دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

الگوی نقد ترجمه کاترینا رایس ()1971
محمد رحیمی خویگانی

*1

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
پذیرش1399/10/30 :

دریافت1399/4/5 :

چکیده
بدون شک نقد ترجمه یکی از مهمترین زمینههای مطالعات ترجمه است که امروزه توانسته جایگاه خود را در
میان پژوهشهای علمی باز کند .با تکیه بر همین مسئله ،پژوهش حاضر در نظر دارد تاا باه عناوان یکای از
اولین پژوهشهایی که الگوی نقد ترجمه کاترینا رایس را مد نظر قرار میدهد ،ترجمه جعفر شاهیدی از ناماه
بیست و هشتم نهجالبالغه را مورد نقد و بررسی قرار دهد و به دنبال جوابی برای این پرسش باشاد کاه ایان
ترجمه چقدر در نقش و گونه متن و همچنین عناصر درون و برون زبانی دارای تعادل است؟ مهمتارین نتاایج
این پژوهش که با روش توصیفی  -تحلیلی نوشته شدهاست ،مشخص میکند که نقش غالب متن مبدأ و گوناه
آن در خالل ترجمه دچار تغییر جدی شده است ،همچنین مواردی از عدم تعادل در سطوح واژگاان ،دساتور،
معانی و سبک وجود دارد که بیشتر تحت تأثیر عناصر برونزبانی رخنمایی کرده است.
واژگان کلیدی :نهجالبالغه ،جعفر شهیدی ،ترجمه فارسی ،الگوی نقد ترجمه کاترینا رایس

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

*نویسنده مسئول مقاله:
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بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهجالبالغه از منظر

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

نقد ترجمه در ایران -مانند هر زمینه نقد دیگری -غالباً با نوعی واکنن

منینی روبنرو بنوده

است ،این مسئله هم به خاطر نهادینه نشدن عناصنر نقدذنریری در صنانبان ر نار و هنم بنه
خاطر معیارمند نبودن بسیاری از نقدهایی است که نگاشته میشود .امروزه دانشمندان عرصنه
مطالعات ترجمه تالش کردهاند تا نقد ترجمه را در قالبهای معیارمدار ارائنه کننند .ی نی از
کسانی که در این راه قدم برداشته و الگوی متناسنبی بنرای نقند ترجمنه ارائنه کنرده اسنت
«کاترینا رایس» )2000( 1است .این الگو ،به مانند هر نظر و نظریه دیگری محاسنن و معاینب
و موافقان و مخالیان خود را دارد؛ اما رنچه مشخص است رن است کنه بنر خناله شنهرت
نسبی جهانیاش ،کمتر مورد توجه ذژوهشگران ایرانی واقع شده است و بنه نظنر منیرسند،
ذژوه

ناضر جزو اولین ذژوه هایی است که در این زمینه نگاشته شده اسنت و در نظنر

دارد تا با کاربست این الگو متن نامه  28نهج البالغه را با ترجمه سنیدجعیر شنهیدی مقابلنه
کند و -در ند بضاعت -نقدی نظریهمند ،ارائه دهد.
این کار ،هم میزان کارایی الگوی رایس را که مدعی است بر هر نوع منتن نوشنتاریینی،
قابل کاربست است ،نشان میدهد و هم در سه مرنله مورد نظر این الگنو ،ترجمنه شنهیدی
را مورد نقد و ارزیبای قرار میدهد .علت انتخنا نامنه  28نهنجالبالغنه بنه خناطر ماهینت
الگوی رایس است که معتقد به مقابله متن مبدأ و مقصد است و طبعاً انتخا یک متن بلنند،
هم مقابله تمام رن را نامم ن میساخت و هم با اصول ذژوه

که مبتننی بنر جزئنینگنری

موردِ ذژوهشی است ،در تضاد بود.
گزین

ترجمه سیدجعیر شهیدی نیز به خاطر ادبی بودن این ترجمه و همچننین ادعنای

مترجم مبنی بر رعایت عناصر زیباییشناختی متن مبدأ -سبک ،ررایههای ادبنی ،سناختارهای
بالغی و -..است (شهیدی ،مقدمه ترجمه).
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 -1مقدمه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

ت یه بر الگوی ذکرشده ،ترجمه سیدجعیر شهیدی از نامه  28نهجالبالغه را منورد نقند قنرار
داده ،ذاسخی برای ذرس های زیر بیابد:
 ترجمه جعیر شهیدی تا چه اندازه در نوع و گونه متن ،با متن اصلی تعنادل دارد وغالب متن اصلی در ترجمه به کجا انجامیده است؟

سرنوشت نق

 عناصر درون زبانی متن نامه  28نهجالبالغه به چه ش لی ترجمه شدهاست؟ -تغییر عناصر برونزبانی متن نامه  28نهجالبالغه چه تأ یری در ترجمه داشتهاست؟

متش ل از چند زیرعنوان است ،در ابتدا الگوی راینس معرفنی منی-

ساختار این ذژوه
شود و در ادامه نق

متن مبدأ و مقصد ،شامل نوع و گونه متن مورد بررسی قرار منیگینرد،

همچنین تالش می شود عناصنر درون و بنرون زبنانی منتن مبندأ و مقصند ،تحنت عنناوین
جداگانه و با ذکر مثال با هم مقابله و مقایسه شود.

 -2پیشینه پژوهش
درباره ذیشینه ذژوه

باید گیت ،نه ترجمه جعیر شنهیدی از نامنه  28نهنجالبالغنه تناکنون

مورد نقد قرار گرفته و نه الگوی رایس تا نال ناضر برای نقد ر ار ترجمه شده بین عربنی و
فارسی استیاده شده است .البته در زمینه معرفی این نظریه ذژوه هایی نگاشته شنده کنه در
ادامه میرید:
 علیرضا خانجان در سه مقاله «الگوی ذیشگامانه راینس بنرای نقند ترجمنه (1و2و،»)3مجلننه متننرجم (ش )1397 ،67و(ش )1398 ،68و (ش ،)1398 ،69تننالش کننرده بننه طننور
میصل این نظریه را معرفی و نقد کند.
 گلرخ سعیدنیا ،در کتا «نقد ترجمه در ذرتو روی رد زبنان شناسنی نقشنگرا» ،چناشده در  ،1392نشر قطره ،با ترجمه سه مقاله از کاترینا راینس ،جولینان هناو
شینر ،الگوهای نقد ترجمه نق

گرا را معرفی کرده است.
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با توجه به رنچه گیته شد ،این ذژوه

تالش دارد تا بنا روش تحلیلنی -توصنییی و بنا

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

که از قرار زیر است:
 کریستین نورد در کتا «ترجمه ،فعالیتی هدفمند ،با توضیح نگنرشهنای نقن گنرا»،ترجمه مژگان سلمانی ،چا شده از سوی نشر اسم .1396 ،این کتا در بخن

نخسنت از

خود ،نمایی کلی از علم ترجمه را مرور کنرده و چنندین دیندگاه دربناره نقند و هدفمنندی
ترجمه را روایت کرده است .وی در ادامه به نظریه هدفمندی در ترجمه وارد شده و میناهیم
اساسی در این زمینه را موردتوجه خود قرار داده است.
 علی صیادانی و یزدان ابراهیمذور در مقاله «الگوهای کن محور در ترجمه نهج البالغنهبر اسا

روی رد اس وذو

(مطالعه موردی :ترجمه بهنرامذنور)» ،مجلنه مطالعنات ترجمنه

قررن و ندیث ،ش ،1399 ،13این مقاله سعی داشته است تنا بنر اسنا

نظرینه اسن وذو

هانس ورمیر ،الگوهای کن محور موجود در نهج البالغنه را بنا ترجمنه رنهنا از بهنرامذنور
مقایسه کند و به این نتیجه رسیده است که ترجمه ناضر سنعی کنرده عنالوه بنر صنرانت
گویی ،میاهیم و نمودهای خاص متن را بنابر هدهِ متن مقصد بازتا

نماید.

 -3مبانی نظری پژوهش

نقیقت رن است که نظریههای ترجمه مهمی در دهههای  1970و  1980ارائنه شند کنه مهنم-
ترین ویژگی رن «دور شدن از گونهشناسی زبانشناختی تبدیلهای ترجمه ،ظهنور و شن وفایی

یک روی رد نق گرا و ارتباطی به تحلیل ترجمه در رلمان بنود» (مانندی ،)139 :1394 ،نظرینه-

هایی چون نظریه «نوع متن» از کاترینا رایس ،نظرینه «اسن وذو » از هنانس ورمینر و «نظرینه
کن

ترجمهای» از هولمز مونتاتری ،در این بازه زمانی رخنمایی کرد (نرّی.)5 :1396 ،
اس وذو

را ابتدا «هانس ورمیر» به مثابه اصطالنی برای مقصود و مراد ترجمه و عمنل

ترجمه ،ارائه نمود .مهمترین ا ر م تو در مورد این نظریه ،کتابی اسنت بنا عننوان «شنالوده
نظریه عام ترجمه» که ورمیر رن را به اتیاق کاتارینا رایس نوشت.
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همچنین ذژوه هایی در زمینه نظریه و نقد ترجمه با روی نرد اسن وذو

وجنود دارد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

میکند ،ترجمه در این نظریه باید با راه نلی همراه شود که متن مقصد را مناسب و مطلنو
سازد ،این همان متن مقصد است که ورمیر رن را ترجمنه هندهمنند منینامند .بننابراین ،در
نظریه اس وذو

دانستن این که چرا متن مبدأ بایسنتی ترجمنه شنود و نقن

منتن مقصند

چیست؟ مسائل مهم و ضروری برای مترجم هستند (ماندی.)154 :1394 ،

هم اری ورمیر با کاترینا رایس باعث شد تا تأ یر نظریه اس وذو
بعدی رایس ذدیدار شود ،رایس که یک زبانشنا

و هده متن در ر نار

نق گرا است ،کارش «براسنا

میهنوم

تعادل استوار است ،اما به جای لغت یا جمله ،متن را سطحی تلقی میکند کنه در رن ،ارتبنا
برقرار می شود و باید تعادل را در رن جستجو کرد» (همان .)139 :وی بر اسنا

نقن هنای

زبانی که کارل بوهلر ( )1934برای زبان قائل میشود؛ سه نوع کلی متن را برمیشمرد:
 متون گزارشی یا اخباری (این متون صرفا برای اطالع رسنانی اسنت و شنامل متنونعلمی و اخباری است).
 متون بیانی (در این متون مثل متون ادبی ،نق -متون اقناعی (این نوع متون نق

زبان رفرین

و زیبایی است).

تبلیغاتی را بر عهده دارند و وظییه رنها ایجناد تنا یر

در مخاطب است).
رایس برای هریک از این انواع ،زیرمجموعههایی را بیان منیدارد؛ منثالً متنون گزارشنی
شامل کتب مرجع ،گزارش ،مقاله علمی و ...میشود ،او میداند که مم نن اسنت ینک منتن
رمیزهای از سه کارکرد باشد ولی معتقد است همیشه یک جنبه از رن دوتنا سنبقت منیگینرد
(عنانی .)119-117 :2003،از نظر وی ،نقد ترجمه سه وجنه مشنخص دارد .وی معتقند اسنت
متن باید از مقایسه نوع متن شروع شود و رنگاه به طور همزمان عوامل زبنانی و فرازبنانی را
که در فرایند ترجمه اهمیت اساسی داشتهاند ،مورد بررسی قرار دهد (خنانجنان.)121 :1397 ،
هریک از این موارد به طور جداگانه توضیح داده خواهد شد.
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اس وذو

به معننی مقصنود و هنده ترجمنه اسنت و روش ترجمنه کنردن را تعینین

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

رایس ،یک زبانشنا

نق گرا است و طبیعی است که در تحلیل هر متنی به دنبال نقن

باشد .وی بررن است که نباید از نق

رن

اساسی نوع متن در تعیین معیارهای ترجمه و بنه تبنع

رن ،شاخصهای نقد ترجمه غافل شد (خانجان.)122 :1397 ،
تعیین نوع متن :رایس معتقد است ،متنها در این سه دسته قرار میگیرند:
جدول شماره ( :1انواع متون و روش ترجمه)

نقش زبان

اطالعاتی

بیانی

اقناعی

بعد زبان

منطقی

زیبایی شناسیک

گیت و گو محور

نوع متن

محتوامدار

صورتمدار

کن مدار

روش ترجمه

تعادل محتوایی

تعادل صوری (در صورت)

تعادل کارکردی

بر این اسا  ،برای تعیین نوع متن و روش ترجمه ،موارد زیر را باید مدنظر داشت:
الف« -بسامد خاص واژهها و عبارتهای ارزشیابی (مثبت برای گویننده ینا ررمنانی کنه
خود را به رن متعهد میداند؛ منیی برای هر مانعی بر سر راه تعهد او).
 این ویژگی که عناصر گیتار میتوانند فراتر از صورت ،بنه ینک دتلنت کنل اشنارهکنند ،میتواند ما را به این نتیجه برساند که متن از نوع بیانی است.
ج -چنانچه موارد رورده شده در بند الف و

در منتن نباشنند منتن از ننوع اطالعناتی

است (رایس و دیگران.)22 :1392،

رایس ،معتقد است که متون محتوامدار ،میباید بر اسا

ویژگیهای سناختاری ،معننایی

و دستوری مورد بررسی قرار گیرند و انتظار رن است که اینن ویژگنیهنا در ترجمنه رنهنا،
منع س شود ،این نوع متون غالباً برای انتقال سریع و دقیق اطالعات تهیه میشوند ،ذس اگنر
این ویژگیها در ترجمه همه دیده شود ،رن ترجمه رضایتبخن

خواهند بنود .در ترجمنه

این متون «رنچه مهم است ،تثبیت محتوا است و منتقد ترجمه بی

از هر چینز بایند اطمیننان
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 -1-3نقش متن چیست؟

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

خیر؟» (خانجان.)125-124 :1397 ،

رایس ،وجه مهمِ متون بیانی را صورت و نوع و «چگونگی» بیان مؤلف ،میداند و با اینن
کار صورت را در برابر محتوا که به چیستی متن مربو میشود قرار منیدهند .در اینن ننوع
متون ،مؤلف از عناصر صوری زبان ،برای ایجاد تنأ یر زیبناییشنناختی بهنره منیگینرد ،وی
معتقد است که برای نقد ترجمه این نوع متون -به فراخنور گوننه رن -بایند منواردی چنون
سبک مؤلف ،الگوهای قافیهذردازی ،صنایع لیظی ،ضر المثلهنا ،اسنتعارات ،عناصنر رواینی

و...توجه داشت ،اگر موارد متناظری برای این مسائل در متن مقصد یافت شد ،ترجمنه منی-

تواند رضایت بخ

باشد (همان) .البته منظور از عناصنر متنناظر ،تقلیند کورکوراننه نیسنت؛

بل ه مترجم «باید ابعاد صوری مبدأ را درک کرده و با الهام از رنها صورتهایی قابنل قینا
را در زبان مقصد ،شناسایی کرده و به کار برد (همنان) ،بندین شن ل ،راینس ویژگنی اصنلی
ترجمه متون صورتمدار را مبدأمداری برمیشمارد (همان).
بر این اسا

تعادل محتوایی در این نوع متون در درجه دوم اهمینت و تعنادل شن لی و

صوری در مرتبه اول اهمیت قرار دارد (همان) .همچنین درباره متون اقناعی ،معتقد است کنه
«کار این نوع متون صرفاً عرضه اطالعات در قالب یک صورت زبانی نیست ،بل ه این متنون

همواره از نیث ارائه اطالعات از یک زوایه دید خاص که منتهی به نتیجهای غیرزبانی منی-
شود ،متمایز هستند .برانگیختن کن

مشخصی در خواننده یا شننونده در ترجمنه اینن ننوع

متون ضروری است (خانجان.)120 :1398 ،
ترجمه این نوع متون باید واکن

به خصوصی را در خواننده این متنون برانگینزد و او را

به سوی مبادرت به اقدامی خاص ،سوق دهد به دیگر سخن «ترجمنه ممتنون کنن

مندار

باید در زبان مقصد همان ا ری را داشته باشد که متن مبدأ در زبان مبدأ داشته است» (همان).
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ناصل کند که ریا محتوا و اطالعات به طور کامل در زیان مقصند بازنمنایی شنده اسنت ینا
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الگوهای اجتمناعی -فرهنگنی ارتبنا در

گونهشناسی یا طبقهبندی متن مورد نظر ،بر اسا

جوامع زبانی معین ،انجام میشود .رایس میگوید« :من گونه متن را کنن هنای فراشخصنی
نوشتاری یا گیتاری میدانم که به کن های م رر ارتباطی ذیوند خنورده و الگوهنای خناص
زبانی و ساختاری به دلیل ت رارشان در جوامع ارتباطی مشابه در رنها ایجاد شدهاند» (همنان:

 .)26مثالً یک متن بیانی مم ن است ،شعر ،نمایشنامه ،فیلمنامه و  ..باشد.
 -3-3معیارهای سنجش کیفیت

رایس ،معتقد است یک نقد باید عینیت داشته باشد ،منظور او از اینن مسنئله اینن اسنت کنه
«هرنقد ترجمه ،خواه نقد سلبی یا ایجابی -نقد مثبت یا منیی -باید با ارائه مثال به توضنیح و
قابل راستیرزمنایی باشند» (خنانجنان:1397 ،

تصریح روی رورد و صحت و سقم ادعاهای
.)118

رایس ،در کتا «نقد ترجمه ،ظرفیتها و محندودیتهنا :دسنتهبنندی هنا و معیارهنای
ارزیابی کیییت ترجمه» ،2معیارهایی برای سنج

کیییت در ترجمه ارائه منیدهند .وی اینن

معیارها را به دو دسته درونزبانی و برون زبانی تقسیم میکند ،مالکهای درون زبانی از اینن
قرار است :عناصر معنایی ،عناصر واژگانی ،عناصنر دسنتوری و عناصنر سنب ی .وی معتقند
است مالکهای برون زبانی را باید در موارد زینر جسنت و جنو کنرد :موقعینت ،موضنوع،
زمان ،م ان ،گیرنده ،فرستنده و مقولههای عاطیی ).(reiss,2000: 47-87
 -1-3-3معیارهای درون زبانی

رایس بر رن است که معیارهای درون زبانی شنامل ،عناصنر واژگنانی ،معننایی ،دسنتوری و
سب ی میشود ،در اینجا تالش خواهد شد این موارد به تی یک بررسی شود.
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 -2-3گونه متن چیست؟
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الف -عناصر واژگانی

در این قسمت ،رایس از کیایت سخن به میان میرورد و بر رن است که واژگان متن مبندأ و
مقصد نمیتوانند عیناً ،هممعنا باشند ولی واژگان انتخابی مترجم باید شر کیاینت را داشنته
باشند ،بنابرین منتقد باید مشخص کند که ریا اجزای متن مبدأ به طور کافی منتقل شده اسنت
یا خیر (همان .)58 :از نظر وی باید نحوه برخنورد متنرجم بنا اصنطالنات فننی و خناص،4
نامعادلها ،همریشههای کاذ  ،اسماء خاص ،استعارات و بازیهنای لیظنی ،منورد بررسنی
قرار گیرد ،طبیعی است ،در چنین تحقیقاتی  ،الزامات مربو بنه اننواع منتن نینز بایند منورد
توجه قرار گیرد (همان .)58 :رایس نتی درباره ترجمنه اسنتعاره در اننواع متنون ذیشننهاداتی
دارد ،وی معتقد است در متون اطالعی رسانی و اخباری مترجم میتواند اسنتعاره را ترجمنه
ن ند ،یعنی نره استعاره ،مش لی در فهم متن ایجاد نمیکند ،ولی در متون اقناعی ،متنرجم
باید استعاره را همان طور که هست انتقال دهند .در متنون هننری و بینانی متنرجم بایند بنا
خالقیت خود استعاره را بازسازی کند (همان .)59-58 :وی درباره بازیهای لیظی هم معتقند
است نیازی به انتقال این بازیها در متون محتوا محور نیسنت ننال رن نه ،بایند در ترجمنه
متون بیانی صورتمدار ،این بازیها بازسازی شوند (همان.)59 :
ب -عناصر دستوری

عناصر دستوری 5باید با معیار صحت ،مورد ارزیابی قرار گیرند ،رنچنه در اینجنا مهنم اسنت،
معیارهای زیر است:

 -1انترام به صره و نحو زبان مقصد :با توجه به این واقعیت که تیناوت بنین سیسنتم-
های دستوری زبانها اغلب بسیار زیاد است ،اینن سناختواژه و نحنو زبنان مقصند
است که به وضوح سزاوار اولویت هستند.
 -2استیاده درست مترجم از ام انات نحنوی و دسنتوری زبنان مقصند .ترجمنه معنادل
ترجمهای نیست که از ابزار بیانیِ زبان مبدأ استیاده کرده باشد بل نه ترجمنهای اسنت
که از ابزار زبان مقصد به درستی بهره برده باشد (همان.)59 :
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اسالیب تعبیری متیاوت در زبان مقصد میتوانند ،معادلی صنحیح بنرای هنمنوعنان خنود در
زبان مبدأ باشند ،البته ذر واضح است که ارائه یک معنای درست ،اغلنب منجنر بنه جابجنایی
عناصر دستوری میشود (همان) .سخن از عناصر سب ی در اینجا -با وجود اختصناص ینک
سطح بررسی به رن در این الگو ن بیشتر ناظر به اسالیب تعبیر و بیان است تا سبک به معننای
اختصاصی رن.
6

ج -عناصر معنایی

تحلیل رنچه که مضمون و محتوای متن مبدأ را میسنازد و مقایسنه رنهنا بنا رنچنه در منتن
مقصد وجود دارد و نحوه ترجمه رن ،مهمترین مالک سنج

کیییت ترجمنه اسنت .راینس

در این قسمت سخن از بافت را به میان میکشد معتقد اسنت بنرای ارزینابی تعنادل معننایی
باید بافت زمینهای متن مبدأ و مقصد با هم مقایسه شود تا «منظور» نویسنده را مشخص کنرد
(همان.)53 :
رایس ،سخن از دو نوع بافت را به میان میرورد:
7

 -بافت کالن

8

 -بافت خرد

از نظر وی بافت خرد ،محدود به جمله و عبارات مجاور است ،اما بافت کالن ،بر سنطح
ذاراگراه و نتی کل متن ،اطالق میشود (همان) ،البتنه منظنور وی از بافنت ،همنان چینزی
است که در متن است و هیچ وقت از محدوده متن خارج نمیشود و بنا مسنائل فرهنگنی و
اجتماعی و...که امروزه در تحلیل کالم ،جا باز کردهاند ،کاری نندارد ،البتنه اینن بندان خناطر
است که در زمان او ،هنوز این مسائل رنچنان مطرح نبوده است (خانجان.)126 :1398 ،

رایس با سخن از منظورِ متن ،گرفتار نوعی خلط مبحنث شنده اسنت؛ چنرا کنه «تعنادل
معنایی» با «تعادل منظورشناختی» دو مقوله متیاوت هستند کنه هنر کندام ملزومنات خنود را
71
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برطره شده ،مشخص میشود که مراد رایس ،تعادل معنایی است ).(reiss, 2000: 53
9

د -عناصر سبکی

منتقد باید در قلمرو سنبک شناسنی تصنمیم بگینرد کنه رینا منتن در زبنان مقصند ،تمنامی
خصوصیات سب ی زبان مبدأ را نشان میدهد یا خیر؟ راینس در اینجنا از سنبک اسنتاندارد،
فردی و معاصر سخن به میان میرورد و معتقد است ت رار یک مورد خاص میتوانند منجنر
به سب ی خاص شود ،او ذکر میکند که باید مشخص شود که اختال چنند سنبک در ینک
متن ریا از روی عمد است یا به خاطر اشتباه مترجم یا اشتباه منتن اصنلی (همنان .)64:نحنوه
برخورد با سبک متن ،متناسب با نوع متن فرق میکند ،در متون محتوامندار ،ننره عناصنر
سب ی رش ار و جبران رن مناسب به نظر میرسد ،امنا در متنون صنورتمندار ،مؤلینههنای
سب ی باید نیظ شوند و مترجم باید در برابر وسوسه تغییر سبک ،مقاومت کند (همان.)65 :

رایس این ن ته را نیز ذکر میکند که هرچند این عناصر چهارگانه به هم منرتبط هسنتند
ولی بسته به نوع و گونه متن میتوانند اولویتبندی متیاوتی داشته باشند (همان.)66:
10

 -2-3-3معیارهای برونزبانی

رایس معتقد است طیف گستردهای از عوامل خارج زبنان وجنود دارد کنه نویسننده را قنادر
میسازد از میان ابزارهای موجود زبان مادری خود ،گزینههنای خاصنی را برگزینند ،او اینن
عوامل را «برون زبانی» میداند (همان.)67 :
الف -موقعیت 11و موضوع

12

منظور رایس از موقعیت کلی همان چیزهایی است که به کلیت متن تعلق دارد و شنرایطی را
در بر میگیرد که متن را ایجاد میکنند لرا موقعینت منتن جنبنههنای واژگنانی ،دسنتوری و
سبک را تحت تا یر قرار داده و شناخت مناسب رن باعث میشود تا تیسنیر درسنتی از منتن
داشته باشیم ).(Reiss, 2000: 70
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(همان .)71-70:طبیعتاً یک رمان با موضوعی عاشقانه ،مؤلیههایی را ن ناخودرگاه -به نویسننده
تحمیل میکند که برای رمانی با موضوع جنایی ،موضوعیت ندارد همچنین شعری نماسنی،
سبک و سیاق و دستوری را میذسندد که در شعر عاشقانه ،نامأنو

جلوه میکند.

13

ب -زمان و مکان

عنصر زمان مخصوصا در ترجمه متونی که در زمان مشخصی نوشته شدهاند بسیار تا یرگنرار
است به ش لی که میبینیم ترجمه متون قدیمی -به خاطر زنده بودن زبنانهنا و رشند مندام
رنها -نیاز به استیاده از کلماتی خاص و ابزار زبانی خاصی دارد کنه متنون معاصنر ندارنند.
همین امر درباره م ان هم صادق است (همان.)73-71:

این ه یک متن کجا ش ل گرفته است در تمامی سطوح زبانی رن تأ یرگنرار اسنت .منثالً
زبان و سبک رمانی که در عراق معاصر نوشته میشود قطعاً با رمانی که در الجزاینر بنه قلنم
در میرید تیاوتهای محسوسی دارد که تا نند زینادی زایینده م نان جغرافینایی متیناوت
است.
15

ج -گیرنده 14و فرستنده

چه کسی متن را دریافت می کند؟ یا این ه منتن بنرای چنه کنس ینا کسنانی نوشنته شنده؟
سؤاتتی است که در نوع عمل ترجمهای تأ یر خواهد داشت (همنان .)78:منتن را چنه کسنی
مینویسد یا ترجمه میکند؟ این دو مسئله باید در خالل ترجمه با هم مقایسه شوند تا مینزان
تعادل متنی مشخص گردد (همان .)82:مثالً اگر متنی توسط یک زن برای کودکان نوشته شنده
باشد ،جنسیت زن به عنوان فرستنده و همچنین رده سنی و میزان رگاهی کودکنان بنه عننوان
گیرنده ،در واژهگزینی ،سبک ،زبان و دستور متن ،تأ یر خواهد داشت.
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در نظر رایس موضوع نیز ،ی ی از عوامل فرازبانی بسیار مهنم در تحلینل ترجمنه اسنت
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د  -عوامل احساسی و عاطفی

این عوامل ،هم بر مقولههای لغوی و سبکشناختی تأ یر میگرارند و هنم مم نن اسنت تنا
سطح دستوری گسترش یابند ،این ه شرایط رونی و انساسی نویسننده در زمنان خلنق ا نر
چگونه بوده است ،ی ی از عوامل برون زبانی است (همان.)83 :

 -4کاربست نظریه
در این قسمت تالش میشود ،ترجمه شهیدی ،بر مبنای الگوی رایس منورد نقند و بررسنی
قرار گیرد؛ برای این کار ابتدا نق

متن مبدأ و مقصد با هم مقایسه میشنود و سن س جنبنه-

های دیگر ،تحلیل خواهد شد.
 -1-4تعیین هدف و نوع متن

از رنجا که به گواهی تاریخ این نامه در ذاسخ به دعاوی کر معاویه نگاشنته شنده اسنت و
امام میخواسته ذوچ بودن رنها را هویدا سازد (ابن ابی الحدیند ،1385 ،ج )358 :6و معاوینه و
اطرافیان ن شاید مردم دیگر را ن به اصل موضوعات مطرح شده ،واقف گرداند ،منتن نامنه در
زمان خود با هده انتقال محتوا با مشخصه قانعکنندگی و از نوع عملی بودهاسنت ،امنا همنه

میدانیم که جمع روری این نامهها از سوی شریف رضی به خاطر جنبه بالغنی رنهنا بنوده-
است و اساساً نامگراری «نهج البالغه» به همین خاطر است ،بنابرین این نامنه در زمنان خنود
یک کارکرد و در زمان شریف رضی کارکردی دیگر داشته که تا به امروز هم بر همان مننوال
است .به دیگر سخن ،نق

غالب این نامه در زمان نگارش ،اقناعی بوده است ولی بنا منرور

زمان ،جنبه بالغی و بیانی رن ،اولویت یافته است .اینن هنر دو منورد در ادامنه توضنیح داده
میشود.
رایس ،معتقد است واژگان و عباراتی که بار ارزشیابی مثبت -یعنی تعرینف و تمجیند از
گوینده و ذکر مناقب و محاسن او -بنرای گویننده و در مقابنل واژگنانی کنه بنار ارزشنیابی
74
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از نوع عملی -اجرایی است (همان.)22:
جدول شماره ( :2نمونههای زبانی با بار ارزشیابی مثبت یا منفی)

واژههای با بار مثبت برای گوینده

واژههای با بار منفی برای مخاطب

الیاضل

الْمَیْضُولَ

السَّائِسَ سیاستگزار

الْمَسُو َ

الْمُهَاجِرِینَ األوّلین

الطلقاء

سَیِّدُ الشُّهَدَاءِ

أَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ
الْمُ َرِّ ُ

اما شواهد بیانی نامه هم کم نیستند و شریف رضی به همین خاطر اینن نامنه را در زمنره
نامههای نهج البالغه ،ضبط کرده است .استیاده از صیغههنای اسنتیهام ،اصنلیتنرین ویژگنی
بالغی این نامه است .در این متن کوتاه ،امام نُه بنار از صنیغههنای متعندد اسنتیهام اسنتیاده
کردهاست که نشان از تالش امام بر گرفتن اقنرار از مخاطنب و بنه تصنویر کشنیدن م نر و
فریب و گمراهی مخاطب

دارد.

این استیهامها تماماً از موضع بات و قدرت و همراه با نوعی تمسخر هستند به طوری کنه
به وضوح دست باتتر و قدرت برتر گوینده را نمایان میکنند ،مثالً:
ل َوالْمف ُْضولَ َو ِ
ِ
وس؟
َما َأن َ
َّ
السائ َس َوال َْم ُس َ
ْت َوالْفَاض َ َ
ی ی دیگر از جلوههای بالغی که در این متن به شدت خودنمایی میکنند و منتن را بنه
سانت یک متن بیانی میکشاند تعداد زیاد ضنمایر «أننا» و«أننت» ینا «ی» و «ک» ینا «تُ» و
«تَ» است که در قالب عبارات به ش لی عجیب روبروی هم قرار میگیرند .در اینجا به ینک
نمونه اشاره میرود:
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منیی -ذکر معایب -برای مخالیان او دارند ،میتوانند منجر به این نتیجهگیری شوند کنه منتن

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

این ترجمه ،دارای ویژگیهای بالغی متعدد است:
الف -سجع

این ررایه تقریبا در تمامی جمالت متن شهیدی نضور دارد .در اینجنا تنهنا بنه چنند نموننه
اشاره میرود:
در این یادرورى چونان کسی هستی که خرما به هجر رساند ،یا رن که رموزگنار خنود را بنه
مسابقت خواند.
ب -استعاره و تشبیه و کنایه

استیاده از استعاره و تشبیه و کنایه در ترجمه شهیدی بسیار واضح است ،این تصناویر بینانی
یا ترجمه تصاویر موجود در متن خطبه هستند و یا از جانب خودِ مترجم افزوده شدهانند .در
اینجا تنها به چند مورد اشاره میشود:
 چه سود از این ه که گوی ذیروزی را برد؟ ذس رهن سرد م و و ر در غربال م یمای. لش ر بسیار -و رراسته -و گرد رن به رسمان برخاسته. -2-4تعیین گونه متن

رایس میگوید« :من گونه متن را کنن هنای فراشخصنی نوشنتاری ینا گیتناری منیداننم»
(همان .)26:وی منظورش از کنن

را اینگوننه بینان کنردهاسنت« :رفتناری هدفمنند در ینک

موقعیت مشخص است .منظور از هده ،هده گیتار ،منظور گیتار و نیز انگیزهای اسنت کنه
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ِ
ِ ِ
ْت ب ْع َد است ِ ْعب ٍ
ت بَنِْي
ار َمتَى َألْفَيْْ َ
السيْ ُ
َو َذك َْر َ
ت َأنَّ ُه لَيْ َس لي َوِلَ ْص َحابِي عنْ َد َك ِإ ََّّل َّ
ف فَلَق َْد َأ ْض َحك َ َ ْ َ
ِ ِِ
َعبْ ِد ال ُْمطَّ ل ِ ِ
ين؟
ب َع ِن ْاِلَ ْع َداء نَاكل َ
ترجمه شهیدی را به خاطر بسامد باتی مشخصههای بالغی ،باید ینک منتن بینانی دانسنت.

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

میکند ،متن نق

ارتباطی به خود میگیرد» (همان.)17:

همانطور که مشخص است کن

هدفمند نضرت در قالب گونه متنی خاصی کنه در رن

زمان «کتا » نامیده میشده و امروزه بدان «نامه» میگویند ،رخ نموده است این نامنه از ننوع
اداری و از یک ناکم به شخصی شورشگر است.
اما مسئله به همینجا ختم نمیشود ،این متن در زمان نگارش از گوننه نامنه اداری بنوده
اما امروزه و بعد از گرشت قرنها دارای گونه متنی دیگری شدهاسنت .بندون شنک امنروزه
این متن یک «متن مقد » است که نه از یک نناکم کنه از ینک امنام معصنوم و سنردمدار
مرهب تشیع صادر شده و دارای ارزش مرهبی و ایدئولوژیک است.
اما نقیقت رن است که متن مقصد را نمیتوان در گونه «نامنه» دانسنت ،چراکنه امنروزه
نامهها ،دارای اسلوبی خاص هستند که با این نامه که بسیار ذیشتر نوشته شده ،تیاوت فنراوان
دانستن رن هم جای تأمل هست چرا که این ترجمه لیظاً و معننی عنین

دارند .درباره مقد

سخن امام نیست و نمیتواند تقدسی داشته باشد .بنابرین متن ترجمنه ،بهتنرین نالنت ینک
«قطعه ادبی ن تاریخی» است.
 -3-4مالکهای سنجش کیفیت

همان طور که ذی

از این اشاره شد ،متن مبدأ و مقصد باید در امنوری کنه راینس ،رنهنا را

مالکهای سنج

کیییت نامیده است ،بررسی شوند.

 -1-3-4درون زبانی

منظور از این عناصر ،عناصر واژگانی ،معنایی ،دستوری و سب ی است کنه در ادامنه توضنیح
داده خواهد شد.
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به ارتباطی زبانی منجر شدهاست ،به واسطه این هده کنه نویسننده رن را در متنن

کالمنی
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با تحلیل متن نامه ،نمونهای از واژههای همروا ،و یا بازیهای واژگانی یافت نشند امنا عناصنر
واژگانی دیگر در ادامه توضیح داده میشود.
الف -اصطالحات

در متن نامه  28اصطانات متعددی وجود دارد که نحوه برخورد مترجم با رنهنا ،در جندول
ذایین بیان شدهاست.
جدول شماره ( :3نحوه ترجمه اصطالحات)

واژه مبدأ

واژه مقصد

نوع معادل و مالحظات

الطلقاء

اسیران

گرتهبرداری (طلقاء یک اصطالح است و اسیران رزاد شده معنای

رزادشده

رن را نمیرساند ،این عبارت تنها ترجمه لیظی و گرتهبرداری
شده واژه مبدأ است ،البته در این انتخا یک اشاره طنزرمیز به
معاویه هم نهیته است که شاید در خودِ واژه طلقاء نبود).
ذیشنهاد :طلقاء

المهاجرین

مهاجران

األنصار

انصار

التابعین

تابعین

وام واژه ،معموتً اسم فاعلهای عربی در زبان فارسی هم با «ان»
فارسی و هم «ین» عربی جمع بسته میشوند هر چند در گرشته
بیشتر «ان» فارسی و امروزه «ین» عربی ترجیح داده میشود
(فرشیدورد)81 :1382 ،
وام واژه ،واژه انصار ی ی از جمعهای م سر عربی وارد شده در
فارسی است که به همین ش ل کاربرد دارد.
وام واژه ،در اینجا بر ع س واژه مهاجرین ،صورت جاافتاده و
ذرکاربرد واژه استیاده شده و از واژه «تابعان» سود نجسته است.
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 -1-1-3-4عناصر واژگانی

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

جدول شماره ( :4نحوه ترجمه اعالم)

وام واژه ،مترجم عین واژه محمد را در ترجمه ب ار بنرده-

محمد

محمد

سید الشهداء

سید الشهداء

وامواژه

الطیار

طیار

وامواژه

ذوالجنانین

ذوالجنانین

وامواژه

الم ر

دروغزن

معادل فرهنگی (منظور از م رّ  ،ابوجهل و اسنم خناص

أسداهلل

اسداهلل

وامواژه

اسداألناله

اسداتناله

وامواژه

است.

است).

خینننر نسننناء بهترین زنان جهان

گرتهبرداری

العالمین
نماله الحطب

رن که هینزم کشند معادل نقشی  +توضیح (منظور همسر ابو لهب است).
برای دوزخیان

السقییه

سقییه

وام واژه (نام م ان معروفی است که در رن ننق خالفنت
امام علی از وی غصب شد).

ج ا نامعادلها (ترجمهناپذیرها)

هرچند رایس در این باره توضیحی ارائه ن ردهاست ولی شاید بتوان با تمسک به رنچنه موننا
بی ر در این زمینه گیتهاست ،نامعادلها را مشخص کنرد .او اینن واژگنان را بنه چنند دسنته
تقسیم میکند :میهومی خاص که مربو به فرهنگ خاصی است؛ میهوم زبان مبندأ در زبنان
مقصد واژگانی نشدهاست؛ کلمه زبان مبدأ به لحاظ معنایی ذیچیده اسنت؛ زبنانهنای مبندأ و
مقصد تمایزات متیاوتی در معنی کلمه دارند؛ زبان مقصد فاقد کلمه عام اسنت؛ زبنان مقصند
فاقد کلمه جزئی است (بی ر.)234-232 :1393 ،
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ب -اعالم
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واژه عربی

واژه فارسی

مالحظات

ثلم

معنننادلی ذکنننر

این واژه به معنی ترک یا لب ذریدگی کاسه ،ظره یا قندح اطنالق منی-

نشده است

شود( .ابن منظور ،بیتا ،ج .)502 :5متنرجم اینن عبنارت را کنه معنادلی
ندارد بدون ترجمه رهنا کنرده و تنالش کنرده معننای کلنی عبنارت را
معادلسازی کند.

جحیل

لشگری بسنیار و

واژه جحیل به معنای «لشگری بسیار عظیم است که سواره نظام (خینل)

رراسته

هم داشته باشد» (ابن منظور ،بیتا ،ج ،)552 :7به دیگر سخن تنا سن اهی
ذر از سواره نظام نباشد و تعداد بسیار زیاد جنگجو نداشته نباشد نجینل
نیست .مشخص است که این واژه معادل دقیق واژگانی در زبان فارسنی
ندارد و در دهخدا هم تنها «لشگر بزرگ» را جلوی رن میبیننیم .بننابرین
مترجم از استراتژی استیاده واژه عنام بنه همنراه توضنیح وصنیی سنود
جسته است.

المخشوش

شننتر بینننی مهننار

در لسان« :خشاش به معنی رن چیزی است کنه در گوشنت بناتی بیننی

کرده

شتر قرار میدهند و شتر مخشوش یعننی در بیننیاش خشناش زدهانند»
(همان ،ج .)1163 :14خشاش زدن یک نوع خاص از مهار کردن اسنت
که چون معادل خاصی ندارد از واژه مهار کردن کنه عنام اسنت اسنتیاده
شدهاست.

د ا واژگان استعاری

در اینجا تنها به واژگانی که بار استعاری دارند میذردازیم .این واژهها از این قرار است:
جدول شماره ( :6نحوه ترجمه واژگان استعاری)

واژه مبدأ

واژه مقصد

نوع معادل

التیه

بیابان گمراهی

معادل نقشی (تبدیل استعاره به تشبیه)

سرابیل الموت

جامههای مرگ

معادل نقشی
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جدول شماره ( :5نحوه ترجمه نامعادلها)

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

ذی

از این توضیح داده شد که رایس ،تغییرات دسنتوری در خنالل ترجمنه را ینک رونند

ترجمهای میداند که باید مورد نظر منتقد باشد.
 -1معلوم ا مجهول

تبدیل عبارات مجهول به معلوم -در این ترجمه -تغییری است که به ساختار زبانهنا ربطنی
ندارد وبیشتر ذشتوانه ایدئولوژیک دارد .در ادامه به مواردی از این دست اشاره میشود.
يل ه ِ
ِ
اّلل تَ َعالَى م ِ َن الْم َه ِ
ل َحتَّْى ِإذَا ْاستُشْ ْ ِه َد
ين َو ْاِلَن َْصا ِر َولِكُ ٍّل ف َْض ٌ
َأنَّ ق َْوماً ْاستُشْ ِه ُدوا في َسب ِ ِ َ
اج ِر َ
ُ

شَ ِه ُيدنَا.

نمیبینی مردمی از مهاجران را در راه خدا شهید نمودند ،و همگان از فضنیلتی برخنوردار
بودند .تا رن ه شهید ما -نمزه (علیه السالم) -شربت شهادت نوشید؟
مجهول روردن یک فعل ،نشان از عدم توجه به فاعل و مهنم بنودن فعنل دارد .در اینجنا
شهید شدن مهم است نه شهید کردن ،اما مترجم با تغییر فعل از مجهول به معلنوم ،در بافنت
دستوری ومعنایی کالم تغییر ایجاد کردهاست .در قسمت دوم ،عبارت شربت شهادت نوشنید
غیر از این ه یک عبارت کنایی امروزی است ،یک عبارت معلنوم اسنت کنه هرچنند اشناره
مستقیم با فاعل ندرد ولی در تیههای خود ،معنای شهادتطلبی نضرت نمنزه را بنا خنود
دارد نال رن ه این موضع ایدئولوژیک در کالم امام وجود ندارد.
ترجمه پیشنهادی... :که قومی از مهاجران و انصار در خدا شهید شندند -و هنر کندام را
فضیلتی است -تا اینکه شهید ما به شهادت رسید...
يل ه ِ
ِ
ق ُِّطع ْ ِ
اّلل.
ت َأيْدي ِه ْم في َسب ِ ِ َ
َ
نمیبینی مردمانی در راه خدا دست خود را دادند.
فاصله زیادی است بین دست

را داد و دست

بریده شد ،در عبنارت دوم نینسِ «برینده

شدن» دست بدون اشاره به فاعل ،مطمح نظر است ولنی در جملنه اول ،فاعنل نضنور دارد
وخودش خواسته که دست

قطع شود این تغییری است که در ترجمه به وجود رمنده ومنتن

را از متن اصلی دور ساخته است.
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 -2-1-3-4عناصر دستوری
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در اینجا هم ،تبدیل مجهول به معلوم را داریم وهم تبدیل منیی بنه مثبنت را ،متنرجم بنا
اضافه کردن «گوش همگان» فاعلی را ذکر میکند که مورد اهتمام امام نبوده چرا کنه مجهنول
روردن عبارت به خاطر مهم بودن خودِ «فعل» اسنت ننه فاعنل .درسنت اسنت کنه راینس،
اولویت را به دستور مقصد میدهد ولی این تا زمانی است که به دتلتهنای کنالم ،ضنرری
نرسد.
ترجمه پیشنهادی :اسالم ما شنیده شده است و مایمان ما در زمان جاهلیت ،ان ار نمیشود.
 -2اسمیشدگی ا فعلی شدگی

يه اصطِفَاء ه ِ
ِ ِ
اّلل ُم َح َّمداً ل ِ ِدين ِ ِه.
فَق َْد َأتَانِي كِتَابُ َ
ك تَذْ ك ُُر ف ْ َ َ
اما بعد ،نامه تو به من رسید در رن نامه یادرور شدهای که خندا ،محمند (صنلی اهلل علینه
ورله) را برای دین خوی

اختیار نمود.

هر چند ،تبدیل اسم به فعل «اصطیاء بنه اختینار نمنود» در اینن جملنه ،جنزو تغیینرات
اجباری است ولی این تغییر دستوری باعث شده جمالت اسمیه که دتلت بر بوت دارنند و
مقید به زمان نیستند ،تبدیل به جمالت زماندار شوند
ترجمه پیشنهادی :نامنه تنو کنه در رن انتخنا محمند (ص) از سنوی خداونند بنرای
برقراری دین را یاد رور میشوی ،به من رسید.
ِ
ِ ِِ
ْبير ًة عِنْ َد َصَلت ِ ِه َعلَيْ ِه.
اّلل َعلَيْه َو آله ب ِ َسبْ َ
َخ َّص ُه َر ُسو ُل هَاّلل َصلَّى هَ ُ
عين تَك َ
و چون رسول خدا (ص) بر او نماز خواند ،به گفتن هفتاد تكبيرش مخصوص گرداند.
«عند صالته» به «چون رسول خدا بر او نماز خواند» تبدیل شده کنه هنم افنزای

دارد و

هم فعلیشدگی.
ترجمه پیشنهادی :رسول خدا (ص) ،به هنگام نماز ،هیتاد ت بیر به او اختصاص داد.
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ترجمه پیشنهادی :دستانشان در راه خدا بریده شد.
ف َِإ ْس ََل ُمنَا ق َْد ُسم ِ َع َو َجاهِل ِ َّيتُنَا ََّل تُ ْدف َُع.
ذس اسالم ما را گوش -همگان -شنیده و-شرافت ما را -در جاهلیت -هر کسی -دیده.

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

و چون ی ی از ما را ضربتی رسید ودسنت وی جندا گردیند طینارش خواندنند کنه در
بهشت به سر برد وذوالجنانین که با دو بال ذرد.

نضرت میگوید به او «ذوالجنانین» گیتند ،نال رن ه مترجم چند جمله به جای اسنم-

های متن عربی رورده است :فی الجنه :در بهشت به سر برد ،ذو الجنانین :با دو بال ذرد.
ترجمه پیشنهادی :تا این ه رنچه برای رنان اتیاق افتاده بود ،برای ی ی از منا واقنع شند و
دربارهاش گیتند :طیار در بهشت است و ماو است ذوالجنانین.
َومِنْكُم ِ
صبْيَ ُة النَّا ِر .و از شماست کودکانی که نصیب رنان رت گردید.
ْ
مترجم به رسانی میتوانست ترکیب اضافی «صبیه النار» را بنه «کودکنان رتن » ،ترجمنه
کند نه این ه این ترکیب را به یک جمله بدل سازد .مثل همین مسئله در ترجمه زیر نیز دینده
میشود:
ِ
ِ ِ
ِ
ين َومِنْكُ ْم َح َّمالَ ُة ال َْحطَ ِ
ب.
منَّا َخيْ ُر ن َساء ال َْعالَم َ
و از ماست بهترین زنان جهان واز شماست رن که هیزم کشد برای دوزخیان.
ترجمه بات نمیتواند برای رعایت سجع باشد چرا که «از ماست بهترینِ زنان جهنان واز
شماست هیزم ک دوزخیان» میتوانست وافی به غرض باشد.
اْلصَلح ما استطَ عت وما توفِيقِي ِإ ََّّل ب ِ ه ِ
َوما َأ َر ْد ُ ِ ِ
اّلل.
َ
ت إ ََّّل ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ
َ
من نمىخواهم جز رن ه کار را به سامان ررم چندان ه در توان دارم و توفیق منن جنز بنه
خدا نیست.
واقعاً معلوم نیست که چرا «اصالح» به یک جمله تبدیل شده است .نال رن کنه منیشند
اینگونه نباشد:
ترجمه پیشنهادی :من -تا رنجا که میتوانستم -جز اصالح نخواستم ،و تنوفیقم جنز بنه
خدا نیست.
ْت ب ْع َد ْاست ِ ْعب ٍ
ار.
َ
فَلَق َْد َأ ْض َحك َ َ
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ِ
ِ
ل بِو ِ
ِ
حتى ِإذَا فُع ِ َ ِ ِ
احيْ ِن.
اح ِده ِ ْم قِي َ
َ َّ
ل الطَّ َّي ُار في ال َْج َّنة َوذُوال َْجنَ َ
ل ب ِ َواحدنَا َمافُع َ َ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

استعبار استیعال از عبر -به معنای نزُن -غمگین شدن و اشک ریختن -و یک فعنل تزم
است (ابن منظور ،بیتنا ،ج  ،)2783 :32در این ترجمه ،جدای رن نه عبنارت «اشنک ریزانندن»
کاربردی رنچنان در فارسی ندارد و یک اسم به یک جمله «استعبار به اشک ریزاندی» تبندیل
شدهاست ،ابهام نیز ،وجود دارد« .اشک ریزاندی» یک فعل دووجهی اسنت و معلنوم نیسنت
خود ،اشک ریخته یا اشک کسی را درروردهاست.
ترجمه پیشنهادی :تو ممن را از ذس غم ،خنداندی.
البته گاهی فعلی شدگیها قابل توجیه و یا نتی بهتر از ترجمه شدن بنه شن ل اسنمی و
موافق ترجمه نق مدار است ،مثالً:
ِ
ِ
ِ ِِ
ت بَنِي َعبْ ِد ال ُْمطَّ ل ِ ِ
ين؟
َمتَى َألْفَيْ َ
السيْف ُم َخ َّوف َ
ب َع ِن ْاِلَ ْع َداء نَاكل َ
ين َوب ِ َّ
کی ذسران عبدالمطلب را دیدی که از ذی دشنمنان ذنس رونند ،و از شمشنیر ترسنانده
شوند؟!
 -3مثبت ا منفی

ِِ
ِِ
ين.
السامع َ
ُوب ال ُْم ْؤمن َ
تَ ْع ِرف َُها ُقل ُ
ين َو ََّل تَ ُم ُّج َها آذَانُ َّ
دلهای مؤمنان با رنها رشناست و در گوش شنوندگان خوش رواست.
مترجم در اینجا از یک جمله مثبت استیاده کرده و با این کار بار معنایی جمله را مثبنت-
تر ساخته و البته تضاد رن را از میان بردهاست.
ترجمه پیشنهادی... :و گوش شنوندگان با رن بیگانه نیست.
َأمن بذل له نصرته /رن که یاری خود را از وی دریغ نداشت؟
در اینجا هم به نظر میرسد تغییر جمله از مثبت بنه منینی ننوعی ذشنتوانه ایندئولوژیک
دارد ،امام میگوید رن ه کم

را نثار وی کرد و مترجم منیگویند «رن کنه یناری خنود را

دریغ نداشت» .ذر واضح است که در جمله دوم نوعی اکراه از یاری کنردن وجنود دارد و در
جمله اول با میل و رغبت یاری کردن موج میزند.
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راستی که خنداندی از ذس رن ه اشک ریزاندی.

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

 -3-1-3-4عناصر معنایی

اهتمام شهیدی به انتقال جنبه هنریِ متن امام علی مانع از رن نشده که معننای کنالم ایشنان از
میان برود یا دچار تغییرات عدیده شود ،البته مواردی از تغییر و افزای

دیده میشنود کنه از

قرار زیر است:
الف -تغییرات معنایی

بدون شک دتلتهای جمالت خبری و انشائی با هم بسیار متیناوت اسنت و نمنیتنوان در
خالل ترجمه ،ی ی را جای دیگری به کار برد.
ِ
ْك ثَل ُْم ُه.
َص لَ ْميَل َْحق َ
ت َأ ْمراً ِإنْ تَ َّم ا ْعتَ َزل َ
فَذَ ك َْر َ
َك كُلُّ ُه َوإنْ نَق َ
اگر رنچه گیتهای از هر جهت درست باشد تو را چه بهره از رن؟ و اگر نادرست بود ،تنو
را از رن چه زیان؟
چنانچه ذیداست جمله خبری نضرت در سیاق شر  ،بنه جملنهای اسنتیهامی در مقنام
نیی بدل شدهاست ،این تبدیل باعث شدهاست تا خروج جمله خبری امام از مقتضای ظناهر،
که گراشتن من ر در مقام غیر من ر است ،از میان برود و تبندیل بنه ینک جملنه ذرسشنی و
ان اری گردد .بدون شک خاصیت هر جمله ذرسشی ،تبدیل مونولوگ به دینالوگ اسنت ،در
این عبارت امام نخواستهاند معاویه را در گیتگو و اقرارگیری شریک کنند،ایشان فقنط خبنری
را بدون توجه به نظر معاویه به صورت قطعی بیان کردهاند.
ترجمه پیشنهادی :چیزی را یادرور شدی کنه اگنر درسنت باشند ،ربطنی نندارد و اگنر
نادرست باشد ،عیب

به تو نمیرسد.

ك غَلَبَ ُة ال َْمغْل ِ
ُوب َو ََّل ظَ ف َُر الظَّ اف ِ ِر.
اعلَيْ َ
ف ََم َ
تو را چه زیان از این ه چه کسی ش ست خورد؟ و چه سود از این ه که گنوی ذینروزی
را برد؟
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ترجمه پیشنهادی :یا رن کس که کامالً او را یاری کرد؟

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

است که میتوانست به رسانی به جای جمله انشایی مترجم کنه فضنای کنالم را تغیینر داده-
است ،قرار گیرد .همین اتیاق در دو مورد زیر نیز دیده میشود:
ك فَلَيس ِ
ف َِإنْ يكُن ذَل ِ َ ِ
ك.
ك فَيَكُونَ ال ُْعذْ ُر ِإلَيْ َ
ت ال ِْجنَايَ ُة َعلَيْ َ
َ ْ
ك كَذَ ل َ ْ َ
اگر چنین است -و سخنت راست است -تو را چه جای بازخواست است؟
ترجمه پیشنهادی :اگر اینگونه است ،جنایتی بر تو نرفته که عرری از تو خواسته شود!
اض ٍة فِي َأنْ يكُونَ مظْ لُوم ًا مْالم يكُْن شَ ْاكَ ًا فِْي ِدين ِ ِ
ْه َو ََّل ُم ْرتَابْ ًا
َو َما َعلَى ال ُْم ْسلِم ِ م ِ ْن غ ََض َ
َ ْ َ ْ
َ
َ
بِيَقِين ِ ِه.
مسلمان را چه نقصان که مظلوم باشد و در دینن خنود بنیگمنان؟ یقینن

اسنتوار و از

دودلی به کنار؟
ترجمه پیشنهادی :بر مسلمان نقصانی نیست که...
ب -افزایشهای معنایی

افزای ها در ترجمه شهیدی فراوان است ،بخشی از این افزای ها را میشنود توضنیح داد و
توجیه کرد ،اما بخشی بدون دلیل است .مثالً:
ات لَق َْد َح َّن ق ِ ْد ٌح لَيْ َس مِنْ َها َوطَ ف ِ َق يَ ْحك ُُم ف ِ َيها َم ْن َعلَيْ ِه ال ُْحك ُْم ل ََها.
َهيْ َه َ
هرگز! روازی است نارسا و گیتاری است ننه بسنزا کنه مح نومی بنه داوری نشننید ،و
نادانی ،خود را صدر مجلس عالمان ببیند.
عبارت «نادانی خود را  »...به شدت زائد و افزوده مترجم است.
وما هِي مِن الظَّ الِمِين بِبع ِ ٍ
يد.
َ
َ َ
َ َ
و -ضر دست رنان -از ستم اران دور نیست -.و امروزشان با دیروز ی ی است.
عبارت «امروزشان با »...از افزودههای غیر تزم و باز به خاطر ت مینل طنره دوم سنجع
است.
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جملهای مثل «نه ش ست مغلو به تو ربط دارد و نه ذیروزی غالب» ،یک جمله خبنری

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

ذیشننتر اشنناره شنند کننه منتقنند ترجمننه باینند مشننخص کننند کننه خصوصننیاتی مثننل سننبک
معیار/استاندارد ،سبک مردمی ،سبک رسمی و مثل این خصوصیات سب ی که سطوح زبنانی
را نشان میدهد ،در ترجمه چه شده است؟ ).(Reiss,2000: 64

بنابراین ،سبک های زبانی را میتوان به صورت بخن هنایی روی ینک نمنودار در نظنر
گرفت که میزان رسمی بودن در رن ،بسته به جایگناه اجتمناعی طنرههنای ارتبنا و مینزان
صمیمیت گوینده و شنونده به تدریج کاه

مییابد.

البته بین سبکها مرز کامال روشن و دقیقی وجود ندارد و رنها تنا نندی مم نن اسنت
هم وشی داشته باشند .این ذیوستار را میتوانیم با نمودار زیر نشان دهیم:
سبک بسیار رسمی

سبک رسمی

سبک نیمهرسمی

سبک محاورهای

سبک بسیار رسمی در موقعیتهایی استیاده منیشنود کنه جایگناه اجتمناعی دو طنره
م المه بسیار باتست ،یا رن ه فاصله گوینده و شنونده از لحاظ مرتبه اجتماعی ینا صنمیمیت
بسیار زیاد است .سبک رسمی همان سبک معیار و استاندارد است و توسط جامعه مشنخص
میشود .سبک نیمهرسمی ند واسط سبک رسمی و محاورهای است و خصوصیات هنر دو
را تا ندی دارد .مثالً «بگین» به جای «بگویید» و در لهجه خودش را نشان منیدهند .سنبک
محاورهای زبان مردم کوچه و بازار است و در اقشار ذایین مردم به چشم منیریند (افخمنی و
قاسمی.)16-14 :1388 ،

با دقت در متن نامه امام علی باید گیت سبک این نامه هم در سطح روا و هنم در سنطح
ترکیب و انسجام از نوع بسیار رسمی است ،جمنالت کوتناه و معنانی روشنن و بنه دور از
ذیچیدگیهای معمول زبان نضرت علی است .این نامه با یک زبان شدیداً جندی و رسنمی
نگاشته شده و چون از موضع قندرت بینان شنده ،دارای منوارد بنیشنماری از سنرزن

و

استدتل است ،مخاطب امروزین نیز ،در نین قرائت این نامه ،نضرت امام علی را با هیبتنی
بسیار جدی تصور میکند ،این مسائل در ادامه توضیح داده میشود.
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 -4-1-3-4عناصر سبکی

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

و سبک تاریخی ،در نوسان است .زبان این دو جمله را با هم مقایسه کنید:
و از این ه بر عثمان به خاطر برخی بدعتها خرده میگرفتم ،ذوزش نمیخواهم.
زودا کسی را که میجویی تو را جوید ،و رن را که دور میذننداری بنه ننزد تنو راه
ذوید.
ی ی بدون هیچ نشانه کهنگی و دیگری سراسر کهنگی هم در قید و هنم در فعنل و هنم
اسم.
 -1-4-1-3-4سبک آوایی

سطح روایی را می توان موسیقایی هم خوانند ،زینرا در اینن سنطح منتن را بنه لحناظ ابنزار
موسیقی رفرین بررسی میکنند (شمیسا.)153 :1378 ،
الف -تکرار

ت رار یعنی رن که گوینده «لیظی را در سخن به قصد تأکید یا تنظیم یا غرضنی دیگنر ،دو ینا
چند بار میرورد» (رادفر .)403 :1368 ،ت رار در دو قالب ت رار ننره و ت نرار واژه باعنث
ایجاد موسیقی در کالم شده که البته مورد اول ذربسامدتر است ،مثال در همان جملنه ابتندایی

کالم امام علی ت رار مصوت «ر» باعث ایجاد نوعی فضای اسنتعال در کنالم نضنرت شنده-
است:
ِ
يْد ِإيْا لِمْن َأي َ ِ
ِِ ِ ِ
يه ِ
ِ ِ
ْن
َأ َّما بَ ْع ُد فَق َْد َأتَانِي كِتَابُ َ
ْد ُ م ْ
اصطف ََاء هَاّلل ُم َح َّمداً لدينْه َوتَ ْْي ِ َ ُ َّ ُ َ ْ َّ
ك تَذْ ك ُُر ف ْ
َأ ْص َحابِه.
اما بعد ،نامه تو به من رسید .در رن نامه یادرور شدهاى که خندا ،محمند (صنلی اهلل علینه
ورله) را براى دین خوی

اختیار نمود و او را به کسانى از یاران

که تاییدشنان کنرد ،ینارى

فرمود.
هرچند انتقال موسیقی لیظی ،کار بسیار سختی است ،اما مترجم در این کار موفق بنوده-
است و این ت رار را انتقال داده:
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زبان مترجم هم زبانی بسیار رسمی است البته مش ل اینجاست که میان سنبک اسنتاندارد
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رزادشدگان و فرزندان رزادشدگان را چه رسد به فرق نهنادن مینان نخسنتین مهناجران و
ترتیب رتبت رنان و شناساندن درجههاى ایشان؟

البته گاهی به خاطر رعایت سبک زبان فارسی برخی ت رارهنای مهنم را ت نرار ن نرده-

است:
ِ ِ
ك.
ك َو َجدِّ َك َو َأ ْهل ِ َ
يك َو َخال ِ َ
صال ِ َها فِي َأ ِخ َ
ق َْد َع َرف َ
ْت َم َواق َع ن َ
که میدانی در رن نبرد تیغ رن -رزم روران -با برادر و دایی و جد و خاندان تو چه کرد.
بدون شک ت رار «تو» در این عبارات میتوانست بر شدت تأکید کالم و همچننین طعننه
رن بییزاید ،ذیشنهاد« :با برادر تو و دایی تو و جد تو و خاندان تو چه کرد».
ب  -سجع

التزام شهیدی به رعایت سجع ،باعث شدهاست تا نامهای که سجع بسیار کمنی دارد ،سراسنر
سجع شود .به نظر میرسد او در خالل ترجمه به مسجع نوشتن عادت کنرده باشند و دیگنر
وجود یا عدم وجود این ررایه در متن اصلی برای

مهنم نبنوده و همنه جنا سنبک مسنجع

خودش را رعایت کردهاست:
ْك مِنْْ ُه َف َْيُّنَْا كَْانَ
اب َع ْن َه ِذ ِ ل ِ َر ِحم ِ َ
ت َما كَانَ م ِ ْن َأ ْم ِري َو َأ ْم ِر ُعثْ َمانَ َفل َ
ثُ َّم َذك َْر َ
َك َأنْ تُ َج َ
ِِِ
ِ
َاستَق َْع َد ُ َو ْاستَكَ َّف ُه؟
َأ ْع َدى لَ ُه َو َأ ْه َدى إلَى َمقَاتله َأ َم ْن بَذَ لَ لَ ُه ن ُْص َرتَ ُه ف ْ
اما کدام ی ی از ما دشمنیاش با عثمان بیشتر بود؟ و در جننگ بنا وی راهبرتنر؟ رن کنه
یاری خود را از وی دریغ نداشت و او را به نشستن -و به کار مردم رسیدن -واداشت؟
مشخص است که متن عربی کمترین توجهی به سجع ندارد ولنی ترجمنه ،ذُنر اسنت از
سجع« :بیشتر ن راهبرتر»« ،نداشت ن واداشت».
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مترجم در انتقال ت رارهای واژگانی متن اصلی هم ،موفق و دارای دقت بودهاست مثالً:
ِ
ِ
اء ُّ ِ
َاء َو َأبنَ ِ
لطلَق ِ
يْز بْي َن الْم َه ِ
َما ل ِ ُّ
يْف
يْب َد َر َجْات ِ ِه ْم َوتَ ْع ِر َ
ْين َوتَ ْرت َ
ين ْاِلَ َّول َ
ْاج ِر َ
ْ
الطلَقَاء َوالتَّ ْمي ِ َ َ ْ ُ
طَ بَقَات ِ ِه ْم؟
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بدهی چرا که خویشاوند اویی ،کدام از ما با او دشمنتر بود و به جنگ با او راغبتر؟ کسنی
که کامالً به او کمک کرد و او را به خویشتنداری خواند یا...؟
ج  -تقابل و تضاد

هر نوع تناسب و تناظر معنایی در کالم ،موسیقی رفرین است (انیس )42 :1952 ،کنه بنر ذاینه
موازنه ،تطبیق ،تضاد ،مقایسه و همجنین تشنبیه ایجناد منیشنود (نمندان ،)245 :1997 ،اینن
تناسب معنایی اضافه بر موارد یاد شده در انواع مختلینی از محسننات بندیعی معننوی مثنل
تضاد ،استخدام ،توریه و ...هم نمود مییابد.
بدون شک ی ی از عناصر رسمیت بخشی به سبک این نامه را باید در موسنیقی معننوی
رن جست و جو کرد ،مخصوصاً رنجا که امام در یک تقابل زیبای موسیقایی ،خود و خانندان
خود را با معاویه و خاندان مقایسه میکند:
و َأنَّى يكُونُ ذَلِك ومِنَّا النَّبِي ومِنْكُم الْمك َِّذب ومِنَّا َأسد ه ِ
اّلل َومِنْكُم َأس ُد ْاِلَح ََل ِ
ف َومنَّا َسْيِّ َدا
ُ َ
ُّ َ
َ َ
َ
َ ُ َ
ْ
ْ َ
ُ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ين َومِنْكُ ْم َح َّمالَ ُة ال َْحطَ ِ
شَ بَ ِ
ب.
اب َأ ْه ِل ال َْج َّنة َومنْكُ ْم صبْيَ ُة ال َّنا ِر َوم َّنا َخيْ ُر ن َساء ال َْعالَم َ
این تقابل و مقایسه و تضاد ،در معنا باعث میشنود کنه تنا یر کنالم بیشنتر و تیناوتهنا
عمیقتر به چشم بیایند .شاید بتوان گیت ترجمه موسیقی معنوی از رنجا که با معنا سر و کنار
دارد و از سانت لیظ خارج است ،مم ن باشد ولی بیشک کار سختی است:
«شما چگونه و کجا با ما برابرید؟! که از میان ما ذیامبر (صلی اهلل علیه ورلنه) برخاسنت ،و
دروغزن -ابوجهل -از شماست ،و اسداهلل از ما و اسداتناله از شما ،و از ماسنت دو سنید
جوانان اهل بهشت و از شماست کودکانی که نصیب رنان رت

گردید ،و از ماسنت بهتنرین

زنان جهان و از شماست رن که هیزم کشد برای دوزخیان».
به نظر میرید چند انتخا از سوی مترجم موسنیقیِ تنند و تقنابلیِ کنالم امنام را تقلینل
دادهاست:
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ترجمه پیشنهادی :س س کار من و عثمان را یادرور شدی ،تو باید به این مسنئله جنوا
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(صلی اهلل علیه ورله) برخاست ،و دروغزن -ابوجهل -از شماست».
ْل الْج َّن ِ
 -2ترجمه القا خاص و تبدیل رنها به جمالت بلندَ « :وم َّنا َسيِّ َدا شَ بَ ِ
ْة
اب َأ ْه ِ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َومِنْكُ ْم َح َّمالَ ُة ال َْحطَ ْب» « ،و از ماسنت دو
َومنْكُ ْم صبْيَ ُة النَّا ِر َومنَّا َخيْ ُر ن َساء ال َْعالَم َ
سید جوانان اهل بهشت و از شماست کودکانی که نصیب رنان رتن گردیند ،و از
ماست بهترین زنان جهان و از شماست رن که هیزم کشد برای دوزخیان».
 -3عدم اتباع اسلو ی سان «منّا ومن م» در ترجمه جمالتی که ذی در ذنی و ی سنان
میرید ،به طوری که در جمله اول ،اسلو تغییر کرده و در جملنههنای بعند هنم
جای «از ما و از شما» دائم تغییر میکند و ی سانی مقابله را به هم میزند.
 -2-4-1-3-4سبک ترکیبی

منظور از سبک ترکیبی خصوصیاتی است که باعث ذیوند و انسجام اجزای منتن بنا ی ندیگر
میشود ،در اینجا تالش میشود این موضوع مشخص گردد:
الف -اسلوب آغازه و پایانه

تقریباً تمامی نامههای نضرت علی با عبارت «اما بعد» شروع میشود ،عبارتی که کوتاه شنده
«أما بعد حمد هَاّلل والصَلة على رسول هَاّلل» است .چنان ه میدانیم «اما بعد» بیشتر برای انتقنال
از موضوعی به موضوع دیگر و مخصوصاً بعد از نمند و ننای خندا اسنت (غباشنی:2015 ،
.)838

مترجم از یک عبارت عربی بیکاربرد در فارسی ،سود جسته و معنادل فارسنی بنرای رن
انتخا ن ردهاست و بدین ش ل نه تنها به مخاطب معنای مشخصی را ابراز نمیکنند کنه از
همان ابتدا مجرای ارتبا با او را نیز از دست میدهد.
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 -1مطول کردن جمالت کوتاه امامَ « :وم ِ َّنا ال َّنب ِ ُّي َومِْنْك ُُم ال ُْمك ِّ
ب» «از مینان منا ذینامبر
َْذ ُ
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مترجم بدون دلیل و شاید به خاطر اشتیاق میر به سجع ،کالم امام کنه بنا ینک رینه قررننی
وما هِي مِن َّ ِ ِ
ين بِبَعِيد (هود )83/به ذایان رسیده را تغییر داده و به رانتی ذاینانِ نامنه را
الظالم َ
ََ َ َ
دستخوش دگرگونی کردهاست:
قَد عرفْت مواقِع نِصالِها  ...وما هِي مِن الظَّ الِمِين بِبع ِ ٍ
يد.
َ
َ َ
ْ ََ َ ََ َ َ َ
َ َ
که میدانی در رن نبرد تیغ رن-...ضر دست رنان -از ستم اران دور نیسنت -و امروزشنان

با دیروز ی ی است.
جمله «امروزشان با »..زائد و فقط برای سجع رمده که البته ذایان کنالم را نازیبنا و نسنن
ختام را به سوء ختام بدل کردهاست.
ترجمه پیشنهادی :و تو دیدهای محل فرود «رن تیغها را...که از ستمگران دور نیست.
ج -عوامل پیوندساز

در عربی مثل همه زبانها واژگانی وجنود دارد کنه وظیینه ربنط بنین جمنالت و همچننین
ذاراگراهها را بر عهده دارد ،امام علی (ع) در استیاده از این واژگان بسیار ماهر بودند .منوارد
به کار برده شده در اینجا بررسی میشوند:
* إذ
الدهر مِنْك عجباً ِإ ْذ طَ فِقْت ت ْخبِرنَا بِب ََل ِء ه ِ
اّلل تَ َعالَى عِنْ َدنَا.
َ
فَلَق َْد َخ َّب َْ لَنَا َّ ْ ُ َ َ َ
َ ُ ُ َ
همانا روزگار چیزی شگیت از تو بر ما نهان داشت ،خبر دادنت از انسان خدا به ما.
إذ در اینجا برای تعلیل است مانند (ولن ینیع م الینوم( ،)...ابنن هشنام ،2009،ج )116 :1و
مشخص است که جوا ادعایی را میدهد که در جمله قبل از خود رمدهاسنت ،متنرجم بنه
جای رن ه معادل این واژه را بیاورد و ساختار سب یِ متن اصلی را نیظ کنند ،جملنه دوم را
از نالت فعلیه خارج کرده و ربط لیظی بین رنها را از مینان بنرده و بنه ربنط معننایی اکتینا
کردهاست .این مسئله جمله کوتاه را به یک جمله بلند بدل کردهاست.
ترجمه پیشنهادی :روزگار چیز عجیبی از تو بر ما ذنهان کرده است ،چرا کنه داری منا را
از نعمتی که خدا به ما داده است ،باخبر میکنی؟
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ب  -پایانه
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مترجم فاءعطف را معموتً نره کردهاست و با این کار ساختار جمنالت بلنند امنام را کنه
دتلت واضحی بر سبک امام دارند ،تغییر داده است ،در اینجا مشخص است که ینک جملنه
امام به دو جمله بدل شدهاست.
ك فَلَيس ِ
ِ
ت َأنِّي لِكُ ِّل ال ُْخلَف ِ
ْت ف ِ
ْت
ُْن ذَل ِ َ
ت َو َعلَى كُلِّ ِه ْم بَغَيْ ُ
َاء َح َس ْد ُ
َو َز َع ْم َ
َْإنْ يَك ْ
ْك كَْذَ ل َ ْ َ
ك.
ك فَيَكُونَ ال ُْعذْ ُر ِإلَيْ َ
ال ِْجنَايَ ُة َعلَيْ َ
و ذنداشتی که من بد همه خلییهها را خواستم و به کین رنان برخاستم .اگر چنین اسنت-
و سخنت راست است -تو را چه جای بازخواست است؟
چنان که ذیداست شهیدی هیچ کدام از فاءهای متن بات را ترجمنه ن نردهاسنت ،بنا اینن
نال متن

از انسجام برخوردار است؛ علت این امر اوتً تغییر نوع متن از خبری به ذرسشنی

و دوماً نره عبارت «فلیست الجنایه علیک» است.
ترجمه پیشنهادی :و ذنداشتی که من بنه همنه خلیناء نسند ورزیندم و بنر همنه رنهنا
شوریدم ،ذس اگر اینگونه باشد جنایتی بر تو تو نرفته که عرری از تو خواسته شود!
ت َأنْقِم علَي ِه َأح َداثاً ف َِإنْ كَانَ الذَّ نْب ِإلَي ِه ِإ ْرشَ ِ
ْدايَتِي لَْ ُه
ادي َوه ِ َ
ت ِِلَ ْعتَ ِذ َر م ِ ْن َأنِّي كُنْ ُ
َو َما كُنْ ُ
ُ َ ْ ْ
ُ ْ
ْب لَ ُه.
ف َُر َّ
ب َملُومٍ ََّل َذن َ
و از این ه بر عثمان به خاطر برخی بدعتها خرده منیگنرفتم ،ذنوزش نمنیخنواهم ،اگنر
ارشاد و هدایتی که او را کردم گناه است ،بسا کسا که سرزن

شود و او را گناهی نیست.

همانطور که میبینیم جمالت شهیدی با این ه از نظر معنایی با هم ربط دارنند ولنی اینن
ربط معنایی در لیظ وجود ندارد.
بدون شک فاء در میان دو جمله «...أندا ا» و «إن کان »...نق
بهتر بود «چراکه» یا «زیرا که» به عنوان معادل

تعلیلی را ایینا منیکنند و

ذکر میشند؛ شنایان ذکنر رن کنه بنا متنرجم

موافقیم که به خاطر عدم وجود معادل فاء جزای شر در فارسی ،بهتنر اسنت اینن فناء دوم
ترجمه نشود (کریمینیا.)57 :1389 ،
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* فاءعطف
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و چون مهاجران در سقییه بر انصار به  -نزدی ی با -رسول خدا (صنلی اهلل علینه ورلنه)
نجت گررانیدند ،بر رنان ذیروز گردیدند .ذس اگر موجب ذیروزی -خویشاوندی -با رسنول
خدا (صلی اهلل علیه ورله) است نق با ما نه با شماست.

* واو عطف
با انصایی که انجام شد مشخص شد که متنرجم بنه جنز در مثنال ذنایین ،تمنامی واوهنا را

ترجمه و بدین ش ل انسجام ایجاد شده توسط این عنصر را بنه منتن ترجمنه منتقنل کنرده-
است:
ت ِإ ََّّل ْ ِ
َوق َْد يَ ْستَف ِ ُيد ِّ
ت.
َلح َما ْاستَطَ ْع ُ
الظنَّ َة ال ُْمتَنَ ِّص ُح َو َما َأ َر ْد ُ
اْل ْص َ
و گاه بود که اندرزگو در معرض بدگمانی است من نمنیخنواهم جنز رن نه کنار را بنه
سامان ررم چندان که در توان دارم و توفیق من جز به خدا نیست.
به نظر میرسد در اینجا یا اشتباهی رخ داده و یا مترجم گمان بنردهاسنت اینن دو جملنه
ربطی با هم ندارند.
* إنّ وأنّ
مترجم «إن» را رنگاه که در مقام نره ربط است جز در یک مورد به «کنه» ترجمنه کنرده و
رنجا که در مقام تأکید است اصالً ترجمه ن ردهاست .مثال نره ربط که ترجمه نشدهاست:
يل ه ِ
ول َِكن بِنِعم ِة ه ِ
ِ
اّلل تَ َعالَى م ِ َن الْم َه ِ
ين.
اّلل ُأ َحدِّ ُ
ث َأنَّ ق َْوماً ْاستُشْ ِه ُدوا في َسب ِ ِ َ
َ ْ ْ َ َ
اج ِر َ
ُ
بل ه گیته من به خاطر یادروری نعمت خداست .نمیبیننی مردمنی از مهناجران را در راه
خدا شهید نمودند.
ترجمه پیشنهادی :ولی از نعمت خدا سخن میگویم که...
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البته گاهی هم در موردی مشابه فاء عطف را به «ذس» ترجمه کرده:
ول ه ِ
اجرونَ علَى ْاِلَنْصا ِر يوم السقِيف َِة بِرس ِ
ِ
اّلل فَل َُجوا َعلَي ِه ْم ف ِ
َْإنْ يَك ِ
َْج
َ
َول ََّما ْ
ُْن الْفَل ُ
َ
َ َ ْ َ َّ
ْ
َ ُ
احتَ َّج ال ُْم َه ُ
ب ِ ِه فَال َْح ُّق لَنَا ُدونَكُ ْم.

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

روردند ،و خدا ولى مومنان است.
در اینجا مترجم هم معنای تأکیدی إنّ را نره کرده و هم «ل» تأکید و جملنه اسنمیه را
و بدین ش ل جملهاش اصالً معنای تأکید ندارد.
ترجمه پیشنهادی :بی شک سزاوارترین منردم بنه ابنراهیم کسنانی هسنتند کنه از او ذینروی
کردند و این ذیامبر و کسانی که ایمان روردند و خداوند ولی مؤمنان است.
د  -ارجاع (ضمایر و اسماء اشاره)

ارجاع در نظر هالیدی دو نوع است ،ارجاع به داخل متن و ارجاع به خنارج منتن (مطلنو ،
بیتا .)55 :به نظر میرسد تمامی ضمایر به کار رفته در متن امام علنی از ننوع اول هسنت و
ارجاعی به خارج از متن دیده نشد .مترجم تمامی ضمایر را ترجمه کردهاسنت جنز رنجنایی
که ترجمه ضمیر در متن فارسی خلل ایجاد میکرده یا نامأنو مینمودهاست:
ِ
ِ
ين تَكْب ِ َير ًة عِنْ َد َص ََلت ِ ِه َعلَيْ ِه.
َو َخ َّص ُه َر ُسو ُل هَاّلل (صلى هَاّلل عليه وآله) ب ِ َسبْع َ
و چون رسول خدا (صلّی اهلل علیه ورله) بر او نمناز خوانند ،بنه گینتن هیتناد ت بینرش
مخصوص گرداند.
چنان ه ذی

از این هم گیته شد ،مترجم عبارت «عند صالته» را بنه ینک جملنه تبندیل

کرده و بدین ش ل ،ضمیر را ترجمه ن ردهاست.
 -2-3-4عناصر برونزبانی

چنانچه ذی

از این ذکر شد ،نقد ترجمه بدون بررسی عناصر برونزبانی که مستقیم ینا غینر

مستقیم بر ش لگیری متن ،تأ یر دارند ،نمیتواند منتج به نتایج دقیقی شنود ،از اینن روی ،در
ادامه متن مبدأ و مقصد از منظر این عناصر ،مورد تحلیل قرار میگیرد.
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مثال نره تأکید:
ِِ
اس ب ِ ِإبراهِيم لَل َِّذين اتَّبعو َوهذَ ا النَّبِي َوال َِّذين آمنُوا َو ه ِ
ِإنَّ َأ ْولَى النَّ ِ
ين.
اّلل َول ُّي ال ُْم ْؤمن َ
ْ َ
َ َ
َ َُ ُ
َُ
ُّ
سزاوارترین مردم به ابراهیم رنان هستند که ذیرو او شدند و این ذینامبر و رننان کنه ایمنان

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

«سخنور ذس از قرار گرفتن در موقعیت خاصی ،ویژگنیهنای عیننی رن موقعینت را کشنف
میکند» (عمارتی مقندم )96 :1390 ،و متناسنب بنا رن موقعینت ،سناختار نحنوی و سنب ی و
کالمی خود را بر میگزیند .این نامه در موقعیت و شرایطی کنه بنرای امنام علنی (ع) بسنیار
سخت است ،نوشته شده است .جنگ جمل تازه تمام شده و امام علی با تعنداد بنیشنماری
مخالف و منافق و موافق سرزنشگر سر و کار دارد« .تهمتی که شامیان به علنی (ع) منیزدنند
این بود که او عثمان را کشته است یا مردم را برای کشتن او تحریک کردهاسنت .و طلحنه و
زبیر را هم کشته وعایشه را به اسیری گرفتهاست وخونهای منردم بصنره را ریختنهاسنت و
فقط یک اتهام و خصلت دیگر باقی مانده بود ورن این بود که در نظر ایشان ابنت شنود کنه
علی (ع) از ابو ب ر و عمر هم تبری میجوید» (ابن ابی الحدید ،1385 ،ج.)358 :6
ناکمی که قصد سازش با زیردست شورشگر را ندارد و جماعتی که امام را بنه سنازش
توصیه میکنند و معاویهای که ذشت داستان قتل عثمان ذنهان شده و خنود را در دینن جنزو
سابقین میداند .همه چیز در هم است و امنام (ع) در اوج تنهنایی و مظلومینت قنرار دارد و
جنگی بزرگ در ذی

روی اوست .این نامه بر خناله نامنههنا و خطبنههنای امنام ،سنجع

چندانی ندارد و از رن کلمات ذرطمطراق و مت لف نمیبارد .گویا امام در موقعیتی نبنودهانند
یا مقام سخن نمیطلبیده که بازیهای لیظی را که معموتً در کالم ایشنان منیبیننیم ،بنه کنار
برد .اما بر ع س موقعیت سخت و سنگین امام (ع) ،مترجم هیچ گاه -چنه از نظنر موقعینت
اجتماعی و چه از نظر موقعیت تاریخی -در موقعینت امنام نبنوده و شنرایط بنرای او کنامالً
عادی و بیتن

بوده ،لرا تالش کرده سر فرصت و با تأمل ،متن

را سراسر سجع و بنازی-

های لیظی کند همان طور که از استعاره و تشبیه وجمالت بلند ذر کرده است .این مسنئله در
موارد قبلی توضیح داده شد و نیاز به ت رار ندارد.
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 -1-2-3-4موقعیت

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

نامه در سال  36هجری نوشته شده اما م ان

مشخص نیست ،شناید در کوفنه و ینا در راه

بازگشت از جنگ جمل .ترجمه اما مربو به زمان معاصر است و فاصنله زمنانی زینادی بنه
کهنه به نظر رید ولی در میان این کهنگنی

متن اصلی دارد .هر چند مترجم تالش کرده زبان

گاهی ترکیبها و واژگان تازهای به کار برده که متن را کمی ناهمگون ساختهاست:
مح ومی به داوری نشیند و نادانی خود را صدر مجلس عالمان ببیند (که اگر قنرار
بر کهنگی است باید بیند باشد بدون باء).
شربت شهادت نوشید (عبارت شدیداً امروزی است).
 -3-2-3-4موضوع ،فرستنده و گیرنده

موضوع نامه امام «ذاسخ به ادعاهای معاویه» و «دفاع از نقّانیت خود» است .این موضنوع در
زمان امام محلّ بحث بوده و امام بارها از رن سخن گیتهاند و از خویشتن دفاع کردهانند ،اینن
موضوع و محتوا بسیار خو به زبان مقصد منتقل شده و مش لی رنچنان وجود ندارد.
نویسنده متن نامه ،امام علی (ع) است و مخاطب یا گیرنده رن ،معاویه است .در کل نامنه
نضرت نتی یک بار هم نامی از او نمیرورند چرا که به نظر میرسد نمیخواهنند زبانشنان
را به این نام رلوده سازند .معاویه در زمان نگارش این نامه ،از امارت شام عزل شده بود ولنی
او بر این دستور گردن ننهاده و بر خلییه خود شورش کنرده بنود .مناسنبات قندرت در اینن
نامه کامال مشخص است ،یک ناکم دارد با یک عصیانگر صحبت میکند ،زبان
به دور از تر

مح نم و

و سراسر تهدید و استدتل است.

اگر بخواهیم نقشی را که متن در ارتبا با گوینده یا شنونده اییاد میکند بینان کننیم بایند
از نظریه یاکوبسن در این زمینه کمک بگیریم .یاکوبسن معتقد است« :اگر جهتگیری ذیام بنه
سوی گوینده باشد ،نق

تنها تنأ یری از انسنا

متن ،عاطیی ،این نق

خناص گویننده را

نشان میدهد .نال اگر جهتگیری به موضوع باشد یعنی محتنوای ذینام در اولوینت باشند،
نق

متن ارجاعی است ،ولی اگر جهتگیری ذیام به سوی مخاطب باشند ،منجنر بنه ایجناد
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 -2-2-3-4زمان و مکان
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(صیوی .)35 :1390 ،همانطور کنه قنبالً اشناره شند منتن مجموعنهای از جمنالت خبنری و
ذرسشی است که نشان از مهم بودن هر دو جنبه ارجاع وترغیب دارد.
اما فرستنده متنِ ترجمه ،جعیر شهیدی است ،نه ناکم است و نه دشمنی در برابنر خنود
میبیند ،مخاطب او میتوانست طیف وسیعی -متیناوت در سنن ،جنسنیت ،مینزان سنواد و
تحصیالت و ...ن باشند که یا به خاطر جنبه قدسی کالم امام و یا به خاطر دستیابی به ذنارهای
اطالعاتِ تاریخی روی به قرائت نهجالبالغه میرورنند امنا انتخنا زبنان مسنجع و کهننه و
همچنین افزودن بار بیانی بی

از ند به نامه از سوی مترجم باعث شده تا مخاطبان

بسنیار

محدود شوند و تنها تحصیلکردگان و فرهیختگان بتوانند از رن استیاده کنند.
 -4-2-3-4عوامل عاطفی

عوامل تعیین کننده عاطیی اصوتً بر گزین

ابزارهای زبانی از سنوی مؤلنف تنأ یر دارد ،لنرا

منتقد باید از تحلیل این تیهها ،متوجه شود که رینا ارزشهنای عناطیی نناکم بنر منتن ،در
خالل ترجمه منتقل شدهاند یا خیر؟ وی باید توجه کند که رینا ابزارهنای زبنانی بنرای بینان
شوخ طبعی یا کنایه ،تمسخر ،هیجان یا تأکید ئر متن اصلی ،توسط مترجم به درستی شنناخته
شده و به طور مناسب در زبان مقصد ارائه شده است؟ ).(Reiss, 2000: 83

با دقت در متن نامه  ،28باید گیت که عوامل انساسی زیر بر انتخنا هنای زبنانی امنام
تأ یرگرار بوده است:
تمسخر و استهزاء :ی ی از مهمترین مقولنه هنای عناطیی کنه در بنر فضنای نامنه سنایه
گسترده استهزاء و تمسخر است ،امام با استیاده از جمالت استیهامی و ایجناد دتلنت انوینه
در کالم ،این معنا را به خوبی انتقال دادهند:
ل َوالْمف ُْضولَ َو ِ
ِ
وس؟
َو َما َأن َ
َّ
السائ َس َوال َْم ُس َ
ْت َوالْفَاض َ َ
تو را بدین چه کار که چه کسی برتر است و که فروتر و که رعیّت و که رهبر؟
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نق

ترغیبی میشود ،بارزترین نمونه اینن جهنتگینریهنا در سناختهنای طلبنی اسنت

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

ترتیب رتبت رنان و شناساندن درجههای ایشان؟
مترجم نه تنها در قالب جمالت استیهامی ،این میهوم را انتقال داده اسنت کنه بنر تعنداد
این جمالت افزوده و فضای تمسخر متن را گستردهتر کرده است ،مثالً:
ك غَلَبَ ُة ال َْمغْل ِ
ُوب َو ََّل ظَ ف َُر الظَّ اف ِ ِر.
ف ََما َعلَيْ َ
تو را چه زیان از این که چه کسی ش ست خورد و چه سود از این کنه گنوی ذینروزی
را برد؟
مظلومیت و برتری :ی ی دیگر از عوامل انساسییی که بنر منتن سنایه گسنترده اسنت،
انسا مظلومیت است ،امام بارها این انسا را در کالمشان نشان دادهاند:
اض ٍة فِي َأنْ يكُونَ مظْ لُوماً ما لَم يكُن شَ اكَاً فِْي ِدين ِ ِ
َو َما َعلَى ال ُْم ْسلِم ِ م ِ ْن غ ََض َ
ْه َو ََّل ُم ْرتَابْاً
َ ْ َ ْ
َ
َ
بِيَقِين ِ ِه.
مسلمان را چه نقصان که مظلوم باشد و در دین خود بیگمان یقین

استوار و از دودلنی

به کنار؟
مترجم شیعی نیز همین انسا

برتری و مظلومینت را دارد و توانسنته رن را بنه خنوبی

انتقال دهد.

 -5نتیجهگیری
 -1با توجه به مطالب ذکر شده باید گیت الگوی رایس نسبت بنه الگوهنای نقند ترجمنه از
نیث سه وجهی بودن و توجه به نق

متن و همچننین عناصنر بنرون زبنانی دارای برتنری

نسبی است .البته باید اذعان داشت که جنبه اول و سوم الگو ،در مقابله متن مبدأ و مقصد کنه
بیشتر درون متنی است ،تأ یر شگرفی ندارد.
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ِ
ِ
الطلَق ِ
َاء َو َأبنَ ِ
لطلَق ِ
َاء َو التَّمي ِ َيز بي َن الْم َه ِ
اء ُّ
َو َما ل ِ ُّ
يْف
يْب َد َر َجْات ِ ِه ْم َوتَ ْع ِر َ
ْين َوتَ ْرت َ
ين ْاِلَ َّول َ
ْاج ِر َ
ْ
ْ َْ ُ
طَ بَقَات ِ ِه ْم؟
رزادشدگان و فرزندان رزادشدگان را چه رسد به فرق نهنادن مینان نخسنتین مهناجران و

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

اقناعی -بیانی است ولی متن ترجمه تنها بیانی است ،همچنین از نینث گوننه منتن ،ترجمنه
شهیدی نه یک نامه است و نه متنی مقد  ،لرا نمنیتنوان رن را معنادل نقشنی منتن اصنلی
دانست.
 -3از نیث کیییت ترجمه عناصر واژگانی ،باید گیت ،شهیدی به ترتینب از راه ارهنای
قرضگیری ،معادل نقشی ،گرته برداری و تصریح و توضیح سنود جسنتهاسنت .اینن بندان
معنی است که وامواژهها در ترجمه او زیاد هستند.
 -4در نیطه ترجمه عناصر دستوری ،شهیدی تالش کرده تنا تنابع قواعند دسنتور زبنان
مقصد باشد ولی گاهی این تابعیت رنگ و بوی ایدئولوژیک میگیرد .نیز دیده شد کنه ی نی
از علل اصلی تغییرات دستوری در ترجمه شهیدی ،رعایت سجع کالم است .اینن مسنئله در
تغییر اسم به فعل یا برع س مشهود بود.
 -5افزای ها و تغییرات عناصر معنایی ترجمه جعیر شهیدی گناهی بنه خناطر رعاینت
سجع و مسائل ایدئولوژیک و گاهی بی هیچ دلیلی انجام شدهاست.
 -6برخی ویژگیهای سب ی مثل ت رارها ،تقابلها ،انسجامهای بنه وجنود رمنده توسنط
ارجاعات و اشارات و ضمایر ،رغازه کالم و ذایانه کالم دستخوش تغییر شده است .همچننین
کالم ساده و بیسجع و ت لف امام تبدیل به یک کالم مسجع و مت لف شنده اسنت .شنایان
ذکر رنکه طول جمالت امام معموت توسط مترجم کوتاه شدهاند این مسنئله هنم ،بنه خناطر
رعایت فواصل سجع است.
 -7موقعیت ،زمان ،م ان ،فرستنده و گیرنده در ترجمه شنهیدی بنا رنچنه در زمنان امنام
بوده ،بسیار متیاوت است و به همنین خناطر تغیینرات زینادی در عناصنر درونزبنانی منتن
ترجمه ،تحت تأ یر مسائل ایندئولوژیک و خواسنت مخاطنب و همچننین اجتمناع صنورت
گرفتهاست.
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 -2با مقایسه ترجمه جعیر شهیدی با متن اصلی مشخص شند کنه منتن اصنلی از ننوع

بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی ( )1368از نامه  28نهج البالغه  _________________ ...محمد رحیمی خویگانی

TRANSLATION CRITICISM THE POTENTIALS AND LIMITATIONS:

12-

Categories and Criteria for Translation Quality Assessment
The lexical elements
technical terminology and special idioms
The grammatical elements
The semantic elements
microcontext
macrocontext
The stylistic elements
extra-linguistic determinants
The situation
Subject
time & place
audience
speaker
Affective implications

345678910111213141516-

Katharina Reiss

 -7منابع
*قررن کریم
 -1امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،ترجمه سیدجعیر شهیدی ،تهران :علمیوفرهنگی1380( ،ش).
 -2ابن ابی الحدید ،هبه اهلل ،جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ،مترجم :محمود مهندوی دامغنانی،
تهران :نی1385( ،ش).
 -3ابن منظور ،لسان العرب ،القاهرة :دارالمعارف( ،بىتا).
 -4ابن هشام اِلنصاري ،جمال الدين ،مغنياللبيب عن كتب اِلعاريب ،تصحيح يوسْفالبقْاعي،
شرح الدسوقي ،بيروت :دارالفكر2009( ،م).

 -5افخمی ،علی ،قاسمی سیدضیاءالدین« ،سبکهنای زبنانی در فارسنی و نمنود ادبنی» ،مجلنه
ذژوه های زبان خارجی ،ش ، ،55صص 1388( ،17-5ش).
 -6انيس ،ابراهيم ،موسيقى الشعر ،ط ،2بى مكان چاپ ،مكتبة اَّلنجلو المصرية (1952م).
 -7بی ر ،مونا ،به عبارت دیگر ،ترجمه علی بهرامی ،تهران :رهنما1393( ،ش).
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 -6پینوشت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،14پاییز و زمستان 1399

کییینت ترجمننه» ،ذژوهشنننامه انتقننادی متننون و برنامننه¬هننای علننوم انسننانی ،ش  ،7صننص ،27-1
(1396ش).
 -9حمدان ،ابتسام ،أحمد ،اِلسس الجمالية لإليقاع البَلغي في العصْر العباسْي ،ط ،1مراجعْة و
عبداّلل فرهود ،دمشق :دار القلم العربي1997( ،م).
تدقيق :أحمد
هَ
 -10خانجان ،علیرضا« ،الگوی ذیشگامانه راینس بنرای نقند ترجمنه» ،متنرجم ،ش  ،67صنص
1397( ،128 -117ش).
 -11نننننننننننننن « ،الگوی ذیشگامانه رایس برای نقد ترجمه» ،مترجم ،ش  ،68صنص -119
1398( ،126ش).
 -12رادفر ،ابوالقاسم ،فرهنگ بالغی ن ادبی ،تهران :اطالعات1368( ،ش).

 -13رایس ،کاترینا ،هاو  ،جولیان ،شینر ،کریستینا ،نقد ترجمه در ذرتو روی نرد زبنانشناسنی
نقشگرا ،ترجمه گلرخ سعیدنیا ،تهران :قطره1392( ،ش).
 -14شمیسا ،سیرو  ،سبکشناسی نثر ،تهران ،انتشارات میترا1378( ،ش).
 -15صیوی ،کوروش ،از زبانشناسی به ادبیات ،ج ،1نظم ،تهران :سوره مهر1390( ،ش).
 -16عمرانی مقدم ،داود« ،نق

موقعیت در ش لگیری ژانر ،معرفی ینک روی نرد» ،مجلنه نقند

ادبی ،ش ،15صص 1390( ،111-87ش).
 -17عنانى ،محمد ،نظرية الترجمة الحديثْة -مْدخل إلْى مبحْر دراسْات الترجمْة ،القْاهرة:
لونجمان2003( ،م).
 -18غباشى ،محمود زغيب ،أيمن« ،أسْلوب أمْا بعْد دراسْة نحويْة» حوليْة كليْة الدراسْات
اْلسَلمية والعربية للبنات باْلسكندرية ،العدد  ،31صص 2015( ،854-820م).
 -19فرشیدورد ،خسرو ،عربی در فارسی ،تهران :دانشگاه تهران1382( ،ش).
 -20کریمینیا ،مرتضی ،سناختهنای زبنان فارسنی و مسنئله ترجمنه قنررن ،تهنران :هنرمس،
(1389ش).
 -21ماندی ،جرمی ،معرفی مطالعات ترجمه نظریهها و کاربردها ،ترجمه علنی بهرامنی و زیننب
تاجیک ،تهران :رهنما1394( ،ش).
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 -8نری ،ابوالیضل« ،نقد برگردان فارسی کتا داستان ذسامدرنیستی ازمنظنر روی نرد ارزینابی
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 _________________ محمد رحیمی خویگانی...  نهج البالغه28 ) از نامه1368( بررسی ترجمه سیدجعفر شهیدی

 دارالعربيْة: بيْروت،1  ط،1  ج، معجْم المصْطلحات البَلغيْة وتطورهْا، مطلوب أحمْد-22
.)م2006( ،للموسوعات
23- Baker,Mona, Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary
Translator, Target, Vol. 12:2 pp. 241–266, (2000)
24- Reiss, Katharina, TRANSLATION CRITICISM ,THE POTENTIALS AND
LIMITATIONS, Translated by: Eroll.F. Rhodes, London & New York: Routledge,
(2000).
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