاند ،بل ه از
آغاز دعوت اسالم به بررسی این امر پرداختهاند و نوشتههایی در این باب بر جاي گذاشتهاند
(رضاییهفتادر و هم اران .)1392 ،بنابراین ،نگارندگان این پژوهش با اهتمام به اصول و
تعاریف گذشته و تأكيد بر مبانی نوین حوزد مترجمی زبان عربی جهت بررسی هراه دقيقتر
رمان مورد بررسی ،مواردي از روشهاي آشناییزدایی را برمیشمارند.

 .1-3-5آشنایيزدایي دستوري (نحوي)
در حوزد ترجمه ،شفافيت فقط زمانی اتفاق میافتد كه روانخوانی مبناي عمد قرارگرفته و
ساختارهاي نحوي واضح و شيود قرارگيري ضمایر متناسب با بافت موضوعی جلوه كند؛ به
ویژه این ه متن ترجمه ،منزه از عبارات ناموزون ،ساختارهاي ی سان یا معانی اشتباه باشد
(ونوتی )1995 ،هنجارگریزي ،گریز از قواعد حاكم بر زبان هنجار و عدم ميابقت و
هماهنگی معانی با زبان متعارف است .منظور از هنجارگریزي نمیتواند هرگونه گریز از
قواعد زبان هنجار باشد؛ زیرا بعضی از هنجارگریزيها به ساختهاي نازیبایی منجر میشود
كه نمیتوان آنها را ابداع ادبی به حساب آورد (صفوي .)1373 ،شفيعیكدكنی نيز بر این
ن ته تأكيد دارد و معتقد است كه هنجارگریزي باید اصد رسانگی را مراعات كند
(شفيعیكدكنی.)1385 ،
جبران ( :)1999و سو أقول لکم الکثیر مما عندی.
اسوار ( :)1387سخنهاي بسيار براي گفتن دارم.
سرحدي ( :)1388برایتان بسی سخن خواهم گفت.
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نویسندد رمان (جبران خليد جبران) با بيان این جمله از مسيح (ع) آغاز رسالت وي را به
تصویر میكشد .در ترجمة موسی اسوار با ت يه بر روش آشناییزدایی بهعنوان ی ی از
مهمترین اصول مورد بحث -كه میتواند سبک ترجمه را تا ميزان زیادي تحت تأثير قرار
دهد -شاهد آنيم كه مترجم زمان فعد «سو أقول» را بهصورت «سخن براي گفتن دارم»،
ترجمه كرده و سبب نوعی آشناییزدایی در ترجمه شده در حالی كه در ترجمة مهدي
سرحدي ،مترجم جمله را به صورت آهنگين و فعد را بهصورت واضح و ميابق با اصول
ساختاري زبان مصدر به صورت «سخن خواهم گفت» به نگارش درآورده و اصول نحوي-
دستوري را رعایت كرده و نوعی از غرابتزدایی را درقالب جمله به مخاطب القا كرده است.
ترجمة پيشنهادي :سخن بسيار برایتان خواهم گفت.
جبران ( :)1999و قد أشرق وجهه إشراق التبر المذاب.
اسوار ( :)1387رخسارش اون زر مذاب میدرخشيد.
سرحدي ( :)1388اهرهاش همچون طالي گداخته درخشيدن گرفت.
نویسنده با ذكر این روایت اهرد نورانی و ظاهر مل وتی مسيح (ع) را براي مخاطب
مجسم مینماید .در ترجة اسوار ،مترجم با اهتمام به اصول ساختاري ،فعد «قد أشرق» را كه
ماضی نقلی است بهصورت ماضی استمراري «میدرخشيد» ترجمه كرده و بدین ترتيب
جلوههایی از آشناییزدایی در ترجمه نمود یافته ،اما در ترجمة سرحدي ،مترجم با رعایت
تمام و كامد اصول ساختاري -نحوي ،فعد را بهصورت «درخشيدن گرفت» ترجمه كرده و
سبب غرابتزدایی از جهت دستوري -معنایی در متن ترجمه شده است.
ترجمة پيشنهادي :اهرهاش همچون طالي گداخته میدرخشيد.
جبران ( :)1999بید أن هناک وراء کل ما ترون و تشاهدون مملکۀ الثانیۀ سیکون الحکم فیها
إلی.
اسوار ( :)1387اما در پس تمام آنچه میبينيد ،مل وتی است كه من در آن فرمانروایی خواهم
كرد.
سرحدي ( :)1388اما بدانيد در پس آنچه بدان مینگرید ،مل وتی است كه من بر آن ح م
میرانم و بر آن احاطه دارم.

صیاداني و همکاران | 311

حضرت مسيح (ع) با این تعابير به مردم و پيروان خود القا میكند كه پذیرفتن پيام حق
هریک از مؤمنان را از لحاظ معنوي به مرتبه و درجة فرمانروایی و شاهی میرساند كه
محصول این اتفاق مقدس ،برابري و مساوات خواهد بود .در ترجمة نخست ،اسوار تركيب
«سیکون الحکم» را با در نظر گرفتن اصول نحوي -واژهساختی زبان مبدأ به صورت
«فرمانروایی خواهم كرد» ترجمه كرده ،سپس توانسته مؤلفه غرابتزدایی را در ترجمه خود
تا حدي بازتاب دهد و سبب انتقال بهتر و شفاف تر پيام به مخاطب شود؛ این در حالی است
كه مترجم ،سرحدي با ترجمة «ح م ميرانم» از عبارت «سیکون الحکم» به اصول دستوري
متن مصدر پایبند نبوده و تا ميزانی باعث انتقال نادرست و مبهم پيام و جلوهگر شدن مؤلفه
آشناییزدایی در ترجمة خود شده است.
ترجمة پيشنهادي :اما بدانيد در پس آنچه میبينيد؛ مل وتی است كه من در آن فرمانروایی
خواهم كرد.
جبران ( :)1999و لن تجتمع لنا ید علی سیف و لن تمسک بصولجان ،و لسو یحبنا الناس
حبا یحوطه األمن ،و لن یستشعروا منا خوفا.
اسوار ( :)1387بر اهرد من و اهرد شما نقاب نخواهد بود؛ نه شمشير به دست خواهيم گرفت
نه عصاي شاهی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت و از ما بيمناك
نخواهند بود.
سرحدي ( :)1388در مل وت اهرد من و اهرههاي شما هرگز در پرده نخواهد بود و دستان
ما هرگز شمشير و عصا برنخواهد داشت .رعيت به ما عشق خواهد ورزید بدون آن ه از ما
هراس داشته باشند.
مسيح (ع) با این سخنان مردم و به ویژه یهودیان را به رسالت آسمانی خود دعوت و زالل
بودن هدف خود را اعالم میكند .ميابق با ترجمههاي ارائه شده ،اسوار با عدم رعایت اصول
دستوري متن مبدأ و دخالت دادن مهارت نویسندگی خود فعد «لن تمسک» را به صورت
مثبت (به دست خواهيم گرفت) ترجمه كرده و در عين حال سرحدي در این نمونه با ت يه
بر توصية ونوتی (استراتژي ترجمه) ،فعد «لن تمسک» را بهصورت منفی (حمد نخواهد كرد)
و كامالً تحتاللفظی به متن مقصد انتقال داده كه سبب ابهام در پيام و نارسایی معنایی براي
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مخاطب متن مقصد شده است .همچنين فعد «لن یستشعروا» را با مهارت قلم خود به صورت
مثبت (بدون  ...داشته باشند) در متن هدف بازتاب داده است كه انتقال صریح و هنجارگونه
پيام را براي مخاطب به همراه دارد.
ترجمة پيشنهادي :در مل وت اهرد من و شما هرگز در پرده نخواهد بود ،نه شمشير به دست
خواهيم گرفت نه عصاي شامی و رعایاي ما در صلح و امان ما را دوست خواهند داشت بدون
آن ه از ما هراس داشته باشند.

 .2-3-5جابهجایي ارکان جمله
از جمله اصيالحاتی كه پيوند كم و بيش نزدی ی با اصيالح آشناییزدایی دارد ،واژه
جابهجایی است .هنگامی كه فرد در ارضاي یک نياز اساسی و یا تحقق آن ناكام میشود،
مجبور است ايز دیگري را جایگزین آن كند و از این طریق تا حدودي ارضا و خرسند
میشود .همچنين تعدید یا تغيير نيز جابهجایی ناميده میشود (ویس.)1394 ،
جبران ( :)1999و هکذا إسترسل عیسی ،و إذا عینای کأن علیهما غشاو التیصران ما علی
األرض من ممالک و ما فیها من مدن بأسوارها و بروجها.
اسوار ( :)1387انين گفت عيسی ،و من نسبت به همه ممالک زمين و همه شهرها با باروها و
برجهایشان كور بودم.
سرحدي ( :)1388مسيح سخن میگفت ،و من از دیدن تمامی سرزمينها و همة شهرهاي
آكنده از قلعه و دیوار ،ناتوان بودم.
نویسندد رمان با این تعبير ،دیدگاه مسيح (ع) را نسبت به دنيا و زرق و برق آن و همين
طور رسالت اصلی وي را دیگر بار متذكر میشود .در نمونه اخير ،اسوار با انتقال واژههاي
«ممالک» و «بروج» از متن مصدر به متن هدف همراه با تأثير استراتژي وامگيري در ترجمة
خود ،وفاداري خود را به زبان مبدأ اعالم كرده است ،اما سرحدي با ارائه ترجمهاي روان و
شفاف و برقرار ساختن نوعی تعادل ميان دو زبان ،نمونهاي ميابق با ارزشهاي فرهنگی متن
هدف و خوانندگان اثر بهدست داده است.
ترجمة پيشنهادي :عيسی انين گفت :و من از دیدن تمامی سرزمينها و همه شهرهاي آكنده
از قلعه و دیوار ناتوان بودم.
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جبران ( :)1999و إذا کنت تتطلع إلی غیر ملکوت الروح ،فأولی لک ثم أولی بک أن تدعنیها
هنا و تنحدر هابطا نحو کهو موتاک.
اسوار ( :)1387اگر جز مل وت روح میجویی تو را آن به كه همين جا از من جدا و به
غارهاي مردگانت فرو شوي.
سرحدي ( :)1388اگر قلمرویی جز ممل ت روح میجویيد ،بهتر آن است كه مرا اینجا
واگذارید و به دخمههاي مردگان خویش واپس خزید.
نویسنده با ذكر این جمله از حضرت مسيح (ع) ،پاسخ قيعی و منفی ایشان به اسخریوطی
را نمایان میسازد و سرنوشت اخروي یهودا را نيز بيان میكند .در ترجمة اسوار و سرحدي،
مترجمان ،عبارت «کنت تتطلع» را ميابق اصول دستور زبان فارسی به پایان جمله انتقال دادهاند
كه هر دو مترجم با رعایت این اصد سبب انتقال هراه واضحتر و سریعتر پيام به مخاطب و
در یک كالم اعمال غرابتزدایی در ترجمهها شدهاند.
ترجمة پيشنهادي :اگر قلمرویی جز ممل ت روح میجویيد ،بهتر آن است كه مرا اینجا
واگذارید و به دخمههاي مردگان خویش داخد شویيد.
جبران ( :)1999لو لم یکن األمر حلما قد طا

برؤوس أجیال طواها النسیان لما سمحت

لضوء شمسک أن تتجاوز مدی أناتی ،و ال لقمرک أن ینشر ظلی عبر طریقک.
اسوار ( :)1387اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،من روا نمیداشتم كه
آفتابت بر حد ش يب من بتابد و مهتابت سایه مرا بر پهنه راه تو بگسترد.
سرحدي ( :)1388اگر نبود رؤیاي جنس از یاد رفته ،خورشيد را مجال نمیدادم كه بر
ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما بگستراند.
نویسنده رمان با بيان نمونههایی از سخنان حضرت مسيح (ع) ،استقامت وي در برابر
مخالفان به ویژه یهودیان و پایبندي ایشان به رسالتی آسمانی را منع س میكند .در ترجمة
اسوار ،فعد «لما سمحت» ،ميابق با اصول زبان فارسی در متن مصدر منع س نشده و این به
خودي خود سبب آشناییزدایی در ترجمه میشود ،اما در ترجمة سرحدي با قرار گرفتن
صحيح فعد در ترجمه ميابق اصول دستور زبان هدف؛ یعنی آوردن فعد پس از مفعول ،پيام
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نسبتاً واضح انتقال یافته و مترجم به ی ی از مهمترین اصول تئوري ونوتی؛ یعنی غرابتزدایی
پایبند بوده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،خورشيد را مجال
نمیدادم كه بر ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما
بگستراند.
جبران ( :)1999لوال أنها رغبۀ أم ،لما تجردت عن قماطی و لعدت أدراجی فرارا إلی الفضاء.
اسوار ( :)1387اگر آرزوي ی ی مادر نبود از قنداق به درمیآمدم و به سپهر باز میگریختم.
سرحدي ( :)1388و اگر نبود خواهش پاك توفنده در قلب مادري پاك به یقين خود را از
بندها رها میكردم و گریزان به فضا باز میگشتم.
نویسنده با این تعبير ،تنفر و خشم مسيح (ع) را نسبت به سخنان یهوداي اسخریوطی كه
پيشنهاد مقام پادشاهی كرد به گونهاي ادیبانه به تصویر كشيده است .در ترجمة اسوار ،ادات
شرط «لوال» بهصورت (اگر.........نبود) ،ميابق با اصول ساختاري زبان فارسی در ااراوب
ترجمه قرار گرفته و سبب زدودن ابهام از متن مبدأ و اعمال مؤلفه غرابتزدایی در ترجمه
شده است ،اما در ترجمة سرحدي ،این اصول رعایت نشده (آوردن ادات شرط و فعد در
ابتداي جمله) و با ذكر برابرهاي دشوار براي واژگان زبان مبدأ (مانند :پاك توفنده)،
آشناییزدایی را در آن نمایان ساخته و منجر به ابهام در آن شده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر غوغاي آرزویی در قلب مادري پاك نبود به یقين خود را از بندها رها
میكردم و گریزان به فضا باز میگشتم.
جبران ( :)1999ولو ال أنه األسی یعمکم أجمعین ماانتظرت ألذر الدمع.
اسوار ( :)1387و اگر مالحظة اندوه همة شما نبود براي گریستن لختی درنگ نمیكردم.
سرحدي ( :)1388اگر نبود اندوهی كه ژرفاي وجود شما را فرا گرفته ،اینجا درنگ نمیكردم
تا گریه و مویه سردهم.
نویسنده ،انزجار و اندوه مسيح (ع) را نسبت به سخنان ی ی از حواریون خود در رابيه با
كنار گذاشتن رسالت راستين خود و انتخاب دنيا در قبال آخرت ،ابراز داشته است .در ترجمه،
اسوار با رعایت اصول دستوري زبان مصدر (ذكر ادات شرط در ابتدا و فعد شرط در پایان
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جمله) پيام را به طور صریح و روشن به متن هدف انتقال داده و غرابتزدایی را در ترجمة
خود عملی كرده است ،اما سرحدي با ذكر فعد شرط در ابتداي جمله و سپس ادات شرط،
مؤلفة آشناییزدایی به طرز خاصی در آن جلوهگر شده و با ذكر تفسير به جاي بازتاب سریع
پيام ،ترجمه را طوالنیتر كرده است.
ترجمة پيشنهادي :اگر به خاطر مالحظة اندوه همه شما نبود براي گریستن اینجا لحظهاي
درنگ نمیكردم.
جبران ( :)1999و کان یسعی إلی نساء أورشلیم و نساء القری المجاور یمکر بهن مکر
العنکبوت بالذبابۀ.
اسوار ( :)1387او با حيله و م ر عن بوتی كه در طلب مگس است به سراغ زنان اورشليم و
نواحی مجاور میرفت.
سرحدي ( :)1388به زیركی همچون عن بوتی كه در جستوجوي مگس است ،زنان
اورشليم و دختران مزارع را میجست.
نویسنده با ذكر عبارت «عن بوتی در طلب مگس» در رمان عيسی إبن اإلنسان ،حس تنفر
مخالفان و مردم زمانه و گنگ بودن آنها را در برابر پيام راستين حق و عدم اعتقاد قلبی به
پيامآور آسمانی به شيوهاي ادیبانه بازتاب میدهد .در ترجمههاي ارائه شده ،اسوار و سرحدي
با مهارت هراه تمام ،جملة دوم را به ابتداي جمله انتقال دادهاند و با این اقدام ضمن ارائه
ترجمهاي قابد فهم و روان و ميابق ادراك مخاطب متن هدف ،خاصه انتقال سریع پيام،
مؤلفه غرابتزدایی را بهعنوان اصلی مهم در ترجمه و راه اري مؤثر ،عملی كردهاند.
ترجمة پيشنهادي :او در حيله و م ر همچون عن بوتی در طلب مگس به سراغ زنان اورشليم
و زنان روستاهاي اطراف میرفت.

 .3-3-5تقدیم فعل بر ارکان جمله
جابه جایی اركان جمله در بعضی موارد سبب میشود كه جمله دستوري به جمله بالغی
تبدید شود .علم معانی انين جابهجاییهایی را بالغی میشمرد و بيان میكند كه این موارد
میتوانند هنري و داللتمند باشند .البته باید توجه داشت كه جابه جایی اركان جمله هميشه
داللتمند نيست و گاهی ناشی از ناآگاهی و بی اطالعی نویسنده یا گوینده است .گوینده از
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طرق عوامد دستوري است كه هدف و غرض خود را در جمله بيان میكند و كشف و
تخمين این غرض وظيفه علم معانی است (وفایی و آقابابایی ،.)1393،گاهی مترجمان با تأكيد
و اهتمام هراه بيشتر خود جهت ارائه نزدی ترین معادل و مفهوم ،از دخالت ساختار دستوري
زبان مقصد در ترجمه غافد میشوند كه در وهله اول به آشناییزدایی میانجامد:
جبران ( :)1999لو لم یکن األمر حلما قد طا

برؤوس أجیال طواها النسیان لما سمحت

لضوء شمسک أن تتجاوز مدی أناتی ،و ال لقمرک أن ینشر ظلی عبر طریقک.
اسوار ( :)1387اگر نبود رؤیایی كه قومی فراموش شده در سر داشتند ،من روا نمیداشتم كه
آفتابت بر حد ش يب من بتابد و مهتابت سایه مرا بر پهنه راه تو بگسترد.
سرحدي ( :)1388اگر نبود رؤیاي جنس از یاد رفته ،خورشيد را مجال نمیدادم كه بر
ش يبایی من پرتو اف ند و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما بگستراند.
نویسنده با ذكر نمونهاي از سخنان حضرت مسيح (ع) ،استقامت وي در برابر یهودیان و
پایبندي ایشان به رسالت آسمانی را منع س میكند .در ترجمههاي باال ،اسوار و سرحدي،
اصول دستوري زبان فارسی را در ترجمههاي خود رعایت ن رده و فعد «لولم یکن» را هر دو
در ترجمه خود بهصورت «اگر نبود» به ابتداي جمله منتقد كردهاند كه سبب دشواري متن
ترجمه به ویژه با ذكر برابرهاي نامأنوس شدهاند و مؤلفة آشناییزدایی را در آن اعمال
كردهاند.
ترجمة پيشنهادي :اگر رؤیایی كه قومی فراموش شد در سر داشتند نبود؛ هرگز خورشيد را
مجال نمیدادم كه بر حد ش يب من بتابد و ماه را اجازه نمیدادم كه سایهام را در راه شما
بگستراند.
جبران ( :)1999خل الجهالۀ تنسل و تلد حتی تنهک نسال.
اسوار ( :)1387بگذار نادانی نسد خود را بيشتر كند اندان كه از اخالف خود به ستوه آید.
سرحدي ( :)1388بگذار جهان ،آن قدر خود را عرضه كند كه اهد خود را به تنگ آورد.
نویسنده با ذكر این مفهوم پایان رسالت مسيح (ع) را با معرفی دشمنان قدر قدرت وي
(امپراطور و كاهنان) بر پهنه این زمين خاكی رقم میزند .در این نمونه نيز هر دو مترجم ،فعد
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«خل» را در ترجمههاي خود در ابتداي جمله به صورت «بگذار» ،ذكر كردهاند كه تا ميزان
زیادي جمله را آهنگينتر و موزون جلوه داده ،سپس محتوا را به سمت نظم منثور سوق داده
كه با بهكارگيري این شيوه ،مؤلفه غرابتزدایی را در سيح ترجمههاي بيان شده گسترانيده
است.
ترجمة پيشنهادي :بگذار جهان نادانی نسد خود را بيشتر كند آنقدر كه اهد خود را به ستوه
آورد.

 .4-5آشنایيزدایي معنایي
ونوتی ( )1995معتقد است كه مترجم در حوزد معنا و مفهوم باید با نویسنده رابيهاي همجوار
گونه داشته باشد و هيچگاه خود را ملزم و متعهد به سبک نویسنده زبان مبدأ نداند ،بل ه
گاهی با او بهعنوان مصاحب و همنشين در جهت ارائه ترجمهاي روان و قابد قبول تعامد
كند .بهكارگيري آشناییزدایی معنایی ،قواعد ایدئولوژی ی زبان مصدر و نهایتاً تأثير دادن
برخی عناصر فرهنگی متن مبدأ ،بنيان ترجمه را سست و آن را به وادي ابهام سوق میدهد.

 .1-4-5تشبيه
تشبيه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصيالح قراردادن همانندي ميان دو
ايز یا بيشتر از دو ايز است .تشبيه داراي شگفتی و زیبایی است و پایگاه ني ویی در بالغت
دارد؛ براي این ه معانی نهفته را خارج میسازد (الهاشمی .)1878 ،تشبيه ،دور را نزدیک می
سازد ،بر وضوح معنا میافزاید و آن را جمال و فضد میبخشد و به آن جامه ارجمندي و
گرانقدري میپوشاند (همان) .تشبيه از دید زبانشناسی عبارت است از «انتخاب دو نشانه از
روي محور جانشينی برحسب تشابه و تركيب آنها روي محور همنشينی» (صفوي.)1380 ،
همچنين «تخيد زبان را تازه و با طراوت میكند كه این ن ته با موضوع آشناییزدایی از زبان
و خالف عادت نمودن آن با اشم خواننده ارتباط دارد» (پورنامداریان.)1381 ،
جبران ( :)1999و لقد أحبنا حبا ملؤه الحنان .و کان قلبه یفیض بالحب فیض معصر الکروم،
و کان لی و لک أن نتقدم منها بکؤسنا فی أیدینا نغترب و نشرب.
اسوار ( :)1387قلب او ارخشت بود .شما و من میتوانستيم جام به دست به آن نزدیک شویم
و از آن بنوشيم.
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سرحدي ( :)1388ما را دوست میداشت و دوستیاش ،از مهر و عاطفه آكنده بود .دلش
بسان ساغري بود كه تو و من ،آرزو داریم دمادم ،پيالهها به نزد او بریم و سركشيم تا سيراب
گردیم.
نویسنده با به تصویر كشيدن بخشهایی از عادات مسيح (ع) ،قلب وي را به قدحی تشبيه
میكند كه هر یک از پيروان و دوستداران او جام به دست به طرفش میروند تا همچون
مسيح (ع) در هر حال شادمان باشند و هنگام خندیدن از اعماق وجود شادمانی خود را ابراز
كنند .در نمونههاي باال ،مترجمان با تشبيه «قلب» به «ارخشت» و «ساغر» ،عالقه و وابستگی
یاران مسيح (ع) را در ترجمة خود نمایان ساخته و با این اقدام عالوه بر ارائه صورتی ادبی
در ترجمة خود ،نوعی از آشناییزدایی را در ااراوب ترجمه كار گرفتهاند و همين اقدام
سبب تأمد بيشتر براي خواننده جهت دریافت پيام و در یک كالم آشناییزدایی شده است.
ترجمة پيشنهادي :قلب او همانند ساغري بود كه میتوانستيم جام به دست به آن نزدیک
شویيم و از آن بنوشيم.

 .2-4-5استعاره
ارسيو در این باره گفته است «اسلوب استعاره برجستهترین و بهترین اسلوبها بهشمار می
آید ...و اسلوب تنها ايزي است كه انسان نمیتواند آن را از دیگري قرض بگيرد .در حقيقت
اسلوب نشانه استعداد هر فرد است» (ویس .)1394 ،استعاره به عنوان صنعتی بالغی كه بهطور
مداوم در متون ادبی با آن مواجه هستيم ،گاهی سبب نوعی ناهنجاري در ترجمه تحت عنوان
آشناییزدایی میشود و مخاطب را به سمت ابهام و فاصله گرفتن از مفهوم اصلی سوق می
دهد كه این اقدام خارج از اصول بنيادین ترجمه و مترجمان است.
جبران ( :)1999أال تعلم أن العبد فی أحالمه یود لو أصبح سیدا.
اسوار ( :)1387مگر نمی دانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میبيند و ضعيف
سوداي شير شدن میپزد؟
سرحدي ( :)1388مگر نه این ه برده در رؤیاي خویش ،جز سروري نمیبيند و ناتوان سست
عنصر ،خود را كمتر از شير شرزه نمیپندارد؟
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نویسندد رمان ،جملة اخير را در رابيه با اگونگی مشهور شدن حضرت مسيح (ع) و
مراحد روي آوردن مردم به ایشان در قالب فصد «عيسی آن جادوگر» بيان كرده است .اسوار
با ذكر ترجمههاي «مگر نمیدانيد» براي جملة «أال تعلم» و ی بار «برده» براي «العبد» و بار
دیگر «ضعيف» براي «العبد» و ت يه بر مسألة آشناییزدایی ،جمله را به صورت تحتاللفظی
و در عين حال مثبت انتقال داده است ،اما سرحدي ميابق با ارزشهاي فرهنگی زبان هدف
عمد كرده و با ذكر ترجمة «مگر نه این ه» براي «أال تعلم» و «ناتوان سست عنصر» براي «العبد»
و «شير شرزه» براي جملة «أصبح سیدا» مؤلفة غرابتزدایی را در آن تأثير داده است.
ترجمة پيشنهادي :مگر نمیدانيد كه برده در رؤیا هميشه خواب ارباب شدن میبيند و خود
را كمتر از شير شرزه نمیپندارد.
جبران ( :)1999و لم أکن أنفخ فی مزماری ذلک الیوم إذ کنت قد فقدت إحدی نعجاتی ،و
کنت أحس هما.
اسوار ( :)1387آن روز من نی نمیزدم زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم زده بودم و در
دل مغموم.
سرحدي ( :)1388آن روز من در نیلب م نمیدميدم ،ارا كه برهاي را گم كرده و غمناك
بودم .گویی ابرهاي اندوه آسمان قلبم را پوشانده بود.
نویسنده با ذكر این روایت ،نمونهاي دیگر از معجزات مسيح (ع) و حاالت درونی شبان
را در فصد «شبانی در جنوب لبنان» به تصویر میكشد .اسوار و سرحدي در تقابد با جمله
«کنت أحس هما» برابرهایی اون «و در دل مغموم» و «ابرهاي اندوه آسمان قلبم را پوشانده
بود» در ترجمه خود آوردهاند كه ابرهاي اندوه در ترجمة دومی استعاره از غم و ناراحتی
است كه مسيح (ع) در پی حوادث پيش آمده برایش رخ داده و مترجم با بهكارگيري این
صنعت ادبی سبب دخالت دادن مؤلفه آشناییزدایی در ترجمه خود شده است.
ترجمة پيشنهادي :آن روز من در نیلب م نمیدميدم؛ زیرا گوسفندي گم كرده بودم و ماتم
زده بودم و در دل مغموم.
جبران ( :)1999و کانت أمی تحجزنی وراءها ،کلما حفزتنی الرغبۀ فی أن أمضی إثره.
اسوار ( :)1387اما مادرم از سر تحقير براي او اهره دژم میكرد.
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سرحدي ( :)1388اما مادرم از سر تحقير ،ابرو درهم میكشيد.
نویسندد رمان این مفهوم را در رابيه با عشق و وابستگی پيروان حضرت به ایشان و جلوه
دادن ميزان تنفر بتپرستان و به ویژه یهودیان در این رابيه بيان كرده است .در ترجمههاي
اخير ،اسوار جهت ترجمة عبارت «حفزتنی» تعبير «اهره دژم كردن» و سرحدي «ابرو در هم
كشيدن» را انتقال داده كه با استفاده از صنعت استعاره ،نوعی از آشناییزدایی به همراه ابهام
بيشتر ،جهت انتقال پيام براي مخاطب زبان هدف ترتيب دادهاند.
ترجمة پيشنهادي :اما مادرم از سر تحقير ،ابرو در هم میكشيد.
جبران ( :)1999المروجین للفتنۀ ،یسعی لیسلبنا التاج و الصولجان و یغری بنا ما فی مواطنه
اللعین من ثعالب و بنات آوی ،تعوی فی ردهاتنا و تتربع علی عرشنا؟
اسوار ( :)1387مرتد و آشوبگري فتنهجو كه میخواهد عصاي شاهی و تاج را از ما بگيرد و
روباهان و شغاالن سرزمين نفرین شده خود را وادار كند كه در تاالرهاي ما زوزه ب شند و
بر تخت شاهی ما ت يه بزنند؟
سرحدي ( :)1388بيهودهگوي خيانت اري است كه مشغله برآورده و آتش سركشی
برافروخته تا تاج و تخت ما بستاند و روبهان و شغاالن را از سرزمين نفرین شدهاش به كاخهاي
ما بياورد تا زوزه ب شند و بر تخت ما فرا نشينند.
نویسنده رمان با روایت این مفهوم از زبان ی ی از شخصيتها ،روزهاي سخت و دشوار
سپري شده بر حضرت مسيح (ع) و مخالفتهاي شدید مردم زمانه و سودجویان را به تصویر
میكشد .در ترجمههاي اخير ،اسوار و سرحدي جهت ترجمة عبارت «المروجین الفتنۀ»
برابرهایی اون «مرتد و آشوبگري فتنهجو» و «بيهودهگوي خيانت ار» ذكر كردهاند كه هر
یک با بهكارگيري صنعت ادبی استعاره در ترجمة خود ،آشناییزدایی را به طرز واضحی در
خود دخالت داده اند.
ترجمة پيشنهادي :بيهودهگوي خيانت اري است كه مشغله برآورده و آتش سركشی
برافروخته تا تاج و تخت را از ما بگيرد و روبهان و شغاالن را از سرزمين نفرین شدهاش به
كاخهاي ما بياورد تا زوزه ب شند و بر تخت ما ت يه بزنند.
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جبران ( :)1999کما تحدث إلی المالئکۀ فیما وراء البحار و الجبال ،الذین إستودعناهم أحالمنا
قبل أن تنضج الشمس ما فی بنیتنا من طین.
اسوار ( :)1387و با آن فرشتگان سخن گفت كه درفراسوي دریا و كوهاند و ما رؤیاهاي خود
را به ایشان سپردیم پيش از آن ه گد وجود ما در آفتاب پخته شود.
سرحدي ( :)1388با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند نيز لب به سخن گشود،
همانها كه رؤیاهامان را نزدشان به ودیعت نهادیم ،پيش از آن كه گد وجودمان در پرتو
خورشيد بخش د.
نویسندد رمان مورد بررسی با ذكر این جمالت از زبان پيروان حضرت مسيح (ع)
وابستگی قلبی و اعتماد باطنی و راستين آنان را نسبت به پيام حق و فرستادهاش مبذول داشته
است .در این نمونه ،اسوار جهت ترجمة عبارت «تنضج الشمس ما فی بنیتنا» مفهوم «گد
وجود ما در آفتاب پخته شود» و سرحدي «گد وجودمان در پرتو خورشيد بخش د» را ذكر
كردهاند كه میتوان گفت سرحدي به گونهاي ادبیتر عمد كرده است .بنابراین ،بهكارگيري
استعاره توسط مترجمين اسوار و سرحدي به عنوان ی ی از پركاربردترین انواع ادبی با اهتمام
به روی رد ونوتی مؤلفه آشناییزدایی را به شيوهاي خاد در ترجمههاي اخير بازتاب داده
است.
ترجمة پيشنهادي :با فرشتگان هم كه در پس دریا و كوه هستند سخن گفت؛ همانها كه
رؤیاهامان را به ایشان سپردیم پيش از آن كه گد وجود ما در آفتاب بخش د.

 .3-4-5تشخيص
تشخيص و جاندارانگاري ،شيوههاي بنيادین استعاره م نيه هستند .در واقع تشخيص در
ادبيات كهن بيشتر به اضافه كردن ی ی از اعضاي انسان یا موجود جاندار دیگر به یک شیء
مخصود یا یک مفهوم ذهنی و غير محسوس حاصد میشود (پورنامداریان.)1381 ،
جبران ( :)1999حیث زهرات السوسن البیض التبالی القوافل و هی تضرب فی الوادی الترب،
و تحدث عن الورود البردیۀ التی تشرق بنور الشمس و تهب النسیم عبیرها و هو یمرها.
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اسوار ( :)1387آنجا كه سوسنهاي سفيد به كاروانهایی كه از غبار دره میگذرند گوشه
اشمی هم ندارند .او از خاربن دشتی سخن به ميان آورد كه روي آفتاب لبخند میزند و
شميم خود را به نسيم رهگذار میسپارد.
سرحدي ( :)1388زنبقهاي شاداب كه به زیر جویبارها پنهان شدهاند تا از گرد و غبار گذر
كاروانهاي صحرا در امان مانند ،سخنها گفت و از شبدرهایی كه به زیر آفتاب لبخند می
زند و رایحة خویش را به نسيم گذران میبخشد.
جملة مورد بررسی در رابيه با سخنان ،موعظهها و تمثيدهاي حضرت مسيح (ع) از جهان
آخرت (بهشت) است كه طبق روایت نویسنده در كنار دریااة جليد در سومين بهار از فصول
پيامبري خود از پدر آسمانی و آزادي و رهایی سخن به ميان آورد .در این نمونه ،مترجمان
عبارت «تحدث عن الورود البردیۀ التی تشرق بنور الشمس» را به صورت «او از خاربن دشتی
سخن به ميان آورد كه روي آفتاب لبخند میزند» و «و از شبدرهایی كه به زیر آفتاب لبخند
میزند» در ترجمههاي خود بيان كردهاند كه با بهكارگيري صنعت ادبی تشخيص ،مؤلفه
آشناییزدایی را در آن دو نمایان ساختهاند.
ترجمة پيشنهادي :آنجا كه سوسنهاي سفيد به زیر جویبارها پنهان شدهاند تا از گرد و غبار
گذر كاروانهاي صحرا در امان بمانند؛ سخن به ميان آورد و از شبدرهایی كه روي آفتاب
لبخند میزند و رایحة خوش را به نسيم رهگذار میبخشد.
جبران ( :)1999فکان حدیثها إلی البحر -أصلنا الجلیل العظیم الذی منه کانت النشأ األولی-
و إلی الجبل -األخ األکبر -بقمته التی هی عهد.
اسوار ( :)1387او با دریا مادر بي ران ما ،كه ما را زاده است ،سخن گفت .با كوه ،برادر
بزرگتر ما كه قلهاش نوید است ،سخن گفت.
سرحدي ( :)1388با دریا مادر سينه گشادهاي كه ما را زاد ،و -سخن گفت .با كوه ،برادر
بزرگترمان ،كه بلنداي آن ،اميد و آرزوست.
نویسندد رمان ،جمله ادبی اخير را براي به تصویر كشيدن فضاي موعظه حضرت مسيح و
یاران و پيروان او در ااراوب فصد (كليوپاس از بيت رون) به قلم پربار خود مزین كرده
است و مترجمان با بهكارگيري صنعت ادبی تشخيص در رابيه با ترجمة عبارت «فکان حدیثها
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إلی البحر» و ذكر برابرهاي «او با دریا مادر بي ران ما ،كه ما را زاده است ،سخن گفت» و «با
دریا مادر سينه گشادهاي كه ما را زاد ،و -سخن گفت» ضمن ادبی جلوه دادن متن ترجمه،
سبب آشناییزدایی در آن دو و نياز به تأمد بيشتر براي مخاطب جهت دریافت مفهوم شدهاند.
ترجمة پيشنهادي :او با مادر بي رانمان كه ما را زاد و با برادر بزرگترمان كه قلهاش نوید
است؛ سخن گفت.

 .4-4-5کنایه
كنایه در لغت ايزي است كه انسان میگوید و غير آن را اراده میكند؛كنایه مصدر «كَنَيتُ»
یا «كنوت» است (الهاشمی .)1878 ،در اصيالح ،لفظی است كه غيرمعنایی كه براي آن وضع
شده است از آن اراده شده و اراده معنی اصلی آن هم جایز است؛ اون قرینه بازدارنده از
اراده معنی اصلی وجود ندارد (همان).
جبران ( :)1999و کانت أمی تحجزنی وراءها ،کلما حفزتنی الرغبۀ فی أن أمضی إثره.
اسوار ( :)1387اما مادرم از سر تحقير براي او اهره دژم میكرد.
سرحدي ( :)1388اما مادرم از سر تحقير ،ابرو درهم میكشيد.
نویسندد رمان این مفهوم را در رابيه با عشق و وابستگی پيروان حضرت به ایشان و جلوه
دادن ميزان تنفر بتپرستان و به ویژه یهودیان در این رابيه بيان كرده است .در ترجمههاي
اخير ،اسوار و سرحدي براي ترجمة عبارت «حفزتنی الرغبۀ» برابرهایی اون «اهره دژم
كردن» و «ابرو در هم كشيدن» آوردهاند كه با استفاده از صنعت كنایی ،سبب نوعی
آشناییزدایی به همراه تأمد و اندیشه بيشتر براي مخاطب جهت دریافت پيام شدهاند .بازتاب
عناصر فرهنگی خاد اون «اهره دژم كردن» و «ابرو در هم كشيدن» در ترجمههاي اخير
توانسته پيام متن مبدأ را به گونهاي ماهرانه و كامد به متن هدف انتقال دهد.
ترجمة پيشنهادي :اما مادرم از سر تحقير براي او ابرو درهم میكشيد.
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بحث و نتيجهگيري
در پژوهش حاضر كه براساس الگوي الرنس ونوتی به بخشهایی از دو ترجمة رمان عیسی
إبن اإلنسان به قلم مهدي سرحدي و موسی اسوار ،پرداخته شد ،مترجمين به تمام سيوح
ترجمه در ااراوب این الگو پرداختهاند.
در پاسخ به سؤاالت ميرح شده در پژوهش ،طبق بررسیهاي انجام گرفته ،سرحدي در
غالب شاهد مثالهاي ارائه شده براي هر مؤلفه نه تنها مقصدگراست ،بل ه در غالب موارد
ميابق با استراتژي خاد ونوتی عمد میكند و با ارائة ترجمهاي شفاف و روان ،نوعی تعادل
دستوري ميان دو متن مصدر و هدف برقرار میسازد .در مقابد اسوار با بهرهگيري از مواردي
اون وامگيري ،جهتگيري نسبت به زبان مصدر و مدنظر قرار دادن ساختار زبان مبدأ ،سبب
ایجاد نوعی ناهنجاري دستوري در ترجمه میشود.
سرحدي با ایجاد تعادل معنایی و جهتگيري نسبت به زبان هدف و مدنظر قرار دادن
توصية ونوتی در انتقال سریع و واضحتر پيام به خواننده و درنهایت اعمال مؤلفه غرابتزدایی
موفقتر عمد كرده است .در حالی كه اسوار در غالب موارد تنها سعی در تسري دادن وجوه
معنایی متن مبدأ در متن مقصد بدون جایگزینی آن با مبانی و مفاهيم زبان هدف ،و در یک
كالم آشناییزدایی دارد.
در غالب موارد مترجم سرحدي با مدنظر قراردادن ارزشهاي فرهنگی ،نمادها ،هنجارها
و مفاهيم زبان هدف ،سبب زدودن هر نوع ابهام از پيام متن ترجمه و اعمال مؤلفه غرابتزدایی
بهعنوان ی ی از محورهاي اصلی بحث شده است ،اما اسوار تنها سعی در انتقال سریع واژگان
و اجزاي متن بدون در نظر گرفتن ارزشهاي زبان هدف داشته است.
اعمال مؤلفه آشناییزدایی گاهی سبب دور شدن مخاطب از متن ترجمه و گاهی باعث
جذب هراه بيشتر مخاطب ،این حوزه میشود و آنچه قابد اهتمام و اعتراف است از آنجا
كه انتقال تمام ظرایف و ااراوب و جوانب متن مبدأ عملی دشوار و گاهی آرمانی به نظر
میرسد ،ترجمه ارائه شده از این رمان از سوي مهدي سرحدي طبق بررسیهاي انجام گرفته،
قابد قبول و از كفایت باالیی برخوردار است.
در ترجمة رمان عیسى إبن اإلنسان ،مهدي سرحدي مترجمی مقصدگراست و به رعایت
ساختار ،سبک و تا حدودي محتواي متن مبدأ ،اهتمام قابد توجهی ندارد .عمل رد سرحدي
نه تنها در جهت تحليد رفتن پيام متن مبدأ نيست ،بل ه در مسير بازآفرینی متن ،جایگزینی
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ارزشهاي فرهنگی زبان هدف و افزایش سيح كيفی ترجمه است .عمد بازآفرینی با ت يه
بر ساختار و پيام متن مصدر ،توصيهاي است كه ونوتی در حوزد ترجمه نسبت به مترجمين
این حوزه ابراز داشته و از آن با عنوان استراتژي ترجمه نام میبرد؛ اقدامی كه ميابق با فضاي
فرهنگی ،هنجارها و نمادهاي خاد زبان مقصد ،پيام را به طور كامد انتقال و تا حدودي
سبک زندگی اجتماعی مردمان زبان مبدا را به شيوهاي ملموس بازتاب میدهد.
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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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Dahlavi, Garces Model, Translation, Words.
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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.

واژگان.
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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.

 | 334پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

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.

 | 342پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

 .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

 | 344پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

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.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

 | 352پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال  | 11شماره  | 24بهار و تابستان 1400

ORCID
http://orcid.org/0000-0001-6508-0257
http://orcid.org/0000-0002-3943-0038

Mohammad Bidkhuni
Hossein Aghahosseini Dehaghani

منابع
قرآن كریم
احمدي ،محمدرحيم .)1395( .نقد ترجمة ادبی .تهران :رهنما.
آذرنوش ،آذرتاش .)1389( .ترجمة قرآن .تهران :نشر كتاب مرجع.
حاجسيدجوادي ،سيدكمال .)1387( .شيخ عبدالحق محدّث دهلوي .آینة ميراث.145-133 ،)1(6 ،
خو شرنگ ،مجتبی .)1389( .معنا شنا سی نحوي حال در قرآن كریم .پایاننامه كار شنا سی ار شد،
دانشگاه اصفهان.
درایتی ،مصيفی .)1389( .فهرستوارد دستنوشتهاي ایران .تهران :كتابخانة مجلس شوراي اسالمی.
رحيمی خوی گانی ،مح مد .) 1396( .ن قد واژ گانی ترج مة موسهههوي گر مارودي از قرآن كریم.
ميالعات ترجمة قرآن و حدیث.94-69 ،)1(7 ،
رشيدي ،ناصر و فرزانه ،شهين .)1392( .ارزیابی و مقایسة دو ترجمة فارسی از رمان دن كيشوت اثر
ميگوئد دوسروانتس براساس الگوي گارسس .فصلنامة زبان و ادبيات فارسی ،دانش دد ادبيات
و زبانهاي خارجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج.56-42 ،)15(5 ،
صفوي ،كوروش .)1384( .فرهنگ توصيفی معناشناسی .تهران :فرهنگ معاصر.
عبدالحميد الهوري .)1868( .پادشاهنامه .به كوشش كبيرالدین احمد و عبدالرحيم .كل ته :بینا.
فرهادي ،پروین .)1392( .بررسهههی ،نقد و ارزیابی ترجمة متون عربی (ميالعه ،نقد و ارزیابی آثار
ترجمه شده غ سان كنفانی در سه بخش ق صص ،روایات و م سرحيات) .پایان نامة كار شنا سی
ارشد ،دانشگاه تهران.
محدّث دهلوي ،عبدالحق .)1383( .اخبار االخيار فی ا سرار االبرار .ت صحيح و تو ضيح عليم ا شرف
خان .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

__________________ .نسخة خيی مفتاحالفتوح به شمارد  .0684پاكستان :كتابخانه گنجبخش.
__________________ .نسخة خيی مفتاحالفتوح به شمارد  .1390پاكستان :كتابخانه گنجبخش.

__________________ .نسهههخة خيی مفتاح الفتوح به شهههمارد  .776059تهران :كتابخانه مجلس
شوراي اسالمی.
مختارعمر ،احمد .)1998( .علم الداللۀ .قاهره :عالم ال تب.
مختاري اردكانی ،محمدعلی .)1376( .ااراوبی نظري براي ارزیابی ترجمه .مترجم.58-50 ،)25(6 .

353 | بیدخوني و آقاحسیني دهاقاني

. بینا: الهور. منتخب التواریخ.)1962( .ملّاعبدالقادر بدایونی
. مکتبۀ الهالل: بيروت. ترجمة حسن غزاله. الجامع فی الترجمه.)2006( . پيتر،نيومارك

References
Ahmadi, M. (2016). Literary translation critique. Tehran: Rahnama. [In
Persian]
Azarnoosh, A. (2010). Translation of the Quran. Tehran: Publication of
Reference Books. [In Persian]
Drayati, M. (2010). Catalog of Iranian Manuscripts. Tehran: Library of the
Islamic Consultative Assembly. [In Persian]
Farhadi, P. (2013). Review, Critique and Evaluation of the Translation of
Arabic Texts (Study, Critique and Evaluation of Ghassan Kanfani's
Translated Works in Three Sections: Stories, Narrations and
Commentaries). Master Thesis, University of Tehran. [In Persian]
Garces, C. (1994). A Methodological Proposal for the Assessment of
Translated Literary Works. Babel. 40(2).
Hajj Seyed Javadi, S. (2008). Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlavi. Mirror
of Heritage. 6 (1). 133-145. [In Persian]
Khosh Rang, M. (2010). Syntactic Ssemantics of the Present in the Holy
Quran. Master Thesis, University of Isfahan. [In Persian]
Lahore, A. (1868). The King's Letter. By the Efforts of Kabir al-Din Ahmad
and Abdul Rahim. Calcutta. [In Persian]
Mokhtari Ardakani, M. (1997). A Theoretical Framework for Translating
Evaluation. Translator. 6 (25). 50-58. [In Persian]
Muhaddith Dehlavi, A. (2004). Akhbar Al-Akhyar Fi Asrar Al-Abrar.
Correction and Explanation by Ashim Khan. Tehran: Association of
Cultural Works and Honors. [In Persian]
____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 0684. Pakistan:
Ganjbakhsh Library. [In Persian]
____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 1390. Pakistan:
Ganjbakhsh Library. [In Persian]
____________________. Manuscript of Muftah al-Futuh No. 776059.
Tehran: Library of the Islamic Consultative Assembly. [In Persian]
Mukhtar Omar, A. (1998). The Science of Evidence. Cairo: The World of
Books. [In Arabic]
Mullah Abdul Qadir Badayouni. (1962). Selected Dates. Lahore.
Newmark, P. (2006). Textbook of Translation. Translated by Hassan
Ghazaleh. Beirut: Al-Hilal School. [In Arabic]
Rahimi Khoigani, M. (2017). Vocabulary Critique of Mousavi Garmaroodi's
translation of the Holy Quran. Studies on the translation of the Qur'an and
Hadith. 7 (1). 69-94. [In Persian]
Rashidi, N. (2013). Evaluation and Comparison of two Persian Translations
of Don Quixote novel by Miguel Doservantes based on Garcés' model.
Persian Language and Literature Quarterly. Faculty of Literature and

1400  | بهار و تابستان24  | شماره11  | پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربي | سال354

Foreign Languages. Islamic Azad University. Sanandaj Branch. 5 (15) .4256. [In Persian]
Safavi, K. (2005). Descriptive Dictionary of Semantics. Tehran:
Contemporary Culture. [In Persian] 1

 نقد واژگانیِ ترجمة شههيخ عبدالحق.)1400( . حسههين، آقاحسههينی دهاقانی، محمد، بيدخونی:اسااتناد به این مقاله
، پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربی.) لغوي گارسههس-محدّث دهلوي از فتوحالغیب (با ت يه بر سههيح معنایی
.doi: 10.22054/rctall.2021.58127.1530 .354-329 ،)24( 11
Translation Researches in the Arabic Language & Literature is licensed
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Contents
Analysis of Metamorphic Components in Ibn Arabshah's Translation of
Marzbannameh Relying on the Pattern of Vinay and Darbelnet ……...….....9
Solmaz Ghaffari, Sayyed Mahdi Masboogh and Sedigheh Zoodranj
Analysis of Deforming Tendencies in Mohammad Noureddine's Arabic Translation
of Khayyam's Quatrains Based on the View of Antoine Berman……………...39
Reza Shirvani Denyani, Rasoul Ballavi and Sayyed Naser Jaberi Ardakani
Reflection of the Effect of Slang Components in Translation (Case Study: The
Collection of Stories "Al-Hob Fawqa Hadabit Al-Haram")……………........67
Fatemeh Mohammadnasab and Fereshteh Afzali
Investigating Lexical and Syntactic Multi-Meaningfulness in the Contemporary
Translations of the Holy Qur’an………………………………............….......93
Asieh Zouelm and Ali Hajikhani
The Role of Conceptual Metaphors in the Translation of Sahifa Sajadieh From
the Linguistics Perspective and the Model of Lakoff and
Johnson………………………………………………………………...….…..121
Yosra Shadman, Mohammad Nabi Ahmadi and Sahar Malekian
Criticism of Selected Persian Translation of Gibran's Works in the Book
"Hamam-e Rooh" based on Garcés Theoretical Models'………….…..…..145
Zohreh Gorji and Roghayeh Rostampour Maleki
Investigation of Youssef Hussein Bakkar's Critical Views about Arabic
Translations of Khayyam's Quatrains Based on Antoine Berman's Theory of
Deforming Tendencies……………………………..………………..…….….183
Zahra Bavandpoori, Shahriar Hemmati, Toraj Zeinivand and Ali Salimi
Review of Strategies Used in Translating the Taboos of the "Mokhtarnameh" TV
Series..…………………………………………………………………….….….217
Mohadeseh Haddadi, Ali Najafi Ivaki and Mohsen Seifi
Pathology of Multi-Layered Significance Transfer in the Interpretation of Hafez
Poems Based on Catford's Theory of Formal Changes (Case Study of AlShawarbi and Abbas Zulaikha Translations)…………….…………..…....243
Hossein Mohseni and Amin Sheikh Bagheri
Critique of a Part of Adel Abdel Moneim Suleim's Arabic Translation of the Novel
"School Principal" in the Light of Vinay and Darbelnet……….……………..271
Ali Akbar Noresideh and Masoud Salmani Haghighi
Grammatical-Semantic Anomalies from Lawrence Venuti's Point of View in Relation to
the Two Translations of Mehdi Sarhadi and Musa Aswar from the Novel Isa Ibn AlAnsan………………………………….………………..……………………….....299
Ali Sayadani, Saman Rahimkhani and Somayeh Aghamohammadi Ahle Iman
Lexical Critique of Abdul Haq Dehlvi's Translation of Fotuh Al-Ghayb (Relying
on the Semantic-Linguistic Level of Garces' Theory)...................................329
Mohammad Bidkhuni and Hossein Aghahosseini Dehaghani

* Websites: Surname, First Name. (Last Revision Date and Time on the Website). Subject’s
title, Website’s Name and Address. (B Zar 12)
References (Times New Roman 13 Bold)
* Book: Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name. (Year of
Publication). Book title. Edition. Place of Publication: Publisher.
Book with no identified author: Book title. (Year of Publication). Edition. Place of Publication:
Publisher.
A book written by an institution: Name of Institution. (Year of Publication). Book title. Edition.
Place of Publication: Publisher. (Times New Roman 11)
* Article: Surname, First Name’s Initial, Surname, First Name’s Initial and Surname, First
Name’s Initial. (Year of publication). Title. Journal Name. Period/Year (Issue Number).
Number of pages of the article from right to left, high to low. (Times New Roman 11)
* Thesis/Dissertation: Surname, First Name’s Initial. (Year of publication). Thesis title. Master
Thesis/Doctoral Dissertation. University Name. (Times New Roman 11)
* Collections: Surname, First Name’s Initial; Surname, First Name’s Initial and Surname, First
Name’s Initial. (Author/Authors). (Year of Publication). Article Title. Collection Title. Place of
Publication: Publisher’s Name. (Times New Roman 11)
* Websites: Surname, First Name’s Initial. (Last Revision Date and Time on the Website).
Subject’s Title, Website’s Name and Address. (Times New Roman 11)
The Latin translation of Persian sources should be given at the end of the References, and
follow the standard format of Latin sources; [In Persian] should be added at the end of the
source.

The current article has been taken from the doctoral dissertation/master’s thesis in the field of
............... from............... university/ The current article has been taken from the research project
entitled “.................................” with the support of ...... ......... university/institute (B zar 10).
 The main text of the article should not include more than 6000 words (the number of
abstract words is considered separately).
 The main text of the article includes: Introduction, Review of Literature, Method, Findings,
Discussion and Conclusion, Conflict of Interest, Acknowledgement, ORCID, Persian and Latin
sources (References).
 In-text headings (B Lotus 14 Bold)/ the Persian text of the article (B Zar 13)/Persian sources
(B Zar 12) /Latin sources (Times New Roman 11), and the Latin translation of Persian sources
accompanied with [In Persian] at the end of the source (Times New Roman 11)
 The title of images, tables and charts (B Lotus 11) and the text of images, tables and charts
(B Lotus 10).
 The number of tables in an article should not exceed 5. Tables should be organized in APA
format and with size 10.
 References to quotations (direct): First name and surname of the author/authors (Year of
Publication), (indirect): First name and surname of the author/authors, year of publication) and
its repetition (same: page number).
 All foreign names of the original text (except Arabic) should be translated into Persian and
inserted in a footnote as (surname (the initial letter in uppercase), first name’s initial).
 The equivalent of the words should be written in the footnotes, the initial letter in uppercase
and the rest of the letters in lowercase.
 If more than one work has been published by an author in a year, these works should be
distinguished by mentioning the letters  ب,الف,… or a, b,… after the year of publication.
 Refer to non-Persian sources in the same language.
 If the book has more than three authors, after the name of the first author, the phrase “et
al.” should be written; A work that does not have the author’s name should be referred to the
name of the book; A work provided by an institution or organization should be referred to the
name of the institution or organization.
 ORCID should be presented before the list (Times New Roman 11).
 Persian sources should be written with B zar 12, English sources with Times New Roman
11, and Arabic sources with B badr 12 and Hanging 1cm)
 The list of sources and references should be arranged alphabetically at the end of the article
as follows:
Persian (B Lotus 14 Bold)
* Book:
Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name (Author/Authors). (Year
of Publication). Book title. Name and Surname of the People Involved (proofreader, translator,
editor, etc.). Edition. Place of Publication: Publisher.
Book with no identified author: Book title. (Year of Publication). Edition. Place of publication:
Publisher.
A book written by an institution: Name of Institution. (Year of Publication). Book title. Edition.
Place of Publication: Publisher. (B Zar 12)
* Article: Surname, First Name; Surname, First Name and Surname, First Name
(Author/Authors). (Year of Publication). Title. Journal Name. Period/Year (Issue Number).
Number of pages of the article from right to left, high to low. Insert doi (B Zar 12)
* Thesis/Dissertation: Thesis/Dissertation: Surname, First Name. (Year of Publication). Thesis
title. Master Thesis/Doctoral Dissertation, University Name.
* Collections: Surname, First Name’s Initial; Surname, First Name’s Initial and Surname, First
Name’s Initial. (Author/Authors). (Year of Publication). Article title. Collection title. Place of
Publication: Publisher’s Name. (B Zar 12)

Writing Style and Acceptance Procedure
Articles’ Publication Manual and Submission Method

 The article should be the result of scientific research in one of the topics related to Persian
language and literature.
 The editorial board is free to accept, reject and edit articles.
 The order of publishing articles is determined by the editorial board’s opinion and review.
 The author is responsible for the accuracy of the content of the article.
 Articles should be submitted through the integrated system of scientific journals
(ltr.atu.ac.ir).
 In each article, line spacing should be 1 cm, the margin should be 4.5 cm on both sides and
5 cm from below and above; and each article should be at most twenty A4 pages (with Zar font
13) written based on Dastur-e Xatt-e Fârsi (Persian Script Orthography) approved by the
Academy of Persian Language and Literature (www .persianacademy.ir).
 The software used should be Microsoft Word 10 or higher.
 Page spacing should be Multiple 0.9.
 The first paragraph that comes after each heading, should not be indented.
 Subsequent paragraphs should be 0.5 cm indented.
 Footnotes should be in APA style (Surname, First Name’s Initial).
 In-text numbers should be written in Persian.
 A momayyez or decimal separator (/) should be used for decimals.
 All headings should be at 12pt distance from the previous text, and 0 pt distance from the
following text
 The abstract should be prepared and written in one paragraph and include the following
sections (without giving them separate headings):
 Introduction to the problem (one or two sentences),
 Purpose (one sentence),
 Method (two to three sentences including the research plan, statistical community, number
of samples, sampling method, intervention, tool {the full name of the tool, the manufacturer
name and the year of manufacture},
 Method of data analysis {without mentioning software name},
 Results (two to three sentences, including main findings without mentioning numbers), and
 Conclusion (two sentences).
Please note that abstracts are narrative texts. So, dividing their sections and giving them separate
headings are not allowed.
The number of abstract words should be 150 to 250 (Abstract verbs should be written in past
tense).
 On the title page, the followings should be respectively presented: The title of the article (B
Zar 15 Bold), the name of the author/authors (B Compset 12 Bold), the academic rank and the
name of the university or affiliated organization (B Compset 10), the abstract (150 words/B Zar
11), keywords (4-7 words, separated by commas/Lotus B 12).
* The name of the corresponding author should be starred and mentioned in the footnote of the
corresponding author’s email.
Faculty members: Academic Rank (Instructor, Assistant Professor, Associate Professor,
Professor), Department (if any), University, City, Country.
Students: Student (Bachelor, Master, Doctorate) of Field of Study, University, City, Country.
Free people and researchers: Degree (Bachelor, Master, or Doctorate) of Field of Study,
Affiliated Organization, City, Country.
Hawza students: Level (2, 3, 4), Field of Study, Ḥawzah ʿIlmīyah (seminary)/Madreseh
Elmiyeh (Religious School), City, Country.
Individuals and researchers who are members of an organization/ research institute:
(Instructor, Assistant Professor, Associate Professor, Professor), Department (if any),
University, City, Country.

This Issue’s Scientific Advisors
Dr. Abdolali Aleboyeh Langerudi

Dr.Zahra Karamzadegan

Dr. Naeim Amori

Dr. Hamidreza Mirhaji

Dr. Narges Ansari

Dr. Reza Nazemian

Dr. Sayyed Ebrahim Arman

Dr. Ali Najafiivaki

Dr. Abbas Eghbali

Dr. Ali Bashiri

Dr. Javad Garjami

Dr. Robabeh Ramezani

Dr. Zohreh Ghorbanimadavani

Dr. Yosra Shadman

Dr. Ali Hajikhani

In the Name of God,
the Compassionate, the Merciful

Faculty of Persian Literature and Foreign Languages

Academic Semiannual Journal of

Translation Researches in the Arabic Language and Literature
Vol. 11, No. 24, Spring and Summer (2021)
Publisher: Allameh Tabataba’i University
Director in Charge: Ali Ganjian Khenari
Editor in Chief: Reza Nazemian
Editorial Panel
Abolhassan Amin Moghaddasi Professor (University of Tehran, Tehran, Iran)
Ahmad Pasha Zanus: Associate Professor (Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran)
Saeed Jasim Abbas Alzubaidy: Professor (University of Nizwa, Oman, Oman)
Maha Kheir Bek Naser: Professor (Lebanese University, Beirut, Beirut)
Ali Asghar Ghahremani-Moghbel: Associate Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Ali Ganjian Khenari: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran)
Gholam Abbas Rezaei: Associate Professor (University of Tehran, Tehran, Iran)
Hamidreza Mirhaji: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran)
Hojjat Rasouli.: Professor (Shahid Beheshti University, Tehran, Iran)
Majid Salehbak: Associate Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran)
Reza Nazemian: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran)
Saeed Najafi- Asadollahi: Professor (Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran)
Seyyed Fazlollah Mirghaderi: Professor (Shiraz University, Fars, Iran)
Esa Mottaqizadeh: Professor (Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran)

Managing Director: Parisa Ebrahimi
Persian Editor: Mahboobeh Geraee
English Editor: Arghavan Omranipour
Layout and Graphic Designer: Mahboobeh Geraee.
Address: Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Persian
Literature and Foreign Languages, South Allameh St., Saâdat Abâd, Tehran
1997967556, Iran, Tel./Fax: (+98 21) 88683705.

The electronic version of this journal is available on:
www.magiran.com
www.noormags.ir
fa.journals.sid.ir
www.srlst.com
journals.atu.ac.ir
www.civilica.com
Journal website: rctall.atu.ac.ir
Lithography, printing and Binding: Allameh Tabataba’i University Press

ISSN: 2251-9017

