دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

الگوی نقد ترجمه نیومارک ()1988
محمد رحیمی خویگانی

*1

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
پذیرش1398/9/20 :

دریافت1398/6/25 :

چکیده
نهجالبالغه با ترجمه فارسی قرن پنجم و ششم ،کهنترین ترجمهای است که از کتاب گرانسنگ نهجالبالغـه
در دست ماست .این ترجمه بر خالف اهمیت زبانی و ادبیاش ،کمتر مورد توجه زبانشناسان و ترجمهپژوهـان
بوده است .به همین خاطر ،پژوهش حاضر در صدد است تا به عنوان یکی از اولین پژوهشها در این زمینه ،بـه
بررسی و نقد ترجمه خطبه مشهور «شقشقیه» با تکیه بر الگوی نقد پیتر نیومارک ( )1988بپردازد .یافتههـای
این پژوهش که با روش توصیفی  -تحلیلی ،نگاشته شده ،نشان میدهد که مترجم در ترجمه واژگان بیشتـر
از راهکار انتخاب معادل فرهنگی و در ترجمه استعارات ،بیشتر از راهکار بازسازی تصویر اسـتعاری اسـتفاده
کرده است .وی هر چند روش تحت اللفظی را برگزیده است اما از حیث ساختارهای دستوری ،تابع بـی قیـد و
شرط متن مبدأ نبوده و مواردی از تغییر در ترجمهاش وجود دارد؛ ایـن تغییـرات گـاهی بـه خـاطر م ـا
اید ولوژیک و گاهی نیز به دالی زبانی اتفاق افتاده است.
واژگان کلیدی :امام علی (علیه ال الم) ،شقشقیه ،ترجمه فارسی ،نقد ترجمه ،الگوی نیومارک

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

*نویسنده مسئول مقاله:
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بررسی ترجمه کهنِ خطبه شقشقیه ـ تصحیح عزیزاهلل جوینی ـ از منظر
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همانطور که میدانیم کتاب نهجالبالغه ،بارها و در زمانهای مختلف ،به زبان فارسی ترجمهه
شده است .تعداد فراوان این ترجمهها ،نشان از عالقه دیرینه ایرانیان به نشر اندیشهههای امها
علی (ع) دارد .برخالف این عالقه وافر به ترجمه ،بهنظر میرسهد ،در میهراپ وهوهشهی مها،
عالقه چندانی به نقد و بررسی ترجمههای نهجالبالغه وجود نداشته باشد.
امروزه نیز ،اگر انگشتشمار نقدی در این زمینه نگاشته شده ،معموالً بدون معیهار علمهی
و بر وایه ذوق شخصی و سلیقه فردی ناقد ،بنیان نهاده شده است .بدون شه ،،نقهد درسهت
ی ،ترجمه ،اگر ارزشی بیشتر از خود ترجمه نداشته باشد ،کمتر از آن هم نهدارد بهه ویههه
آن که بر وایه الگویی علمی و به دور از سلیقههای شخصی ،به رشته تحریر درآید.
نقد ترجمه ،یکی از زمینههای کاربردیِ مطالعات ترجمه است .همانطور کهه مهیدانهیم،
متون ترجمهای بیشماری وجود دارد که هنوز نقدی بر آنهها نوشهته نشهده و وهوهشهگران
عرصه ترجمه ،میتوانند به بررسی آنها بپردازند .یکی از مهمترین ایهن مهتنهها کهه وجههه
اهتما این مقاله است ،ترجمهای است کهن از نهجالبالغه که در قرن ونجم یا ششهم نگاشهته
شده است.
وهوهش حاضر ،در صدد است تا با تکیه بهر الگهوی ویشهنهادی ویتهر نیومهار (،)1988
زبانشناس و ترجمهوهوه مشهور ،بخشی از این ترجمه کهن -یعنی ترجمه خطبهه شقشهقیه-
را مورد بررسی و نقد قرار دهد .برای این کهار ،ابتهدا نظریهه نیومهار دربهاره نقهد ترجمهه،
توضیح داده میشود و سپس هدف مترجم ،عنوان انتخهابی او ،واگگهان ترجمهه ،سهاختارها،
استعارات و موارد دیگری که نیومار از آن یاد کرده است ،مورد بررسی قرار میگیرد.
متن عربی خطبه شقشقیه ،همانی است که در نسخه خطی ،همراه ترجمه بهوده و توسه
عزیزاهلل جوینی ،تصحیح و به سال  1377چاپ شده است .علت گزینش ترجمه قهرن وهنجم
و ششم ،بدان خاطر است که این ترجمه برخالف اهمیهت و قهدمتش ،کهمتهر مهورد توجهه
وهوهشگران عرصه ترجمه و زبانشناسی بوده است.
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 -1مقدمه

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

این وهوهش به دنبال واسخی برای ورسشهای زیر است:
 واگگان متن خطبه شقشقیه تا چه حد و به چه دلیل در خالل فرایند ترجمه دسهتخوتغییر شده است؟
 تغییرات ساختاری و معنایی در خالل ترجمه به چه شکل خود را نشان داده است؟ مترجم چه برخوردی با استعارات متن داشته است؟ نوع برخورد مترجم با ابها های متن خطبه شقشقیه چگونه بوده است؟ -2-1پیشینه پژوهش

تا جایی که نگارنده بررسی کرده است ،تاکنون وهوهشی درباره ترجمه نهجالبالغه مربوط بهه
قرن ونجم و ششم صورت نگرفته است .همچنین در حیطه کاربسهت نظریهه نیومهار بهر
ترجمههای نهجالبالغه هم ،وهوهشی یافت نشد .البته برخهی وهوهشهگران بها تمسه ،بهه
بخشی از نظریه نیومهار کهه مربهوط بهه ترجمهه عناصهر فرهنگهی و اسهتعارات اسهت،
وهوهشهایی را انجا دادهاند که از قرار زیر است:
 محمد رحیمی خویگانی ،در مقالهای بها عنهوان «ترجمهه عربهی مقولههههای فرهنگهیداستان فارسی شکر است از محمدعلی جمال زاده براساس نظریه نیومار » ،چهاپ شهده در
مجله وهوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی،

 ،17سال  ،1396تال

کرده تا مبتنهی

بر نظریه نیومار  ،نحوه ترجمه عناصر فرهنگی موجود در داسهتان فارسهی شهکر اسهت را،
بررسی کند.
 -سیدمهدی مسبوق و علیحسین غالمی ،در مقالهای با عنوان «رو

شناسهی برگهردان

تصویرهای استعاری صحنههای قیامت در قرآن بر اساس الگوی نیومهار » ،چهاپ شهده در
مجله وهوهشهای ادبیقرآنی،

 ،18سال  ،1396ترجمه تصویرهای قرآنی از چند متهرجم

را براساس راهبردهای ترجمهای نیومار بررسی کردهاند.
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 -1-1پرسشهای پژوهش
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و همچنین کاربست الگوی نقد ترجمه نیومار بر متن نهجالبالغهه ،در چنهد زیرعنهوان ،ابتهدا
الگوی نیومار را معرفی می کند و سپس با توجهه بهه معرفهی مهتن ترجمهه ،ههدف ترجمهه،
چگونگی ترجمه عنوان ،واگگان ،ساختارهای دستوری و معنایی و تغییرات ترجمه ،میوردازد.

 -2الگوی نقد نیومارک
در این قسمت تال

میشود ،الگویی که ویتر نیومهار (

) ،بهرای نقهد یه،

متن ترجمهای ارائه کرده است ،توضیح داده شود .این الگو ،شامل مهوارد متعهددی از جملهه
نقد هدف ،نقد عنوان ،نقد واگگان ،نقد ساختارها ،نقد استعارات و نقد ابها های متن است.
در نظر نیومار  ،نقد ترجمه ،اصلیترین حلقه اتصال میان نظریه ترجمه و عمهل ترجمهه
است وی معتقد است که منتقد باید به عنوان محهور اول نقهد ،حهداقل یه ،وهاراگراف
درباره غرض و هدف متن اصلی بنگارد و به مواردی مانند قصهد نویسهنده ،نهوع مخاطبهان،
انواع مقولههای متنی ،ویهگیهای کلی زبان اشاره کند (نیومار .)242 :1390 ،

دومین محوری که منتقد باید بدان بپردازد ،وی بردن و توضهیح ههدف متهرجم اسهت .از
نظر ویتر نیومار  ،ی ،منتقد باید تال

کند ،متن را از نگاه متهرجم و بها ههدف او ببینهد تها

نقدی درست ارائه دهد .در نظر او بسیار ویش میآید کهه مترجمهی بهه خهاطر حهدف چنهد
جمله از متن اصلی ،معنای دگرگونهای از آن دریافت کرده است ،منتقد باید بداند کهه ههدف
مترجم از تغییر در متن ،چه بوده و برای چه چیزی ترجمه کرده است؟ (همان.)243 :

از نظر نیومار  ،هنر منتقد این نیست که اشتباهات مترجم را لیست کند چرا کهه گهاهی
اشتباه در ترجمه ،کامالً طبیعی بهنظر میرسد ،اگر قرار است نقد ما اشاره به اشهتباهات باشهد
باید دالیل خود را از این نوع نقد بیان کنیم و خودمان را هم فکر و هم سو با مترجم ببینیم.
محور سومی که نیومار برآن تأکید کرده و مورد اهتما این وهوهش نیز هسهت« ،مقایسهه
ترجمه با متن اصلی است از دید نیومار  ،منتقد در تطبیق ترجمه با اصهل ،بایهد
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وهوهش حاضر ،به عنوان یکی از نخستین وهوهشها درباره نقد ترجمه کهن نهجالبالغهه
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را نباید وشت سرهم در نظر گرفت ،بلکه باید به صورت عناوین کلی گروهبندی کرد:
عنوان ،ساختار -شامل واراگرافبندی و رب جمالت  -تغییرات ،اسهتعارههها ،واگهههای
فرهنگی ،اسمهای خاص ،نوواگهها ،واگههای ترجمه ناودیر ،ابها  ،سهطح زبهان و هرجها الز
باشد مسائل فرازبانی و بازی با واگهها و تأثیر آوایی (همان.)243 :

در مرحله سو  ،نقد باید به مشکالت ترجمه بپردازد ،نه آن که برای ترجمهه درسهت یها
بهتر ،دستوری صادر شود .این بخش سو  ،مهمترین قسمت نقهد اسهت چهون اساسهاً در
خالل ترجمه هر متن گزینههای متعدد واگگانی ،دسهتوری و ترکیبهی ،وهیش روی متهرجم
میآید که این گزینهها راه حل منتخب و موجهی دارد که باید بررسی شوند (همان) .به دیگهر

بزنگاههای ترجمه سر و کار دارد (همان.)308 :
گزینشها و �
سخن مترجم در این بخش ،با �

همانطور که ویش از این اشاره شد ،مواردی که باید در محهور سهو بررسهی شهوند ،از
قرار زیر است:
 -1-2عنوان

از نظر نیومار  ،مترجم میتواند عنوان متن را تغییر دهد .همه عناوین یا توصیفی هسهتند یها
دارای معنای تلویحی ،برای متون غیرادبی عناوین توصیفی کهه بهه طهور شهفاف موضهوع را
مشخص کند و هدف آن را بیان نماید ،مناسبتر است ،امها عنهوانههای تلهویحی و کنهایی،
مناسب برخی متون ادبی -تخیلی و گورنالیسم عوا وسند هستند و ممکهن اسهت در ترجمهه
نیاز به تغییر داشته باشند (همان.)205 :
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نماید تا شیوه برخورد مترجم با مشکالت را بازنمایی کند ،این مشکالت
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جمالت

منظور از شیوه واراگراف بندی و یا رب بین جمهالت ،آن چیهزی اسهت کهه در یه ،مهتن،
انسجا ودید میآورد .در نظر نیومار توجه بهه انسهجا بهین جمهالت از سهوی متهرجم و
منتقد ترجمه ،ی ،امر واجب است .عوامل ایجاد انسجا از قرار زیر است:
 -1رایجترین واگگانی که وظیفه ایجاد انسجا را بر عهده دارنهد ،حهروف ربه هسهتند،
استخدا این حروف حاکی از افزودن ی ،مطلب ،تضاد ،تقابل ،نتیجه و غیره است
 -2مورد دو ایجاد رب  ،مترادفهای ارجاعی هستند ،جمالت از این طریق کهه ممکهن
است واگگانی ،ضمیری و یا کلی باشند ،با هم ارتباط ویدا میکنند
 -3شمارندهها (قیدهای هم بستهساز) ،یکی دیگر از عوامهل ایجهاد انسهجا هسهتند« ،از
آنجا که»« ،بعداً»« ،زین وس» ،در فارسی از این دست هستند
 -4ربطیهای دیگر ،مانند مترادفهای معنایی که از تکهرار کلمهات ،مخصوصهاً در یه،
جمله جلوگیری میکنند (همان.)77-75 :
 -3-2تغییرات

منظور از تغییرات ،فرایندی از ترجمه است که شامل تغییر شکل دستور زبان مبهد مهیشهود.
نیومار  ،مانند وینی و داربلنه ،معتقد است که تغییرات در ترجمه میان ههر دو زبهان ممکهن
است ،با آنچه آنان درباره زبان انگلیسی و فرانسه اسهت ،متفهاوت باشهد (همهان.)111-110 :
تغییراتی که در ترجمه از عربی به فارسی روی میدهد بیشتر در موارد زیر خالصه میشود:

 -3تبدیل مفرد به جمع و برعکس
 -4تبدیل معلو به مجهول و برعکس
 -5تبدیل ترکیب اضافی به وصفی و برعکس
 -6تبدیل مثبت به منفی و برعکس
 -7تبدیل جمله ساده به مرکب و برعکس
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 -2-2ساختار خود متن از نظر شیوه پاراگراف بندی و یا رعایت روابط بین

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

 -9تبدیل اسم به فعل یا برعکس.
 -4-2واژههای فرهنگی

�ههای فرهنگهی ،آن هها را در چنهد دسهته
ویتر نیومار  ،برای ارزیابی چگونگی ترجمه مقولهه
تقسیم بندی کرده است (نیومار :)133-122 :1390 ،
(جدول  :1مقوالت فرهنگی نیومارک)

عناصر بو شناسانی

کهوههها،
دشهتهها� ،
گیاهان ی ،سرزمین ،جهانوران یه ،سهرزمین� ،

فراوردهها)
فرهنگ مادی ( �

مهیتهوان کبهاب کوبیهده،
الف -مانند مواد غدایی[ ،کهه در فارسهی �

جلگهها و...
�

میرزاقاسمی و...را مثال زد]
ب -ووشا [ ،مانند تمبان ،یا چوقای بختیاری در فارسی]
ج -مسکن و شهرها [مانند خانه کاهگلی یا هشتی و شبستان و ...در
فارسی]
د -وسایل نقلیه مانند دوچرخه و درشکه و...
فرهنگ اجتماعی کار و فراغت

بازیها و[ )...مانند بهازی هفهت
واگگان کار وتفریح (موسیقی ،فیلم� ،
سنگ یا یه قل دوقل و.]...

�ههها( ،شامل تما نمادها و نشانه¬های آشکار و نهان) در زیر ایهن عنهوان
نهادههها ،آداب و رسههو  ،فعالیههت
جریانات ،مفاهیم

میگیرد که از قرار زیر است:
موارد فرهنگی بسیاری جای �

الف  -سیاسی و اداری[ ،مانند نا ادارات و مناصب سیاسی]
ب -مدهبی [ایدئولوگی[ ]،مانند روضه ،عاشورا و]...
ج -هنری ،علمی (خانه سینما ،دانشگاه ،ارشاد).
اشارات و حرکات حین سخن گفهتن

مهیشهود ،ماننهد
این مورد شامل حرکت -گفتاری» یا «زبان بدن» هم �

و عادات

تفی به نشانه بدآمدن بر زمین انداخت.
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نیز چندین فرایند و راهکار ترجمهای ارائه میدهد ،که مهمترینشان از قرار زیر است:
�ای از زبان مبد به زبان مقصهد اسهت (همهان:
 -1انتقال :منظور از این فرایند ،آوردن کلمه
.)103

میشود ی ،واگه کم کهم
 -2بومی کردن :این فرایند در ادامه فرایند انتقال است که باعث �

�شود (همان.)105 :
در زبان مقصد ،هم از نظر تلفظ و هم ریخت ،بومی

 -3معادل فرهنگی :زمانی که ی ،واگه فرهنگی از زبان مبدا با واگه فرهنگی زبان مقصهد،

میشود (همان).
ترجمه �

میرود ،مستلز بهه
�های فرهنگی بهکار �
 -4معادل کارکردی :این فرایند رایج که برای واگه
کار بردن ی ،واگه مستقل از فرهنگ است که گهاهی بها یه ،واگه جدیهد خهاص همراههی
میسازد (همان.)106 :
میشود ،از این رو این فرایند واگه زبان مبدا را خنثی یا عا �
�

 -5معادل توصیفی :در ترجمه ،گاهی باید توصیف را بر کهارکرد ارجحیهت داد (همهان:
واگهای مثل «گیوه» را در مهتن ترجمهه
[ ،)107مثالً به جای آنکه معادل فرهنگی یا کارکردی �
ذکر کنیم به این عبارت بسنده کنیم« :نوعی کفش سنتی در ایران»]
 -6ترادف :ترادف ،جایی کاربرد دارد که معادل دقیقهی بهرای واگه در مهتن مبهد وجهود

میشود( .همان).
نزدی،ترین مترادف واگه استفاده �
نداشته باشد ،لدا از �
گرتهبرداری ،ترجمه قرضی (همان.)109-108 :
� -7

البته نیومار موارد دیگری را نیز ذکر کرده است که مورد بحث ما در این گفتار نیست.
 -5-2استعارات

استعاره در نظر نیومار به چیزی فراتر از آنچه در بالغت ماست ،اطالق میشهود .اسهتعاره،
هر واگه یا عبارتی است که معنهایی نمهادین و کنایههای داشهته باشهد (همهان .)135 :او بهرای
استعاره ی ،تقسیمبندی دارد که از قرار زیر است (همان:)145 :
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نیومار نه تنها ی ،دستهبندی تقریباً جامع از مقولهها ارائه داده ،بلکه برای ترجمه آن هها

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

نوع استعاره

تعریف

استعاره مرده

استعاره مرده استعارهای است که فرد به ندرت از اسهتعارگی آن آگهاه اسهت ماننهد اسهتعاره
موجود در واگه جنابعالی یا حضرت. ...

استعاره

استعارهای که به صورت موقت فاقد کارایی شده است مانند ریشههای فساد.

کلیشهای
استعاره معیار
یا متداول

استعاره جا افتاده و ماندگاری که در ی ،متن غیررسمی به مثابهه یه ،رو

دقیهق و مه ثر

برای اخفای جنبههای کاربردی و ارجاعی ی ،امر ذهنی یا عینی بهه کهار مهیرود و در اثهر
استفاده مکرر کهنه نمیشود .مانند الله دمیدن از خون شهیدان یا معمار انقالب.

استعاره

هرچند نیومار توضیحی درباره این استعاره نداده است ،اما از مثهالههایش برمهیآیهد کهه

اقتباسی

منظور او از این استعاره ،آنی است که ما در بالغت خود استعاره تمثیلی میدانیم.

استعاره جدید

آن دسته از استعارههایی که غالباً مبدع آن مشخص نیست و به سرعت در میهان تهوده اههل
زبان شایع میشود مانند چراغ سبز نشان دادن ،ایستگاه شدن.

استعاره

آن استعارهای که ی ،نویسنده در متن مورد ترجمهه ابهداع کهرده و در جهای دیگهر یافهت

ابتکاری

نمیشود ،یا آنکه از جایی بازآوری کرده و به شکلی ابتکاری ارائهه داده اسهت ماننهد اشه،
کباب ،زلف کافر و...

نیومار برای ترجمه انواع استعاره ،هفت راهبرد ارائه میدهد:
 -1بازتولید تصویرِ استعاریِ زبان مبد در زبان مقصد که در واقع ،آوردن لفظی اسهت در
زبان مقصد که در برابر لفظ زبان مبد قرار داده شده است (گرته برداری) .مانند ترجمه «وهای
بهار به باغ رسید» به «وصلت قدم الربیع إلی الحديقة».
 -2جایگزین کردن استعارة زبان مبد با استعارهای از زبان مقصد که دارای همهان مفههو
است .این راهبرد بیشتر برای استعارات تمثیلی کاربرد دارد ،مانند ترجمه مَثَل «الطیورُ للوی
أشکالها تقع» به «کبوتر با کبوتر باز با باز».
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عبارت اما علی« :زُلرا الفجرُ ،وسقره الغروُ»« :تخم گناه کشتند ،و آب فریب بهه وهای آن
هشتند» (شهیدی.)9 :1370 ،

 -4ترجمه استعاره به تشبیه ،همراه با توضیح آن ،مانند ترجمه عبارت بهاال بهدین شهکل:
«گناه را مانند تخمی کشتند و فریب را چون آبی وایش هشتند»
 -5ترجمه مفهومیِ استعاره و توضیح آن ،این راهبرد بیشتر برای عبارات کنهایی کهاربرد
دارد ،مانند ترجمه «خا بر سر شد» به «ابتلیت بأنواع البالء» و توضیح مفهو خا بهر سهر
شدن در واورقی.
 -6حهدف سهاختار و بیههان اسهتعاری ،ایهن راهبههرد هنگهامی اسهت کههه متهرجم دلیلههی
ایدئولوگی ،یا زبانی برای حدف استعاره مییابد.
 -7به کارگیریِ استعاره معادل به همراه توضیح و ترجمه مفهومیِ آن ،منظور از اسهتعاره،
معادل همانندهای فرهنگی است مثالً :ترجمه «غَطّی الترابُ وجههه» بهه «چشهم از دنیها فهرو
بست» (نیومار .)146-145 :1390 ،
 -6-2ابهامها

ابها  ،ممکن است عمدی یا غیرعمدی باشد .ابها عمهدی را -در صهورت امکهان -بایهد در
ترجمه حفظ کرد ،اما ابها غیرعمدی در بافت متن مشخص میشود و باید در ترجمهه رفهع
گردد .نیومار

ابها را به چند دسته تقسیم میکند (نیومار :)289-286 :1390 ،

70

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 10:01 IRDT on Sunday April 26th 2020

 -3ترجمه استعاره زبان مبد به تشبیه در زبان مقصد ،مانند ترجمه جعفر شهیدی از ایهن

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

نوع ابهام
ابها
دستوری

تعریف
اگر جملهای در بافت زبانیا

به لحاظ دستوری ابها داشته باشهد ،یقینهاً ضهعیف نوشهته

شده است .تما جمالت دارای ابها دستوری ،باید به صورت بهیابهها بهه زبهان مقصهد
ترجمه کرد.

ابها
واگگانی

منظور از این ابها بسیار مشخص است ،گاهی واگهای در کال استفاده میشود کهه معنهای
مبهمی دارد این ابها میتواند برخاسته از خود واگه یا همنشینیا

با واگگان دیگهر باشهد.

ابها اینچنینی بسیار شایع و البته مشکل آفرین است چرا که نمی توان بهه راحتهی معنهای
مناسب را از میان معانی متعدد ی ،واگه برگزید.
ابها

این نوع ابها ناظر به کاربرد و عملکرد ی ،جمله در ی ،زبان اسهت .مهثالً یه ،مثهل یها

عملکردی

تعبیر کنایی را که در فارسی کامالً مشخص است ،مهیتهوان بهه شهکلی ترجمهه کهرد کهه
عملکرد خود را در ترجمه از دست بدهد و مبهم باشد« :دستی بر آتش دارد»« :له ید علهی
النار».

ابها

اصوالً اسامی یا اصطالحات فرهنگی نباید ابها داشته باشند چهون شهاخص ههای خهاص

فرهنگی

ی ،فرهنگ هستند ،با این حال هر گاه کارکرد یا ماهیت ی ،مشخصه فرهنگی در برهه ای
از زمان تغییر کند ولی واگه باقی بماند ،این واگه برای زمان و مکان دیگر مبهم خواهد بهود،
مثالً واگه «نخست وزیر» در نظا سیاسی ایران برای نسهل جدیهدی کهه بها نظها ریاسهت
جمهوری عادت کردهاند کامالً ناآَشنا است ،همچنین واگهای مثل «کوون» یا . ....

ابها در

باید دانست که اکثر افراد واگگانی را به کار می برند که مختص به زبان خهود آن هها اسهت،

لهجه فردی

این بدان خاطر است که آنهان اسهتفاده از ایهن واگه هها را بهه کهرات در جاههای مختلهف
شنیده اند اما هیچ گاه به معنای معجمی آن توجه نکهرده انهد ،لهدا از واگهای در یه ،جهای
دیگر و بیمعنا استفاده میکنند.

ابها در

گاهی نویسنده ،به طور عمد یا غیر عمد از ی ،شخص ،شهر ،یا محصول به طهور شهفاف

ارجاع

و ارجاعی اسمی نمی برد ،لدا معلو نیست ایهن واگه یها ایهن ضهمیر بهه چهه چیهزی بهاز
اَأنَتَ ۥا َعلََزأ ا
میگردد .ه از این دست ابها در قرآنکریم هم یافت میشود :فَأ ََْز ََ ََا ُ هّللَ َ
(توبه.)40/
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 -1-3تحلی کوتاه متن اصلی

خطبه شقشقیه ،متن ادبی خاصی است که خطابه نامیده میشهود کلیهدواگه ایهن مهتن ادبهی،
وَّللِ َاَ ز َ
ّللأ زرِا
اقناع است .لفظ خطاب در قرآنکریم به معنای کال آمهده اسهت:
أَ َ
ِّ
ربا َّ
ّلللس َ
ونامتز اخ َطوبًو (نبأ.)37/
ّلللر زح ََنا َۖاَلايَ زَلن َ
ََ َموابََزتَه ََوا َّ

ارسطو معتقد است« :خطابه ،توانایی بر غور در مطالب و اقناع طرف مقابل اسهت در ههر
مسألهای» (بیتا.)9 :

ابوحیان توحیدی معتقد است« :خطیب بها اسهتفاده از لفهظ مهأنوس و معنهای مشههور و
ترکیبهای ساده و زبان روان و مراد مشخص و مثالهای ملمهوس ،تهأثیرات وردامنههای بهر
ذهن شنوندگان میگدارد» ( ،1939ج.)140 :2

ابن رشد هم گفته است« :خطابه ،توانایی اقناع کردن [مخاطب] در هر موضهوعی اسهت»
(بیتا .)15 :خطیب باید «زیبا سخن ،بلیغ ،شیرین بیان ،بدیههگو ،روان طبع ،زیباوو  ،خهو
قامت ،خو

صدا ،فصیح ،خو

رو و باجدبه و ور هیبهت باشهد» (قداموة بهن جعفهر:1933 ،

 .)95به گواه منابع و مراجع تاریخی و روایی ،حضرت علی در ادبیات صدر اسال سهردمدار
خطابه گویی و سخندانی است و کسی را در این میدان یارای منازعه با ایشان نیست.
خطبه شقشقیه ،چنان که در متون آمده اسهت ،از نظهر سهندی بسهیار مهتقن و محکهم و
منقول از زراره از اما باقر از اما سجاد از اما حسین (علیهم السال ) است که شهی طوسهی
آن را در امالی ذکر کرده است (الطوسی .)372 :1414 ،این خطبه در میهان مهرد و در مسهجد
کوفه و بعد از اینکه کسی از سوی معاویه برای حضرت ویغامی مهیآورد کهه او شایسهتهتهر
است بر خالفت ،ایراد شده است .حضرت ،معجزاتی را نشان میدهند کهه مردمهان ،مهات و
مبهوت میمانند و سپس این سخنان را بهر زبهان جهاری مهیسهازند (طبهری ،بهیتها )132 :و
ه سهخنانی را از سهوز دل بیهان

حضرت -بنابر قول خودشان که شقشقة هودُ ثو قو ّر
کردهاند که سالها در سینه داشتهاند .موضع ایشان در این خطبه ،کامالً اعتراضهی و بهرخالف
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 -3کارب ت الگو

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

صورت خبری بیان کردهاند و یکی وس از دیگری حقوق از دست رفته خود را برشمردهاند.
 -2-3تف یر مترجم از متن اصلی و روش ترجمهای

نگاه مترجم به این متن ،نگاه ی ،انسان شیعه و ویرو حضهرت اسهت کهه از غصهب حقهوق
حضرت ناالن و در آرزوی بازگشت این حق به خاندان وا ویامبر (ص) است .لدا ،ترجمهه
این متن ،تحت تأثیر ایدئولوگی خاص او است و نمیشود ایهن مسهئله را از وی جهدا کهرد.
هدف اصلی مترجم از ترجمه این متن مقدس ،رسهاندن ویها حضهرت ،بهه فارسهی زبانهانی
است که ویرو وی هستند .این مترجم ،بسان اقرانش ،راه ترجمهه تحهت اللفظهی را در وهیش
گرفته و تال

کرده در برابر هر واگهای از متن اصلی ،معادلی برگزیند .واضح است کهه ایهن

مسئله با حفظ حداکثری ساختار جمالت عربی ،همراه بوده است .البته تغییراتهی وجهود دارد
که در ادامه توضیح داده میشود.
 -3-3مقای ه ترجمه با متن اصلی
 -1-3-3عنوان

عبارت «ومن خطبة له للیه السالم المعروفة بالشقشقیة أو المقمصة» ،به مثابه عنوان ایهن مهتن
توس شریف رضی انتخاب شده است این عنوان در بردارنده چند نکته است:
خطبه در زمان سید رضی به این دو نا و عنوان معروف بوده است .این عنوان برآمهده از
کال حضرت علی است ،اما مشخص کننده محتهوای اعتراضهی و انتقهادی خطبهه نیسهت و
جنبه کنایی دارد چرا که نه شقشقیه و نه مقمصه ،اشاره مستقیمی به مسئله خالفت و ظلمهی
که در حق اما روا داشته شده ،ندارد و مخاطب باید خطبه را بخواند تا ربه ایهن دو واگه را
با متن و محتوا دریابد.
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نیومار تغییر عنوان را جایز دانسهته ،ولهی حهدف عنهوان را خیهر ( .)205 :1390متهرجم بها
حدف این عنوان یکی از کلیدیترین ابزارهای ارتباط با مخاطب را نادیده گرفته است.
 -2-3-3ساختار متن
 -1-2-3-3پیوستگی و ان جام cohesion
الف -حروف ربط

برای روشن شدن نوع برخورد مترجم با حروف رب به موارد زیر اشاره میشود:
حرف واو

«واو» ،در این متن ،هم به عنوان واو عطف و هم به عنوان واو حالیه آمده است که در ههر دو
صورت واو رب فارسی و واو حالیه فارسی ،به عنوان معادل انتخاب شده است:
«ف ََصبَ ْر َوفِي ال َْعیْ ِن قَذً ى َوفِي ال َْحل ِْق شَ ًجا»« ،وس صبر کهرد و در چشهم مهن خاشها
بود و در گلو اندوه و گرفتگی».
واو حالیه فارسی ،جزء حروفی است که در ترجمههای امهروزین تقریبهاً فرامهو

شهده

است.
فاء عطف:

تمامی «فاءهای» عطف که حکم راب بین دو جمله را دارند ،به «وس» ،ترجمهه شهده اسهت،
واگه وس ،ی« ،موصول» به معنای «بعد» و گاهی برای «تعقیب» میآیهد .مهراد از تعقیهب آن
است که ثانی را محض تأخر در زمان باشد و او را مدخلی در وجود ثهانی نبهود ،چنهان کهه
گویی اول زید آید وس ودر

وس برادر » (دهخدا ،بیتا ،مدخل وس).

بخبط ِ
وتلور والروراف فصوبر للوی اورد المود
وشماس
«فمني الناس -لَعمر لّالَ -
ّ
وشد المحنة حرّی إذا مضی لسبیله»« ،وس مبتال کردند مرد را -به جهان و زنهدگانی خهدا-
ّ
به وای کوفتن و وشت زدن و رمیدن و رنگها نمودن و در معرض آمدن ،وس صبر کرد بهر
درازی مدت و سختی محنت تا که چون بگدشت به راه خود».
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این عنوان در متن فارسی ،ترجمه نشده و تنها شماره خطبهه ذکهر شهده اسهت .هرچنهد

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

ترجمه و فاء حدف شده است.
حتی:

«حتی» در متن عربی ،در معنای انتهای غایت و در مقا حرف ناصبه آمده و وهنج بهار تکهرار
شده است که در ترجمه هم با «تا که» ،معادلیابی شده است.
في مع األود منه  ،حری صر أقر إلی هذه النظوارر »« ،وقتهی کهه
«مری
َ
الريب ّ
الررف ّ
در معرض شد ش ،در من وا اول از ایشان تا که گشتم اکنون که باز مهیبندنهد مهرا بها ایهن
مانندها».
ثم:

این واگه دوبار در متن عربی تکرار شده که در هر دوبار« ،وس» ،ترجمه شده است:
دُ ث ّ ق ََّر »« ،ایهن سهختی و دشهواریی بهود کهه آواز کهرد وهس آرا
تلک ِشقشق ٌة َه َ
« َ
گرفت».
ورواضح است که در متن فارسی ،تفاوتی بین «فاء» و «ثم» از نظر زمانی نیسهت و ههردو
معنای وس ،دارند ،مترجم میتوانست «ثم» را به «سپس» ترجمه کند «سپس ،وهستهر و بعهد»
(دهخدا ،بیتا :مدخل وس).
أنّ:

به جز حروف اضافه و رب  « ،نّ» هم جزو ابزار رب ساز است .این واگه سه بار در متن آمهده
است که در دو مورد به صورت «به درستی که» و در ی ،مورد« ،که» ،ترجمه شده است:
ِ ِ
الر َحی»« ،و او میداند که بهدرسهتی کهه جهای
« َو ِإنَّه لَیَ ْعلَ َأ َّ َم َحلِّي مِنْ َها َم َح ُّ
ل الْقطْ ب م َن َّ
من از آن (خالفت) همچو جای ستون است از آسیا».
أحجی»« ،وس دید بهه درسهتی کهه صهبر بهر ایهن خصهلت
«فرأيت أ ّ
الصبر للی هاتا َ
َ
خردمندانهتر است».
«فجعلها في ج ٍ
مالة زل َ أنّي أحده »« ،و قهرار داد [خالفهت] را در میهان جمهاعتی کهه
َ
َ
دعوی کرد من یکی از ایشانم».
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این قاعده همه جای متن رعایت شده ،مگر بر سر اسلوب «فیا عجبا» که به (ای عجهب)،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

حضرت است ،تأکید را وارد در معنای ترجمه کرده است ولی آنجا که امر اینگونه نیسهت
و سخنی به نقل از دیگری و در نکوهش حضرت است ،تنها به آوردن «که» ،اکتفا کهرده و از
ذکر هر نوع معنای تأکیدی ورهیز نموده است.
ب -ارجاعات

نوع برخورد مترجم با ارجاعات متن بسیار قابل تأمل است ،در اینجها تهال

مهیکنهیم ایهن

مسئله بررسی شود:

«ها»:
این ضمیر ،چندین بار در متن تکرار شده ولی از همه مهمتهر در آغهاز کهال حضهرت امها
علی آمده و به واگه «تقمصها» چسبیده است:
ِ
ص َها ابْن َأبِي ق َحافَ َة»« ،بدان بخدا ،بدرستی که جامهه خهود سهاخت ایهن
« َأ َما َو لّال لَق َْد تَق ََّم َ
خالفت را وسر ابی قحافه».
مترجم با استفاده از استراتهی «تصریح/شفافسهازی»  ،»Explicitation« /مرجهع ضهمیر را
ذکر کرده است وینی وداربلنه شفافسازی را اینگونه تعریف میکنند «افزودن معلوماتی بهه
متن مقصد که در متن مبد به صورت ضمنی وجود داشته و و باید از طریهق سهیاق و بافهت
مشخص میشدند» (وینی و داربلنه ،نقل در ماندی.)113: 1394 ،

همانطور که میدانیم یکی از دالیل إضمار در بالغت« ،بیاهمیت بودن مرجع ضهمیر» و
یا «تعمد بر اخفای آن» است و قطعاً حضرت علی علیه السال از این عهد تصهریح غرضهی
بالغی را در سر داشتهاند .درست است که مرجع ضهمیر -از خهالل بافهت -تقریبهاً روشهن
است ،اما نیاوردن نامی از خالفت از سوی اما  ،نشان از بیارزشی و کهم اهمیتهی آن در نهزد
ایشان دارد .ایشان اصالً خالفت را شایسته ذکر نمیدانند چرا که دنیا «أزهد لنده مون لفطوة
لنز»!
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با کمی دقت میتوان به ظرافت کار مترجم وی برد ،او آنجا که بحث در راستای سهتایش

بررسی ترجمه کهن خطبه شقشقیه  ____________________________________ ...محمد رحیمی خویگانی

کل متن را به هم گره زده است .جدول زیر حاوی عباراتی است که ایهن «ضهمیر» در آنهها
آمده است:
(جدول :4ب امد ضمیر «ها» و نحوه ترجمه آن)

متن مبدأ
تقمصها ابن أبی قحافة.
لقد ّ
لیعل أ ّ محلي منها محل القطب
من الرحی.
فسدلت دونَها ثربا واريت لنها

متن ترجمه
بدرستی که جامه خود ساخت این خالفت را وسر ابی قحافه.
واو میداند که جای من از آن خالفت همچو جای ستوی است از
آسیا.
وس فرو گداشتم از خالفت جامه ،و در نوردید از آن وهلو.

کشحا.
بعده.
فأدلی بها إلی فال ٍ َ
بینا هر يَسرقیلها في حیاتِه إذ
آلخر بعد وفاتِه.
َ
لقدها َ
شد ما تشطّ ر َضرلیها.
لَ َّ
ٍ
فصی ّ َرها في حرز خشناء.
ِ
الصعبة.
فصاحبها
کراکب َّ
وجعلها في ج ٍ
مالة زل َ أني
َ
أحده .
أللقیت حبلَها للی غاُب ِها
ولَسقَیت آخرها ِ
بکأس ّأولِها.
َ

وس فرو گداشت دلو خالفت را وا فالن وس از خود.
میان آنکه او طلب اقاله میکرد در زندگانی خود ،آنگه که ببست
خالفت را برای دیگری بعد از وفات خود.
هر آینه سخت است آنچه قسمت کردند دو وستان خالفت را
وس گردانید او را در جانب درشت
وس خداوند آن خالفت همچو برنشیننده اشترکره است را نکرده
و آن را در میان جماعتی که دعوی کرد من یکی از ایشانم.
هر آینه انداختمی این ریسمان خالفت را بر کوهان آن ناقه و آب
دادمی آخر آن را به کاسه اول آن.

چنانچه میبینیم ،مترجم در ازای ضمایر متعدد «ها» از واگه خالفت ،استفاده کرده و تنهها
ی ،بار ضمیر را به ضمیر ترجمه کرده است .تعمد مترجم بر این کار ،نشان از ایهن دارد کهه
او نمیخواهد مخاطب ،هیچ گمان دیگری درباره مرجع ضمیر داشته باشد .به دیگهر سهخن،
برای مترجم قرن ونج یا شش ،مصالحی که حضرت رعایت میکردند ،معنهی نهدارد و او بهه
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ضمیر «ها» ،از آغاز تا انتهای خطبه ،چندین بار تکرار شده و به مثابه حلقههههای زنجیهر،
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معنایی را بر عهده گرفته است که «ها» در متن مبد بر عهده داشته است.
ضمیر متکلم وحده «ی»:

استفاده از ضمیر «ی» ،به خاطر آنکه کال در مقا متکلم وحده است ،امری اجتنهاب ناوهدیر
است .حضرت علی از خود سخن میگویند و بدیهی است که از ایهن ضهمیر زیهاد اسهتفاده
کنند .این ضمیر هم ،در کنار ضهمیر قبلهی بهه جهای یه ،واگه کلیهدی در مهتن نشسهته و
تکرار

باعث ایجاد ویوستگی شده است اما گاهی در متن اصلی ضمیری نیسهت ،ولهی در

ترجمه ضمیر آمده که این مسئله به خاطر تفاوت ماهوی زبان فارسی و عربی است:
«ف ََصبَ ْر َوفِي ال َْعیْ ِن قَذً ى َوفِي ال َْحل ِْق شَ ًجا»،ا«وس صبر کهرد و در چشهم مهن خاشها
بود و در گلو اندوه و گرفتگی».
همانطور که میبینیم در این ترجمه ،ضمیر «من» ،به متن افزوده شهده اسهت .البتهه نبهود
این ضمیر خللی در معنا و ساختار متن ایجاد نمیکرد چهرا کهه در فارسهی «واو حالیهه» بهه
تنهایی رب بین وس و ویش از خود را ایجاد میکند .لدا همان گونه کهه بهر سهر واگه «گلهو»
ضمیری نیست ،میشد واگه «چشم» هم بدون ضمیر بیاید :صبر کهرد و در چشهم خاشها
بود.
 -3-3-3دستور و معنا

هرچند امروزه ،تغییر دستور در ترجمه ،امری بدیهی بهنظر میرسد ،اما در میهراپ ترجمههای
ما ،مترجمان تال

میکردند ترجمهشان بدون کمترین تغییری در دسهتور زبهان مهتن مبهد ،

ارائه شود امری که در ترجمه کهن نهجالبالغه بسیار روشن است.
در این ترجمه ،هر کلمه ترجمه ،زیر کلمه متن مبد آمده و ساختار دستوری زبهان مبهد ،
کامالً حفظ شده و مترجم بیم آن نداشته که کالمش نامفهو باشد .ایهن نهوع ترجمهه از نظهر
وینی و داربلنه ،ترجمهای مستقیم است که دستور زبان مبد دچار کمترین جابجهایی و تغییهر
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وضوح از واگه خالفت نا میبرد و اینگونه است که خالفت در متن مقصهد ،وظیفهه ربه
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کرد که از قرار زیر است:
الف -معلوم ـ مجهول

ِ
ط و ِشم ٍ
ٍ
ِ
اس َوتَل َُّر ٍ َوا ْلرِر ٍ
اف»« ،وس مبتال کردند مرد را -بهه جهان
فَمن َي النَّاس ل ََع ْمر لّال ب ِ َخبْ َ َ
َ
و زندگی خدا -به وای کوفتن ،وشت زدن و رمیدن و رنگها نمودن و در معرض آمدن».
مشخص است که دو عبارت «مرد به ...مبتال شدند» و «مرد را بهه  ...مبهتال کردنهد» ،از
نظر معنایی تفاوت دارند در عبارت اول که فعهل مجههول وجهود دارد ،اشهارهای بهه فاعهل
نشده ،چرا که ذکر فاعل اهمیتی نداشته یا بسیار مشخص بوده اسهت .بهرعکس ،آنچهه مههم
است ،مفعولی است که به انواع بدبختی مبتال شده و در رنج افتاده است .در جمله دو  ،فعهل
معلو و نشانه مفعولی «را» ،جمله را از حالت مجهول به معلو بدل کرده و عد اهتما مهتن
مبد به فاعل و تأکید بر مفعول را از میان برده است.
ِِ
ِ
ِ
ِ
یض ِة الْغَنَ ِ»« ،تا که بههدرسهتی
ین َح ْرلِي ک ََرب ِ َ
َاي م ْجرَمع َ
ئ ال َْح َسنَا َوش َّق لطْ ف َ
« َحرَّی لَق َْد وا َ
که به وای سپردند حسن و حسین را و بشکافتند هر دو دو جامهه مهرا ،جمهع شهوندگان
گرد من همچو رمه گوسفند».
در این ترجمه« ،با وای سپردند» معادل «وطه » ،قهرار داده شهده اسهت .همهان طهور کهه
مشخص است ،در متن عربی ،فاعل ذکر نشده و دو نائب فاعل که ذکرشان از فاعهل مههمتهر
بوده ،حضور دارند ،این مسئله در ترجمه تغییر کرده و فعل «وط » و «شُق» کهه مجههولانهد،
در متن ترجمه به صورت معلو ترجمه شدهاند ،ایهن کهار بها قصهد بهرانگیختن احساسهات
مخاطب ،انجا
«حری ِ
ص ْر
َ َّ
مانندها».

شده است.
أق َْر ِإلَی َه ِذ ِه النَّظَ ار ِ ِر»« ،تا که گشتم اکنهون کهه بهاز مهیبندنهد مهرا بها ایهن

در اینجا نیز ،فعل مجهول « قرَن» ،به صورت معلهو ترجمهه شهده کهه نشهان از تعمهد
مترجم بر این کار دارد .اشاره به فاعل ،هرچند برای حضرت مههم و مهورد اعتنها نبهوده ،امها
برای مترجم اینگونه بوده است.
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میشود (ماندی .)108 :1394 ،با این وصف ،در این ترجمه نیز میتهوان تغییراتهی را مالحظهه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

تبدیل جمله طلبی به جمله خبری هم ،در ی ،موضع اتفاق افتاده است:
«فَیا ل ِ
صور أقْور ِإلَوی ه ِ
ِ
َ ِ ِ
ِ
ل َول ِ ُّ
وذ ِه
لش َ
رُى َم َى ا ْلرَ َر َ
َ َّ
َ
الريْب ف َّي َم َ
ف َّ
وع ْاأل َّود مونْه ْ َحرَّوی ْ
َ
النَّظَ ار ِ ِر »
«وس ای فریاد خدا را و مر شوری ،وقتهی کهه در معهرض شهد شه ،در مهن وا اول از
ایشان تا که گشتم اکنون که باز می بندند مرا با این مانندها».
در جمله باال« ،متی» که به معنی «چه وقت و کی؟» و در مقا اسهتفها و طلهب انکهاری
است ،به« ،وقتی که» ،ترجمه شده و معنای طلبیا

از میان رفتهه اسهت .حضهرت بها یه،

جمله ورسشی که جوابش «هیچ وقت» است ،از همگان میورسد «کی من بها اولهینِ ایهنهها
هماندازه بود ؟»
مشخص است که همراه کردن مخاطهب در گفتمهان و ایجهاد دیهالوز ،از مهتن ترجمهه

حدف و ترجمه تبدیل به متنی ت،صدایی شده که تنها خبری ،قابل صدق یا کهدب را مهی-
رساند.
ج -تغییر لزوم و تعدی فع

در متن ترجمه ،ی ،نمونه تغییر نوع فعل از الز به متعدی وجود دارد که از این قرار است:
«إ أشنق لها خرم»« ،اگر بردارد مر او را ببرّد بینی او را».
«خر » ،به معنای واره شدن است« :خر نفُه یخرَ ُ :انشهقّ» (ابهن منظهور ،بهیتها ،ج.)1144 :14

چنانچه مشخص است ،در ترجمه ،این فعل الز به فعلی متعهدی ،بهدل شهده و همهین امهر
جدای از بس واگگانی ،تغییر دستوری و معنایی واضحی است.
د -تغییر زمان فع

تغییر شده است:

زمان فعل هم ،گاهی در متن ترجمه دستخو

أَنا
ذيناَلاي
َ
أوّللافأااّللأَرِ َاََلافَسأو ً َ
ت َ
لكا ه
ّللاَّلللعوََُأِاللَ َّ َ
ريدَناعل ا
جعلهو لل َّ َ
ّلللدّللراّللآلخ َرةاَْ َ
(قصص،)83/
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و سرانجا نی ،مر ورهیزگران راست».
مشخص است که فعل «نجعلها» به «گردانیدیم» ترجمه شهده و زمهان فعهل تغییهر کهرده
است.
 -4-3-3واژگان

همانطور که قبالً اشاره شد ،در مبحث واگگان ،واگههای فرهنگی ،اسمهای خاص ،نوواگههها
و واگههای ترجمه ناودیر ،مورد اهتما نیومار است که در ادامه توضیح داده میشود.
 -1-4-3-3واژگان فرهنگی

نیومار  ،دستهبندی خاصی برای واگگان فرهنگی دارد که موارد زیهر در مهتن خطبهه یافهت
شد:
الف -عناصر بومشناسانه

«الصعبة» دُ «فصاحبها کراکب الصعبة»« ،وس خداوند آن خالفت همچو برنشهیننده اشهترکرّه
است را نکرده».
واب نقیض الوذلرد واألنیوی صوعبة والجموع
الصعب من َّ
الد ّ
در لسان العرب آمده استَّ « :
الذد ِّ
صعاب» (ابن منظور ،بیتا )2444 :و« ُّ
والذد ضد الصوعربة فهور ذلورد يکور فوي ا نسوا
والدابة» (همان .)1513 :همانگونه که ویداست ،ترجمه «الصعب» به اشترکره ،وجه زبانی نهدارد
و بهنظر میرسد اضافه شهدن «کهرّه» بهه مهتن ،از معنهای را نبهودن گرفتهه شهده و معهادل
کارکردی است.
«اإلبل» در «وقام معه بر أبیه يخضمر ماد لّال خض َ ا بل نبرة الربیع»؛ «و برخاسهت بها او
وسران ودر او ،میخواییدند مال خدا را همچو خاییدن شتر گیاه بهاری را» .در ایهنجها «ابهل»
به شتر ترجمه شده که معادل فرهنگی است.
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بر من همچو بُشِ (یال) کفتار ویاوی میآمدند» .لسان العرب« ،الضبع» را نوعی درنهده معرفهی
کرده که در فارسی به آن کفتار میگویند ،لدا واگه «کفتار» در اینجا معادل فرهنگی است.
«ُبیضة الغن » در «مجرمعین حرلی کربیضة الغن »« ،جمع شدکان گهرد مهن همچهو رمهه
گوسفند».
«الغنم :الشاء ال واحد له من لفظه» غنم نیز معادل فرهنگی گوسفند است.
ِ
لفطة لنز»« ،هر آینه یافته بودید دنیای شهما
أزهد لندي من
عنز در «وأللفیر دنیاک هذه َ
را این ،بی رغبتتر نزدی ،من از عطسه بزی» .ابنمنظور مهیگویهد« :العنوز الموالز  ،وهوي
األنیی من المعزى واألولاد والظباء والجمع ألنز ولنرز ولناز ،وخص بعضوه بالعنواز جموع
لنز الظباء» .چنانکه مشخص است در اینجا هم معهادل فرهنگهی واگه عنهز ،انتخهاب شهده
است .نکته شایان ذکر آنکه لفطة« ،ما تنثر من األنف» یعنی آنچه از بینی برون میآیهد (ابهن

ابی الحدید ،1404 ،ج )128 :1و به معنای عطسه نیست اما نتیجه عطسه مهیتوانهد باشهد ،لهدا
این واگه به درستی معادلیابی نشده است.
ب -فرهنگ مادی

ِ
الرحوی»« ،و او مهیدانهد کهه بهه
ل
الرّحی والقطب« :وإنه لیعل أ ّ محلي منها مح ُّ
القطب َ
مون ّ
درستی که جای من از آن همچو جای ستون است از آسیا».
الرحی ،در لسان بدین معنی است« :الحجر العظی ...ومعروفة يطحن بها» (ابن منظور ،بیتها،

ج )1614 :18و بهنظر میرسد آسیا ،معادل فرهنگی آن است .اما قطب ،ایهنگونهه معنها شهده
است« :الحديد القارمة الري تدوُ للیها الرحی» و شاید انتخاب ستون به جای آهن و میلههای
که در میان آسیا است از روزن معادل کارکردی درست باشد ولی معادل فرهنگی نیست.
موارد دیگر به خاطر سادگی تنها در جدول ذکر میشوند:
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«الضَّبع» در «فما ُالني إال والناس إلي کع ِ
الضبع»« ،وس نترسانید مرا مگر کهه مردمهان
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واژه

عبارت

ترجمه

راهکار ترجمهای

ثوب

فسدلت دونها ثربا

وس فرو گداشتم فروتر از

معادل فرهنگی

حبل

أللقیت حبلَها للی

کأس

آخرها بِکأس
لسقیت َ
ّأولِها

کاسه اول آن

کتاب

فناوله کرابا

وس بداد او را نامهای

خالفت جامه
هر آینه انداختمی ریسمان

معادل فرهنگی

خالفت را بر کوهان آن ناقه
و آب دادمی آخر آن را به

معادل فرهنگی
معادل فرهنگی

ج -نهادها ،آداب و رسوم ،فعالیتها

فیال وللشرُی»« ،وس ای فریاد خدا را و مر شوری» .از آنجا کهه واگه شهورا در
شوری در « لّ
اینجا ی ،واگهای که بار سیاسی دارد و اسم ی ،جریان خاصی است که بهر ضهد حضهرت
علی راه انداختند ،مترجم با قرضگیری ،همان معنا را به مخاطب زبهان مقصهد ،ابهالغ کهرده
است.
 -2-4-3-3اسمهای خاص

در نظر نیومار  ،این اسامی شامل اسم افراد و اشیاء و اماکن میشود (نیومار .)258 :1390،

اهلل :مترجم ،واگه مقدس اهلل را همهجا به «خدا» ،ترجمه کرده و در این زمینهه رویهه یکسهانی
داشته است.
صها ابن أبي قحافة»« ،به درستی که جامه خود ساخت ایهن خالفهت
تقم َ
ابن بی قحافة« :لقد ّ
را وسر ابی قحافه» .مترجم ،با ترکیب راهکارهای قهرضگیهری و معهادل فرهنگهی ،عبهارتی
ساخته که امروزه مأنوس است و در فارسی کاربرد دارد.
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(جدول  :5ترجمه عناصر فرهنگ مادی)

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

غلظ +کلم

«يغلظ کلمها»« ،که درشت بود و ستبر جراحت او».
یکی از استفادههای بدیع اما در این خطبه ،همنشین کردن واگه «غلظ» بها «کلهم» اسهت
در شرح ابن ابی الحدید آمده است« :عدهای میگویند ،مگر میشود یغلظ بها کلهم بیایهد ،در
حالی که غلظ وصف کلم نیست؟ در جواب باید بگویم ،این از عد فصاحت ایهن جماعهت
است چرا که در قرآن ،غلیظ به عداب نسبت داده شهده و لهدا هرچیهز سهنگین و متهراکم و
متکثر را میشود ،غلیظ دانست و کلم (زخم) هم ،هرگاه عمیق و درهم رفتهه و زیهاد باشهد،
غلیظ است» ( ،1404ج .)170 :1ترجمه این واگه به درشت و سهتبر ،ههم افهزایش دارد و ههم
اسمیشدگی (یغلظ = درشت) دارد ،البته باید گفت که معنای غلیظی و عمیقی زخهم را ههم
نمیرساند.
مرقت:

فلما نهضت باألمر نکیت اارفة ومرقت أخری»« ،وس آنگهاه کهه بهر وهای خاسهتم بهه کهار
« ّ
خالفت ،بشکستند بیعت را گروهی و مارق شدند دیگری».
بحرانی ،آورده است که «و این که اما (ع) خوارج را بها کلمهه «مهروق» توصهیف کهرده
است ،برای این است که (مروق) ،عبارت از ورتاب تیر و خروج آن از کمهان اسهت و چهون
خوارج در آغاز در جاده حق بودند و سپس ،به گمان خودشان ،در طلب حق مبالغهه کردنهد
تا آنجا که از حق دور شدند و به این دلیل استعاره آوردن لفظ مهروق بهه خهاطر مشهابهت،
زیباست» ( .)145 :1375مترجم ،برای این واگه از قرضگیری استفاده کرده ،گویا واگه فارسهی
مناسبی برای آن نیافته است.
أسففتُ:

«ولکنني أسففت إذا سفّرا وار إذا ااُوا»« ،لیکن من به وریدن نزدی ،شد چهون نزدیه،
شد بر ایشان وریدن و ورید چون وریدند ایشان».
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وس این واگه ،همانند ورنده و چیزهایی است که در آسمانند و به زمهین نزدیه ،مهیشهوند.
استفاده از آن برای انسان ی ،استفاده بدیع و تازه و البته استعارهای است که مترجم نتوانسهته
به درستی معنای آن را انتقال دهد و تصویر و تضاد موجود در متن را حدف کهرده و دسهت
به دامان تکرار شده تا از راهبرد جبران ،استفاده کند.
کبت به:

«کبَت به بطنته»« ،هال کرد او را وُری شکم».
با جست و جو در لغتنامهها میبینیم کهه فعهل «کبهاُ ،»-الز اسهت و حهرف اضهافهای
ندارد ،اما در این خطبه ،اما از حرف اضافه «باء» بهرای ایهن فعهل اسهتفاده کهرده و فعهل را
انکب للی وجهه ،يقواد
متعدی ساختهاند .در معجم العین داریم« :کبا يکبر کبرا فهر کاب ،إذا
ّ
لکل ذي ُوح» (فراهیدی ،بیتا ،ج.)416 :5

انکب للی وجهه» (ج .)3814 :42مشخص اسهت
در لسان هم آمده است« :کبا کبرا وکبرا
ّ
که فعل هال کرد ،معادل کارکردی «کبا» و البته دارای معنای منفهی و ایهدئولوگی ،اسهت و
مترجم میتوانست به جای آن از «با صورت به زمین زد» که قرابت بیشتهری بها مهتن مبهد
دارد ،استفاده کند.
 -4-4-3-3ترجمهناپذیرها

هرچند نیومار در اینباره توضیحی ارائه نکرده است ،ولی شاید بتوان با تمسه ،بهه آنچهه
مونا بیکر در این زمینه گفته است ،نامعادلها یها ترجمهه ناوهدیرها را مشهخص کهرد .او ایهن
واگگان را به چند دسته تقسیم میکند :مفهومی خاص که مربوط به فرهنهگ خاصهی اسهت
مفهو زبان مبد در زبان مقصد واگگانی نشده است کلمه زبان مبد به لحاظ معنایی ویچیهده
است زبان های مبد و مقصد تمایزات متفاوتی در معنی کلمه دارند زبان مقصد فاقهد کلمهه
عا است زبان مقصد فاقد کلمه جزئی است (بیکر.)234-232 :1393 ،
ا
85

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 10:01 IRDT on Sunday April 26th 2020

أسف الطارر والسحابة وغیرهما دنا من األُف» (ابن منظهور ،ج.)2020 :19
در لسان آمدهَّ « ،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان 1398

«تل ،شقشقة هدُ ث ق ّر »« ،این سختی و دشواری است که آواز کرد وس آرا گرفت».
جرهری ،گفره است «شيء کالررة يخرجها البعیور مون ِ
فیوه إذا هواذ وإذا قوالرا للخطیوب ذو
شقشقة فإن ّما يشبَّه بالفحل» (جوهری ،1984 ،ج.)1503 :3

چنانکه ویداست ،واگه شقشقة ،بر چیزی اطالق میشود کهه شهبیه بهه شُهش اسهت و از
دهان شتر ،آنگاه که هیجانی میشود ،بیرون میزند .در لسان آمده« :ی ،تکهه ووسهت اسهت
در گلوی شتر عربی که هنگامی که شتر به هیجان در میآیهد در آن ووسهت بادکنه ،ماننهد،
میدمد و آن را از دهانش بیرون میفرستد که صدایی دلخرا

را بهه همهراه دارد و هنگهامی

که هیجانش فرو نشست به جای خود باز میگردد» (ابن منظور ،بیتا ،ج .)2303 7

این واگه ،در دهخدا نیز به همین معنا آمده و معادل فارسی بهرای آن ذکهر نشهده اسهت:
«شش مانندی که شتر در وقت بانگ و مستی از دهان بیرون آرد» (دهخدا ،بیتا :مهدخل « »)
چنان که ویداست ،این واگه مخصوص فرهنگ عربی است و در زبان فارسهی معهادلی نهدارد
یا آنکه معنای آن واگگانی نشده و فارسی زبانان نسبت به این ودیده ههیچ واکهنش واگگهانی
نداشتهاند.
مترجم برای ترجمه این واگه بیمعادل ،از راهکار تصریح بههره بهرده و معنهای کنهایی و
استعاری واگه را وانهاده و معنای صریح آن را ترجمه کرده «سختی و دشواری اسهت کهه.»...
در اصل این شقشقة ،نتیجه سختی و دشواری برآمده از هیجان است
طخَِ :ا

أصبر للی اخیة لمیاء»« ،یا صبر کنم بر تاریکی فتنه کور».
«أو
َ
قمرهوا»« ،شهبی کهه
ابن منظور میگوید« :لیلة اخیاء شديد الظلمة قود واُی السوحاب َ
بسیار تاری ،است و ابرها ،ماهتاب را ووشیدهاند» (ابن منظور ،بیتا ،ج.)2648 :30

این واگه ،یکی از بسیار واگگانی است که در زبان عربی برای شهدت سهیاهی و تهاریکی
قرارداد شده است .بهنظر نمیرسد در زبان فارسی به جهز «تهاریکی» و «سهیاهی» کهه لفظهی
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آورده است« :شب تاری ،،سخن نامفهو » ،به دیگر سخن بهرای ایهن واگه در زبهان فارسهی،
واگهای جزئی وجود ندارد و تنها باید از همان معادل کلی سود جست ،کاری که مترجم نیهز
انجا داده و در برابر نوعی خاص از تاریکی شب ،همان لفظ تاریکی کلی را برگزیده است.
خضم:
صاحب لسان در این باره میگوید« :الخض  ،األکل لامة أو قیل األکول بأقصوی األضوراس ،و
ٍ
وُغود خضو ٌ » (ابهن
ل أکل في َسوعة
قیل الخض أکل الشیء الراب خاصة کالقیاء ونحره وک ّ
منظور ،بیتا ،ج .)1190 :5در تاج العهروس نیهز وارد شهده «الخضو األکول ،لاموة أو باقصوی
األضراس أو هر ملء الف بالمأکرد» (زبیدی.)105 :2000 ،

همانطور که مشخص است ،منظور اما از خضم در ایهنجها ،خهوردن بهه معنهای عها
نیست ،بلکه نوعی خاص از خوردن است که همراه با ولع و سهرعت و اشهتهاء اسهت .ایهن
واگه خاص در زبان فارسی ،تنها معادل عا و کلی دارد و ویدا کردن ی ،معادل عینهی ،بهرای
آن ناممکن است .اما واگهای که مترجم در قرن ونجم برای این لفهظ ،انتخهاب کهرده بهیش از
آنکه معنای خوردن داشته باشد ،معنای «جویدن» دارد .در دهخدا ،برابر واگه «خاییدن» آمهده
است« :خاییدن ،به دندان نر کردن ،جویدن» (دهخدا ،بیتا :مدخل خوردن).
الخبط

ط و ِشم ٍ
ٍ
ِ
ِ
اس َوتَل َُّر ٍ َوا ْلرِر ٍ
اف»« ،وس مبتال کردند مرد را -بهه جهان
«فَمن َي النَّاس ل ََع ْمر لّال ب ِ َخبْ َ َ
َ
و زندگی خدا -به وای کوفتن ،وشت زدن و رمیدن و رنگها نمودن و در معرض آمدن».
واگه خب  ،صفتی است مخصوص چهاروایان« ،خهب  :ایهنکهه چهاروایهان چیهزی را بها
دستانشان به شدت لگدکوب کنند» (ابن منظور ،ج .)1093 :14این واگه در فرهنهگ عربهی بهر
معنایی بسیار خاص داللت دارد و در ترجمه چارهای نیست ،جز بس دادن و توضهیح دادن
آن.
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کلی هستند ،برای میزان تاریکی شب ،واگگانی وضع شده باشهد ،دهخهدا در برابهر «طخیهاء»
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واگه دیگری که در متن خطبه شقشقیه آمده و جزء واگههایی است که معادل دقیهق در زبهان
فارسی ندارد ،واگه «عفطه» است .ایهن واگه در لسهان ،ایهنگونهه معنها شهده اسهت« :العفوط
الحصاص للشا » (ابن منظور ،بیتا ،ج.)3015 :34

عف  ،واگهای است که عرب بر آب بینی بز و گوسفند ،اطالق کرده و ی ،معنای خهاص
و جزئی دارد .ور واضح است که چنین مفهومی در زبان فارسی ،واگگانی نشده و اصالً مهورد
اهتما نبوده است ،برای همین ،در فارسی« ،آب بینی» ،اطالق کلهی دارد و نیهازی بهه چنهین
جزئینگریهایی احساس نمیشده است .مترجم ،در این عبهارت ،واگه «عطسهه» را انتخهاب
کرده که بهنظر نمیرسد در هیچ زمانی بر آب بینی اطالق شده باشد ،البتهه عطسهه مهیتوانهد
منجر به خروج آب از بینی شود.
 -5-3-3استعارات

صها ابن أبي قحافة»« ،بهدرستی که جامهه خهود سهاخت ایهن خالفهت را وسهر ابهی
تقم َ
«لقد ّ
قحافه».
تقمص از ریشه قَمص به تسکین میم است و فعل ثالثی مجهرد نهدارد .در لسهان آمهده:
«قمص القمیص الذي يلبس معروف مذکر ،وقد يعنی به الدِّ ُع فیؤنو ،،وأنّیوه جريور حوین
وقمص الیرب قطع منوه قمیصوا ،لون
أُاد به الدِّ ُع ،فقاد والجمع أقمصة وقمص وقمصا َّ .

وتقمص قمیصه لبِسه» (ابن منظور ،بیتا ،ج .)3738 :41ابداعی که در این واگه وجهود
اللحیانیَّ .
دارد ،بیش از هرچیز به معنای استعاری و نوع استفاده حضرت از آن باز مهیگهردد .تقمهص،
به معنای ووشیدن است ،ولی آمدن این واگه در کنار ضمیر «ها» که بنا بهه بافهت بهه خالفهت

برمیگردد ،معنای تازه و جدیهدی بهه آن داده و اسهتعاره را از کلیشهه ،خهارج و وارد وادی
ابتکار کرده است .عالوه بر ایهن ،تقمهص در بهاب تفعهل و دارای معنهای ایهن بهاب ،یعنهی
«تکلف» است ،لدا تقمص یعنهی «بهه زور ووشهیدن»« ،بهه سهختی بهر تهن کهردن» .بنهابراین
تصویری که اما ساختهاند ،از این قرار است :ابن ابی قحافه آن [خالفت] را بهه زور بهر تهن
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عفطِ :ا
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است« :خالفت را جامه خود ساخت» .اوالً ووشیدن را که از متعلقات مشبه به اسهت ،همهراه
ندارد و ثانیاً هر دو طرف تشبیه ،در آن مدکورند و استعارهای در کار نیست.
ِ ِ
الر َحی»« ،و او میداند که بهدرسهتی کهه جهای
« َو ِإنَّه لَیَ ْعلَ َأ َّ َم َحلِّي مِنْ َها َم َح ُّ
ل الْقطْ ب م َن َّ
من از آن (خالفت) همچو جای ستون است از آسیا».
در قسمت واگگان ،توضیح داده شد که «ستون» ،نمهیتوانهد معهادل خهوبی بهرای قطهب
باشد ،شاید این تنها مشکلی است که بر سر راه رساندن تصهویر مهتن مبهد بهه مهتن مقصهد
وجود دارد.
ِ
السیْل َو َال يَ ْرقَی ِإل ََّي الطَّ یْر»« ،فرو میآید از من سیل (علو وحکمهت) و بهر
«يَنْ َحدُ َلنِّي َّ
باالی (فضل) من نمیرود مرغ (بلند ورواز عقل)».
ابن ابی الحدید میگوید« :مراد آن است که او بر روی قله کوهی یا جایی بلند اسهت کهه
سیل از آنجا به سوی مکانهای وایینتر ،جاری میشهود .امها سهخن اليرقوی إلوي الطیور ،از
سخن قبلی رفیعتر است چرا که سیل میتواند از روی تپهها هم جاری شود .ولی آنجا کهه
مرغ نتواند بپرد ،یا باالی قلههای بلند است و یا بر بلندای آسمان» ( ،1404ج.)151 :1
بحرانی نیز میگوید« :این که سیل از ناحیه امها (ع) جهاری مهی شهود ،جریهان سهیل از
صفات کوه و مکانهای مرتفع می باشد و در عبارت اما (ع) کنایهه اسهت از بلنهدی مقها و
شرافت آن حضرت که علو و اندیشهه ههای بلنهد سیاسهی از ناحیهه آن حضهرت شهروع و
جریان ویدا می کند .برای کماالت خهود ،لفهظ سهیل را اسهتعاره آورده اسهت .ایهنکهه ههیچ
ورنده ای به بلندی مقا او نمی رسد ،کنایه از نهایت علو درجه علمی آن حضهرت مهی باشهد
زیرا هر مکان مرتفعی که از آن سیل جریان یابد ،الزمه ا

این نیست که ورنهده ای بهه آنجها

نتواند ورواز کند .وس جمله دو علو خاصی را بیان میکند که دسترسی به آن آسهان نیسهت»
(بحرانی.)145 :1375 ،
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ورانتز آمده که مشخص نیست ،اضافات مترجم است یها مصهحح ،هرچهه هسهت از زیبهایی
تصویر میکاهد .بر کسی ووشیده نیست که استعاره از تشبیه ،باالتر است چرا کهه مشهبه بهه
در آن مشخص نیست و ذهن مخاطب را در جست و جو و تکاوو قرار میدههد ،امهری کهه
در متن ترجمه دیده نمیشود و مخاطب به ناچار با تفسیرهای مترجم یها مصهحح روبهرو و
درهای ذهنش بر هر کنکاشی بسته میشود.
«ف ََس َدلْت دون ََها ث َْرباً َواَ َريْت َلنْ َها کَشْ حاً»« ،وس فرو گداشهتم فروتهر از خالفهت جامهه و
درنوردید از آن وهلو».
این دو عبارت ،هر دو با ترجمه تحت اللفظی ،بدون هیچ تغییری گرتهبهرداری شهدهانهد.
سَدَل ،به معنهای انهداختن وهرده و لبهاس اسهت (قرشهی ،1371 ،ج .)524 :1البتهه در قهاموس
المحی  ،آمده است« :سدد ثربَه يسدله شقّه» (فیروزآبادی )1014 :2005 ،که بهنظر مناسب ایهن
ِ
يسودله ويسودله ،أُخواه
الشوعر والیورب والسورر
مقال نیست و ابنمنظور میگویهد« :سودد
َ
وأُسله» (بیتها ،ج .)1975 :23وس معنا این است :در برابر حجابی افکند یا بین خهود و او
حجابی قرار داد (ابن ابی الحدید ،1404 ،ج.)151 :1

چنانکه مشخص است ،ترجمه «دون» به فروتر و ترجمه «ثوبا» به جامه ،مانع از دریافهت
درست تصویر کناییِ عبارت میشود .اگر مترجم میگفت «فروگداشتم در برابر آن حجهابی»،
مشکلی ویش نمیآمد.
درباره کشح هم ،در لسان آمده است« :الکشح ما بین الخاصر إلی الضلع الخلوف وقیول
ألرف لنه» (ابن منظور :ج .)3838 :43وهس وهلهو
ما بین الحاجبة وا بط واری کشحه لنه إذا
َ
از چیزی تهی کردن یا ویچیدن ،کنایه از اعراض و کنارهگیری است ،بهنظر میرسد ،این معنها
از عبارت مترجم هم ،برداشت شود.
ٍ
ٍ
ِ
ِ
واء»« ،و در اسهتاد و ر ی
« َواَ فقْت َأ ُْتَئي بَیْ َن َأ ْ َأصردَ بِیَد َجذَّ َاء َأ ْو َأ ْصب ِ َر َللَی اَ ْخیَة َل ْمیَ َ
میزد وفکر میکرد میان آن که حمله بر به دستی بریده یا صبر کنم بر تاریکی فتنه کور».
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به «ید جداء» و هم دوران سخت حکومت دیگران را به «اخیة عمیهاء» ،ماننهد کهرده اسهت.
مترجم در استعاره اول ،تغییری ایجاد نکرده و راهکار بازسازی تصویر اسهتعاری را در وهیش
گرفته است ،اما در استعاره دو  ،واگه «فتنه» را افزوده کهه بههنظهر مهیرسهد آن را موصهوفی
محدوف برای عمیاء در نظر گرفته است ،وی با این کار ،اسهتعاره را ،ههم بازسهازی کهرده و
هم توضیحی بدان افزوده است.
«ف ََصبَ ْر َوفِي ال َْعیْ ِن قَذً ى َوفِي ال َْحل ِْق شَ ًجا»« ،وس صبر کهرد و در چشهم مهن خاشها
بود و در گلو اندوه و گرفتگی».
«قدی» ،آن چیزی است که در چشم یا کاسه شراب میافتهد (فیرزوآبهادی )1324 :2005،و
«شجی» ،به معنی غم و اندوه است (ابن منظور ،بیتا ،ج .)2203 :23ههر دوی ایهن واگگهان در
ترکیبی تمثیلی وارد شدهاند ،اما حالت و هیئت ظلمهایی را که بدیشان روا داشته میشهود و
بالهایی را که بر سرشان میرود و دردهایی را که میکشهند ،بهه حالهت افتهادن خاشها در
چشم ،یا اندوه و بغض در گلو تشبیه کردهاند .این تصویر ،بسیار ابداعی و تهازه بهوده و ههر
چند امروز برای ما شاید تبدیل به کلیشه شده باشد ،ولی در زمان ایهراد سهخن ،بهدیع و نهو
بوده است .مترجم نیز این تصویر را کامالً بازسازی کرده است.
« َحرَّی َم َضی ْاألَ َّود ل ِ َسبِیل ِ ِه فَ َأ ْدلَی ب ِ َها ِإلَی فال بَ ْع َده»« ،تا که برفهت اول بهه راه خهود وهس
فرو گداشت دلو خالفت را وا فالن وس از خود».
أدلی إلیه بماله دفعه (ابن منظور ،بیتا ،ج .)1418 :12چنانچه بهنظر میرسهد ،ایهن فعهل از
ریشه «دال یدلو» و در اصل « دلی بدلوه إلی البئر ،یعنی رسله» بوده اسهت (ابهن ابهی الحدیهد،

ج .)163 :1لدا در ویشینه خود ،نوعی «استعارگی» دارد که بعداً از نظرهها غایهب شهده اسهت.
أدلوّللاب َهأوا لَأى
أوّلللَن ابََزأتَن ابولزَُوطأو َاَت ز
چنین عبارتی در قرآن هم آمده استََ ََ :لاتَ زَكلوّللا َأ زم َ
ون (بقره .)188 /گویا أدلوی إلیوه بمالوه،
ًوام زنا َأ زم َوّللَاّلللت َّوساب زوْلثز َاَ َأْ ز اتَ زعلََ َا
ّلللزحنَّومال َ زَكلوّللافَري ِّ

یعنی مالش را چون دلوی به سوی چاه انداخت ،ایهن نهوع اسهتعارههها را نیومهار مهرده و
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در این عبارت ،دو تصویر وجود دارد ،اما هم حالت تنها بودن و بییاور بودن خهود را
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اینجا مهم است ،نحوه برخورد مترجم با ایهن اسهتعاره مهرده اسهت او بها اشهاره بهه اصهل
استعاری این واگه و تبدیل آن به ی ،تشبیه بلیغ ،بر قدرت تصویری و شناختی مهتن افهزوده
است« :فروگداشت دلو خالفت را».
«لَشَ َّد َما تَشَ طَّ َرا َض ْر َلیْ َها»« ،هر آینه سخت است آنچه قسمت کردند دو وسهتان خالفهت
را».
استعاره موجود در این جمله ،با اینکه امروزه بسیار کلیشههای مهینمایهد ،ولهی در قهرن
چهار  ،بسیار بدیع بوده است .حضرت علی خالفت را بهه شهتری تشهبیه کهردهانهد کهه دو
خلیفه قبلی شدیداً از وستانش دوشیده و آن را بین خود تقسیم کردند .شتر چهار وسهتان دارد
که دو تا دوتا به آنها ضرع میگویند .لدا ضهرعان یعنهی دو زوج وسهتان (ابهن ابهی الحدیهد،

 ،1404ج .)170 :1مشخص است که تصویر استعاری کال اما در ترجمه ،دچار ضعف شهده
است چرا که منظور ،دو وستان نیست ،بلکهه دو جفهت وسهتان اسهت و ایهن بها سهاختما ِن
فیزیکی شتر کامالً سازگار است .هرچند مترجم سعی در بازسازی تصهویر اسهتعاری داشهته،
ولی -شاید به دلیل بدفهمی تصویر -نتوانسته آن را درست انتقال دهد.
برداشت دیگری که میتواند تثنیه بودن ضرع را توجیه کند -و گویها قهبالً جهایی مطهرح
نشده است -آن است که اما  ،چهار دوره خالفت را به چهار وستان شتر تشبیه کهردهانهد کهه
دو تای آنها را دو خلیفه اول بین خود تقسیم کرده و بهه سهختی از آن دوشهیدهانهد و بههره
بردهاند و ملت را از آن بیبهره گداشتهاند.
َام ثَالِ ،الْق َْرمِ نَافِج ًا ِح ْضنَیْ ِه بَیْ َن نَیِیل ِ ِه َوم ْعرَلَف ِ ِه»« ،تا که برخاست سیم قهو  ،یعنهی
« ِإلَی َأ ْ ق َ
عثمان بردارنده هر دو زیر بغل خود را میان موضع سرگین او و موضع خوردن او».
خوئی ،معتقد است« :حضرت ،حالت عثمان را به حالت شتری تشبیه کرده اسهت کهه از
بس خورده است ،زیر بغل و ران خود را باال میگیرد و دائم بین چراگاه و موضع سهرگینش
در تردد است .وجه شبه ،شدت اهتما به خورد و خورا
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فرامو

شده ،میداند چرا که دیگر کسی استعاره بهودن آنهها را بهه یهاد نهدارد .آنچهه در
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قدرت استعاری متن هم به شدت کاسته چرا که ذکر مشبه ،از زیبایی تصویر مجهازی مهتن،
میکاهد و استعاره را تبدیل به تشبیه میکند.
« َألَلْقَیت حبلَها للَی غَا ُِبِها َولَسقَیت ِ
آخ َر َها بِکَ ْأ ِس َأ َّول ِ َها»« ،هر آینه انداختمی این ریسهمان
ْ َْ َ َ
َ َ ْ
خالفت را بر کوهان آن ناقه و آب دادمی آخر آن را به کاسه اول آن».
استعاره موجود در این عبارت ،بسیار زیباسهت .حضهرت خالفهت را بهه ناقههای تشهبیه
کردهاند و معتقدند ،اگر حضور مرد و احساس تکلیف نبود ،ریسمانش را بهر وشهتش مهی-
انداختند و بیصاحب رهایش میکردند (ابهن ابهی الحدیهد ،1404 ،ج .)202 :1ایهن تصهویر در
متن ترجمه ،دچار تغییراتی شده است ،اول آنکه ،به جای ضهمیر «هها» خالفهت آمهده ،دو
آنکه ،ناقه به عنوان مشبه به در متن ذکر شده ،سو  ،اسمهای اشارهای به متن اضافه شده کهه
تصویر را مبهم و گنگ کرده است« :این ریسمان را بر کوههان آن ناقهه» ،انگهار کهه ریسهمان
جایی دیگر است و ناقه جای دیگر و حضرت ریسمان را برمیدارند ،میبرنهد و بهر کوههان
ناقه میاندازند! لدا مشخص است که دخل و تصهرف متهرجم ،تصهویر اسهتعاری را مهبهم و
نازیبا کرده است.
اما در ادامه جمله باال ،عبارت کنایی دیگری آمده که کمی ویچیده است و نیهاز اسهت بهه
چند شرح و ترجمه رجوع شود ابن ابی الحدید با آنکه در متن ،این عبهارت را آورده ولهی
هیچ سخنی درباره آن ایراد نکرده است .در ترجمهها و شروح دیگر هم ،چیز قابل مالحظهه-
ای در این باره ویدا نمیکنیم:
خوئی« :هر آینه سیراب مىکرد آخر خالفت را با جا اول آن» (خوئی ،ج)112 :3
الهیجی« :هر آینه آب میداد آخر خالفت را به کاسه خالی اول او» (نواب الهیجی ،بیتها:
.)29

دیگران نیز چنین ترجمه کردهاند:
«و زمان خالفت را همانند زمان غصب آن میانگاشتم» (بحرانی.)146 :1375 ،
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 ،1400ج .)97 :3همانگونه که مشخص است ،ذکر واگه عثمان ،غیر از آنکه تصریح اسهت ،از
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« وایانش را چون آغاز

مىانگاشتم و چهون گدشهته ،خهود را بهه کنهار مهىداشهتم»

(شهیدی.)11 :1378 ،
«آخر خالفت را به کاسه اول آن سیراب مىکرد » (دشتی.)49 :1379 ،

برای فهم این مطلب ،بهتر است به معنای واگه کأس اشاره کنیم« :کأس ،به معنهای ظهرف
شراب یا خود شراب است ،همچنین به معنی ظرف شراب است اگهر شهراب در آن باشهد و
اگر نباشد ،قدح است» (ابن منظور ،بیتا ،ج .)3802 :43وس بهه احتمهال فهراوان ،ایهن عبهارت
درباره شراب و خمر است ،نه آب و بهنظر میرسد معادل فرهنگی کأس در عربهی ،جها در
فارسی باشد ،لدا اگر قرار باشد ترجمهای لفظی ارائه بدهیم ،باید بگوییم« :آخر

را بها جها

اولش ،سیراب میکرد ».
جریر نیز ،این عبارت کنایی را در قطعه شعری در ذ فرزدق ،آورده است:
آخره بِک ِ
ِ
لدد لِلشع ِ
َأس األَ َّو ِد
راء س ّم ًا ناقِع ًا
َأ َ
َ
ف ََسقَیت َ

(جریر ،بیتا)903 :

او میگوید :برای شاعران سم کشندهای آماده کرد و آخرین نفر آنها را بها کاسهه اولهین
نفر ،سیراب کرد  .با کنار هم گداشتن این دو عبارت ،بهنظر میرسد معنها اینگونهه باشهد :بها
آخرینشان همان کاری را میکرد که با اولینشان .البته در سیاق کال اما علی اینگونه اسهت:
با وایان خالفت همان کاری را میکرد که با آغهاز

کهرد  .هرچنهد متهرجم عینهاً تصهویر

استعاری را در زبان فارسی بازسازی کرده ،ولهی ایهن تصهویر بهرای مخاطبهان فارسهیزبهان
نامفهو است و باید همراه با توضیح باشد.
 -6-3-3ابهام

از میان انواع ابها  ،تنها ابها ارجاعی در متن خطبه یافت شد که از قرار زیر است.
در متن عربی ،واگگهان جهایگزینی اعهم از ضهمیر و کنایهه ،وجهود دارد کهه بهه مرجهع
ضمیرشان تصریح نشده است:
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«و آب مىداد آخر خالفت را به کاسه اول آن» (فیض االسال .)59 :1379 ،
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خضنَیه»« ،وس بچسبید مردی از ایشان برای کینه خود و میل کرد دیگری یعنهی عبهدالرحمن
بن عوف برای دامادی خود وا شخص زبون طلحه و زبون زبیر تا کهه برخاسهت سهیم قهو
یعنی عثمان بردارنده هر دو زیر بغل خود را.»...
موضعگیری ایدئولوگی ،مترجم -در ترجمه آمهده اسهت
در اینجا نا چند نفر -به خاطر �
که در متن اصلی نیست ،این تصریح و ازاله ابهها و البتهه افهزایش صهفت «زبهون» در مهتن
ترجمه برای مخاطبان زبان فارسی ،این تلقی را دارد که حضرت واقعهاً بها ایهن صهراحت از
این افراد با این صفات یاد کرده است.

 -4نتیجه گیری
براساس آنچه گدشت ،وهوهش حاضر به نتایج زیر دست یافت:
 -1واگگان فرهنگی -غیر از اسمهای علم -معموالً معادلسازی فرهنگی شدهانهد و تنهها
برای دو مورد از آنها معادل کارکردی انتخاب شده است ،برای ترجمه اسمهای علم ،ههم از
قرضگیری و هم از گرتهبرداری استفاده شده است.
 -2برخورد مترجم با نوواگهها به شکلی بوده است که از چهار نوواگه یافته شده در مهتن
سه تا به شیوه تقلیل معنا و یکی هم به شیوه قرضگیری ترجمهه شهده اسهت .نهوواگهههای
خطبه شقشقیه در خالل ترجمه ،به واگههای عادی و غیرنو در فارسی بدل شدهاند.
 -3مترجم ،بهرای بهرون رفهت از چهالش ترجمهه واگگهان ترجمههناوهدیر ،از دو شهیوه
«تصریح» و «ذکر واگه کلی به جای واگه جزئی» سود جسته اسهت ،ایهن مسهئله در ترجمهه
شقشقه و عفطه بسیار واضح است.
 -4انسجا ساختاری متن خطبه شقشقیه در قسمت حروف رب  ،کمتر دستخو

تغییهر

بوده است ،نکته بارز این قسمت مربوط به ترجمهه « ّنّ» اسهت کهه متهرجم ایهن واگه را بهه
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است ،بدون تأکید و تنها به صورت حرف رب «که» ،ترجمه کرده است.
 -5در قسمت ضمایر و به ویهه ،ضمیر مهم و غائب «ها» که بهه صهورت سلسهلهوار در

متن تکرار میشود ،شفافسازی و تصریح به مرجع ضمیر یعنی «خالفت» ،خاصیت کنایهه-
گونگی متن را از میان برده است .این تغییر کامالً ایدئولوگی ،است.
 -6در قسمت تغییرات دستوری ،بیشترین مسئله مربوط اسهت بهه ،تغییهر مجههول بهه
معلو که به شکل واضحی ،تعمد مترجم بر ذکر فاعلی را نشان میدهد کهه حضهرت علهی
حدف کرده و تمایلی به ذکر آن نداشته است.
 -7با توجه به تحت اللفظی بودن ترجمه ،مترجم در ترجمه استعارههای معیار یها بهدیع
تال

کرده است از رو

«انتقال تصویرِ استعاریِ زبان مبد در زبان مقصهد» کهه در واقهع،

آوردن لفظی است که در زبان مقصد در برابر لفظ زبان مبد قرار داده شهده اسهت ،اسهتفاده
کند .البته وی ،استعاره مردهای مثل « دلی بدلوه» را بها راهبهرد «تبهدیل اسهتعاره بهه تشهبیه»،
حیات نو بخشیده و در زبان فارسی مأنوس ساخته است.
 -8تنها ابها موجود در متن شقشقیه ،مربوط است بهه ابهها ارجهاعی کهه متهرجم ایهن
ابها های عمدی را کامالً از میان برده و از راهبرد تصریح ،سود جسته است.

 -5پینوشتها
معادل التین مقولههای فرهنگی مورد نظر نیومار  ،به ترتیب از قرار زیر است:
�Ecology
Material Culture
�
Social Culture
Social organization –political & administrative
�
Gestures & habits

معادل التینِ راهکارهای ترجمهای مقولههای فرهنگی نیز از قرار زیر است:
Transference
Naturalization
Cultural equivalent
Functional equivalent
Descriptive equivalent
Synonymy
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 -6منابع
*قرآنکریم
 -1ابن أبي الحديد ،لبدالحمیدبن هبه لّال ،شرح نهج البالغة ،قو مکربوة آيوة لّال المرلشوي النجفوي،
(1404ق).
 -2ابن جعفر ،قدامة ،نقد النیر ،القاهر داُ الکرب المصرية1933( ،م).
 -3ابن ُشد ،تلخیص الخطابة ،الکريت وکالة المطبرلا ( ،بیتا).
 -4ابن منظرُ ،لسا العرب ،القاهر داُ المعاُف( ،بیتا).
 -5أُسطر االس ،الخطابة ،ترجمة أمین سالمة ،بیمک( ،بیتا).
 -6بحرانی ،ابن میی  ،شرح نهج البالغة ،مشهد بنیاد پژوهشهای اسالمی1375( ،ش).
 -7بیکر ،مونا ،به عبارت دیگر ،ترجمه علی بهرامی ،تهران :رهنما.) 1393( ،
الوزين ،القواهر
 -8ترحیدي ،أبر حیا للي بن محمد ،ا مراع والمؤانسة ،تحقیق أحمد أمین ،أحمد ّ
مطبعة لجنة الرألیف والررجمة1939( ،م).
 -9جرير ابن لطیة الکلبي ،ديرا جرير ،شرح نعما محمد أمین اه ،القاهر داُ المعاُف( ،بیتا)،
 -10جرهري ،إسمالیل بن حماد ،الصحاح ،تاذ اللغة وصحاح العربیوة ،تصوحیح أحمود لبودالغفرُ
لطاُ ،بیرو

داُالعل للماليین1984( ،م)

 -11دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،به اهتما محمد معین ،تهران :امیرکبیر( ،بیتا).
 -12شریف رضی ،محمدبن حسین موسوی ،نهجالبالغه ،ترجمه فارسی حدود قرن وهنجم و ششهم،
تصحیح عزیزاهلل جوینی ،تهران :دانشگاه تهران.) 1377( ،
 ،------------------------ -13نهج البالغه ،ترجمهه سهیدجعفر شههید 1 ،جلهد ،تههران:
شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.) 1378( ،
 ،------------------------- -14نهجالبالغه ،ترجمه علهى نقهى فهیض االسهال اصهفهان،
2جلد ،تهران :م سسه چاپ و نشر تألیفات.) 1379( ،
 ،------------------------ -15نهجالبالغووه ،ترجمووه محموود دشووری ،قوو مشووهرُ،
(1379ش).
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 -17ارسی ،الشیخ ابرجعفر محمد ،األموالي ،تحقیوق قسو الدُاسوا االسوالمیة ،قو داُ الیقافوة،
(1414ق).
 -18فراهیدي ،خلیل بن أحمد ،معج العین ،تصحیح مهدي المخزومي ،إبراهی السامراري ،بیموک
بینا( ،بیتا).
 -19فیروزآبادی ،محمد بن يعقرب ،القامرس المحیط ،برحقیق محمود نعوی العرقسرسوی ،بیورو
مرسسة الرسالة2005( ،م).
 -20قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیة.) 1371( ،
 -21ماندی ،جرمی ،درآمدی بر مطالعات ترجمه ،ترجمه علی بهرامی ،زینب تاجی ،،تههران :رهنمها،
(.) 1394
 -22نواب الهیجی ،محمدباقر بن محمود ،شرح نهجالبالغه ،تهران :اخوان کتابچی( ،بیتا).

 -23نیومار  ،ویتر ،دوره آموز

فنون ترجمه ،ترجمه منصور فهیم ،سعید سهبزیان ،تههران :رهنمها،

(.) 1390
 -24هاشمی خريی ،میرزا حبیب لّال ،منهاذ البرالة في شرح نهوج البالغوة و تکملوة منهواذ البرالوة،
حسن زاده آملی ،حسن و کمرهاى ،محمد باقر 21 ،جلد ،تهرا المکربة ا سالمیة1400( ،ق).
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 -16ابری ،محمد بن جرير ،نرادُ المعجزا في مناقب األرمة الهدا  ،ق داُ الیقافة( ،بیتا).

