دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،5شماره  ،10پاییز و زمستان 1397

سی و یکم نهج البالغه با تکیه بر نظریه آنتوان برمن ()2010
محمد رحیمی

خویگانی*1

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
پذیرش97/12/7 :

دریافت97/8/28 :

چکیده
با این که ترجمه داریوش شاهین از نهج البالغه ،جزء اولین ترجمههای معا صر ا ست؛ اما کمتر توجه
پژوهشگران را به خود جلب کرده است .پژوهش حاض ر در صدد است تا با روشی تحلیلی -توصیفی و
با ا ستناد به نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن ( )2010و با رویکرد مقابله متن مبــــدأ و
مقصد ،بخشی از این ترجمه -یعنی نامه حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) -را مورد بررسی و تحلیل
قرار دهد و میزان چرایی ریخت شکنیهای موجود در آن را ن شا ن دهد .در این پژوهش م شخص شد
که در ترجمه شــاهین ،مواردی چون عقالییســازی ،واضــ ســازی ،اانا  ،تضــعیف کیفی و کمی،
آراســته ســازی ،تخریب ضــر آهنگ متن و تخریب ســیســتمبندی های متن ،به شــکل معناداری
داللت های متن اصلی را دچار تغییر کرده است.

واژگان کلیدی :نهج البالغه ،امام علی (علیه ال سالم) ،ترجمه فار سی ،داریوش شاهین ،گرایشهای
ریختشکنانه

Email: m.rahimi@fgn.ui.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله:
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گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین ( )1361از نامه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،5شماره  ،10پاییز و زمستان 1397

معموالً ما طبق آنچه که آموزش دیدهایم ،انتظار داریم که یک ترجمه« ،بوی ترجمه»
ندهد و برای رسییندب به ایم منظور ت ش م کننم که سییا
ب غ زباب اصیی

های نحوی ،صییر

را بههم بریزیم و در زباب هدف ،بازسییازی کننم و هنن ننییان از

ترجمه بودب در آب باق نگذاریم .ایم ترجمه ،در نظر اکثری

ترجمهپژوهاب ،پسییندیده

و مورد احترام اس ی  .یننم مسییئ های دقنقاً نقطه مقابل آب ینزی اس ی
بر

و

که در نظریا

از ترجمهپژوهاب غرب ،از جم ه آنتواب برمم رانسییوی ( ،)2010وجود دارد .وی
زباب ا ص

را پنهاب

معتقد ا س  ،بنشتر مترجماب امروزی ،ت ش م کنند صو صنا

و متم ودشییاب را ارا ه کنند ایم کار باعث از مناب ر تم غریبگ ِ متم اصیی

و آشیینا

نمودبِ آب م شود .برمم ،با بر شمردبِ تعدادی از گرایشهای انحرا
به دنبال ایم اسی

و ریخ شکنانه،

که ننیاب دهد ،یک ترجمه ،یقدر م تواند از متم اصی

دور شیده

باشد (برماب.)80-75 :2010 ،

ایم پژوهش با تکنه بر نظییییریه گرایشهای ریخ

شکنانه برمم ،در نظر دارد تا به

ریخ شکن های داریوش شاهنم ،در ترجمه نامه س و یکم نهج الب غه ا شاره کند و
آبها را مورد تح نل قرار داده و پاسخ برای پرسشهای زیر بنابد:
 -کدامیک از گرایشهای ریخ

شکنانه موردنظر برمم ،در ترجمه شاهنم ،از نامه

س و یکم نهج الب غه حضور بنشتری دارد و یرا؟
 -تغننرا

دالل حاصل از گرایشهای ریخ شکنانه کدام اس ؟

بر ایم اساس ،رضنههای زیر قابل طرح اس :
 -نظر به ایجاز سییخم امام ع

(ع نه السیی م) ،واضیی سییازی و اطناب در ترجمه

داریوش شاهنم ،از بسامد باالی بر وردار اس .
 ب سناری از دالل های واژگان و سا تاری متم مبدأ درشده اس .
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 -1مقدمه

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

روش پژوهش ،مبتن بر مقاب ه متم مق صد با متم مبدأ اس
با تکنه بر تو صنف و تح نل ،سازمانده

البته دادههای بدس

آمده،

شدهاند .به اطر نبودب متم عرب در ترجمه

شاهنم ،متم عرب نهج الب غه از شرح محمد عبده -صفحه  520تا -540آورده شده و
برای احتراز از تکرار ،تنها مثالهای اول ،با ارجاع ذکر شییده اسی  .از آنجا که موضییوع
مقاله ،محدود به ترجمه نامه س و یکم نهج الب غه ا س  ،همه متم مق صد به صور
ط به ط با متم م بدأ م قاب ه و شیییا هد م ثال های مرتبط با هر یک از گرایش های
ریخ شکنانه ،استخراج شد و به منظور پندا کردب پاسخ برای پرسشهای مطرح شده
در ایم پژوهش ،هم منزاب حضییور و هم تیرنر معنای و دالل ایم گرایشها بررسیی و
توضن داده شد.

 -2-1پیشینه پژوهش
پن نننه ایم پژوهش ،شامل دو حنطه ترجمه داریوش شاهنم و کاربس
متوب ترجمه شده ا س

در باب ق سم

اول باید گف

نظریه برمم ،بر

که طبق ج ستجوی نگارنده ایم

سطور ،ایم ترجمه تا به امروز مورد توجه پژوهنگراب نبوده اس  .تنها اسماعنل د ن
کهنوی  ،در پایابنامه کار شنا س ار شد ود ،با عنواب «نقد و تح نل ترجمههای ار س
هنییتاد طبه اول نهج الب غه» ،)1379( ،در داننییکده اصییول الدیم ،با بررس ی تطبنق
ترجمههای نهج الب غه -از جم ه ترجمه داریوش شییاهنم -موارد ا ت ف در ترجمهها
را شناسای و ضمم مراجعه به شروح نهج الب غه و کتابهای لغ  ،به تعدیل و ترجن
آراء ،پردا ته و در صور

امکاب ترجمهای پنننهاد کرده اس .

اما درباره نظریه برمم ،مقاالت در ایراب و جهاب عرب ،نگا شته شده که مهمتریم آب
ها از قرار زیر اس :
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 -1-1روش پژوهش
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الترجمة األدبية لدی أنطوان برمان ،دراسةةة نيد ة لحليلية للعاتاا التيةةو فية في لرجمة
روا ة فو ضی الحواس ألحالم الم ستغانمي إلی الفرن سية ،مذکرة لعيل شفادة الماج ستير»،
( ،)2013با انتخاب تصاد

قسم های از متم رماب وض الحواس و مقایسه با ترجمه

آب و تطبنق گرایشهای تحریف و ریخ

شکنانه برمم بر آبها ،به ایم نتنجه ر سنده که

مترجم رانسییوی در اکثر موارد مورد اشییاره برمم ،دسیی

به تحریف رماب عرب زده

اس .
 اطمه مهدیپور ،در مقاله «نظری بر روند پندایش نظریههای ترجمه و بررسیییسن ستم تحریف متم از نظر آنتواب برمم» ،یاپ شده در ش 41مج ه کتاب ماه ادبنا
(- ،)1389گویا -برای اولنم بار نظریه برمم در ایراب را معر

کرده اس .

 شهرام دل ناد ،سندمهدی م سبوق و مق صود بخ نش ،در مقاله «نقد و برر سترجمه شهندی از نهجالب غه برا ساس نظریه گرایشهای ریخ شکنانه آنتواب برمم»،
یاپ شیییده در ش  4مج ه مطالعا
نمونه های انتخاب

ترجمه قرآب و حدیث ( ،)1394ت شکردهاند تا

ود ،از متم ترجمه شیییهندی را مورد نقد قرار دهند .نتنجه ایم

پژوهش بناب م کند که ترجمه شهندی را م تواب ترجمهای مبدأگرا دان س

که کمتر

دیار عوامل تحریف متم ،شده اس .
 محمدر ضا ار سناب و ن سریم ا سماعن  ،در مقاله «برر س آ ریم ترجمه رماببنگانه براساس سنستم تحریفِ متم آنتواب برمم» ،یاپ شده در ش  18مج ه نقد زباب
و ادبنا

ارج ( ،)1396به برر س ترجمه کتاب بنگانه آلبرکامو ،تو سط مهراب زنده

بودی ،براسییاس سیینسییتم تحریف متم برمم ،پردا تهاند و به ایم نتنجه رسییندهاند که
هف

مورد ،از سنزده مورد تحریف ارا ه شده در نظریه ،قابل کارب س

اس .
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 -برامک ارویده ،در رساله کارشناس ارشد داننگاه قسنطننه ،با عنواب «الحرفية في
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براسیییاس نظریه آنتواب برمم ،مطالعه موردی کتاب الج سیییتاب الفارسییی ارر جبرا نل
المخ ع» ،یاپ شیییده در ش 14مج ه پژوهش های ترج مه در ز باب و ادب نا
( ،)1395بعد از کاربس

عرب

یند مورد از نظریه برمم بر ترجمه مذکور ،تحریفهای متم را

نا ش از ناآ شنای مترجم به زباب ار س  ،تمایزهای مربوط به سا تار د ستوری و عدم
تطابق کامل دامنه اط ق واژهها دانستهاند.
 سندمهدی م سبوق و ابوذر گ زار ج سته ،در مقاله «واکاوی ترجمه پورعبادی ازحکم های ر ضوی برا ساس سن ستم تحریف متم آنتواب برمم» ،یاپ شده در ش 19
مج ه ص نامه رهنگ ر ضوی ( ،)1396ترجمه عباس پورعبادی از حکم های ر ضوی
را براساس هف

مؤلفه از عوامل تحریف متم آنتواب برمم -با تکنه بر مقالههای پنننم-

مورد بررس قرار دادهاند و بناب داشتهاند که در بنم هف

مؤلفه یادشده ،اطناب ک م از

پربسامدتریم عوامل تحریف متم در ترجمه پورعبادی اس .
پژوهش حاضر از سه جه

نسب

به مقاال

گذشته ،تمایز و تازگ دارد:

اوالً ایمکه ،برای اولنم بار به ترجمه داریوش شییاهنم م پردازد ترجمهای که اگر با
دیده انصییاف در آب نگریسییته شییود ،منییخخ واهد شیید که سییرمن یقِ بسییناری از
ترجمههای منهور امروزی اس

و بر آناب ضل سبق دارد.

رانناً آبکه ،مورد و پنکره پژوهش مقاله ،یک ارر بسییینار موسیییع -که نتواب بر تمام
جوانب آب احاطه داشی  -ننسی

ب که تنها یک متم یند صییفحهای و قابل کاربسی

اس  ،تا نتایج قابل استناد و به صواب نزدیکتر باشد.
رالثاً آبکه ،با اعتماد بر یک ارر از آنتواب برمم نگا شته شده ا س
کدام از مقاال

پنننم وجود نداشته و در مواردی باعث برداش

شده اس .

51

امری که در هنن

نادرس

از ایم نظریه

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 10:00 IRDT on Monday July 22nd 2019

-ع

اض

و عطنه یوسف  ،در مقاله «نقد و بررس ترجمه عرب گ ستاب سعدی
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همه مقاال
احمدی یا مقاال

وی اسیی

حال آبکه ایم مقاله ،برای اولنم بار با تکنه بر یک کتاب

از صاحب نظریه ،نوشته شده اس .

 -2مبنای نظری
آنتواب بِرمَم- ،)1991-1942 ( 1یا آنگونه که در زبیییاب عرب م گویند «برماب» -را پنش
از هرینز ،باید یک ن سوف دان س  .او هم مثل ننومارک ،با غور در سفه زباب ،وارد
حنطه ترجمه شییید و توانسییی
مبدأگرا اس

نظریهای در ایم راسیییتا ارا ه دهد .او یک نظریه پرداز

که با نقد ترجمههای مترجماب ک سنک و معاصر ،نظریا

ترجمه ارا ه داد .به اعتقاد وی ،در ترجمه هر متم ،باید حال

ود را دربارة

غریبگ اش حفظ شییود و

نباید در ترجمه ،تغننرات به نفع زباب مقصییید انجام داد زیرا معنا ،از طریق صیییور ،
انتقال م یابد.
برمم ،بر ایم عقنده ا س

که باید از هرگونه «مقدّس شماری زباب مادری» ،اجتناب

کرد « :وی هرگونه حذف ،ا ضا ه ،تغننر در سبک نوی سنده ،تغننر سا تار زباب ،اطناب
ک م و حت تغننر در نقطه گذاری و پاراگرافبندی را تحریف متم اصی

شییمرده و از

آب به عنواب سنستم تحریف متم یاد م کند» (مهدی پور .)58 :1389 ،البته ایم بداب معن
نن س

که هنن تغننری در ترجمه وجود ندا شته با شد ب که بداب معن ا س

که تا حد

امکاب ،نباید تغننرات در سا تارها و دالل ها ایجاد کرد .مترجم که به هر بهانه ،دس
به تغننر م زند ،دارای گرایشهای تحریف اسیی

که باعث تخریب نظام متم اصیی

و

زیبای آب م شود (اوریده.)97 :2013 ،

از نظر آنتواب برمم ( ،)2010ترجمهای بد اسییی

که با دسییی آویز قرار دادب انتقال

مفهوم متم مبدأ ،ویژگ های هویت آب را انکار م کند اما «ترجمه ،تنها یک منانجنگری
صرف نن س  ،ب که رآیندی ا س

که در آب رابطه ما با دیگری در مناب ا س » .به باور
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نگا شته شده در ایراب بر مبنای کتاب نقد ترجمه ادب ِ دکتر محمدرحنم

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

بناب گرایشهای ریخ

شکنانهای م پردازد که در آرار مورد برر س اش ،یا ته ا س  .به

گفته برمم ،مترجماب ران سوی ،طوری ترجمه م کنند که متم ترجمه شده بوی ترجمه
ندهد .او برعکس م اندینید که احترام به بنگانگ متم و غراب

آب ضیروری و حنات

اس .
آنتواب برمم ،معتقد اس  ،گرایشهای تحریف و ریخ شکنانه ،ماهن

را

نثر اص

به بهییییانه قابل هم بودب ترجمه یا زیبا شدب آب از مناب م برد .در نظر او ،پردا تم به
ظاهر زیبای متم ترجمه شییده ،باعث نادیده گر تم معنا و تحیییییریف آب م شییود او
م گوید« :مم در ایمجا به سنزده مورد از آبها [تحریفا ] اشاره م کنم ،شاید تعداد آب
ها بنشتر با شد یا همپو شان در کار با شد و یا حت یک را ب نود زیرمجموعه دیگری
قرار داد ول ایمها در ترجمیییههای غرب وجود دارد و باید اقرار کرد که بر
بنشتری ن سب

به بر

شنوع

دیگر دارد» (برماب .)75 :2010،او برای برر س روند ترجمه و

توضیین انواع تحریف و گرایش ریخ

شییکنانه یک ارر ترجمهای توسییط مترجماب،

یندیم مؤلفه را ارا ه م کند که در ادامه واهد آمد .احمدی ،معتقد اسیی
ریخ شکنانه برمم ،جهاب شمول اس

گرایشهای

و مختخ به ،مترجماب رانسوی زباب ،ننس

و

در کار همه مترجماب از جم ه مترجماب ایران دیده م شییود ،از ایمرو بازشییناس ی ایم
گرایشها در نزد آناب ممکم و حت ضروری اس

(.)74 :1396

اگر قبول کننم ،نگاه برمم به ترجمه ،یک نگاه مبدأمدار ا س  ،نایار باید بپذیریم که
ایم نگاه بنشتریم قراب

را با ترجمه متوب مقدس و مخ صو صاً متوب مقدس ادبنا

دارد که یا م ستقنماً از منبع وح ا س

ما،

و یا از سوی آنان که با منبع وح به هر شکل

ارتباط دارند و هم لفظنییاب و هم معناینییاب قداسی
ل ترجمه دیار تحریف شود.
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برمم ،ترجمه رانسوی ،قوم مدار اس

و متم مبدأ را نادیده م گنرد .او در ایم راستا به
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منظور از ایم اصیییط ح ،تغننر ترکنب جم هها در متم اصییی
ع ما

و همچننم جابجا کردب

سجاوندی ا س

(برماب .)76 :2010،گرایش به عق ی سازی ،باعث م شود تا

مترجم ،ترکنب جمییییی

و مقاطع آب را مطابق با شنوه تفکر و گفتماب ودش تغننر

دهد« .سا تماب یک متم منثور (مقاله ،رماب و ،)..شامل سا تارهای کویک زیادی اس
که کارکردهای اص دارند مثل موصوال  ،اسم اعلها ،جم ههای اسمنه ،جم ههای
اعتراض و غنره .عق ی سازی ،ایم سا تارها را به شک

که با گفتماب مترجم سازگار

باشد ،تغننر م دهد (هماب).
 -2-2واض سازی

3

وا ض سازی و تو ضن دادب ،یک منل شایع در مناب مترجماب ا س  .در نظر برمم ،یک
کر یا اندینه پنهان و کنایهآمنز را م تواب واض کرد ول معموالً مترجماب ،اندینهای
را که ا ص ً نن س

یا نم تواند با شد -یا نوی سنده نم

داشته باشد -متج

م سازند ( Berman,1999:58برماب.)79 :2010 ،

 -3-2تطویل ،اانا

وا سته یننم بردا شت وجود

4

تطویل ،تا حد زیادی نتنجه دو گرایش قب
مترجمان که دوس

یعن عق ی سازی و وا ض سازی ا س .

دارند همه ینز را ن

شفاف بناب کنند و ترکنبهای متم اص

را بر هم بزنند ،معموالً متن ب ندتر از متم اصیی

م سییازند .از نظر برمم ،اطناب ،تنها

حجم متم را م ا زاید و تیرنر دیگری ندارد (هماب).
 -4-2آراستهسازی

5

منظور از آراسییتهسییازی ،ارا ه ترجمه ا طون یعن یک ترجمه زیباتر از متم اصیی ،
اس  .آراسته سازی ،به زیباتر شدب متم ترجمه از متم اص
54
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 -1-2منطقی یا عقالییسازی

2
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م کند (هماب.)81-80 :
 -5-2تضعیف کیفی

6

ت ضعنف یعن معادل سازی واژگاب ،عبارا

و سا تارهای متم مبدأ با واژگاب ،عبارا

و

سییا تارهای که ظر ن های آوای  ،دالل و ننییانهای را انتقال نم دهند (هماب .)82:هر
یند ایم عنواب ،بسنار ک

اس

و ردیاب آب در یک متم ،کار راحت ننس

ول برمم،

در مثالهای کتابش ،غنای ن نانهای و دالل را منح صر در واژگاب دان سته و غنای آوای
را در سا تارها گنجانده اس
 -6-2تضعیف کمی

که در ایم مقاله ننز همنم روش پ گر ته شده اس .

7

ت ضعنف کم یعن کا ستم از تعداد واژگاب و عبار

متم ا ص

در

ل ترجمه ،مث ً

مترجیییم ،برای یند واژه ،قط یک معادل ارا ه م دهد یا مواردی را حذف م کند .ایم
گرایش م تواند همزماب با اطناب و واض سازی وجود داشته باشد (هماب.)83 :
 -7-2همگون سازی

8

مراد از ایم اصط ح ،آب اس

که مترجم سع کند همه سطوح زبان و بنان (واژگان ،

نحوی ،دستوری) را به یک شکل یکنوا
در متم اص ی

و همگم درآورد در حال که م داند ایمها

به یک شییکل ننسییتند .یک ارر منثور همننییه دارای تنوع زبان اس ی

و

متناسب با موضوع و مکاب ،سبک از نثر دارد که معموالً مترجماب آب را نادیده م گنرند
(هماب.)84 :
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تر در ریختم اندینییه متم اصیی

در قالب جم ت دارای آرایههای ب غ  ،ودنمای
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هر متن  ،ضییربآهنگ دارد که متناسییب با موضییوع و معنای موردنظر نویسیینده ،تغننر
م کند .معموالً مترجییییماب با تغننر ایم ضربآهنگها ،هماهنگ مناب ریتم و معنا را از
مناب م برند (هماب.)85 :
 -9-2تخریب شبکههای داللتی زیرین

10

هر ارری ،دارای یک متم ضمن ا س

که در بر

دالهای ا ص  ،با هم رابطه متقابل

دا شته و زنجنروار به هم پنو ستهاند .بنابرایم هر ارری دارای دو متم ا س  :متم ظاهری
قابل دیدب و متم ضمن پنهاب.
مترجییییییماب ،به اطر ایم که به متم ظاهری توجه زیادی م کنند از متم زیریم و
ضمن  ،غا ل شده و آب را نادیده م گنرند (هماب.)86-85 :
 -10-2تخریب سیستمبندیهای متن

11

های اسییتفاده شییده را در بر م گنرد .کاربرد زماب

ایم گرایش ،نوع جم هها و سییا

د ستوری ،یک از ایم سن ستمبندیها ا س  .ا ستفاده از ایم یا آب نوع جم ه یا سا
دستوری ،تابع منطق سازی ،واض سازی و اطناب اس

(هماب.)87 :

 -11-2تخریب یا غیربومی کردن شبکههای زبان بومی

12

به گفته برمم ،هر نثری دارای رابطه تنگاتنگ با زبابهای بوم اس ی  .امحاء شییبکههای
زباب بوم یعن

دشه وارد کردب به متنن

آرار منثور (هماب.)88:

 -12-2تخریب عبارات خاص زبان

13

نثر ادب  ،همن نه دارای تعابنر و صنغهها و سبکها و مثلهای ا س
مح

که جز

از زباب

و بوم هسییتند .ایم موارد معموالً در ترجمه از مناب م روند و در زباب مقصیید

پدیدار نم شوند (هماب.)90:
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 -8-2تخریب ضر آهنگهای متن

9

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

ترجمه متوب منثور ،انتقال زبابهای اسیی

یک از بزرگتریم منییک

که در یک متم

منثور ،دوشییادوش هم حضییور دارند و بر هم تیرنر م گذارند (هماب .)91 :برمم ،معتقد
اسیی

که در کنار زباب معنار و اصیی

یک رماب ،شییامل لهجهها و گویشهای اسیی

حضور دارند.

 -3کاربست نظریه
 -1-3عقالییسازی

ه مابطور که پنش از ایم توضییین داده شییید ،عق ی سیییازی یک از گرایش های
ریخ

شکنانه در ترجمه ا س

که در تغننر سا تارهای نحوی و تعابنر اص زباب رخ

م نمایاند و تقریباً تمام کسییان که آزاد یا معنای  ،ترجیییییمه م کنند ،ایم کار را انجام
م دهند .داریوش شاهنم در ترجمه نامه س و یک ،عق ی سازی کرده و سا تارهای
صییوری و معنای متم امام ع

(ع) را دیار تغننر کرده اسی  .در ادامه ت ش م شییود
و ترتنب ک ما

تغننرات که مترجم در سیییا تار جم

ایجاد کرده ،به تفصییینل بناب

شود.
الف) تبدیل مصدرها و صفتهای عامل به فعل

همابگونه که م داننم در زباب ارس بر
م شود) ،نم تواند حال

عام

ف زباب عرب  ،اسم (که مصدر را هم شامل

بگنرد و نقش عییییل را بازی کند ( طنب رهبر:1381 ،

 )66-65به اطر همنم ،گاه استفاده از مصدر یا صفا
و مصیییادر عامل عرب  ،غنرمنطق و نیمانوس اسییی

عامل ،بهعنواب معادلِ صفا

از نظر برمم ،نامینوس ماندب ایم

سیییا تارها در ترجمه -از حنث تبادل رهنگ  -بهتر از مینوس و عق ی کردب آب ها
ا س  .داریوش شاهنم در ترجمه ایمگونه م صدرها ،معموالً آبها را به صور
برگرداب کرده و سا تارهای زباب اص

را بر هم زده اس :
57
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 -13-2تخریب برهمنهادگی زبانها

14
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(نهج الب غه -نامه  -31ب تا.)525 :

رزندم ،ننکوتریم ینزی که دوس

دارم تو از وصنتم به جای آوری ،پرهنز و ترس

از داسییی  .به آنچه آ ریدگار بر تو واجب و الزم شیییمرده ،اکتفا کن و قدم به راه
بگذار که ننکاب و گذشییتگاب و پدر و مادر و انوادها

در آب طریق گام نهادهاند (نهج

الب غه.)657 :1361 ،

یناب که پنداس  ،در برابر «آ ذ به» ،به جای آوری ،در برابر «االقتصار» ،اکتفا کم و
در ازای «اال ذ» ،قدم بگذار ،ا ستفاده شده که همه از مظاهر تبدیل ا سم به عل ه ستند.
بعد که همه معطوف بر تقوی هسییتند و

از همه ایمها گذشییته ،انسییجام و ربط جم

منمول حکم ابتدای مبتدا ،از مناب ر ته و جم هها همه مستینفه شدهاند .گوی که حکم
«أحب ما» ،تنها ناظر به تقوی اس

نه بقنه موارد حال آبکه م شد ایمگونه نباشد :بداب

ای پسرم ،دوس داشتن تریم ینزی که تو از وصنتم گنرنده آن  ،تقوای داس

و اکتفا

به آنچه او بر تو واجب کرده و گر تم آنچه که پدارب پنش از تو و پاکاب انوادها ،
اعتقاد داشتند.
در مثالهای زیر ننز همنم امر دیده م شود:
صةةةغَ ِر ََطَ ِر َِ ،وق ِل َِّة م ي ِ
َ ،أنْ فْع َل ُ فِي ِ
ْد َر لِ ِ ،
 ،فَاف َْع ْ
ل ک ََما َعْبَغِي لِمِثْل ِ َ
ْت ذل ِ َ
ف َِإذَا َت َر ف َ
َ َ
َ
َب َط ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اجت ِ ِ ِإلَی َربِّ ِ ،فِي َطل ِ
الر ْهبَةِ م ِ ْن عقوبَتِهَِ ،وال َّشفَقَةِ م ِ ْن
وتظيم ِ َح َ
َوکَثْ َرة َت ْج ِا َ ،
َ
اعتهَ ،و َّ
س ْخطِهِ.
آب زماب که یننم یکتای متعال را شیینا ت  ،تو با همه کویک و ب مقداری مقام و
منزل

و با همه س ست و ناتوانن

و ب سناری امند و ننازمندی

به آب پروردگار سبحاب

و مهرباب ،ایماب بناور و بهکار بندگیش بکوش و طاعتش را به جــای آر و از کیفر و
عذابش هراسان بوده و از خشم و غضبش بیمناك باش.
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آخذٌ بِهِ ِإلَي مِن و ِصيتِي ليْوى ه ِ
واتلَم ا بعيَ ،أنَّ َأحب ما َأنْت ِ
الَ ،واالْقْت ِ َصار َتلَی َما
َ
ل
َ َّ َ
َّ ْ َ َّ َ َ
َ ْ ْ َ ُ َ َّ
،
الاةال ِ ُحونَ م ِ ْن َأ ْ ِل بَيْت ِ َ
َ ،،واال ْْخذ ب ِ َما َم َضةی َتلَيْ ِ او َّْولُونَ م ِ ْن َبَاك ِ َ
ال َتلَيْ َ
َ ،،و َّ
ف ََر َضة ُ هل ُ

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

یوب ایم م سئ ه را دان ست  ،کاری را بکم که یوب توی با کویک مقام و کم تواب و
زیادی ناتوان و بسناری ننازش به ییییداوند ،باید انجام دهد [آب کار] ط ب طاع

و

ترس از عقوب و نگران از نم اوس .
ِ
ف َِإنَّفم لَم َدتوا َأنْ نَظَ روا ألنْف ِ
ْت م َفك ٌِّر ،ثُ َّم َر َّد ُ ْم
ْت َناظ ٌرَ ،وفَك َُّروا ک ََما َأن َ
ُسةةة ِف ْم ک ََما َأن َ
ُ ْ ْ َ ُ
ُ
ِ ،إلَی او َْْ ِذ بِما ترفُواَ ،واوْمس ِ
ِ
اك َت َّما لَ ْم ُكَلَّفُوا.
ََ ُر ذل ِ َ
ْ َ
َ ََ
همابگونه که تو میاندیشــ و مینگرى ،آب ها ننز کر کردند و دیدند تا ایم که،
سرانجامِ ایم دو کار ایم بود که به غای

وینتم دارى و نهای

انجام تک نف و وظنفه

ود رسندند.
در دو مثال باال ،تبدیل صفا

م نتق به عیییییل را م بنننم ناظر :م نگری ،مفکر:

م اندین .
شیییاید بهتر بود به اطر تقدس ک م حضیییر  ،ایم مقدار از منطق سیییازی اعمال
نم شیید و یننم ترجمهای که و ادارتر به متم مبدأ اس ی  ،ارا ه م شیید :آناب ننز هماب
گونه که تو ناظری ،در وینتم نظییر کردهاند و یناب که تو اندینهورزی ،اندینندهاند.
بنابرایم ،گنرنده آنچه که شنا تند ،شدند و دوری کننده از آنچه که تک نفناب ننده.
البته مترجم گاه  ،در عبارات که م شییده ،به ازای صییفا

منییتق ،صییفا

اع

ارس مینوس آورد هم ،از عل ،استفاده کرده و دس به نوع ع شدگ زده اس :
 ،الح ي ِ
ِ
ِ
فَتفَفم ا بعَي َو ِ
اةَ ،و َأنَّ الْ َخال ِ َق ُ َو
صةةة َّيتِيَ ،وا ْتلَ ْم َأنَّ َما ِل َ
 ،ال َْم ْوا ُ َو َما ل ُ َ َ
َ َّ ْ َ ُ َّ
ِ
ِ
يدَ ،و َأنَّ الْمبْتَل ِ َي ُ َو الْم َعافِي.
الْمميتَ ،و َأنَّ الْمفْن َي ُ َو ال ُْمع ِ ُ

بداب که آب کس که مرگ به رماب او س  ،زندگ هم در کف با کفایتش م با شد،

میآفریند و باز میگرداند ،گرفتار میکند و رها میسازد.
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حقنق

آب اس ی

که برای ایم مصییادر م شیید ،ترجمهای بدوب تغننر ارا ه داد :پس
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ز ندگ و آ رین نده ،ه ماب منران نده و ناکن نده ،ه ماب بازگردان نده و در ب ا کم ،ه ماب
عا ن بخش اس .
) تقدیم و تأخیر

جابجا شیییدب ک ما

در ترجمه معنای  ،یک از بدیه تریم امور اسییی

اما آنجا که،

غر ض ب غ در تقدیم و تی نر ک مهای نهفته ا س  ،باید ایم م سئ ه با اهتمام بنشتری
همراه با شد «ترتنب ک مه در جم ه وق العاده مهم ا س
دیدگاه منسییجم و جه

یوب نق ن مهم را در تیمنم

دادب پنامها در سییط متم ،بازی م کند» (بنکر.)139 :1393 ،

در ترجمه شاهنم ،ترتنب ک ما بسنار دستخوش تغننر شده اس :
ِ
ِ
فَ َأحبِب لِغَي ِر َك ما لُ ِحب لِعَف ِ
ب َأنْ لُظْ لَ َم،
ْس َ
َ ،،واک َْر ْ لَ ُ َما لَك َْر ُ ل ََفاَ ،ووَ لَظْ ل ْم ک ََما وَ لُح ُّ
ُّ
ْ ْ ْ َ
َ ،،واستيْبِح مِن نَف ِ
ِ
ِ
ض م ِ َن
َ ،ما لَ ْستَيْب ِ ُح م ِ ْن غَيْ ِر َكَ ،و ْار َ
ْس َ
ب َأنْ ُ ْح َس َن ِإلَيْ َ
َو َأ ْحس ْن ک ََما لُح ُّ
ْ َ ْ ْ
اس بِما لَر َضا لَفم مِن نَف ِ
العَّ ِ
.،
ْس َ
َ ْ ُ ُ ْ ْ
آنچه بر ویش پ سندی ،بر دیگری هم بپ سند ،و هریه بر ویش نم واه برای
دیگری هم مخواه ،همابگونه که بر ود سییتم نم کن بر دیگری هم ظ م روا مدار ،تو
ود ننک کم ینابکه تو ننز ننک را دوس

داری ،هریه از دیگراب زش

م دان  ،آب

را ناپسند بنمار و در حق کس یناب مکم ،آنچه دیگراب برای ننودی تو م کنند ،تو
ننز برای شادی و رضای آناب به جای آر.
در ایم عبارا

حضییر

امام ع

(ع) ،به شییک

ننک ،مقدم و در امور ناپسند ،مؤ ر کرده اس

شییگف آمنز ،دیگراب را در امور

امری که در ترجمه منتقل ننده اس .

ایم زیبای  ،شییاید در یننم ترجمهای هویدا شییود :برای دیگری هم بخواه ،آنچه را
برای ود م

واه و برای ود

هم ناپسییند بداب ،آنچه را که برای دیگری ناپسییند

م دان .
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ترجمه پیشنهادی :پس حتما وصنتم را درک کم و بداب که مالک مرگ ،هماب مالک
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ننک ود را مقدم م داریم و در امور زشییی  ،دیگراب را ،تغننر دادهاند .اینیییاب با ایم
تقدیم و تی نرها به دنبال نهادینه کردب یک اصییل انسییان هسییتند و در ادامه م گویند:
برای ود ننز زشیی

بداب آنچه را برای دیگراب زشیی

آب اسیی

م دان  .حقنق

که

اعتنای ا راط مترجم به سییا تار نحوی زباب ارسیی  ،او را از انتقال یننم زیبای های
دور کرده اس .
َ ،م ْج ُفولَ ُ .
ْت َتعْ َ
ََ ،جمِيلَ ُ َ ،و َص َرف ُ
تل َ
َ ،م ِ ْن کُ ِّل َأ ْمر ن َِخيلَتَ ُ ولَ َو ََّيْ ُ
تل َ
َاستَ ْخل َْا ُ
ف ْ
اینک از هرکاری ،ننک و پسندیده و گزیدهاش را برای تو انتخاب نموده و مجهول و
ناپسندش را از تو دور سا تم.
در ایمجا هم ،مترجم م توانس

تیکند و حصر موجود در تقدیم جار و مجرورهای

ایم جم ه را به ترجمه مق صد انتقال دهد ،مث ً :اینک برای تو ،از هر کاری ،گزیدهاش را
. ...
ویا:
ا م ِ َن التَّوب ِةَ ،ولَ ْم َع ِ
ْ ،بَالعِّي َْم ِة.
اجل َ
 ،إ ِ ْن َأ َس ْأ َ
َولَ ْم َ ْمعَ ْع َ
ُ
َْ
اگر راهى به طا ر تى و گاهى مرتکب گناهى شییدى ،راه توبه و اناب
اس

براى تو باز

و او در کار کنفر ،تو را در تنگنا قرار نداده اس .
در ایم جم ه هم ،تکنه و تیکند بر تفضییل و رحم

داوند اس ی

امام هریند ننم

نگاه به سییجع جم ه داشییتهاند ،ول جواب شییرط را بر عل شییرط مقدم کردهاند تا
تیکندی باشییید بر رحم

و کرام

ترجمه هویدا ننده اس

که م توانس

دای باریتعال  .منیییخخ اسییی

که ایم امر در

ایمگونه باشد :و تو را از توبه محروم نم کند،

اگر طای مرتکب شوی و تو را با شتاب در سخت نم اندازد.
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امام نه تنها در معنا ،که در لفظ هم ،قاع یدهای را که همه تابع آننم و معموالً در امور
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و جم

زباب عرب با اسالنب متعدد،

به زباب ارس پرتیکندتر اس

زباب عرب نسب

مؤکد م شییود و همابطور که م داننم اسییتفاده از ادوا

تیکندی (کریم ننا،)67 :1389 ،

در را ستای غر ض ب غ ا س

و از مناب بردب آبها ،مطابق اندی نه زباب مق صد ،نوع

عق ی سازی اس :
فَإِنِّي لَم َل َ ِ
يحةً.
ْ
ُ ،نَا َ
مم در اندرز دادب و حکم
درس

اس

آمو تم به تو کوتاهى نکردم.

که «إبّ» ،همننه معنای تیکند ندارد ،ول در یننم جم ت حتماً دالل

بر تیکند دارد (قزوین  .)29 :2003،در ایمجا امام م توانستهاند از یک جم ه ع نه استفاده
کنند یا از ضمنر «أنا» به جای «إن » بهره ببرند ول به اطر تیکند ،ایم کار را نکردهاند
ایم تیکند در پا سخ به سوال ا س

که شاید در ذهم مخاطب با شد« :آیا کوتاه کرده
تو نداشتم.

اس ؟» که در جواب ،یننم باید ترجمه کرد :مم هنن کوتاه در نصنح
ِ ِ
َ ]،صفْحاً ،فَإِ َّن ََيْ َر الْي َْو ِل َما نَف ََع.
[تعْ َ
َولَفَ َّف ْم َوصيَّتيَ ،ووَ تَذْ َهبَ َّن َ
و در وصن و سفارش مم ،اندینه به کار بند و ینزى را از یاد مبر زیرا ننکوتریم
گفتار ،سخن اس

که شنونده را سودی سرشار و بهرهای ب شمار بخند.

همابطور که م داننم ،در اسیتفاده از باب «تفعل» و «بّ» منیدده رقن ه در پایاب عل،
تیکند وجود دارد کما ایمکه« ،إبّ» ،بر سر جم ه ع نه دقنقاً در تو ضن ما قبل و دارای
تیکند راوان ا س
اص ی

که نباید ایم تیکند را بدیم راحت تغننر داد و اندی نه حاکم بر متم

را کمرنگ کرد .از آبجا که در ترجمه ،ننییان از تیکند امام بر دق

ننس  ،گویا رعای

در وصیین

کردب و نکردنش در یک حد اس .

ترجمه پی شنهادی :حتما و صنتم را دریاب و به هنن وجه از آب سر سری رد ن نو
یرا که بدوب شک بهتریم سخم آب اس

که سودی برساند.

همنم امر را در موارد زیر ننز م بنننم:
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ج) حذف تأکیدها
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حرم

برادریش را نابود م ساز ...با آب کس که از تو دورى م جوید منامنز و دو ستى

مکم.
بهنظر م رسیید ،ایم تیکندها را م شیید با قندهای مثل «نباید»« ،ننییاید» و «هرگز»،
انتقال داد .مث ً :هرگز به اطر دو ست ای که بنم تو و برادر

ه س  ،حقش را ضایع

نکم و هننوق به سوی کس که از تو رویگردانده ،مایل ننو.
 ،إِال َّ َت ْن قَبِيح.
فَإِنَّه لَ ْم َ ْأ ُم ْر َك إِال َّ ب ِ َح َسنَ ،ول َْم َعْ َف َ
زیرا تو را به ننکوی  ،امر و از زشت و پ ندی ،نه رموده اس .
ترجمه پیشنهادی :زیرا تو را جز به ننک  ،دستور نداده و مگر از زشت  ،نه نفرموده
اس .
َو َما ََيْ ُر ََيْر الَ ُعَا ُل إِال َّ بِيَ ٍّر ،و ُ ْس ٍر الَ ُعَا ُل إِال َّ ب ِ ُع ْس ٍر.
ایم یه ننک ا ی ا س که پاداش و جزایش بدى ا س ؟! ایم یه آ سای نى ا س
رمرهاش رنج اس

که

و نگونبختى؟

یناب که پندا س  ،عق ی سازی بنش از حد و پرهنز از ترجمه تیکند ،باعث شده،
تیکندهای واضیی متم اص ی  ،حذف شییوند ،تیکندی که در اسییالنب قصییر -برآمده از
ا ستثناء -وجود دارد ،ب سنار مهم ا س
کار ننک اس

که جز با بدی به دس

و باید ایمگونه ترجمه م شد :یه نری در آب
نناید؟

 -2-3واض سازی (ابهام زدایی)

داریوش شییاهنم ،مدع اسیی

که «گاه با ا زایش ک مه و یا ک مات  ،رسییا

منظور،

بنشتر شده» (مقدمه) .بهنظر او ،شفاف سازیها و ا زایشها در راستای باال بردبِ رسا
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ِ
ِ
ي.،
يم ْن َز ِ َد ف ِ َ
ي ،الِّكَاوً َتلَی َما بَيْعَ َ
يع َّن َح َّق َأ َِ َ
َووَ تض َ
َ ،وبَيْعَ ُ َ ...،ووَ لَ ْرغَبَ َّن ف َ
و به اعتماد دو ستى که مناب تو و برادر وجود دارد ،حق از برادر ویش برمگنر و
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منظور امام ا س

ننس که بخواهد برطرف شود آنچه هس ابهامپنداری مترجم بوده اس :
اك َوم َيةة َاو َر َة العِّسةة ِ
ِ
ا ،،ف َِإنَّ َر َأ َ ُف َّن ِإلَی َأفْنَ ،و َت ْا َم ُف َّن ِإلَی َو ْ ن َواکْ ُف ْ َتلَيْ ِف َّن م ِ ْن
َ
َوإ َّ َ ُ
ِ ،إ َّا ُ َّن.
اا ِر ِ َّن ب ِ ِح َجاب ِ َ
َأبْ َ
از م نور

و شور با (اغلب) زناب اجتناب کم زیرا که رأى و تدبنر و عزم و اراده

(اکثر) آناب ،س س

و ناا ستوار ا س  .حجاب پرهنز و تقوى بر ی نمان ناب گذار یوب

یننم حجاب و پوشنى براى آناب اطمنناببخشتر و پایندهتر اس .
ا زودب دو واژه «اغ ب» و «اکثر» به جم ه باال ،به وب ننیییاب م دهد که مترجم،
ت ش داشته بر ک م امام ع

(ع) ،توضنح بنفزاید تا ابهام سخم امام را که در جوامع

امروزیم ودن مای م ک ند ،از م ناب ببرد .او از ترس ایم که م خا طب گ ماب ک ند ا مام،
م نور

با جنس زب را مط قاً ممنوع کردهاند ،د س

در ایمباره آورده اسیی « :منییور

به تغننر زده ا س  .ابم اب الحدید

با زناب ننییاب از عجز مرداب دارد و برای حاکماب

ناپسند اس » (ب تا ،ج.)124 :16

َ.،
َك َول َْن لَ ْع ُد َو َأ َجل َ
َوا ْتلَ ْم َيِيعاًَ ،أن َ
َّ ،ل َْن لَبْلُغَ َأ َمل َ
پسیرم ،بداب و به ایم گفته ایماب داشیته باش که تو ،به آرزوهای نالانگنز و دور و
دراز ویش نم رس و از ینگ مرگ رها نم شوی.
در ایمجا هم ،ترجمه «امل» ،به آرزوی نالانگنز و دور و دراز ،نوع
و توضن اس

شفاف سازی

مترجم واسته یننم بگوید که از نظر امام انساب به آرزوها و نالهای

دور و دراز نم رسد حال آبکه بهتر اس

هماب ینزی که در متم اس  ،ترجمه شود و

موضعگنری اص ارا ه ننود :به یقنم بداب که به آرزوی

نخواه رسند.

ا زوب بر موارد باال ،مترجم ،گاه سییع در واض ی سییازی و سییاده سییازی عبارا
استعاری و مجازگونه امام دارد .مث ً:
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حال آبکه در متم نامه ح ضر

(ع) ،ابهام وجود ندارد و نار سای
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با انواده ویش با م طف

و مهربانى ر تار کم زیرا آناب در اقتدار و پرواز ،

همچوب شاه بال تو و در استوارى ،رینه در

وجود تو و به هنگام تا تم بر صم،

یار و یاور و دستنار تو مىباشند.
به نوع تطویل و هم توضن زده که

در ایمجا مترجم ،با ذکر وجوه شبه ،هم دس

نه تنها ننازی بداب احساس نم شده که راه اندینه مخاطب را برای پندا کردب وجه شبه
ننز بسته اس  .او بهجای ایم جم ه م توانس

یننم بگوید :به اندان

احترام بگذار،

یرا که آناب بال تو هسیییتند که بداب پرواز م کن و رینیییهتو هسیییتند که از آب ،جاب
م گنری و دس

تو هستند که با آب به انجام کاری اقدام م کن .

 -3-3تطویل و اانا

با ایمکه مقوله اطناب در ترجمه شاهنم ،بسنار منهود و قابل تفصنل و تح نل اس  ،اما
به ذکر یند نمونه بسنده م کننم:
َان ،الْميِر ل ِ َّلام ِ
من الْوال ِ ِد الْف ِ
السةةاک ِ ِن
لد ْ ِر ،الذَّ امِ ل ِ ُّ
ان ،ال ُْم ْدب ِ ِر ال ُْع ُم ِر ،ال ُْم ْسةةتَ ْسةةلِم ِ ل ِ َّ
لدنْيَاَّ ،
ُ ِّ َ
َ
مساکِن الْمولَی ،الظَّ ات ِ ِن تعْفا غَداًِ ،إلَی الْمول ِ
ُود ال ُْم َؤ ِّم ِل َما وَ ُ ْد َر ُك.
َ َ
َْ
َ َ َ َْ
ایم نامه از پدرى اسیی

که گرمى آ تاب زندگنش ،به سییردى و غروب مىننیینند.

معترف به ،مصا ب تواب سوز روزگار اس

و سال و ماه و ساعا

از او روى برتا تهاند

و هر دم به مرگ نزدیک م شیییود .پدرى که به پننیییامدهاى ایام ایم جهاب ناپایدار و
بىمقدار ،سر رود آورده و در انه مردگاب ،سکن

واهد گزید و ردا به عزم سفری

جاودا نه ،از ایم گنت کوچ وا هد کرد ،یننم پدرى ،به رز ند جوانش -که آرزوم ند
ینزى اس

که آب را نمىیابد -سخم مىگوید.

در ایمجا معادلیاب عبارا  ،بدیم شکل اس :
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ِ
َ ِ
ُ ،ال َِّذي ِإلَيْ ِ لَ ِا ُيرَ ،و َ ُد َك الَّتي
 ،ال َِّذي ب ِ ِ لَط ِ ُيرَ ،و َأ ْصل َ
اح َ
يرلَ َ
 ،،ف َِإن َُّف ْم َجعَ ُ
َوأکْر ْم َت ي َ
ب ِ َفا لَ ُاول.
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غروب مىنننند.
الْميِر ل ِ َّلام ِ
ان
ُ ِّ َ

معترف به مصا ب تواب سوز روزگار اس .

ال ُْم ْدب ِ ِر ال ُْع ُم ِر

و سییال و ماه و سییاعا

از او روى برتا ته اند ،و هر دم به مرگ

نزدیک م شود.
ال ُْم ْسةةةتَ ْسةةةلِم ِ ل ِ َّ
لد ْ ِر ا لذَّ امِ ل ِلدُّ ن َْيا ،پدرى که به پننییامدهاى ایام ایم جهاب ناپایدار و بىمقدار ،سییر
الساک ِ ِ
ن َم َساک ِ َن ال َْم ْولَی
رود آورده و در انه مردگاب ،سکن واهد گزید.
َّ
الظَّ ات ِ ِ
ن َتعْ َفا غَداً

و ردا بعزم سفری جاودانه ،از ایم گنت کوچ واهد کرد.

در ایم عبارا  ،نه تنها عق ی سازی از نوع تبدیل ا سمهای م نتق به عل ،صور
گر ته که به شک

عجنب عبارا

مترجم م توان س
دارد و سالخورده اس

عبارا

کوتاه امام تبدیل به عبارا

مطول شده اس . ...

باال را ایمگونه ترجمه کند :از پدر ناپایا که به زماب اقرار

و به روزگار گردب نهاده و ساکم سرای مردگاب اس

و رداس

که از آبجا ننز کوچ کند به رزندی که آرزومند ینزی اس که نم یابد.
ا بِو ِ
ِ
َأي بعَيِ ،إنِّي لَما َر َأ تعِي ق َْد بلَغ ُ ِ
.،
ص َّيتِي ِإلَيْ َ
ْت سعلاًَ ،و َر َأ ْتُعي َأ ْز َد ُاد َو ْ عاً ،بَ َ
َّ ْ ُ
اد ْر ُ َ
َ
ْ ُ َّ
رزندم! به ود م نگرم که خردســـال و جوان را به پیرى و سیییالخوردگى
رسانندهام و سستى و ناتوانى در وجودم خانه کرده ،از ایم رو در وصن

به تو شتا تم.

در ایمجا واژگاب « رد سال  ،جوان  ،پنری ،س ست و انه» ،زا د ه ستند :ای پ سرم!
یوب دیدم سن از مم گذشته و هر روز ناتوابتر م شوم ،به وصن کردن  ،شتا تم.
ا فِي َأ ْت َمال ِ ِف ْمَ ،وفَك َّْر ُا
ا ُت ُم َر َم ْن کَانَ قَبْلِي ،فَي َْد نَظَ ْر ُ
َأ ْي بُعَ َّيِ ،إنِّي َو ِإنْ لَ ْم َأک ُْن ُت ِّم ْر ُ
ا کَ َأ َح ِد ِ ْم.
ا فِي َثَا ِر ِ ْمَ ،حتَّی ُت ْد ُ
فِي َأ َْبَا ِر ِ ْمَ ،و ِس ْر ُ
رزندم! اگر یه عمر مم همچوب کسانى که پنش از مم بودند ،دراز نبود ،اما با هماب
مه

کوتاه ،به دیده کاو شگرى در کار شاب نگری ستم و در یوب و یند کار و ا بار و

سرگذش

زندگنناب اندینه کردم و در احوال و اوضاع بازماندگانناب مطالعه نمودم و

یناب در ایم بحر ،مستغرق بودم که دریا تم ،ودم هم یکى از آبها هستم.
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من الْوال ِ ِد الْف ِ
َان
َ

ایم نامه از پدرى اسیی

که گرمى آ تاب زندگنش ،به سییردى و

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

ای پسیرم! مم هر یند به اندازه کسیان که پنش از مم بودهاند عمر نکردهام ول در
کار شاب نگری ستهام و در ا بار شاب اندی نه ورزیدهام و در آرار شاب سنر کردهام تا آبکه
یک از آناب شدهام.
اةةةا ِر ِ ْم َت ْن َم َعا ِر الْه َدى ،فَتا ُ وا فِي
َت ب ِ ِف ُم ُّ
أَذَ ْ
َسةةةلَ ك ْ
الدن َْيا َ ِر َق ال َْع َمیَ ،و َ
ا بِ َأبْ َ
َحيْ َرت ِ َهاَ ،وغَ ِرقُوا فِي ن ِ ْع َمت ِ َها.
برق دننا ینمناب را کور کرده و دیدهشاب را از تماشاى آرار هدایت و رستگارى و
سربلندى ،رو پو شانده .از ایم رو راهى صحارى سوزاب ضاللت و گمراه اند و در
بحر کامران و خوشگذران مستغرقند.
ترجمه پی شنهادی :دننا اینیاب را به کورهراه کنیاند و ینیماننیاب را بر دیدب نور
هدای

بس

و در حنراننش گم نمود و در نعمتش غرقه سا

.

 -4-3آراسته سازی

صحب

از آراسته سا تم ک م امام ع

(ع) ،شاید کم ناصواب یا ادعای بزرگ بهنظر

آید اما نم شود از ت شهای که شاهنم ،در راستای ایم هدف ،به رج داده به راحت
ال از آرایه را آراسته کرده اس :

گذش  .او هرجا که م شده عبارا
م ِ َن الْوال ِ ِد الْف ِ
َان... ،
َ
ایم نامه از پدرى اس که گرمى آ تاب زندگنش ،به سردی و غروب م نننند.
ب شک ا زودب عبار

ت نبنه و کنای «آ تاب زندگنش ،»...نه تنها بر زیباتر شدب

متم اص  ،ا زوده که نوع احساس احترام مترجم را ننز به همراه دارد .او بهجای آبکه
بگوید« ،از پدری در حال مرگ یا ان » ،از ایم عبار
السال ِ ِ
َ ،،غَر ِ
األسيَامِ.
َ ،سبِي َ
َّ
ض ْ
ل َم ْن ق َْد َ ل َ َ
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بهنظر م رسد ایم ترجمه ،به ایم همه توضن و تطویل ،ننازی نداشته باشد:
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ترجمه شد.
وصةةةي ،بِتيْوى ه ِ
ِ
الَ -أي بعيَ -ولُاومِ َأم ِر َِ ،وت ِم َار ِة قَلْب ِ َ ِ ِ
ف َِإنِّي ُأ ِ
اةةةامِ
ل
ُ
ْ
 ،بِذکْ ِر َ ،واوْ ْتت َ
َ
َ َ َ
ْ ُ َّ
ب ِ َحبْل ِ ِ.
دا و م تاب ع و ر مانبردارى از
پسیییرم! تو را به پرهنز کارى و ترس از عقو ب
آ ریدگار ،وصییین

و سیییفارش مى کنم .ویرانه دل را به نور تابناکش آباد گردان در

رشته مهر با او به بندگ و دلسپارى ،ینگ بزب.
بدوب شییک ،رعای

ب پنرایگ متم حضییر  ،که ننییاب از جدیّ

دارد ،قطعاً بهتر
با یادش

اس  :پس مم تو را ی ای پسرم ی به تقوای دا و التزام به امرش و آبادان دل

و ینگ زدب به ریسمانش ،توصنه م کنم.
ِ
ُوب األ و ِ
الض َ ِ
ف َِإنَّ الْكَ َّ تِعْ َد َحيْ َر ِة َّ
ال.
الل ََيْ ٌر م ْن ُرک ِ ْ َ
زیرا در گمراه و سرگردان  ،وی نتم داری ،ب س بهتر از انجام کاری ا س
سرانجامش هراس اس

که

و نگوب باری.

ایم جم ه ننز قب ً ترجمه شد.
 ،و ََم َحالَ َة َتلَی َج َّع ٍة َأ ْو َتلَی نَار.
َو َأنَّ َم ْفبِطَ َفا ب ِ َ
جاى تردید و انکار ننس
برین اس

که سرمنزل مقصود و منظور ،جز آبجا ننس

که ردوس

و یا دوزخ حزین.
اس

ترجمه پیشنهادی :و ب شک ،منزلگاه تو یا بهن
َب ِإلَی العَّ ِ
َو َمر َار ُة الْيَ ْأ ِس ََيْر م ِ َن الطَّ ل ِ
اس.
ٌ
َ
حنظل قر ویش خوردن ،بس ننکوتر اس از ،دس

و یا آتش.
پنش ایم و آب بردن.

ترجمه پیشنهادی :ت خ ناامندی ،به ز واهش کردب از مردم.
ِ
ِ
يم َفا.
لَيْ َس ل ََفا َراع ُيي ِ ُم َفاَ ،ووَ ُمس ٌ
يم ُس ُ
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موجودی که خدنگهای زهرآگین و تلخ را ننییانه اسیی .ن ایم جم ه پنش از ایم
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یوپان هم ندارند تا آبها را به سبزهزارهای سعاد

و ننکبختى کوچ دهد( .قب ًترجمه

شد).
 -5-3تضعیف کیفی
 -1-5-3تضعیف (داللی ـ نشانهای)

برابری دالل و ننیییانهای واژگاب و عبارا

ترجمه و متم اصییی  ،یک از دغدغههای

همننگ مترجماب ادب بوده ،ول هننگاه ایم امر -مخصوصاً در ترجمه متوب مقدس-
بهطور کامل محقق ن نده ا س

یرا که متوب ادب  ،یند بُعدی و یند داللت ه ستند و

مترجم گاه  ،یارهای جز انتخاب یک معنا از مناب معان متعدد ندارد .در متم مورد
بررس  ،مترجم م توانسته مانع ایم تضعنف دالل شود ول ایم کار را نکرده و دالل
اص واژه یا عبار را از مناب برده اس :
َّ ،لَ ِج ُد م انْتيَلُوا ت ِن ِ
األح َّب ِةَ ،و َحلُّوا َد َارالْغ ُْربَ ِة.
ف َِإن َ
َ
ُ ْ َ
دریابد که از کجا تا به کجا رسندهاند و یگونه از دوستاب جدا شدهاند و در سراهاى
تنگ و تاریک ،ماندهاند.
در ایم عبار  ،غنر از ایم که تغننر عجنب در ارجاع وجود دارد ،بهطوری که مرجع
ضییمنر از «ان » مخاطب به غا ب ر ته و دالل

نحوی را دگرگوب کرده اسیی  ،معادل

یاب ها هم ،تضییعنف به همراه دارد« .دار الغربة» ،دالل های ایحا

دارد که «سییراهای

تنگ و تاریک» ،ندارد کما ایمکه «ح ّوا» هم ،شامل دالل های غنر از «ماندهاند» ،اس .
انه غرب  ،در امتداد معنای جم ه قبل ،یعن جدا شدب از دوستاب اس
وب یادآور تنهای و ترس در گور اسییی

ایم عبار

به

حال آبکه سیییرا های تنگ و تاریک ،ایم

مط ب را با ود ندارد .ح ّوا ننز ،دالّ بر ساکم شدب اس  ،نه ماندب و گنر ا تادب.
ل نَفْس ِ
َ ،وبَيْ َن غَيْ ِر َك.
يزانا فِيَما بَيْعَ َ
اج َع ْ َ َ
َا بُعَ َّيْ ،
،م َ
رزندم! در هر امرى مناب ود و دیگرى ،منصف و دادگرى صادق باش.
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آناب را شییبان ننسیی

که از مهالک ،ایمم نگاهنییاب دارد و یارینییاب کند و حت
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برده ا س  ،ح ضر
عدال

اس

از رزند شاب م

واهند« ،منزاب» با شند ،واژهای که مظهر و نماد

و تصویری راتر از واژههای دارد که نتنجه عمل منزاب هستند.

ترجمه پیشنهادی :در هر کاری ترازوی باش مناب ود و دیگراب.
ود ُ .
َسا ِ ِل َّ
الد ْ َر َما َذ َّل ل َ
َ ،ق َُع ُ
مادامى که ا شتر جواب جهاب ،رام تو س  ،زندگى را آ ساب گنر و مرکب ویش ،نرم
براب.
پنش از ایم ذکر شد که منل به شفافسازی ،مترجم را از انتقال زیبای های تصویری
متم امام ،دور کرده و باعث ت ضعنف شده ا س  .تبدیل ا ستعاره مکننه یا تخنن نه (قعود
الدهر) به تنبنه اضا

(اشتر جواب جهاب) در ایم متم ،یک از همنم تضعنفها ا س .

ترجمه پیشنهادی :با روزگار تا زمان که بر آب سواری ،مدارا کم.
َّ ،لُ ِ
ِ
َح ِر اَ ،و َمانِع َت ِا ا.
لجئُ َفا ِإلَی کَ ْف
 ،،ف َِإن َ
 ،فِي او ُُمو ِر کُلِّ َفا ِإلَی ِإل ِف َ
ی ،نَف َْس َ
َو َألْج ْ
در همه کارها ،بر کردار ویش توکل کم زیرا تو ،به پناهگاهى اسیییتوار و بىمانند
روى آوردهاى.
«کهف» ،در ادبنا
«امنن » اس ی

دین و قرآن و در اطره جمع بنییر« ،اولنم سییرپناه» و نماد

و مع وم ننس ی  ،یرا در ترجمه ،هنن اشییارهای به معنای آب یعن «غار»

ن نده ،حال آبکه م شد ایمگونه بناب دارد :در همه کارها وجود

را به داوند ب سپار

یرا که آب را به یک غار استوار و مانع محکم ،سپردهای.
مثالهای دیگر از ایم دس تضعنفها:
ث
ي ،ب ِ ِ غَداً َحيْ ُ
ََ ،ز َاد َك ِإلَی َ ْومِ الْيِيَ َام ِة فَيُ َواف ِ َ
ا م ِ ْن َأ ْ ِل الْفَاق َِة َم ْن َ ْحم ِ ُل ل َ
َو ِإذَا َو َج ْد َ
اج ِإلَيْ ِ فَاغْتَع ِ ْم ُ َو َح ِّملْ ُ ِإ َّا ُ .
لَ ْحتَ ُ
پس اگر ننازمندی یا درماندهای و م سکنن و یا قنری دیدی که جزای اح ساب تو را
به روز رسییتا نز وعده م کند که ردای قنام
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معادلیاب «منزاب» ،به «منصییف و دادگر» ،تصییویر و دالل

ننییانهای متم را از مناب

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

ببخش.
بدوب شک تصویری که در عبار
م رمایند :اگر مال
روز قنام

باال هس  ،بسنار زیبا و قبل تیمل اس

را به دیگری ببخ ن مثل ایم ا س

حضر

که او را برای بردب آب مال به

که احتناج شیییدیدی بداب داری ،اجنر کردهای! به دیگر سیییخم ،حضیییر

بخ نش را یک ر ص

هرک س نم ا تد .ایم معنا با شفاف سازی

م دانند که به د س

ب مورد در ترجمه ،دیار ضعف شده و غنای ود را از دس
ترجمه پیشــنهادی :و اگر ننازمندی را یا ت که توشییها

داده اس .
را تا روز قنام

به دوش

را غننم

بنمار و

م کند و ردا آنجای که بداب نناز داری به تو برم گرداند ،رص

توشها را به او بده.
ال ِل ََيْر م ِ ْن رك ِ
ف َِإنَّ الْكَ َّ تِعْ َد َحيْ َر ِة َّ
وب اال ْْه َوالِ.
الض َ
ٌ
زیرا در گمراهى و سییرگردانى ،وینییتم دارى بسییى بهتر از انجام کارى اس ی
سرانجامش هراس اس

و نگوب بارى.

در ایم جم ه ،االهوال ،به مرکب ت نبنه شده ا س
نا وش دارد و سخ

که

که سواری گر تم از آب ،عواقب

م نماید متی سفانه هنن کدام از ایم معان در متم ترجمه وجود

ندارد حال آبکه م شد ،ایمیننم ترجمه کرد :به هنگام حنر

و گمراه  ،پرهنز کردب

بهتر اس از سوار شدب بر ترسها.
الظالم ،كَ َأ ْن قَد ورد ِ
ِ
ت اال ْْظعانِ ،
َ ،م ْن َأ ْس َر َع َأنْ َل َْح َق!
وش ُ
ُر َو ْداً ي ْسفر َّ َ
َ
ْ ََ َ
ُ
تا ایم پرده رو ا تد و دیگر کسى نماند و کجاوههاى مسا راب به منزل اکى ویش
رود آیند .باید بدانى شتابگرى که نامش مرگ اس
در ایم عبار

ورودش بسى نزدیک اس .

هم ،صحنهای که امام ت صویر م کنند یک صحنه اتفاق ا تاده و عنن

اسیی

و با عل ماضیی همراه اسیی

عننن

آب بسنار کاسته اس .

حال آبکه مترجم ،آب را به آینده انتقال داده و از
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تو باز م دهییید ،پس احتناج یننم کس را غننم

ننک بداب و از ررو

ویش به او

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،5شماره  ،10پاییز و زمستان 1397

که شتاب م کرد ،دارد م رسد.
ب ِ
ل َأنْ لَكُونَ غ َُّاةً.
اد ِر الْف ُْر َص َة قَبْ َ
َ
پنش از آبکه ر ص از د س برود و دل غمخانه ب گردد ،موقع ،مغتنم شمر و در
کار نر بکوش.
ت صویری که از تبدیل شدب ر ص  ،که یک امر شادیآ ریم ا س  ،به غ صه -که
مجازاً از پریدب آب در گ و گر ته شییده ،-در متم ترجمه از مناب ر ته و کنفتنش کاهش
یا ته اس .
ترجمه پیشنهادی :رص

را پنش از آبکه به غصه بدل شود ،غننم

داب.

 -2-5-3تضعیف آوایی

یک از مهمتریم تحریفهای که مترجماب به راحت در ترجییییمه وارد م کنند ،از بنم
بردب غنای آوای متم ا ص

اس

غنای که معموالً برآمده از لحم و کنار هم ن ن ستم

واژگاب در جم ه اسیی  .لحم ،معادل واژه  toneدر زباب انگ نسیی و در معان متعددی
مانند :مفاد ک م ،آواز ،کنیییندب آواز در سیییرود ،طا در اعراب یا ت فظ واژه و آهنگ
سخم ،بهکار م رود (طریح  ،1375،ج .)307 :6اما در ک م به «کنفن

ت فظ و صوصن

گفتاری در ک مهای گفتاری و یگونگ گزینش و به کییییارگنری آواها و ترکنب آبها
در ک مهای مکتوب» (رجب  )139 :1383 ،اط ق م شود.
بدوب شک در ترجمه ،لحم ک م که یک امر شننداری و متع ق به لفظ ا س  ،تا حد
زیادی از مناب م رود و به سخت م تواب آب را با واژگاب زباب مقصد جبراب کرد .برمم،
معتقد اسیی

مترجم ،باید ت ش کند دالل های آوای را حفظ یا بازسییازی کند و حق

ندارد با تغننر ایم دالل ها ،معان را تح

النعاع قرار دهد.
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ترجمه پی شنهادی :کم کم تاریک کنار م رود ،توگوی کجاوهها ر سندهاند و ک س
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آرایههای یوب سجع و جناس برم گردد که یک مبحث ب غ اس

ول قسمت از آب

مربوط به لحم و دالل های الفاظ اس .
داریوش شییاهنم ،معموالً در ترجمه ،تناسییبهای آوای را رعای
غنای آوای ته نکرده اسییی

کرده و متم را از

ول گاه ایمیننم ننسییی  .در ادامه ،یند مثال مورد

بحث قرار م گنرد:
َان ،الْميِر ل ِ َّلام ِ
م ِ َن الْوال ِ ِد الْف ِ
السةةاک ِ ِن
لد ْ ِر ،الذَّ امِ ل ِ ُّ
ان ،ال ُْم ْدب ِ ِر ال ُْع ُم ِر ،ال ُْم ْسةةتَ ْسةةلِم ِ ل ِ َّ
لدنْيَاَّ ،
ُ ِّ َ
َ
ِ
َم َساک ِ َن ال َْم ْولَی ،الظَّ ات ِن َتعْ َفا غَداً.
ایم نامه ،از پدرى اسیی

که گرمى آ تاب زندگنش ،به سییردى و غروب مىننیینند.
و سال و ماه و ساعا

معترف به مصا ب توابسوز روزگار اس

از او روى برتا تهاند و

هر دم به مرگ نزدیک م شیییود .پدرى که به پننیییامدهاى ایام ایم جهاب ناپایدار و
بىمقدار ،سر رود آورده و در انه مردگاب ،سکن

واهد گزید و ردا به عزم سفرى

جاودانه ،از ایم گنتى کوچ واهد کرد.
در ک م حضییر
اس

امنر (ع) ،تکرار یندباره مص یوِّ

ب ند «الف» که جزو حروف لنم

در کنار «ف»« ،س» و «ق» که جزو حروف مهموسهاند و هجاهای کنندهای یوب

«الفاب»« ،الزماب»« ،الدهر» ،در قالب عبارا

کوتاه که انگار بریده بریده ادا م شییوند و

با ود نالهای به همراه دارند و همچننم وا صل سجعآمنزی که از تکرار «الف» سا ته
شدهاند ،ضای سر شار از تیرر و تح سر و عبر آمنزی را ایجاد کرده ا س
در ترجمه ،با ایمکه مترجم از ا صوا
تنوع ک ما

حال آبکه

ک ننده ،سود ج سته ،ول ب ند شدب جم

و ناهمگون اصییوا  ،ضییای حاکم بر متم اصیی

و

را به همراه ندارد .ایم

مسییئ ه تقریباً در تمام ترجمه شییاهنم ،وجود دارد یرا که حقنقتاً انتقال ایم بخش از
اعجاز ک م امام ع

(ع) ،کاری ا س

اهل دننا را توصنف م کنند ،به شک

ر سا .مث ً در بخ ن از نامه که ح ضر

طاق

اعجازگونه از حروف سود جستهاند:
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ک م امام ع

(ع) ،سر شار از تنا سبهای آوای ا س

بخ ن از ایم تنا سبها به
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دننا واهاب ،به ساب سگاب ریادکش و درندگاب ،شکار ط ب و آزمندند .گروهى از
عدهاى متنفرند و ینییم دیدب آبها را ندارند .قدرتمنداب ،ناتواناب را م درند و بزرگها
بر کویکها رحم نم کنند و به زیردسیییتاب ،با زور آزار م رسیییانند .بعضیییى همچوب
یهییییارپایاب و بر ى به ساب حنوانا  ،راه گم کرده م با شند که در ب راهه گمراهى،
مَرکب تباهى م رانند و در بناباب سیییخ
م

ورند! آناب را شییبانى ننس ی

و دشیییوار ،گناه زیابآلود و سیییراب آور

که از مهالک ایمم نگاهنییاب دارد و یاریشییاب کند و

حتى یوپانى هم ندارند تا آبها را به سبزهزارهاى سعاد
کثر

و ننکبختى کوچ دهد.

حروف مجهور و نم در ایم بخش و ا ستفاده از حروف ح ق  ،مخ صو ص ًا

«ع» ،به قدری ا س

که انگار صدای «عو عوی» سگان که امام و صف ناب کرده ا س ،

شننده م شود .الفاظ همه صدادار و پرهناهو ه ستند ،ایم اعجاز صوت تنا سب تام با
معنا دارد که متی سفانه در ترجمه ،از مناب ر ته و به یک متم ب صدا و ساده بدل شده
اس .
ترجمه پی شنهادی :دنناداراب ،سگان عوعوکنند و درندگان
بر

برای

شکاری  ،بر

زوزه م کنییی ند ،توا نا ناتواب را م

ورد و بزرگتر ،کو یکتر را م درد،

دسی

دیگر رها شییده،

[دنناداراب] ،یهارپایان هسییتند که بر
عقل هاینیییاب از دسییی

و پا بسییتهاند و بر

ر ته و راهنیییاب را نم دانند و در پ یرای آ ا

در بناباب

سرگردانند ،نه یوپان دارند که آناب را برانَد و نه یراننده که آناب را بچراند.

 -6-3تضعیف کمی

در ترجمه شاهنم ،موارد زیر از تضعنف کمّ و حذف نزیک واژگاب یا
74
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اع َضا ِر َةٌِ َ ،ف ُّر بَ ْع ُض َفا بَ ْع ضاًْ َ ،أکُ ُل َت ِا ُا َ ا ذَلِيل ََفاَ ،و َي َْف ُر
ف َِإن ََّما َأ ْ ل َُفا ک ِ َ
ب َتا ِو َةٌَ ،و ِسبَ ٌ
ال ٌ
ِ
ِ
َّت ُتيُول ََفاَ ،رکِبَ ْ
ير َ ا ،ن ََع ٌم ُم َع َّيلَةٌَ ،و ُأ َْ َرى ُم ْف َملَةٌ ،ق َْد َأ َض ةل ْ
ت َم ْج ُفول ََفاُ ،س ة ُرو ُ
کَب ُير َ ا َص ةغ َ
سيم ِ
ِ
سي ُم َفا.
َتا َ ة ب ِ َواد َو ْتث ،لَيْ َس ل ََفا َراع ُيي ِ ُم َفاَ ،ووَ ُم ٌ ُ
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پنوسیییته به یقنم ،ایماب ویش را قوى کم و تقدیر مرگ را به ود بقبوالب و نفس
ود را به اعتراف در ناپایدارى دننا وادار ساز.
همابطور که منخخ اس  ،یک جم ه از مناب ا تاده و ترجمه ننده اس .
 ،الح ي ِ
ِ
ِ
يتَ ،و َأنَّ الْمفْن ِ َي ه َو
اةَ ،و َأنَّ الْ َخال ِ َق ُ َو ال ُْمم ِ ُ
َوا ْتلَ ْم َأنَّ َما ِل َ
 ،ال َْم ْوا ُ َو َما ل ُ َ َ
الْمعِيدَ ،و َأنَّ ال ُْمبْتَل ِ َي ُ َو ال ُْم َعافِي.
بداب که آب کس که مرگ به رماب او س  ،زندگى هم در کف با کفایتش مىبا شد،
مىآ ریند و بازم گرداند ،گر تار م کند و رها م سازد( .ایم عبار
در ایم عبار

قب ً ترجمه شد).

هم« ،المفن هو المعند» ،ترجمه ن نده ا س  ،موارد دیگر تنها پررنگ

شدهاند:
ِ ِ
ِ
ِ
َ ،ع ِ
َ ،ت ِن او َِْ َر ِة
ن ُّ
َ ا بُعَ َّيِ ،إنِّي ْ
الدنْ َيا َو َحال َهاَ ،و َز َوال َها َوانْت َقال َهاَ ،و َأن َْب ْأ ُل َ
قَد َأن َْب ْأ ُل َ
ِ ِ
ِ
يفا.
َو َمااُت َّد وَ ْ ل َفا ف َ
پ سرم ،مم ترا از یگونگى و دگرگونى دننا آگاه سا تم ،و از جهاب جاوداب ،و آنچه
براى ساکنانش مهنا شده ،با بر نمودم.
ا م ِ َن التَّو ب ِةَ ،ولَ ْم َع ِ
[ولَ ْم ُ َعيِّ ْر َك بِاوْ ن ََاب ِة]َ ،ول َْم
َْ ،بالعِّي َْم ِةَ ،
اج ل َ
ِ ،إنْ َأ َسةةة ْأ َ
َولَ ْم َ ْمعَ ْع َ
ُ
َْ
ِ
ِ
شدد علَي ِ
ِ
ِ
ك
ك في َقبول االْنَابَةَ ،ول َْم ينَاق ْش َ
ك َأ ْولَى]َ ،ول َْم ي ِّ ْ َ ْ َ
يحة [ب ِ َ
يَ ْف َض ْح َ
ك َحيْث الْ َف ض َ
ِ
بِالْجرِيمةِ ،ولَم يؤيِسْْ ِ
الذنْ ِ
ك َع ِ
ن َّ
ب
وع َ
َ َ َ ْ ْ ْ َ
ب َح َسْْنةَ ،و َح َسةة َ
الر ْح َمة ،بَ ْ َع َع َ نز َ
ك م َن َّ
سيئَت َ ِ
َ ،تيْ راً.
ب َح َسعَتَ َ
َ ،واح َد ًةَ ،و َح َس َ
َ ِّ َ
راه توبه و اناب

براى تو باز ا س

او کردگار مهربانى اس

و او در کار کنفر ،تو را در تنگنا قرار نداده ا س .

که گناه تو را یک گنرد و کار ننک را ده شمرد.

 -7-3تخریب ضر آهنگ متن
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ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اد ِةَ ،وق َِّو ِ ِبالْيَي ِ ِ
َل ِب ِذکْ ِر
َأ ْحيِ قَلْ َب َ
ِ ،بال َْم ْوت َظةَ ،و َأم ْت ُ ِب َّ
الا َ َ
ينَ ،ونَ ِّو ْره بالْحكْ َمةَ ،وذ ِّ ْ ُ
اَ ،وقَر ْر بِالْفَعَ ِ
الْمو ِ
ا،
َْ
ِّ ُ
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شد تغننر م دهد ،حضر ع

(ع) ،در قسمت از نامه ،با ذکر جم

کوتاه حکنمانه و

با ضربآهنگ تند و بندارکننده ،مطالب را سنلآ سا ،به مخاطب ناب گو شزد م کنند که
البته ایم ضربآهنگ در ترجمه ،بسنار کند و سته کننده م شود:
َّ ،فِي َسةةةب ِ ِ
َ،،
يل َم ْن کَانَ قَبْل َ
ََ ،،و َأن َ
ََ ،،ول َْن لَ ْع ُد َو َأ َجل َ
َّ ،ل َْن لَبْلُغَ َأ َمل َ
َوا ْتلَ ْم َيِيعاًَ ،أن َ
ل فِي ال ُْمكْتَ َس ِ
ض فِي الطَّ ل ِ
ب.
َبَ ،و َأ ْجم ِ ْ
ف ََخ ِّف ْ
پسییرم ،بداب و به ایم گفته ایماب داشییته باش که تو به آرزوهاى نالانگنز و دور و
دراز ویش نم رسیییى و از ینگ مرگ رها نمىشیییوى .تو ننز آگاهى ،که راهى راه
پننننناب ود هستى .پس هماب به ،که در پى آرزوهاى محال و نالهاى ام نروى و
کار و زندگى ایم جهاب را سهل و آساب گنرى.
همابطور که پندا س  ،تبدیل «واو»های ربط که جم
جدا کردب جم

کوتاه را به هم م پنوندد و

با نقطه و البته ا ضا ه کردب موارد غنر ضروری ،نه تنها ریتم تند متم

را کند کرده ،کییییه زیبای آب را ننز از مناب برده اس  .برای ترجمه یننم جم های نباید
ینزی به متم اضییا ه کرد :به یقنم بداب که تو به آرزوی
نم گنری و در راه هسییت که پننیینننان
آوردب سرمایه ،قناع

نم رس ی و از اج

پنن ی

بودند ،پس واهش را کم و در به دسیی

کم.

همنم مسئ ه در نمونه زیر هم دیده م شود:
ِ ِ ِ
ب س ِ
اع فِيَما َ ُض ُّر ُ ! َم ْن َأکْثَ َر َأ ْ َج َرَ ،و َم ْن لَفَك ََّر َأبْ َا َر ،قَا ِرنْ
َوال َْم ْر َُ ،أ ْحف َُظ ل س ِّر َ ،و ُر َّ َ
ل اليَّ ِّر لَب ِ ْن َتعْ ُف ْم.
ل ال َْخيْ ِر لَك ُْن مِعْ ُف ْمَ ،وبَا ِ ْن َأ ْ َ
أْ َ
هماب به ،که آدمى راز ود را نزد ویش نگه دارد و به کسیییى باز نگوید .بسیییا
کو ش نگرى که در آنچه م کو شد و سعى م کند زیاب بنند .پرگو ،بنهودهگو م شود.
اندینییمند ،سییرانجام به حقنق

مىرسیید .با ننکوکاراب بنامنز تا همچوب آناب شییوى .از

زشتکاراب و ساد جویاب بپرهنز تا بساب آناب منوى.
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یک از تحریفهای که در ترجمه شییاهنم م بنننم ،آب اسیی

که ضییربآهنگ متم را به
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که در راه زیاب ویش م کوشیید ،کسیی که زیاد سییخم بگوید ،یاوه م گوید ،هرکس
اندی نه ورزد ،بننا م شود ،با ننکاب همن ننم شو تا از آناب شوی و از بداب بپرهنز تا از
ایناب برکنار مان .
 -8-3تخریب سیستمبندیهای متن

ایم م سئ ه را م شود در تخریب طول جم

و تخریب ربط و ان سجام و ارجاعا ،

بررس کرد.
 -1-8-3تخریب اول جمالت

یک از پنامدهای طبنع تو ضن و عق ی سازی ،تغننر طول جم
کار ،اساس سنستمبندیهای متم اص

اس

شاهنم ،با ایم

را بر هم زده که به اطر پرهنز از طوالن شدب ،تنها

به نمونهای اشاره م شود:
ِ
الس ةلْطَ انُ
الا َمانَ ََانَ ُ َ ،و َم ْن َأ ْتظَ َم ُ َأ َ انَ ُ  ،لَيْ َس کُ ُّ
َم ْن َأم َن َّ
ل َم ْن َر َمی َأ َص ة َ
ابِ ،إذَا لَغ ََّي َر ُّ
ل َت ِن الرف ِ ِ
الدا ِر.
ل َّ
الا َمانُ َ .س ْ
ل الطَّ ِر ِقَ ،و َت ِن ال َْجا ِر قَبْ َ
يق قَبْ َ
لَغ ََّي َر َّ
َّ
هرکس از بد زمانه نال آسییوده دارد ،دننا به او نان

کند و کسییى که ایام عمر را

عزیز دارد ،زندگى ،او را وار و بىمقدار گرداند .گاه یه تنرها که به ننانه نخورد و یه
ب سنار شهریارانى که تغننر کنند و نظام زمانه دگرگوب شود .پنش از سفر ،از یگونگى
مسا ر و همراه ویش بپرس و قبل از انه ریدب ،سراغ همسایه گنر.
بهنظر نم ر سد ننازی به ایم تطویل با شد یراکه م شد ایمگونه ترجمه کرد :هرکس
زمیانه را امنم بداند ،نان

م بنند و هرکس آب را بزرگ بدارد ،ذالل

م ینند ،هرکس که

تنری م اندازد ،به هدف نم زند .یوب سییی طاب تغننر کند ،زمانه هم تغننر م کند .پنش
از سفرکردب ،دنبال ر نق [ وب] و قبل از سا
 -2-8-3تخریب ربط و انسجام جمالت
77
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ترجمه پیشنهادی :رازنگهدارتریم شخخ برای هرکس ،ود اوس  ،یه بسا کس
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ایجاد انسییجام بنم جم

 ،ادا ِ پنوسییته سییاز اس ی

(ماندی )186 :1394 ،ادات یوب

«حروف ربط و هم ب سته ساز» و از همه مهمتر «حروف شرط» که معموالً توسط مترجم
حذف و بدیم شکل جم ههای شرط  ،بدل به جم
َو َأم ِ
اللَتَ ُ .
ْت َض َ
س ْ
َ ،ت ْن َ ِر ق إ ِ َذا َِف َ
ْ
در هر راهى که گام م نهى ،مبادا به گمراهى برسى.

اسم یا غنرشرط شده اس :

ب شییک ،نظام شییرط حاکم بر ایم جم ه که از نوع شییرط محقق الوقوع اسیی ،
مخاطب را از گذا شتم پا در راه که احتمال ض ل

دارد ،برحذر م دارد حال آبکه،

در جم ه بریِ ترجمه ،او م تواند پا در هر راه بگذارد تنها باید مواظب باشد گمراه
ننود!
ترجمه پیشنهادی :اگر از گم شدب در راه م ترس  ،از آب پرهنز کم.
همنم مسئ ه را در جم ههای زیر ننز م بنننم:
الحق َضاقَ َمذ بُ .
َمن لَ َع َّدی
َّ
پنیی کرده به حق ،رو به سییوی راه تنگ و ب گذر دارد.ن هرکس از حق بگذرد،
مسنرش تنگ م شود.
ِ
الا َمانُ .
السلْطَ انُ لَغ ََّي َر َّ
إ َذا لَغ ََّي َر ُّ
یه بسیینار شییهریارانى که تغننر کنند و نظام زمانه دگرگوب شییود( .ایم عبار
ترجمه شد).
 ،ف َُف َو َت ُد ُّو َك.
َو َم ْن لَ ْم ُبَال ِ َ
دشمم تو کسى اس که در حق تو بىپروا ى و بىآبرو ى کند.
ترجمه پیشنهادی :هرکس که با تو ب پروای کند ،دشمم توس .
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ک م امام ع

(ع) ،در اوج ب غ

اسیی

و انسییجام درون غریب دارد .یک از موارد
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شروع کرده و بر ایم امر تیکند دا شتهاند که ب پروا ،د شمم ا س
اس

نه د شمم تو ک س

که ب پرواس !

 -3-8-3تخریب ارجاعات ضمایر

بدوب شک ضمایر ،یک از ارکاب انسجام دروب متن هستند که دریا

و ترجمه درس

آبها م تواند یالشبراگنز باشد.
داریوش شاهنم ،تغننرا

راوان در مرجع ضمنرها اعمال کرده ،او گاه ضمنر را

ک ً حذف و گاه به مرجع دیگر برگردانده و گاه هم ضمنری به متم ا ضا ه کرده
اس .
وولَبِع ََرلَک ب ِ
دنياک.
َ
و جهاب جاوداب را به سرای ناپایدار مفروش.
منخخ اس

که در ایم عبار  ،مرجع ضمایر «ک» ،حذف شده ،حال آبکه در ذکر

آبها از سوی امام ع

(ع) ،حتماً غر ض ب غ و تیکندی نهفته ا س  .البته مترجم در

ایمجا به نوع آراستهسازی و تطویل هم دس
ترجمه پیشنهادی :آ رت

را به دننای

زده اس .

نفروش.

در مثال زیر حذف و تغننر مرجع به وب نمایاب اس :
ِ
ِ ِ
اد ِةَ ،وقَ ِّوهِ ِبالْيَي ِ ِ
ينَ ،ونَ ِّو ْره ِبال ِْحكْ َم ِةَ ،و َذ ِّ ِّْل ِب ِذکْ ِر
َأ ْحيِ قَلْ َب َ
ِ ،بال َْم ْوت َظةَ ،و َأم ْته ِب َّ
الا َ َ
ا ،وقَرره بِالْفَعَ ِ
الْمو ِ
ا... ،
َ ِّ ْ
َْ
دل ،به حکم و موعظ  ،شیییاد و پاک بگرداب و با یاد مرگ ،در زهد و پارسیییا ى
بکوش و نرم ر تار و ننک گفتار باش .پنوسیییته به یقنم ،ایماب ویش را قوى کم و
تقدیر مرگ را بخود بقبوالب و نفس ود را به اعتراف در ناپایدارى دننا وادار ساز .آالم
و آزار و مصییا ب سییخ

روزگار را به او بنمایاب و زشییتى دهر و نام یما
79
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البته در ایم جم ه ،تقدیم و تی نری هم ایجاد شییده ،حضییر
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و رویدادها ى را که بر آبها گذشییته اس ی

آشیینا سییاز و حواد

براى او باز گو .نفس

ویش را در بارگاه هاى ویراب ،سیییفر ده و بگذار آرار آب همه قدر

و عظم

را ننک

بنگرد و دریابد که از کجا تا به کجا رسییندهاند و یگونه از دوسییتاب جدا شییدهاند و در
سراهاى تنگ و تاریک ماندهاند.
در ک م امام ،ضمنرهای ه س

که به «ق بک» ،باز م گردد و س س هوار و من سجم در

راسییتای یک کر و اندینییه ،نظام گر ته اس ی

حال آبکه ،ایم انسییجام در ترجمه با تغننر

مرجع ضمنرها از مناب ر ته و ک م ،پاره پاره شده اس .
شاهنم ،با ذکر مرجع «ایماب» برای «قوّه» و دور ا تادب از مرجع «دل» ،مجبور شده ضمایر
بعدی را ننز به ود و ویش برگرداند تا ک مش نظام یابد که البته کم مو ق بوده ول
راوان دارد.

انحراف معنای

ترجمه پیشنهادی :ق ب

را با موعظه ،زنده و با زهییید ،مرده و با یقنم ،ننرومند و با

حکم  ،نوران و با یاد مرگ ،وار ساز و نابودیش را برایش بر واب.
در ترجمه عبارا زیر هم ،مرجع ضمنر تغننر کرده اس :
فع مِن َض َر ِر .
ُ
صفو ذلک من کَدره ونَ َ
فعرفت َ
آبگاه پاک دننا را از ناپاکنش و سودش را از سرانش بازشنا تم.
م نخخ ا س

که سناق سخم ،درباره سنر در تاریخ گذ شتگاب ا س

و ایم ضمنرِ

اشاره به همنم مسئ ه برم گردد ،نه به دننا :پس پاک آب را [سنر در تاریخ گذشتگاب] از
ناپاکنش و سودش را از زیانش بازشنا تم.
شگف

آبکه در عبار

زیر ،مرجع ،که دننا اس

َو َمثَ ُل َم ِن اغْتَ َّر ب ِ َفا...
اما سرگذش

کسان که ریب گنت

وردند...
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شبها را -نکته به نکته -برایش بر واب و او را بترساب .با د تر زندگى گذشتگاب ،او را
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عالم و جهاب اط ق م شود (معنم ،1381 ،ج.)1516 :2

همنم امر درباره ضمنر «هما» ،در جم ه زیر که به دننا و آ ر

بازم گردد هم ،دیده

م شود:
تل َ ِ
األمثَالَ ،لِتَ ْعتَب ِ َر ب ِ َفا.
َو َض َربْ ُ
َ ،في ِف َما ْ
از کار امور ایم دننای ناپایدار ،شاهد مثالها آوردم تا از آب پند گنری.
بهنظر م آید ایم مط ب ،یه از روی غف
انحرافزا ا س
از آب عبر

و یه از روی عمد ،بسیینار ناصییواب و

یرا که منظور امام ایم ا س  :و درباره آب دو برای تو مثالها آوردم تا

گنری.

و در آ ر باید اشاره شود که مترجم گاه به اطر ایجاد ربط و انسجام ،ضمنرهای
به متم ا زوده اس  ،به عنواب مثال:
ِ
ِ
ِ
ؤم ِل ما و درک.
َ
الم َّ
من الوالد الفان.....إلی المولود ُ
ایم نامه از پدری اس که ...یننم پدری به رزند جوانش که آرزومند ینزی اس ،
که آب را نم یابد سخم م گوید.
آمدب شناسه «ش» در جوانش ،قط به اطر سر و ساماب دادب به جم های اس
دیار تطویل شده و جز با ایم شناسه به قبل متصل نم شده اس  .ایم عبار

که

پنش از

ایم ترجمه شد.

 -4نتیجهگیری
نتایج حاصل از ایم پژوهش به قرار زیر اس :
 -1طبنعتاً مقدس بودب متم نهج الب غه ،باید مانع از ایجاد ریخ شییکن های واژگان و
سییا تاری در نزد مترجم م شیید به دیگر سییخم ،کاربسی
ترجمه یک متم مقدس ،م توان س

نظریه ریخ شییکنانه برمم بر

با نوع شک و تردید همراه با شد یرا که ح سا سن
81
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ب شک ،واژه گنت  ،معادل مرجع ضمنر دننا نن س

یرا که در زباب ار س بر کل
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اما ایم پژوهش منییخخ کرد که نظریه برمم ،قابل کاربس ی

بر ترجمه شییاهنم از نهج

الب غه بهعنواب یک ترجمه مفهوم اس .
نوع گرایش ریخ شیییکنانه (تحریف ) از

 -2ترجمه مورد بررسییی  ،دارای هنییی

مجموع سیینزده نوع اسیی  .پنج موردی که در ترجمه شییاهنم وجود نداشیی  ،بنشتر
مربوط به متوب معاصر اس .
 -3درسیی
گرایشهای ریخ

اسیی

که تغننرا

ترجمهای که در متم بداب اشییاره شیید و از آب به

شکنانه یاد شد ،معموالً در رآیند ترجمه پدیدار م شود ،ول باید
و معان  ،دارای

بداننم که در یک متم مقدس ،هم سیییا تارهای لفظ و هم دالال

تقدس هستند و بهتر و ب که واجب اس  ،در رآیند ترجمه ،هر دوی ایم جنبهها مدنظر
با شد و ت ش شود تغننرا

و تحریفها در کمتریم حد ممکم با شد .به عبار

نباید به بهانه مفهوم بودبِ ترجمه ،سا تار و صور
تغننرا

دیگر

ظاهری متم مبدأ مقدس را دیار

گسترده کرد.

 -4هریند تغننر سا تارهای نحوی و منطق سازی آبها در
یک امر بدیه اسیی  ،اما داریوش شییاهنم ،در

ل ترجمه مفهوم ،

ل ایم رآیند ،تمام سییا تارهای

نحوی را از ن تر عق ی سیییازی رد کرده و به همنم اطر مواردی یوب تیک ند های
ضیروری ،دالال
رعای

تقدیم و تی نر و عام ن

اسیم اعل و مصیدر را از مناب برده اسی .

ایم موارد در ترجمههای غنرمقدس هم الزم اسییی  ،یه رسییید به ترجمه متم

مقدس.
 -5منل به شفاف سازی در داریوش شاهنم ،به و ضوح قابل رهنا
بر ورد با دو مقوله ،دس

اس

او در

به ایم کار زده اس  ،اول ،آبجا که گماب م کرده سخم امام

دارای ابهام ا س  -حال آبکه ایمگونه نن س  -و ت ش کرده مانع از بردا ش
از ایم سخناب شود و دوم ،آب هنگام که به تصاویر استعاری و تمثن
82
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کرده اس .
 -6تطویل ،در سرتا سر ترجمه شاهنم وجود دارد بهطوری که در ترجمه او تعداد
جم ت که حجمناب با جم ه مبدأ تا حدی متعادل باشد به سخت یا
تریم ع

م شود .بنش

تطویل در ترجمه وی ،ت ش برای شفافسازی و توضن اس .

تمسییک به آرایه جناس یا تنییبنه اضییا  ،دسیی
 -7شییاهنم ،در مواردی با ّ

به

آراسته سازی زده اس  .البته ایم آراسته سازیها تبدیل به یک الگوی تکرارشونده ننده
و در حد ا تناب و طبعآزمای باق مانده اس .
 -8داریوش شاهنم نتوانسته اس
اص را درسیی

واژگاب یا تصاویر استعاری و کنای ِ با بار ننانهای

معادلسییازی کند و به اطر همنم ،متم را دیار تحریف کنف کرده

ا س  .او همچننم غنای آوای ک م امام را در یند مورد -که در متم ا شاره شد -دیار
ضییعف کرده اس ی  ،ع

اص ی

ایم امر عدم اهتمام مترجم به حوزه معنای واژگاب و

منل او به شفافسازی اس .
 -9تضییعنف کمّ  ،کمتریم نمود را در ترجمه شییاهنم دارد وی تنها در یند مورد
قسمت از متم مبدأ را حذف کرده و ترجمه نکرده اس .
 -10بهنظر م ر سد ،تمایل شدید به ار س سازی ،باعث شده تا مترجم از انتقال
ضربآهنگ متم مبدأ غا ل شود و نتواند دالل های موجود در ایم مقوله را به مخاطب
ارس زبانش برساند.
 -11شییاهنم به اطر تمایل شییدید به تطویل و همچننم عدم اهتمام به تنییخنخ
مراجع ضمنر و البته ب توجه نسب

به ارکاب انسجامساز در متم مبدأ -که ود مع ول

اح ساس ا تنار در ترجمه متم مقدس ا س  -سن ستمبندیهای متم ا ص
کرده اس

ایم امر باعث ایجاد نوع گسستگ در متم مقصد شده اس .
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او در ایم موارد ،زیبای و پنهان ایم ت صاویر را از مناب برده و شفاف و ب ا ستعاره بناب

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دوره  ،5شماره  ،10پاییز و زمستان 1397

1- Antoine Berman
2- Rationalisation
3- Clarification
4- Allongment
5- Ennoblissement
6- Appauvrissement Qualitatif
7- Aappauvrissemint Qualitatif
8- Homogeneisation
9- Drstruction des rythmed
10- Drstruction des reseaux sous-jacentd
11- Drstruction des systematismes
12- Drstruction ou I exotisation des reseaux vernaculaires
13- Drstruction des locution
14- Effacement des superpositions de langues

 -6منابع
 -1-6فارسی و عربی
 -1ابن أبی الحد د ،تبدالحميد ،شةةر نفا البالغ  ،لحييق :محمد أبوالفضةةل إبرا يم ،قم:
مكتبة َ ة هلال المرتيی العجفي( ،بیلا).
 -2احمدی ،محمدرحنم ،نقد ترجمه ادب  ،چ ،1تهراب :رهنما (1396ش).
 -3ارو د  ،برامكی ،الحرفية في الترجمة األدبية لدی أنطوان برمان ،دراسةةةة نيد ة لحليلية
للعاتاا الت يو فية في لرجمة روا ة فو ضی الحواس ألحالم الم ستغانمي إلی الفرن سية ،مذکرة
لعيل شفادة الماجستير ،جامعة قسعطيعة2013( ،م).
 -4برمان ،أنطون ،الترجمة والحرف أو ميام البعد ،لرجمة وليد م :تاالد ن الخطابي ،بيروا:
المعظمة العربية للترجمة2010( ،م).

 -5بنکر ،مونا ،به عبار
 -6طنب رهبر،

دیگر ،تهراب :رهنما1393( ،ش).

نل ،دستور زباب ارس  ،چ ،1تهراب :مهتاب1381( ،ش).

 -7رجب  ،محمود ،روش تفسنر قرآب ،چ  ،4قم :پژوهنکده حوزه و داننگاه1383( ،ش).
 -8شاهنم ،داریوش ،ترجمه نهج الب غه (سخناب جاویداب) ،چ ،10تهراب :سازماب انتنارا
جاویداب (1361ش).
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 -5پینوشتها

گرایشهای ریختشکنانه در ترجمه داریوش شاهین از نامه سی و یکم نهج البالغه ______ ...محمد رحیمی خویگانی

مطالعا

رهنگ 1391( ،ش).

 -10طریح  ،خرالدیم ،مجمع البحریم ،چ  ،3تهراب :کتابفروش مرتضوی1375( ،ش).
 -11عبده ،محمد ،شرح نهج البالغة ،بنرو  :دارالمعرفة( ،ب تا).
 -12قاو عی ،الخطيب ،اإل ضةةا في تلوم البالغة ،وضةةع حواشةةي  :إبرا يم شةةمس الد ن،
بيروا :دار الكتب العلمية2003( ،م).

 -13کریم ننا ،مرتض ی  ،سییا

های زباب ارس ی و مسییئ ه ترجمه قرآب ،تهراب :هرمس،

(1389ش).

 -14ما ندی ،جرم  ،معر

م طال عا

ترج مه ،ترج مه ع

بهرام  ،زی نب تاج نک ،چ،2

تهراب :رهنما1394( .ش).
 -15م اطفی ،إبرا يم ،ح سن الا اا ،محمدتلی العجار وحامد تبداليادر ،المعجم الو سيط،
إسطامبول :دارالدتوة1989( ،م).
 -16معنم ،محمد ،رهنگ معنم ،دوج دی ،تهراب :آدنا و کتاب راه نو1381( ،ش).
 -17مهدی پور ،اطمه« ،نظری بر روند بندایش نظریه های ترجمه و بررسییی سییینسیییتم
تحریف متم از نظر آنتواب برمم» ،کتاب ماه ادبنا  ،شماره  ،41صخ1389( ،63-57ش).
 -2-6التین
18- Berman,A, La trabuction et la lettre ou laubge du lointain. Paris: seuil, (1999).
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 -9طبنبناب ،حمند ،برابرهای دستوری در عرب و ارس  ،تهراب :پژوهنگاه ع وم انسان و

