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مقدمه
اذبة مضامين روحانی و اندیشههاي عارفانة مولوي در زبرانهرا و فرهنرگهراي متعرددي
تجلّی یافته است كه از این ميان زبان و ادب عربی ایگاهی ویژه دارد .تو ره بره ایرن اثرر
ماندگار ،ابتدا در مصر آغاز شد؛ ایی كره دیگرر آثرار برزر) فارسری ،رون «شراهنامه»
فردوسی« ،دیوان» حافظ« ،بوستان و گلستان» سعدي در آنجا تر مه و شرح شرد و از نيمره
دوم سدب نوزدهم ميالدي ،یعنی از زمانی كه كتاب المنهو القوي لطالب الشریف المرنوي
توسط «یوسف بن احمد القونوي» در اپخانة بوالق قاهره منتشر شد ،این پژوهشها اي
خود را در دیگر كشورهاي عربی نيز باز كرد (ر.ك؛ گنجری و اشرراقی )1392 ،ترا رایی
كه آثار مستقلی از تعریب مرنوي و دیگر آثار مولوي در اغلب این كشورها پدید آمد .در
این ميان ،ادباي خوش قریحة عراق نيز در قالب نظم و نرر به تر مره و شررح ایرن شراهاار
ادبری -عرفررانی پرداختنرد كرره تر مررههراي منظرروم عبردالعزیز ررواهري ( 1396قمررري) و
محمد مال هاشمی ( 1397قمري) از مله آنها است .آشنایی این دو متر م برا گفتمران
سرایندب مرنوي و قرابرت فرهنگری دو سررزمين ،اثرر مهمری در ارائرة برگردانری مناسرب از
مرنوي در عراق داشته و برخالف برخی از تر مرههراي دنيراي غررب از تحریرف مفراهيم
عرفانی به دور ماندهاند (ر.ك؛ آزادي بوگر و پتن.)1397 ،۱
پيش از هاشمی و واهري نيز ادبایی به برگردان «مرنروي» همرت گماشرتند؛ از ملره:
عبدالوهاب عزّام ( 1378قمري) در كنار نگارش مقاالتی ند دربارب مولروي بره برگرردان
منظوم بخشهرایی از «مرنروي» پرداخرت (ر.ك؛ كفرافی .)1966 ،۲محمرد الفراتری (1398
قمري) نيز بخشهایی از «مرنروي» را بره نظرم درآورده و تعریرب آن را در كنرار برگرردان
اشعار سعدي و حافظ در كتابی با عنوان «روائع من الشعر الفارسی» به نشرر رسراند .تر مره
هاي منظوم یاد شده تنها بخش كو ای از آثار ادبی عربری در حروزب «مرنروي» اسرت كره
بیتوقّف در كنار تر مرههراي منررور دیگرر آن ،رون تر مرههراي عبدالسرالم كفرافی و
ابراهيم دسوقی شتا از سدب نوزدهم آغاز شده و همچنان در اي راي هران عررب ادامره
دارد به طوريكه تازهترین تعریب مرنوي توسط شاعري به نرام «عائشره محررزي» در سرال

1-Azadi Booger,O. and Patten, S.
2- Kafafi, A.
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 2018ميالدي در الجزایر به انجام رسيد و با عنروان «الردیوان العربری لموالنرا راللالردین

الرومی دیوان العشّاق و ینبوت األذواق» منتشر شد (ر.ك؛ موقع الوفاق.)2018 ،۱

آن ه در زمينة برگردان منظوم و منرور این اشعار مهم به نظر میآید بررسی و نقد این
تر مههاست؛ ه آناه برگردان شعر به قالب نظم ،آن هم شعر موالنا كه برا معرانی عميرق
عارفانه و تانيکهاي ادبی همراه است ،امري دشوار به نظر میرسد .در این زمينه ،محمرد
عزّام ۲در سرآغاز «فصول مرن المرنروي» مرینویسرد« :در تر مره [مرنروي] ،رنجری فرراوان
متحمّ شدم ،راكه متر م به مرزهاي معنایی متن مبد و قيد و بندهاي شعر ملزم اسرت و
التزام به برگردان بيت به بيت با و ود اختالفهراي سراختاري و دسرتوري ،دشرواري ایرن
كار را دو ندان میكند» (عزام .)2013 ،همين ناتره را عبدالسرالم كفرافی دربرارب تر مرة
منظوم واهري بيان داشته و میگوید« :با نهایت امتنان من نسبت به تالشهراي ایرن ادیرب
متر م باید اعتراف كرد كه نمایش هنر و اندیشة اللالدین مولوي در تر مههاي منظوم
محقق نمیشود» (كفافی.)1966 ،
با تو ه به اهميت نقد این تر مهها در این ستار تالش شده با تايه برر مردل ارزیرابی
دو زبانشرناس فرانسروي« ،ژان پر وینری» 3و «ژان داربلنره» ،4برگرردان حاایرت آغرازین
«مرنوي»؛ یعنی «شاه و كنيزك» بررسی و تحلير شرود .داسرتان یراد شرده برا عنروان «قصهة
الملک و الجاریة» ( 325بيت) در دیوان «حکایات و عِبَهر هاشهمی» و برا عنروان «حهدی
عش السلیان األمة وابتیاعه ل ا» ( 428بيت) در « واهر اآلثار» تر مه شده اسرت .در ایرن
پژوهش با بررسی تعریب منظوم این حاایت ،كوشش میشود به پرسرشهراي زیرر پاسرخ
داده شود:
 ویژگیهراي بر سرتة تعریرب منظروم «شراه و كنيرزك» در نرزد دو مترر م ،رواهري وهاشمی ،كدامند؟
 بررر پایررة هفررت راهبرررد تر مررانی «وینرری» و «داربلنرره» ،تر مررة منظرروم «شرراه و كنيررزك»واهري و هاشمی ،ه تفاوتهایی با یادیگر دارند؟

1- Al-Vefagh
2- Azzam, M.
3- Vina, J-P.
4- Darbelnet, J.
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 .1پيشينۀ پژوهش
پيشينة پژوهش حاضر را باید در دو بخش ،مورد بررسی قرار دارد؛ نخست ،پرژوهشهراي
انجام یافته در باب بررسی تعریب اشعار مولوي و دوم در زمينة نقد تر مه براساس الگوي
وینی و داربلنه .دربارب بخش اول میتوان از پژوهشهاي ذی یاد كرد:
گنجی و اشراقی ( )1392در پژوهشی با عنوان «درنگی در آثار و منابع مولرويپژوهری
در هان عرب» به بررسی تر مهها ،تأليفها و پژوهشهاي منتشرشده در قالرب كتراب و
مقاله پيرامون مولوي پرداختهاند .نتيجة حاص از این مقالره بيرانگر آن اسرت كره بيشرترین
رویارد مولويپژوهان عرب در باب آثار مولوي ،معطوف به تر مه و شرح مرنوي اسرت
و در این زمينه مصر و سوریه از دیگر كشورهاي عرب ،پيشگامتر بودهانرد (ر.ك؛ گنجری
و اشراقی.)1392 ،
طالب عيسی ( )2015در پژوهشی كوتاه با عنوان «مثنهوی بعیهون عراقیهة» (مرنروي در
دیدگان عراقی) بره معرفری شخصريت هاشرمی (مترر م مرنروي) پرداختره و پرس از ذكرر
زندگینامه و آثار ادبی وي ،برگردان مرنروي او را معرفری مریكنرد .ایرن مقالره در سرایت
«طواسین للتصويف و اإلسالمیات» به نشر رسيده است.
سيفی و سرپرست ( )1397در پژوهشی با عنوان «نقد تر مة محمد الفراتری از اسرتعاره
ها و كنایات نینامه» سعی كردهاند تا با تمركز بر عناصر خيالبخش ون اسرتعاره و كنایره
به نقد برگردان محمد الفراتی ،بپردازند.
دربارب پيشينة بخش دوم نوشتار حاضر هم باید گفرت كره الگروي هفرتگانره وینری و
داربلنه در پژوهشهاي متعددي در حوزب نقد تر مه بهكار رفته است .از مله:
محمد عنانی ( )2003در فصر سروم كتراب خرود برا عنروان «رویاردهراي تعردی در
تر مه» به تفصي از این نظریه یاد میكند و با مرالهاي متنروت از زبران عربری و انگليسری،
هفت راهبرد وینی و داربلنه را شرح میدهد.
خزاعیفر ( )1389در «تر مة متون ادبری» ،الگروي ایرن دو نظریرهپررداز را بره تفصري
مورد واكاوي قرار داده است .همچنين در سرتارهایی رون «واكراوي بخشری از تر مرة
رمان «الشحّاذ» براساس الگوي نظري وینی و داربلنه» (نيازي و دیگران« ،)1396 ،تغيير بيان
و فاخرگویی در تر مه از فارسی بره عربری برر اسراس نظریرة وینری و داربلنره» (حيردري،
 )1398و مانند آن ،رویارد نقدي وینی و داربلنه در تحلي تر مهها بهكار رفته است.
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با تو ه به این پيشينه ،مالحظه میشود كه بررسی و نقد تر مة «مرنوي» به زبان عربری،
نياز به پژوهشهاي علمی متعددي دارد تا غبار زمان از ایرن آثرار زدوده و انتقرال ایرن اثرر
فاخر در ار وب نظریههاي علمی و با دقت بيشتري صورت پذیرد.
نوشتار حاضر نخستين پژوهشی است كه با تايه بر كاربست نظریرة «وینری» و «داربلنره»
به ارزیابی تعریب حاایت «شاه و كنيزك» همت گماشته است و ترالش دارد ضرمن بيران
ویژگیها و امتيازات تر مة دو شاعر عراقی به كاستیهاي برگردان آنها كه اغلب ناشری
از محدودیتهاي تر مة ادبی است ،اشاره كند.

 .2چارچوب نظری
 .1-2وکايت «شاه و کنيزک» در مثنوی
حاایت «شاه و كنيزك» نخستين حاایت دفتر اول مرنوي اسرت كره حردود  250بيرت بره
نظم درآمده است .در این داستان عرفانی ،پنو شخصيت اصلی به ترتيرب :شراه ،كنيرزك،
طبيبان ظاهري ،حايم الهی و زرگر ،و ود دارد كه داستان پيرامون آنها رقم میخرورد و
در سير نق این داستان ،مولوي گاه ناات اخالقی و داستانی حامتآموز را نق میكنرد
و دوباره به سخن پيشين خود بر میگردد .بخش اول داستان برا عشرق سرلطان بره كنيرزك
آغاز میشود و با بيماري سخت كنيزك و ناتوانی اطبا در درمان او به پایران مریرسرد .در
بخش دوم سلطان براي شفاي كنيزك خالصانه به درگاه پروردگرار نيرایش مریكنرد و در
عالم رؤیا مژدب درمان بيمار را به او میدهند .بخش بعدي ،اشاره بره ادب و توفيرق رعایرت
آن در محضر الهی است .در قسمت هارم حايم ربّانی بر برالين بيمرار حضرور یافتره و از
بيماري روحی و عشق وي به زرگر آگاه میشود .در بخش بعدي به امر سرلطان ،زرگرر از
سمرقند به دربار آمده و با كنيزك وصلت میكند .بخش پایانی هم كشته گشتن زرگر بره
تصویر كشيده شده و دالی آن ذكر میشود .این داستان به سبب «قرابت زمرانی و مارانی
با «نینامه» ،یای از ديترین داستانهاي مرنوي است كه غالرب اصرول و عقایرد مربروط
به هانبينی ،تجارب روحانی و حيراتی و مرا راي روح آدمری در سرم در آن بره زبران
تمريلی ترسيم شده است» (رنجبر.)1386 ،
بنا به گزارش صاحب كتاب احادیث و قصص مرنوي مشابه این داستان در دیگر متون
فارسی ون « هار مقاله»« ،قانون»« ،اسراندرنامه»« ،ذخيرره خوارزمشراهی» و ،...بره شرم
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میخورد (فروزانفر )1381 ،كه از بر ستهتررین آنهرا ،داسرتان «بهررامشراه» و عشرق او بره
كنيررزك در «آداب الحههرب و الشههجاعة» اثررر «فخررر مرردبر» ( 625قمررري) اسررت (ر.ك؛
پارسانسب.)1393 ،

 .2-2جواهری و تعري

منظوم مثنوی

عبدالعزیز واهري از ادباي خوشذوق عراقی است كره در سرال  1890در نجرف اشررف
دیده به هان گشود .او همچون برادرش محمدمهدي و سایر نزدیاان از موهبت و قریحة
شعري شگفتی برخوردار بود (ر.ك؛ خالدي .)2016 ،این شاعر نامی در سرال  1923برراي
تامي «دانشنامة آثار شيعه» به ایران سفر و تا پایان عمر را در آنجا سرپري كررد و در سرال
 1976در همان ا به دیار باقی شتافت (بصري.)1994 ،
واهري دربارب تعریب مرنوي در مقدمة كتاب خود مینویسد« :از هر سرال پريش و
در اوان وانی ،شيفتة تر مة «مرنوي» در عراق بودم و همچون عشق بلب به گ  ،گررد آن
میگشتم و پارهاي از ابيات آن را تعریب میكردم» ( واهري .)1958 ،تا ایناه بعد از سفر
به ایران و اقامت در كرمانشاه كه شش سال به طول انجاميد به طور ردي بره تر مرة ایرن
اثر همت گماشت و موفق به تعریب كام مرنوي شد و اثر خود را در سال  1958در هار
مجلد با عنروان «جواهر اآلیار فی ترجمة مثنوی موالنها خداونهداار محمهد جهاللالهدین
البلخی الرومی شعراً» به اپ رساند .وي در این تر مه هر بيت فارسی را اغلرب در قالرب
دو بيت عربی به نظم درمیآورد و گاه توضيحاتی را در ذی تر مة عربی بيان میدارد ترا
درك ابيات بر مخاطب آسانتر شود .این توضريحات اغلرب در شررح كلمرات و عبراراتی
است كه حام مفاهيم عرفانی یا دربردارندب ناات تر مرهاي اسرت .او برا مطالعرة شرروح
مختلف مرنوي ،سعی در وفاداري ،حفظ سبک و پيامهاي ابيات در تر مه داشته است ،اما
در این ميان بسيار متأثّر از زبان فارسی و ساختارهاي آن بوده كه بیتردید ناشی از زندگی
طوالنی وي در ایران بوده است.

 .3-2هاشمي و تعري

منظوم مثنوی

سيد محمد مال هاشمی در سال  1914در شهر نجف اشرف بره دنيرا آمرد .از ایرن ادیرب
آثار متعددي به یادگار مانرده اسرت كره از ملرة آن مریتروان بره كتراب «اصهول الهدین
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اإلسالمی ،مع القرآن الکریم ،األدب الجدید ،هکیا عرفت نفسهی ،تهاریخ األدب العربهی و
األدب القدیم» اشاره كرد .وي در سال  1977دار فانی را ودات گفت و در وادي السرالم در
كنار قبر پدرش آرميد (ر.ك؛ خاقانی.)1408 ،
هاشمی در سالهاي پایانی عمر خود ،تعریب مرنوي را آغاز كرد ،امرا بره علرت مرر)
ناگهانی ،این تر مه ناتمام باقی ماند .تر مة وي با عنوان «حکایاتٌ و عِبَر من المثنوی» در
سال  1970در بيروت به نشر رسيد .این تر مه بررخالف تر مرة رواهري ،تعریرب دقيرق
ابيات نيست ،بلاه او گاه به تعدی و بازآفرینی مضمون ابيات مرنروي پرداختره و اقردام بره
تصریح و تفسير معانی ضمنی میكند تا درك آن براي خوانندب زبران دوم سره شرود .در
پيشگفتار این كتاب آمده است« :هرگاه متر م به برگردان مرنروي مریپرداخرت ،حالرت
خاص معنوي بر او يره میشد و با صداي حزنآميز ابيات آن را زمزمه مریكررد ،گرویی

فارغ از زمان و ماان شده است .وي تعریب اشعار مولوي را تنها در این حالت انجام مری-
داد .به همين خاطر ،براي خوانندگان این تر مه ،فضاي عرفانی خاصی مجسرم مریشرود»

(ر.ك؛ هاشمی.)1970 ،

 .4-2نظريۀ ويني و داربلنه در ارزيابي ترجمه
بیگمان ،انگيزب اصلی در ارزیابی تر مه ،تعيين كيفيت آن است ،اما از آنجرا كره كيفيرت
مفهومی نسبی است ،ارزشيابی نيز با تو ه به اهداف آن و بافتی كه در آن انجام مریگيررد
بر معيارهاي نسبی استوار است؛ از همينرو ،در این زمينه الگوهراي نقردي و رویاردهراي
ارزیابی متنوعی مطرح شده است (ر.ك؛ پاالمبو .)1392 ،از مله افرادي كره دسرتهبنردي
نسبتاً امعی از این رویاردها ارائه دادهاند ،زبانشناس آلمانی وليان هراوس 1اسرت .وي
در مقالهاي با عنروان «ارزشريابی كيفری تر مره» ،2تر مره را از منظرر نگررشهراي فارري
گوناگون مورد بررسی قرار داده و آنها را در سره بخرش كلّری ،رویاردهراي ذهرنگررا،
پاسخبنياد و گفتمانمحور ،قرار میدهد و سپس رویارد گفتمانی را در سه محرور نگررش
3

توصيفی ،ساختارشانانه و رویاردهاي زبانشناختی اي داده و به شرح مدل نقشگراي
خود پرداخته است (ر.ك؛ هاوس .)1392 ،رویاردهاي زبرانشرناختی بره تر مره در دهرة

1- House, J.
2- Translation Quality Assessment
3- Functional Approach
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 1950مطرح شد .از مله افرادي كه مدل نظري تر مة خود را با تايه برر مباحرث زبران-
شناسی تبيين ساختند« ،ژان پ وینی» و «ژان داربلنره» هسرتند كره عمرده شرهرت آنهرا بره
سبب نگارش كتابی با عنوان «سربکشناسری تطبيقری فرانسره و انگليسری» 1در سرال 1958
است .الگوي معرفی شده در این اثر فقط بر محور دو زبران فرانسره و انگليسری اسرت ،امرا
تأثيري بر سته در مطالعات تر مه در دیگر زبانها نهاد و كتابهراي مختلفری بره ترأثير از
آن نگاشته شد (ر.ك؛ ماندي .)1394 ،آنها در این كتاب ،الگوي ارزیابی خود را برر سره
اص ر «واژگرران»« ،سرراختار» و «پيررام» ،تبيررين سرراخته و آن را دو بخررش تر مررة مسررتقيم و
غيرمستقيم با زیرمجموعههایی ،معرفی كردند كه ساختار ( )1آن را نشان میدهد (وینری و
داربلنه.)1995 ،
شکل  .1الگوی ارزيابي ترجمه ويني و داربلنه

الگوي پيشنهادي وینری و داربلنره ،همچرون الگروي كتفرورد ( ،)2009طبقرهبنردي
كالسيک تغييرات زبانی در تر مه است .این دو نظریره پررداز برا معرفری دو گرروه از
شيوه هاي تر مه ،رویاردي رخشری (تعردی ) را بره مطالعرات تر مره در ایرن دهره
معرفی كردند .نان كه در ساختار ( )1مالحظه می شود بخش نخست (تر مة مستقيم)
1- Comparative Stylistics of French and English
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بيشتر ناظر بر گونگی برگردان «واژگان» است و بخرش دوم (تر مرة غيرمسرتقيم یرا
ناموازي) بيشتر به سبک و « ساختارهاي نحوي و معنایی» زبان مقصد تو ه دارد؛ با این
توضيح كه روش نخست شبيه به تر مة تحت اللفظی و روش دوم به سان تر مرة آزاد
به شمار میآید (ماندي ) 1394 ،و به نوعی اگر پيام حاص از تر مه در سه مرحلة اول
تر مة مستقيم ،نامفهوم باشد باید به روش تر مة ناموازي (غيرمستقيم) متوس شد تا
معنررایی مناسررب ارائرره شررود (وینرری و داربلنرره .)1995 ،افررز ون بررر ایررن دو بخررش كرره
دربرگيرندب هفت راهبرد است از نگاه این دو زبان شناس ،تر مه در سطح دیگرري برا
عنوان «پيام» مورد ارزیابی قرار می گيرد كه راهبررد عملری برراي بررسری آن « برران
سازي» است.
ناته اي كه حتم ًا باید در ایرن الگرو مردنظر داشرت ایرن اسرت كره اگرر بعرد از تحلير
تر مه ،تر مة مستقيم در متن بسامد بيشتري داشته باشد ،تر مه به زبان مبد نزدیک شده
و متر م الگوي متن مقصد را رها كرده است و برر عارس ایرن مطلرب ،اگرر در تر مره،
معيارهاي تر مة غيرمستقيم (ضمنی) بسامد باالیی داشته باشد در ایرن صرورت تر مره بره
زبان مقصد نزدیکتر شده است.
در مقایسه این دو تانيک مستقيم و غيرمستقيم ،وینره و داربلنره برر روشهراي تر مرة
مستقيم ،مانند تر مة لغوي ،بسيار تأكيد دارند و راهاار آن را تر يح مریدهنرد (وینری و
داربلنه.)1995 ،

 .3بررسي تعري
 .1-3وامگيری

منظوم «شاه و کنيزک» براساس مؤلفههای ويني و داربلنه

1

وامگيري واژگانی یای از راهبردهاي متداول در تر مهها اسرت .از نگراه وینری و داربلنره
این تانيک از سادهترین روشهاي تر مه است كه اغلب از انگيزب نياز سر شرمه یافتره و
ارتباط برون زبانی را پدیدار میسازد و مو بات غناي زبان مریشرود .ایرن فرآینرد زمرانی
روي میدهد كه یک واژه یا اصطالح ،عيناً و بیهيچ تغييري از زبان مبرد بره مرتن تر مره
منتق و با الفباي زبان مقصد نگاشته شود (وینری و داربلنره .)1955 ،در اصرطالح زبرانی از
این پدیده اغلب با عنوان واژگان «دخي » یاد میشرود كره پرس از مردتی ایرن واژگران در
1- Borrowing
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فهرست واژگان فصيح یا عاميانه ذكر میشود (عنانی .)2003 ،1بنابراین ،هنگامی كره زبران
مبد در قالب واژه یا گروه واژگانی ،واقعيتی مادي یا انتزاعی را ارائه میكند كره در زبران
مقصد و ود ندارد ،شمپوشی از آن روشی مناسب در تر مه است كه نتيجه به صرورت
وامگيري در میآید .البته شرط آن است كه اسرتعمال واژب مزبرور در زبران مقصرد تعمريم
یابد (نيازي و قاسمیاص .)1397 ،
بنابراین عناصر قرضی كه در اثر تعام دو زبران روي مریدهرد اغلرب نراظر برر حروزب
واژگان است و نه ساختار ،راكه حوزب دوم ،شاكلة اساسی هرر زبرانی اسرت و بره سرختی
دستخوش تغيير میشود .در دو تر مهاي كه ایرن متر مران از حاایرت «شراه و كنيرزك»
ارائه دادهاند این موضوت صدق میكند .در دول ( )1نمونههرایی از وامواژههراي فارسری
كه از متن داستان ،مستقيم به تر مه عربی راه یافته ،ارائه شده است.
جدول  .1وامواژههای فارسي
مترجمان

واژههای قرضي

جواهری

کنز ،بستان ،شکر ،استاد ،انگبین ،محراب ،تاج ،هلیله ،جالب ،خوان ،درویش ،ابریق ،مسک.

هاشمي

کنز ،کوزه ،محراب ،فردوس ،تاج.

واژه هاي درج شده در دول ( ) 1از مله واژه هایی است كه به دلي تبادل فرهنگی و
ا تماعی دو زبان به شا مستقيم به تر مه راه یافته است .البته این پدیده را نباید در
زمرب ضعف زبان قرض گيرنده پنداشت ،راكه هر ه زبانی با زبانها و فرهنگهراي
دیگر تماس بيشتري داشته باشد ،عناصرر قرضری آن نيرز بيشرتر مری شرود (فرشريدورد،
 .) 1380با مقایسة تعریب منظوم هر دو شاعر نان كه از دول ( ) 1نيز پيدا است باید
گفت كه واهري به علت گرایش به زبان مبد بيش از هاشمی از واژههاي داستان در
تر مه اقتبراس كررده اسرت .ایرن مبرد گرایی مترر م در اقتبراس را بایرد در آشرنایی
نزدیک وي با زبان و فرهنگ فارسی و اقامت طوالنی مدت او در ایرران سرت و رو
كرد؛ از این رو ،گاه تر مة خود را در قالب هاي مرسوم دستوري عربی نيز نمیریزد.
تانيک هاشمی در برگردان این واژه ها ،اغلب مبتنی برر معرادل یرابی یرا شررح معنراي
كلمات است .نمونههایی از واژه هاي دخي در تر مه هاي زیر آمده است:
1- Anani, M.
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نررران و خررروان از آسرررمان شرررد منقطرررع

بعررد از آن زان خرروان نشررد كررس منتفررع

فَخُههههوانُ الجُههههودِ وَالخبهه هزِ انقَیَهه هعْ

مِههنْ سهههماءِ الفَضههلِ واللُّیه ه ِ امتَنَه هعْ

بَعههههدَ ذا مِههههنْ ذا الخُههههوانِ لِألَبَههههد

أَحَهه هدٌ مهههها انتَفَههههع النّعمَههههی فقَههههد
( واهري)1958 ،

در كتاب «واژههاي فارسی عربی شده» آمده است« :خروان» یرا «خُروان» معررب خروان
است كه در اص بره معنراي خروراك و سرور اسرت (شرير .)1386 ،واژب «خروان» در مرتن
حاایت هار بار تارار شده كه واهري در همة این مروارد ،كلمرة دخير را مسرتقيم در
تعریب خود بهكار برده است در حالی كه هاشمی به معادلیابی كلمره پرداختره و در برابرر
آن ،واژب «مائده» را قرار میدهد.
آن خيرررررراالتی كرررررره دام اولياسررررررت

عاررررس مهرویرررران بسررررتان خداسررررت

عکهه هسُ مِههههن أوجِ ِ هه همْ کَههههالقَمَر

شَهههههعَّ بُسهههههتانُ إلههههههِ البَشَهههههر
( واهري)1958 ،

دربارب واژب «بوستان» كه در عربی تخفيف یافته و بره «بسرتان» تبردی شرده اسرت بایرد
گفت كه این كلمه از دو زر «بو» و پسوند «ستان» كه سازندب اسرم ماران فارسری اسرت،
ساخته شده و ساختاري فارسی دارد (ر.ك؛ آذرنوش )1388 ،كه متر م آن را مستقيم بره
تعریب منظوم خود وارد ساخته است.
رفررت در مسررجد سرروي محررراب شررد

سجده گراه از اشرک شره پرر آب شرد

فَههامتَلَی المحههرابُ مِههنْ دَمههعٍ جَههرَی

بِههههِ وَالسُّهههلیانُ مُلقًهههی مههها دَرَی
( واهري)1958 ،

قَصَههدَ المحههرابَ فههی قَلههبٍ حَههزِین

سهههههههاجِدا هللِ رَبِّ العَهههههههالمین
(هاشمی)1970 ،

«محراب» وامواژب دیگري است كه هر دو متر م بره عربری وارد سراختهانرد .ایرن واژه
معرّب «مهرابه» بوده است كه پيرروان مهرر در ایرن ایگراه گررد مریآمدنرد؛ «مهرپرسرتان

 | 248پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی | سال  |10شماره  | 23پاييز و زمستان ()1399

ایگاه پرستش مهر را «مهرآوه» یا «مهرآبه» میگفتند كه از دو واژه «مهر» و «آبه» یا «آوه»
ساخته شده و رزر دوم ایرن واژه بره معنری ایگراه و نروعی طراق گنبردي شرا اسرت»
(كسائی .)1391 ،نمونة دیگر وامگيري ،واژب «درویش» است كه اص سراختار فارسری آن
«درپيش» به معناي لو درخانه بوده است (شير .)1386 ،واهري به اي معرادلگزینری و
برابریابی از این واژه بهره سته ،اما در تعریب هاشمی ،مفهوم این واژه در قالب مله بيان
شده است:
شرره ررو پرريش ميهمرران خررویش رفررت

شررراه برررود ليرررک برررس درویرررش رفرررت

ضَههههیْفَه السُّههههلیانُ لميهههها قَصَههههدا

کَهههانَ سُهههلیاناً وَلکِهههنْ کَهههم غَهههدَا

لَهههههُ دَروِیشههههاً وَعِشههههقاً وَفَههههرح

هَهههههلَلَ بُشهههههراً وَکَفَیيههههههِ فَهههههتَح
( واهري)1958 ،

کَهههههانَ سُهههههلیاناً وَمَهههههنْ قَابَلَهههههه

ذَابَ فَقههههههراً یجتَههههههدِی نائِلَههههههه
(هاشمی)1970 ،

 .2-3گرتهبرداری

1

گرتهبرداي بخش دیگري است كه در الگوي وینی و داربلنره در دو زیرگرروه واژگرانی و
ساختاري سنجيده میشود .این پدیرده در واقرع ،حرد واسرط «ابردات» و «وامگيرري» زبرانی
است و در آن ،ا زاي متشا یک تركيب دا ردا از ا رزاي تركيرب خرار ی تر مره
شده و در كنار یادیگر قرار میگيرد .براي نمونه واژه «شستوشوي مغرزي» عينراً تر مرة
 Brain Washingانگليسی یا «راهآهن» تر مة لفظبرهلفرظ  Chemin de Ferفرانسروي
است (ر.ك؛ نجفی .)1391 ،این دست از واژهها مانند واژههاي قرضری گراه پرس از یرک
برهه زمانی با همان ساختارهاي عاریتی خود در زبان مقصد ا یافته و مرسوم میشروند ترا
ایی كه به بخش داییناپذیر زبران تبردی مریشروند و گراه هرم دسرتخوش تغييرر معنرا
میشوند (وینی و داربلنه .)1955 ،بنابراین ،تفراوت ایرن روش برا الگروي پيشرين در انتقرال

1- Calque
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ساختار زبان مبد است كه تنها در روش گرترهبررداي روي مریدهرد و دومرين راهبررد در
تر مه بهشمار میآید.

با تأمّ در تعریب سرودب «كنيزك و شاه» نزد دو متر م به نظر میرسد مسرأله گرتره-

برداري در تر مة هاشمی نمونهاي ندارد ،اما در تعریب واهري به علت پایبنردي مترر م
به ا زاي سازندب متن و نيز پيرروي از سراختار دسرتور فارسری ،نمونرههرایی از ایرن پدیرده
مالحظه می شود .از مله مواردي كه رواهري در شرعر خرود بره طرور آشراار برر مبنراي
مشخصههاي فارسی تعریب خود را ارائه داده ،برگردان واژب مركب «گدارویان» بره شريوب
گرتهبرداري است:
زان گررررررررردارویان نادیرررررررررده ز آز

آن در رحمرررت برررر ایشررران شرررد فرررراز

مِهههنْ وجهههوهِ السَّهههائلین ذی ومَهههنْ

هِهههیَ لهههمْ تَنظُهههرْ لحِهههرصٍ وَأَفَهههنْ
( واهري)1958 ،

«گدارو» یا «گداروي» به معناي گداصفتی ،گداپيشگی یا گدامنش بودن اسرت (انروري،
 )1386كه متر م آن را با تايه بر تر مرة رزر بره رزر و بره شرالی نادرسرت و ناآشرنا بره
«وجوه السائلین» تر مه كرده است؛ حرال آناره رزر دوم ایرن تركيرب در فارسری ،معنراي
حقيقی نداشته و مفهوم مشابهت را میرساند .این تركيب با گرترهبررداري از شرعر مرنروي بره
تر مة شاعر راه یافته است .در بيت زیر نيز ساختار فارسری قيرد حالرت (پررسپرسران) را بره
زبان عربی انتقال داده است كه گرتهاي مستقيم از فارسی بهشمار میآید:
پُرررسپرسرران مرریكشرريدش تررا بصرردر

گفرررت گنجررری یرررافتم آخرررر بصررربر

فَلَههههههُ قَهههههالَ سُهههههؤاالً بِسُهههههؤالٍ

وَلِصَههههدرِ النَّههههادِی عِهههزّاً وَجَلَههههال
(همان)13 :

نان كه مالحظه میشود در نمونههاي براال از تر مرة رواهري ،سراختار دسرتوري و
مشخصههاي واژگانی زبان مقصد نادیده گرفتره شرده و تركيربهراي ناآشرنا پدیرد آمرده
است .البته از نگاه وینی و داربلنه هر دو روش قرضگيري و گرترهبررداري برا گرذر زمران
اغلب در زبان مقصد ادغام شده و به بخشی از عناصر مرسوم آن تبدی میشرود .گراه هرم

 | 250پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی | سال  |10شماره  | 23پاييز و زمستان ()1399

هر دو پدیده با تغييرات معنایی در زبان مقصد روبهرو میشود كه مریتوانرد آن را بره واژه
هاي همریشه كاذب بدل سازد (ماندي.)1394 ،

 .3-3ترجمۀ لغوی

1

بخش دیگري كه در الگوي مستقيم وینی و داربلنه مطرح اسرت ،تر مرة لغروي اسرت .در
این روش ا زاي متن اصلی به لحا نحوي و معنایی عيناً در مرتن مقصرد برازآفرینی مری-
شود .در این بخش كار با تر مة «واژهبهواژه» آغاز میشرود؛ هرر نرد بنرا بره مقتضريات و
ساخت تركيبی زبان مقصد ،نروعی تعرادل صروري ميران ا رزار دیرده مریشرود (نيرازي و
قاسمیاص  .)1397 ،به اعتقاد وینری و داربلنره ایرنگونره از تر مره از برتررین شريوههراي
تر مه است و تا زمانی كه نتيجهاي رضایتبخش به همرراه داشرته باشرد ،مریتوانرد مرورد
استفاده قرار گيرد؛ اما آنگاه كه شيوب لغوي به پيامی بیمعنا یا نامتناسب از نظرر سراختاري
منجر شود ،پرهيز از آن ضروري است (وینی و داربلنه .)1955 ،نيومارك )2011( ۲نيرز برا
تأیيد این دیدگاه معتقد است «هميشه تا ایی كه ممان است و به شرط حفظ ترأثير برابرر
باید به صورت تحتاللفظی تر مه كرد» (پاالمبو )1390 ،۳ایرن مسرأله بره طرور خراص در
زمينة تر مة صنایع بالغی دیده مری شرود و برا و رود گذشرت نرد دهره از تر مرههراي
مرنوي ،كماكان تر مة تحتاللفظی از پرطرفدارترین روش در ميان متر مان بروده اسرت
(حسينزاده.)1392 ،
این مؤلفه در مقایسه با دو مرحلة نخست كه بر تر مة واژهها و اصطالحات اختصراص
داشت ،بيشتر ناظر بر تر مة مالت است .با بررسی این موضوت در تر مة داستان «شاه و
كنيزك» باید گفت كه به طور كلّی تمای به رعایرت اسرلوب فارسری و تر مرة كلمره بره
كلمه در برگردان هر دو متر م دیده مری شرود ،امرا ایرن ميرزان در تر مرة هاشرمی بسريار
اندك است .در تر مة واهري ،و ود پرر بسرامد ملرههراي اسرميه برر مبنراي مرالت
فارسی و تو ه به زبان مبد در معادلیابی ،گویاي فراوانی این راهبررد در تر مره اوسرت.
برراي نمونره در معرادلیرابی افعرال مركبری رون «آه كشريدن»« ،پررده برداشرتن»« ،دسرت
گشودن» و مانند آن با تفايک ا زا براي هر زئی ،هویتی مستق قائ شده و به صرورت
1- Literal Translation
2- Newmark, P.
3-Palumbo, G.
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مجزا اقدام به تر مه میكند؛ این در حالی است كه هاشرمی اغلرب فعر بسريطی در برابرر
این افعال برمیگزیند:
دسررررت بگشرررراد و كنررررارانش گرفررررت

همچررو عشررق انرردر دل و ررانش گرفررت

فَههههتَحَ کَفَّیهههههِ وَالجَنبَهههههینِ ضَههههمي

مِنهههههُ زَالَ مَهههها بِهههههِ هَههههمٌّ وَغَههههمي
( واهري)1958 ،

حَضَههههنَ الوافِههههدَ مَل ُوفههههاً کَمهههها

یحضُهههنُ القلهههبَ ال َهههوَی مُضهههیَرما
(هاشمی)1970 ،

افزون بر این مسأله ،نوت ينش اعضاي ثانویة مله ،ون قيدهاي حالت ،زمان ،ماان
و ...در تر مة واهري به شا قاب مالحظهاي بر اساس آرایرش واژگران ابيرات فارسری
صورت پذیرفته است ،حال آناه فراوانی این مسأله در تر مة هاشمی به این ميزان نيسرت.
براي نمونه در بيت زیر تقدیم مفعول در تر مة واهري دقيقاً براساس نظم فارسی است:
دسرررت و پيشرررانيش بوسررريدن گرفرررت

وز مقررررررام و راه پرسرررررريدن گرفررررررت

یَهههههدَهُ قَبَّهههههلَ والوَجههههههَ سَهههههأل

حَالَههههه والسيههههفرَ کَیهههه َ وصههههل
( واهري)1958 ،

قَبيههههلَ األنمُههههلَ والوجهههههَ الکههههریم

سهههائالً عَهههن سهههیرةِ الضَّهههی ِ العَظِهههیم
(هاشمی)1970 ،

در بيت زیر تأخير فع «یصير» و تقدیم خبر آن «الافر» دقيقاً بر اساس آرایش واژگران
فارسی بوده است:
بررررردگمانی كرررررردن و حررررررصآوري

كفررررر باشررررد نررررزد خرررروان مهتررررري

إنّ سهههوءَ الظّهههنِ والحهههرصَ الکَبِیهههر

مِهههن خُهههوانِ السَّهههیدِ الکفهههرَ یَصهههیر
( واهري)1958 ،
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به علت همين مبد گرایی و اهتمام به تانيک برگردان تحت اللفظی ،پدیردب خرروج از
هنجارهاي زبانی در تر مة واهري نسبت به هاشمی ،بيشتر مالحظه میشود .برراي نمونره
در بيت زیر با تايه بر بيت فارسی ،مفضولمنه را بر اسم تفضي مقدم میدارد تا نظرم بيرت
فارسی مراعات شود:
من غم تاو مایخاورم تاو غام مخاور

باار تااو ماان مشاافقتاارم از صااد پاادر

أَنَههههههها مِههههههنْ مائههههههةِ أمٍ و أبِ

أَشْه هفَ َ قلبهههاً عَلیهههکَ لهههی احْسِهههبی
(همان)42 :

از این هت باید گفت كه تفاوت تعریب واهري و هاشمی براساس الگروي وینری و
داربلنه ،گرایش بيشتر واهري بره روش مسرتقيم اسرت .همچنرانكره از ميران راهبردهراي
سهگانة این روش هم ،تر مة لغوي فراوانی قاب مالحظهاي در تر مه او دارد .هر ند هرر
دو متر م به استراتژي تر مة ناموازي و غير مستقيم نيرز روي آورده انرد كره در ادامره بره
آنها پرداخته شده است.

 .4-3جابهجايي

۱

در الگرروي نقرردي وینرری و درابلنرره ،سرره مؤلفررة تر مررة مسررتقيم كرره برره آنهررا اشرراره شررد،
پاسخگوي ارزیابی كام تر مه نيسرت .از ایرن هرت ،تر مره در سرطح براالتري؛ یعنری
مؤلفههاي تر مة غيرمستقيم مورد بررسی قرار میگيررد .نخسرتين الگرو در ایرن بخرش از
ارزیابی ،فرآیند « ابه ایی» یا «تغيير صورت» است كه بره معنراي «تغييرر مقولرة دسرتوري
عناصر متن مبد در مرتن مقصرد اسرت» (پراالمبو .)1390 ،وینری و داربلنره ایرن تانيرک را
«متداولترین تغيير ساختی انجامگرفته توسط متر مان در نظر میگيرند» (وینی و داربلنره،
 .)1955این تغيير در صورت كالم به اقتضاي تفاوت دستگاه ساختاري دو زبان شا می-
گيرد و ایگاه كنشگران مله را تغيير میدهرد و هرر متر مری نراگزیر از ایرن تانيرک
است .دگرگونیهایی ون تبدی ساختارهاي فعلی به اسم و برعاس ،تغيير عناصر قيدي،
تبدی فع هاي معلوم به مجهول و برعاس ،تبدی اسرمهراي مفررد بره مرع و ماننرد آن،
همگی در زمرب این فرآیند قرار میگيرد كه متناسب برا شرباة روابرط دسرتور زبرانی روي
1- Transposition
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میدهد .گفتنی است محمد عنانی با تايه بر نظریة وینی و داربلنه ،ایرن مجموعره تغييررات
در تر مه به عربی را با عنوان «اإلبدال الصرفی» یاد كرده و آنها را به دو بخش «الزامی» و
«اختياري» تقسيم میكند (عنانی.)2003 ،
در بررسی تر مههاي این دو مترر م ،نمونرههراي متعرددي از ایرن مقولره را مریتروان
مالحظه كرد كه اغلب به صورت الزامی و به علت ناسازگاري سراختاري و نيرز تنگناهراي
برگردان منظوم روي داده است.

 .1-4-3تبديل فعل به اسم
یای از اقسام تغييرات ساختی در تعریرب هرر دو مترر م ،تبردی فعر بره مصردر ،اسرم و
برعاس است .این بخش از تغييرات در تعریرب هرر دو مترر م مالحظره مریشرود؛ برراي
نمونه در تعریب واهري:
برررررود انررررردر منظرررررره شررررره منتظرررررر

ترررررا ببينرررررد آنچررررره بنمودنرررررد سرررررر

وَقَه ه َ السُّهههلیانُ فهههی البَهههابِ انتَظَهههر

کَشَهههفهُ السِّهههرَّ وَمههها فِیههههِ افتَکَهههر
( واهري)1958 ،

زر گرفررت آن مررد شررد و مشررغول كررار

برررریخبررررر از حالررررت ایررررن كررررارزار

أَخَهههیَ التِّبهههرَ الفَتَهههی فِیههههِ اشهههتَغَل

مَهها دَرَی الحههربَ وَمهها مِن هها اشههتَعَل
(همان)48 :

نانكه در تعریب دو كلمة «منتظر» و «بریخبرر» مالحظره مریشرود ،مترر م آن را در
قالب فعلی بيان كرده است .در بيت زیر هم واژب «نامرد» بره سراختار «لهیس الرجهل» تغييرر
صورت داده است:
هررر كرره برریبرراكی كنررد در راه دوسررت

رهرررزن مرررردان شرررد و نرررامرد اوسرررت

هُه هوَ لَهههیسَ الرَّجه هلَ له هصُّ الیّرِیه ه

لِلرّجهههههالِ وَلَههههههُ الهههههیَّمُ یَلِیههههه
(همان)25 :
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این گزینش لفظمدارانه ،معناي درستی از مفهوم مجازي «نامرد» در تر مه ارائره نرداده و
شمّه دستوري فارسی را در انتقال معناي نفی پيشوند «نا» با خود به همراه دارد؛ به همرين دلير
از نگاه وینی و درابلنه گاه «تر مة تحتاللفظی یا حتی ابه ا شده منتو بره گفتره دسرتوري
صحيحی مری شرود[ ،امرا] آن تر مره در زبران مقصرد نامناسرب غيرمصرطلح و حتری ناشريانه
محسوب میشود» (ماندي )1394 ،كه این مسأله به روشنی در تر مة باال هویدا است .ابيرات
زیر ،نمونة دیگري از این موضوت است:
تر مررانی هررر رره مررا را در دل اسررت

دسررتگيري هررر كرره پررایش در گلسررت

کُهههلُّ مهههها فههههی سِهههرِّنا أظ َرَتههههُ

کُهههلّ مههها أشهههقَی بِنههها أسهههعَدتَه
(همان)33 :

در بيت زیر از تعریب هاشمی به اي قيد حالت «پرس پرسران» ،معنراي ضرمنی آن را
با ذكر پرسشهایی بيان ساخته است كه نشان از تغيير ساختار دستوري مله میدهد:
پرررسپرسرران مرریكشرريدش تررا بصرردر

گفررررت گنجرررری یررررافتم آخررررر بصرررربر

أیهههنَ کُنهههتم کَیههه َ جِئهههتُم ه ُنههها

أنههتَ مَههنْ أنههتَ؟ أنا...قُههل مَههن أنهها
(همان)27 :

یا طبقه و نقش دستوري قيد پرسشی «كو» در بيت فارسی در تعریب با دو سراختارهاي
فعلی «طَلَبُوا» و «رَامُوا» ابه ا شده است:
در ميرررران قرررروم موسرررری نررررد كررررس

بررریادب گفتنرررد كرررو سرررير و عررردس

طَلَبُههههوا فُومههههاً وَرامُههههوا عَدَسهههها

تَرَکُههههوا النُّههههورَ وَأمُّههههوا الغَلَسهههها
(همان)27 :

 .2-4-3تبديل فعل به اسم
فراوانی تبدی فع به اسم برخالف مورد پيشين در دو تر مه ،نادر و محدود بره نظرر مری
آید؛ یعنی هر دو متر م به حفظ ساختار فعلی مقيد بودهاند و این ناته را میتوان ناشری از
محوریت فع در زبان عربی دانست ،راكره سرليقه و ذوق فطرري عرربزبران اهتمرام بره
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حدث در گفتارها و تو ه به این بخش از مله اسرت (مخزومری .)1986 ،برا ایرن و رود،
مرالهایی از این ابه ایی در دو تر مه مالحظه شد كه مرالهاي زیر از آن مله است:
گفررررت فرمرررران ترررررا فرمرررران كررررنم

هررر رره گررویی همچنرران كررن آن كررنم

قَههههالَ :مُرنِههههی سَههههتَرانِی طَائِعهههها

وَألَقوالِهههه هکِ عَقلِههههههی خَاضِههههههعا
(هاشمی)1970 ،

آنكرررره كشتسررررتم پرررری مررررا دون مررررن

مررریندانرررد كررره نخسررربد خرررون مرررن

قَهههاتِلی عِشهههقاً بمهههن عَنّهههی سَهههفَل

لَهههیسَ یَهههدِری الهههدَّمُ مِنّهههی ال یُیهههل
( واهري)1958 ،

 .3-4-3تغيير فاعل جمله
تغيير فاع مله یای دیگر از بخشهاي راهبرد « ابه ایی» است كره هاشرمی بررخالف
واهري به كرات از آن بهره میبرد و تنهرا مفهروم و معنراي كلری مرالت را در تر مره
خود بيان میدارد؛ براي نمونه:
از خررررررردا رررررررویيم توفيرررررررق ادب

بررریادب محرررروم شرررد از لطررررف رب

یَسهههههألُ العَقهههههلُ مِهههههنْ اهللِ األدَب

فَ ههههوَ لِلخَیههههرِ وَللفَههههیضِ سَههههبَب
(هاشمی)1970 ،

یا در تعریب بخش پایانی این حاایت ،فاعر «لرزیردن» در تعریرب هاشرمی برا كلمره
«رحمن» ایگزین شده است:
مرررری بلرررررزد عرررررش از مرررردح شررررقی

برررردگمان گررررردي زمرررردحش متقرررری

یَغضِههبُ الههرّحمنُ مِههنْ مَههدحِ الشَّههقِی

وَیُسِههههیءُ الظّههههنَّ فِیهههههِ المُتَّقِههههی
(همان)69 :

این تبدی ها و ابه اییها كه در تعریب هاشمی مالحظه میشود ،اغلب به علت نروت
گزینش قالب معنایی است كه متر م انتخاب كرده و سعی دارد محتواي قصره را در زبران
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مقصد بازنمایی كند؛ از همين رو ،به اقتضاي قواعد دستوري زبان عربی ،سراختارهاي مرتن
مبد را در هم شاسته و متناسب با آن ،ابه اییهاي دستوري را انجام میدهد.

 .4-4-3جابهجايي ساختاری
مقصود از ابه ایی ساختاري در این بخش ،تغيير در ساختارهاي قيدي ،عناصر دسرتوري
و نوت مالت در تر مه است كه متر م به ضرورت یا اختيرار بره آن گررایش مرییابرد.
تبدی برخی از واژههاي مركب ،صفتهاي فاعلی یا مفعولی در متن حاایت به ملههاي
برساخته از موصول و صله از مله ابه اییهاي بر ستة ساختاري اسرت كره در تر مرة
این داستان دیده میشود .براي نمونره ،در بيرت زیرر اسرم مركرب «مراهروي» كره تركيرب
اضافی مقلوب است به شا مله صله تر مه شده است:
آه سرررررردي بركشررررريد آن مررررراهروي

آب از شررمش روان شررد همچررو رروي

وَجَههرَی مِههنْ عَههینِ مَههنْ بَههاهَی القَمَههر

وَج ُ َههههها المهههههاءُ کَنَ ههههرٍ بِهههههاألَیَر
( واهري)1958 ،

و در بيت زیر:
زانکااه عشااق مردگااان پاینااده نیساات

زانکااه ماارده سااوی مااا آینااده نیساات

ال یَعُهههودُ نحوَنههها مَهههن قَهههد فَنَهههی

عَیشُههه ههُ فَهههههانٍ حَلِیههه ه ٌ لِلعنههههها
(هاشمی)1970 ،

متر م به اي معادلیرابی صرفت مفعرولی «مررده» بره ملرة صرله روي آورده اسرت.
همچنين در بيت زیر:
بررریادب تنهرررا نررره خرررود را داشرررت برررد

بلارررره آتررررش بررررر همرررره آفرررراق زد

مَهههنْ تَنهههاءَی عَنههههُ لِلشَّهههرِّ اقتَهههرَب

ذَاک بُرکههههانٌ بِهههههِ الجههههوُّ التَ َههههب
(همان)27 :
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همانطور كه مالحظه میشود هاشمی در تعریب بيت براال بره راي صرفت مشرتق «بری
ادب» ،ملة موصول «من تناءی عنه» را آورده و بره راي ملرة «نره خرود را داشرت برد»
ضمن تغيير ساختار مله« ،للشرّ اقترب» را ایگزین كرده است .ضمن آناه تركيب نفری
و استرناي مو ود در بيت را به ساختاري مربت تبدی كرده تا تر مهاي روان ارائه كند .از
نظر وینی و داربلنه ،عبارات ابه ا شده از نظر مفهوم ،یاسان است ،اما داراي ارزشهاي
لزوماً برابري نيستند (وینری و داربلنره .)1955 ،ایرن ابره رایی ،گراه از ایرن رو اسرت كره
ساختار مشابهی در زبان مقصد و ود نداشته باشد و متر م برراي احترراز از ارائره عبرارتی
ناملموس ،ناگزیر از آن است؛ ضمن آناه قيد و بندهاي عروضری در تر مرههراي منظروم
مورد بررسی ،گرایش به این راهبرد را پر رنگتر ساخته است .در مجموت با مقایسره ایرن
دو تر مرره برره نظررر مرریرسررد مقولررة « ابرره ررایی» در تعریررب هاشررمی ،نمررود بر سررته و
پربسامدتري دارد ،راكه وي در ار وب الفا و ساختار متن مبرد توقرف نمریكنرد و
عناصر دستوري را طبق زبان مقصد به نظم درمیآورد .از این هت تر مة وي در مقایسه
با تر مة واهري به دلي نزدیک شدن به زبان عربی براي خواننده عرربزبران روانترر و
طبيعیتر لوه میكند.

 .5-3دگرگونسازی

1

وینی و داربلنه تعردی (مدوالسريون) را « تغييرر صرورت پيرام در نتيجرة تغييرر زاویرة دیرد»
تعریف كردهاند (وینی و داربلنه .)1955 ،از نگراه ایرن دو زبرانشرناس ،ایرن روش سرنگ
محای مناسب برراي تعيرين مترر م خروب اسرت (مانردي .)1394 ،اسراس ایرن روش در
تر مه از تفاوت نظام زبانی و گفتمانی زبانهرا شرا مریگيررد؛ رونردي كره حاصر آن
برقراري تعادل ميان متن مبد و مقصد اسرت .ميرزان تعردی را نروت مرتن و هردف تر مره
تعيين میكند .تفاوتهاي فرهنگی دو زبان و فاصلة زمانی نوشرتن اثرر و تر مرة آن نيرز از
عوام مهم در تعيين ميرزان تعردی برهشرمار مریرونرد (صرحرایینرژاد .)1389 ،در واقرع،
تعدی  ،تغيير در شا پيام متن اصلی به سبب تغيير در زاویة دید و به دو زیر گروه آزاد یا
اختياري و ثابت و ا باري تقسريم مری شرود .ایرن دو زیرر گرروه هرم طيرف گسرتردهاي از
پدیدهها را دربر میگيرد كه در دول ( )2نشان داده شده است.
1- Modulation
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جدول  .2تعديل در نظريۀ ويني و دابلنه
اقسام تعديل
 .1ترجمه مفهوم انتزاعی به عینی و برعکس

 .5تبدیل معلوم به مجهو

 .2ترجمه مفهوم خاص به عام و برعکس

 .6تغییر نماد

 .3ترجمه کل به جزء و برعکس

 .7منفیسازی متضاد

 .4وارونه سازی عبارت

 .8کاستی و فزونی در ترجمه

 .1-5-3تبديل تصاوير انتزاعي به توصيف عيني
یای از نمونههاي تعدی و دگرگونسازي تبدی «تصاویر انتزاعی» به «توصريفات عينری و
ملموس» یا برعاس است كه مررال آن را در تعریرب هاشرمی شراهدیم .مترر م در بخرش
«دیدار حايم از بيمار» با تايه بر تصاویر محسوس برآمده از صرنعت تشربيه بره توصريف و
بازآفرینی «قصة رنجور و رنجوري» میپردازد و این تعدی را تنها در برابرر عبرارت كوتراه
«قصة رنجور و رنجوري» قرار میدهد:
قصرررره رنجررررور و رنجرررروري بخوانررررد

بعرررد از آن در پررريش رنجرررورش نشررراند

وَههههوَ یحکِهههی قِصيهههةَ الصيهههیدِ لَههههُ

کَیههه َ سَههه مُ اللّحهههظِ قَهههد جَندَلَههههُ

کیهه َ صَههادَ الظّبههی صَههیيادَ الظّبهههاء؟

کَی ه َ وَه هوَ الههیِّئبُ أمسَههی وَه هوَ شَههاء

کیههه َ حَهههازَ الظّبهههی بِالمهههالِ وَمههها

حَههههازَهُ إذ فَههههرَّ عَنهههههُ سَههههقما؟
(هاشمی)1970 ،

این نوت تعدی در تر مة واهري به علت تايرة مترر م برر مرتن داسرتان و عردم
خروج از ار وب بيانی مولوي یافت نشد .واهري این بيت را به شا ذی تر مه
كرده است:
قِصيههههةَ العِلّههههةِ قَههههالَ والعَلِیههههل

لَههههُ أنبهههاهُ عَهههن الخیهههبِ الجَلیهههل

بَعهه هدَ ذا أجلَسَهه ههُ عِنهه هدَ العَلیههههل

فهههی األمهههامِ یَسهههئَلُ الهههرّأیَ النَّبِیهههل
( واهري)1958 ،
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 .2-5-3کاستي و فزوني در ترجمه
كاهش و افزایش در تر مه بخش دیگرري از الگروي تعردی اسرت .واحردهاي واژگرانی
كو ک به دلي عدول از ساختار نحوي مالت ،هنگام تر مه از زبرانی بره زبران دیگرر،
گستردهتر میشوند .این كلمهافزایی «اغلب به دلي بسط نحوي است» (ماندي )1397 ،كره
در هر دو تر مه ،فراوانری قابر مالحظرهاي دارد .در اینجرا مریتروان افرزودههرایی را كره

متر م در طول روایت داستان اختيار كرده و به واسرطة آن معرانی ضرمنی را روشرن مری-
سازد ،زر این بخش برشمرد .براي مرال ،هاشمی در تر مرة ابيرات نخسرتين برراي پيونرد
ا زاي داستان و نمایش سير طبيعی صحنههاي داستان ،بيتی را اضرافه مریكنرد ترا شرااف
حاص از تر مه براي خواننده محسوس نباشد:
لُعبَهههةُ األقهههدارِ فهههی دُنیههها البَشَهههر

لههم تَههزلْ تجههرِی عَلَههی م فههی الصُّههوَر
(همان)15 :

یا همين متر م در بيت زیر به مدد دو استعاره «ظبیة» و «تصیاد» زیبایی كنيرزك را بره
تصویر میكشد كه البته این مفهوم در بيت فارسی مو ود نيست:
یرررک كنيرررزك دیرررد شررره در شررراهراه

شرررد غرررالم آن كنيرررزك ررران شررراه

إِذْ رأتْ عَینههههاهُ فههههی ذَاک المجههههالْ

ظبیههههةً تصههههیادُ آسههههادَ الرِّجههههالْ
(همان)2 :

آوردن معادل هاي متنوت براي یک كلمه به صورت عطرف یرا نعرت و اضرافه نيرز از
عوام توسعة نحوي است كه در تعریب واهري از بسامد باالیی برخوردار اسرت و بره
صررورت تانيررک غالررب در تر مررة وي مالحظرره مرریشررود .ایررن افررزودههررا اغلررب از
محدودیت هاي تر مة منظوم ناشی شده است .در تر مة هاشرمی نيرز كاسرتی و فزونری
در تر مه به علت بازگویی داستان بسيار روي داده و متر م التزامی به حركت در مسير
ساختار فارسی داستان نداشته است؛ از همرينرو ،گراه تشربيهات و یرا تعرابير مجرازي در
تر مه او مالحظه نمیشود.
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 .3-5-3ترجمۀ جزء به کل و برعکس
مقصود از تر مة زر به ك یا عاس آن در نظر گرفتن معناي مجازي واژه اسرت كره از
مله رویاردهاي راهبرد تعدی بهشمار میآید .نمونههایی از این مسأله در تعریب هرر دو
متر م مالحظه میشود كه در دول ( )3آمده است.
جدول  .3تعديل در معادلگزيني
واژههای فارسی

جواهری

هاشمی

دست

ید

أنمل

پیشانی

وجه

وجه

ابر

أمیار

غی

چمن

روض

روض

سرکنگبین

الخل واالنگبین

سالب الصفراء

هلیله

اهلیلج

ممد القوی

بیباکی و گستاخی

سوء األدب

سوء أفعال البشر

روغن بادام

دهن اللوز

باع الب جة

آب

السحاب

الزالل

خوبان

حِسان

عزیزاً قد غال

برخی از این نمونهها را در ابيات زیر مالحظه میكنيم:
هررر رره بررر تررو آیررد از ظلمررات و غررم

آن ز برریبرراكی و گسررتاخی اسررت هررم

کُه هلُّ مههها تَلقهههاهُ مِهههن شِهههینٍ وَشَه هرّ

صهههادرٌ مِهههن سهههوءِ أفعهههالِ البشهههر
(هاشمی)1970 ،

در این بيت ،شاعر بجاي دو صفت زشت خاص ،نرام كلری زشرتكراري را رایگزین
كرده است.
شررراد بررراش و ایمرررن شرررو كررره مرررن

آن كررنم بررا تررو كرره برراران بررا مررن

مَعَهههک أعمَهههلُ مِثهههلَ مههها المَیَهههر

عَمهههلَ بِهههالرَّوضِ لُیفهههاً وَالزَّهَهههر
(همان)29 :
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براي نمونه در تر مه «سرركنگبين» و «هليلره» بره راي معرادلگزینری برا شررح همرراه
شده است:
عاقبررررت سررررركنگبين صررررفرا فررررزود

روغررررن بررررادام خشررررای مررررینمررررود

بِالقضههههاءِ الخَهه هلُّ ل هههها وَاألَنگَبههههینْ

ضهههاعَ َ الصَّهههفراءَ أربَهههی بِهههاألنِینْ
( واهري)1958 ،

سههههالِبُ الصَّههههفراءِ أمسَههههی مُوجِبهه هاً

باعِهههه ُ البَ جَههههةِ أَمسَههههی مُکرِبههههاً
(هاشمی)1970 ،

ثعالبی در «فقهه اللغهة» «سرانجبين» را كره معررب كلمرة «سرركنگبين» اسرت در زمررب
كلمات دخي فارسی در عربی برمیشمارد (ثعالبی )2000 ،و هر دو مترر م ایرن كلمره را
به شا توضيحی بيان داشتهاند .در تر مة واهري به اي معادلگزینری ،ا رزاي كلمره
مجزا بيان شده و كلمة «انگبين» در شرا فارسری خرود وارد تر مره شرده اسرت؛ برا ایرن
تفاوت كه هاشمی مفهوم كلمه را تغيير می دهرد و بره راي تعریرب كلمره بره اثربخشری و
درمان آن اشاره میكند .یا در تر مة كلمة «هليله» كه بره عنروان قرابی برهكرار مریرود و
ميوه بيضوي شا به اندازه یک سنجد ریز بوده ...و خاص نواحی حاره رون هندوسرتان
است (انوري )1386 ،در شعر هاشمی به اي آوردن معادل عربی آن در قالب ملة صرله
توضيح داده شده است.
از هليلررره قررربی شرررد اطرررالق رفرررت

آب آتررش را مرردد شررد همچررو نفررت

والّههههیِی کَههههانَ مُمِههههدياً لِلقُههههوَی

نَههههزَفَ القُههههويةَ فَههههاِزدَادَ الجَههههوَی
(هاشمی)1970 ،

 .4-5-3تغيير نماد
استفاده از نمادها یای از ویژگیهاي زبان عرفانی است كه موالنا در بيان اغراض خرود از
آن به وفور بهره گرفته است .از نظر بيانی در نماد ،برخالف استعاره ،قرینهاي برراي ظهرور
معناي حقيقی و ود ندارد .یای از گونههراي تعردی تر مرهاي از نگراه وینری و داربلنره،
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تغيير این پدیدب ادبی اسرت كره نمونرة آن در تر مرة هاشرمی در برگرردان ایرن بخرش از
حاایت «شاه و كنيزك» دیده میشود:
آرزو مررریخرررواه ليرررک انررردازه خرررواه

برنتابررررد كرررروه را یررررک بررررر) كرررراه

لِههههیَکُنْ وِفهههه َ مَسههههاعِیک األَمَههههل

فَبِسَهههعی النَّمهههلِ ال یَهههأتی الجَبَهههل
(هاشمی)1970 ،

كلمة «كاه» نمادي از كو ای و بیارزشی است كه هاشمی كلمة «نمر » را رایگزین
داشته است؛ حال آناه واهري معادل این كلمه؛ یعنی «تبن» را ذكر كرده است:
وَرَقٌ فَههههردٌ مِههههن التِّههههبنِ الجَبَههههل

یَقله هعُ اقنَهههع وَاته هرُکن طُهههولَ األَمَهههل
( واهري)1958 ،

 .6-3تعادل

1

راهبرد دیگر از الگوهاي تر مرة غيرمسرتقيم نظریرة وینری و داربلنره ،تعرادل اسرت كره در
تر مة ضربالمر ها و اصطالحات بسيار راهگشا است .از نظرر آنهرا ،اصرطالح «تعرادل»
براي اشاره به مواردي بهكار میرود كه زبانها یک موقعيت یاسان را با ابزار ساختاري یا
سبای مختلف توصيف میكنند (ماندي .)1394 ،در این روش به اي تر مة یک ملره
یا عبارت ،معادل آن در زبان مقصد بيان میشود ،راكه برخی از عبارتهرا برا اسرتفاده از
روش تحتاللفظی یا گرته برداري ،قاب تر مه نيست؛ بنابراین ،باید معادل آن را در زبران
دیگر ستو و كرد (وینی و داربلنه .)1955 ،در این مثا :
رنجاااش از ساااودا و از صااافرا نباااود

باااوی هااار هیااازم پدیاااد آیاااد ز دود

لهههم تَهههکُ الصيهههفرَا یَومهههاً مَنشَهههأه

ال وال السَّهههههوداءُ کانَهههههتْ مبهههههدأهُ

تُعههرَفُ األحیههابُ مِههنْ ریههحِ الههدُّخانْ

وَاعههتاللُ القلْههبِ فههی الیَّههرفِ یُبههانْ
(همان)76 :

1- Equivalence
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در بيت زیر هم هاشمی در برگردان مصرت دوم به معادلیابی عبارت پرداخته است:
بهرررر آن اسرررت امتحررران نيرررک و برررد

ترررررا بررررررآرد كررررروره از نقرررررره زبرررررد

إنّ لِلخَیهههههرِ ولِلشَهههههرِّ اِمتَحهههههان

یَکشِههه ُ الحهههرَّ مِهههن العَبهههدِ المُ هههان
(هاشمی)1970 ،

از مله ابياتی كه در این داستان در قالرب ضرربالمرر برراي بيران عردم تحقرق همرة
مرادهاي انسان در این دنيا بهكار رفته ،بيت زیر است كره در ادامرة آن تر مرة رواهري و
هاشمی آمده است:
آن یارری خررر داشررت و پرراالنش نبررود

یافررت پرراالن ،گررر) خررر را در ربررود

وَجَهههدَ هَهههیا حمهههاراً مَههها وَجَهههدْ

لَهه ههُ مِهه هنْ بَرْذَعَهه هةِ القَصْهه هدِ فَقَههههد

وَمُهههههیْ البَرذَعهههههةِ قَهههههدْ وَجَهههههدَا

قَیَّههههعَ الههههیِّئبُ الحمههههارَ قَههههدَدا
( واهري)1958 ،

و تر مه این بيت در شعر هاشمی به شا زیر آمده است:
رُبَّ حهههافٍ لهههم یجِهههدْ مَههها یَنعلُههههْ

وحِمهههارٍ لهههم یجِهههدْ مَهههنْ یحملُههههْ
(هاشمی)1970 ،

نانكه مالحظه می شود در تر مة لفظ گرایانة واهري ،تو ه به زبان مبد بروده
است و نه مقصد؛ ا ز این هت معنا و الفا این مَرَ دقيقاً مطابق با بيت فارسری آورده
شده است و این ناته در دیگر گونه هراي بيرانی ،رون اسرتعاره و كنایره نيرز مالحظره
می شود كه شاعر تر مة تحت اللفظی را به انتخاب معادل همسو تر يح داده است .در
حررالی كرره هاشررمی روش « ررایگزینی» مَرَر را برگ زیررده و بررا آوردن معررادل مرر برره
عربی ،عبارت كاربردي و مأنوس را ترر يح داده و در مصررت دوم نيرز بره بسرط مرر
پرداخته است.
نمونههاي دیگري كه در راستاي تعادل در این دو تر مه دیده میشود:

 | 264پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبيّات عربی | سال  |10شماره  | 23پاييز و زمستان ()1399

شرررراه بررررود شرررراه بررررس آگرررراه بررررود

خرررررراص بررررررود خاصرررررره اهلل بررررررود

مَلِکهههاً کَهههانَ بَعِیهههداً فهههی النَّظَهههر

وَقَرِیهه هبَ القَلهه هبِ مِههههن رَبِّ البَشَههههر
(همان)69 :

و معادلیابی «خونبها»:
اسررب تررازي برنشسررت دلشرراد تاخررت

خونبهررراي خرررویش را خلعرررت شرررناخت

فَرِحههههاً ظَ ههههرَ الجَههههوادِ رَکِبهههها

وَإلهههههی حَتفِههههههِ عهههههدوا ذهبههههها

دیهههةً مِهههن دَمِههههِ تِلهههکَ الخلهههع

عَههههدَّ فههههی مَوتِهههههِ هَههههامَ ولههههع
( واهري)1958 ،

 .7-3همانندسازی

1

هفتمين راهبرد پيشنهادي وینی و داربلنه« ،همانندسازي» است كه در معرادلیرابی واژگرانی
یا واحدهاي بزر)ترر از آن روي مریدهرد .از نگراه ایرن دو زبرانشرناس ایرن زیرگرروه،
افراطیترین روش تر مه است .روندي كه توسط آن یک مفهوم ویژه برا دیردگاه خراص
زبان مقصد هماهنگ میشود .در نين مواردي متر مان مجبورند معادلی مشرابه را برراي
بيان مقصود بهكارگيرند .به عبارت دیگر« ،یک پيام كره در موقعيرت مشرابه دیگرري بيران
میشود كه در ارتباط با اصطالحات یا نهادهاي فرهنگی باشرد» (وینری و داربلنره.)1955 ،
این روش در واقع نوعی معادلسازي فرهنگی است ،زیررا در برابرر واژب فرهنگری معرادلی
قرار میدهيم كه در موقعيت مشابه در زبان مقصد بهكار میرود.
به اعتقاد غالب صاحبنظران این بخش «هنگامی كه یک نماد ،ضرربالمرر یرا كنایره
در هر دو زبان مبد و مقصرد هرم از نظرر بازتراب مفهرومی و هرم از نظرر شرا و تصرویر
احساسی و عاطفی به كار گرفته شده ،یاسان باشد ،ایگزینی معادل دقيق و همسرنگ آن
در زبان مقصد در اولویت قرار میگيرد» (نصيري )1390 ،تا نقش و ترأثير معرادل ادبری یرا
عنصر فرهنگی در زبان مقصرد محسروس باشرد (ر.ك؛ نيومرارك .)1988 ،البتره بره دلير

1- Adaptation
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اشتراكات فرهنگی نزدیک در محدودب دو زبان عربری و فارسری ،مسرألة همانندسرازي در
تر مه تاحدودي كمرنگ میشود.
شرررررررربت و ادویررررررره و اسرررررررباب او

از طبيبررررران ریخرررررت یاسرررررر آبررررررو

فَعَقهههههههاقِیرُ وَجُلّهههههههابُ وَمههههههها

دَبَّهههروا مِهههنْ غَیهههرِ أسهههبابِ السَّهههمَا

ذَهَهههبَ کَههههالرِّیحِ وَالشَّههههأنُ افْتضَههههح

لِألطبيههههههاءِ وَلِلملههههههکِ اتَّضَههههههحْ
( واهري)1958 ،

در این مرال از برگردان منظوم واهري ،معادل قيدي «یاسر» را كه بيانگر بیحاصرلی
و بیاثري كلّی و آنی داروي حاما است را در عبارت كاربردي «ذهب کالریح» (همچرون
باد رفت) بيان داشته است .همچنين براي تعبير كنایی «ریختن آبررو» از ملرة كراربردي و
روان «الشأن افتضح» در زبان عربی بهره گرفته است تا مخاطب بدان انس داشته باشد.
گاه انتخاب معادل كه مضمون فرهنگی و اعتقادي ویژهاي دارد ،متر م را بره تصررّف
در تر مه وامیدارد .براي نمونه این بخش از شعر «كنيرزك و شراه» را هاشرمی ایرنگونره
تر مه میكند:
اي مرررا تررو مصررطفی مررن ررون عمررر

از برررررراي خررررردمتت بنررررردم كمرررررر

کَهههالنَّبِی المُصههیَفَی قَههدْ صِههرْتَ لهههی

وأنههههها مِنْههه هکَ بِحُبيهههههی کَعَلِهههههی
(هاشمی)1970 ،

همانطور كه مالحظه میشود هاشمی در این بخش با تايه بر ارزشهاي فاري خرود كره
برگرفته از نگرش مذهبی و تلقی ایدئولو ژیک اوسرت پرا از دایررب وفراداري بره مرتن مرنروي
بيرون نهاده و به اي نام خليفة دوم كه در بيت ذكر شرده اسرت ،نرام امرام علری (ت) را قررار
میدهد و عشق دوسویة پيامبر و امام علی را به تصویر میكشد .این تعردی و تغييرر لغروي از
نبة سلبی تر مه بهشمار میآید .تغيير تشبيه نيز از موارد همانندسازي است كه در بيت زیرر
از هاشمی دیده میشود .در این بيت شاعر پيار نحيف كنيزك را كه بر اثر بيماري ون مرو
شده است به «خيال» تشربيه مری كنرد كره تشربيهی متعرارف و مترداول در ادب عربری اسرت؛
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اصطالحی ون «مختل الجسم» (نحی الجسم) نشان از این مسأله دارد ،اما تشربيه مو رود در
مصرت دوم در دل تر مه محو شده و عبارتی دیگر ایگزین آن میشود:
آن كنيررزك از مرررض ررون مرروي شررد

شم شه از اشک خون رون روي شرد

نحهههلَ الجِسْهههمُ وَأمْسَهههتْ کَالخیَهههالْ

وَأغتههدَی السُّههلیانُ مِنْ َهها فههی خَبَههالْ
(هاشمی)19 :1970 ،

این بيت از حاایت مرنوي در تر مة واهري به شا زیر آمده است:
حَیهههه ُ تِلههههکَ األمههههةُ بِههههاألَلم

شَهههههعرَةً عَهههههادَتْ وَلُههه هبَّ القَلَههه همْ

مُقلَههههةُ السُّههههلیانِ دَمعَههههاً کَالههههدَّم

قَهههدْ جَهههرَتْ ن هههراً وَرَی مِهههنْ ضَهههرَم
( واهري)1958 ،

بحث و نتيجهگيری
در این مقاله تعریب منظوم داستان «شاه و كنيزك» مرنوي بر پایرة هفرت راهبررد تر مرانی
«وینی» و «داربلنه» مورد ارزیابی قرار گرفت .دستاورد حاص از این بررسی در موارد زیرر
خالصه میشود:
 -1برگردان واهري به دلي بهرهگيري پربسامد از شيوب وامگيرري و برگرردان لغروي بره
متن مبد نزدیک است درحالی كه هاشمی با آزادي نسبی نسبت به گزینش معادلها اقدام
كرده و بيشتر از الگوهاي تر مة غيرمسرتقيم و ضرمنی و بره طرور خراص از تانيرکهراي
تعدی و ابه ایی ،بهره برده و تر مهاي روان ارائه داده است.
 -2در تر مة واهري التزام به مضمون و قالبهاي معنایی زبان مبد و نيز اهتمام به حفظ
ساختارهاي زبان مرنوي به طور شمگير بيشتر از تعریب هاشمی است؛ نران كره از ميران
سه تانيک تر مة مستقيم« ،تر مة لغوي» بيشترین و «گرترهبررداري» كمتررین فراوانری را
دارد .این متر م هر ا كه عرصة تر مة منظوم را تنگ مییابرد بره شررح اصرطالحات و
عبارات مرنوي در پانوشت اقدام میكند .با این توصيف ،وفاداري واهري به مرتن مرنروي
و رعایت امانت در تر مه به گونة قاب مالحظهاي بيشتر از هاشمی است.
 -3با تو ه به تفضي تانيک تر مة لغوي از نگاه وینی و داربلنه بایرد گفرت كره تر مرة

شهبازی و پارسايیپور | 267

واهري در مقایسه با تر مة هاشمی به دلي رعایت اص متن شعري برر آن برترري دارد؛
هر ند كه خواندن متن تر مه گاه براي مخاطب دشوار مرینمایرد ،امرا شرروحی كره در
ذی تر مه و در قالب نرر بيان داشته ،این نقيصه را تا حدودي مرتفع میسازد.
 -4حذف و تعدی مضامين از رویاردهاي تر مة هاشمی است .وي به اي تعریب دقيق

ابيات ،گاه به بازآفرینی مضمون داستان پرداخته و به تصریح و تفسير معرانی ضرمنی مری-
پردازد تا درك داستان براي خوانندب زبران دوم سره شرود .هاشرمی در ایرن كرار از سرير

طبيعی داستان هم غاف نمیشود و تغيير و تعدی او در راستاي روان كردن حاایرت و بره
تعبيري ایجاد تأثير برابر است.
 -5در تر مة واهري ذكر معادلهاي متنوت براي یک كلمه به صرورت عطرف ،نعرت و
اضافه مالحظه میشود كه از عوام توسعه نحوي اسرت و بره صرورت تانيرک غالرب در
تر مة وي بهشمار میرود.
 -6تالش هاشمی براي ارائة یک متن روان با تايه برر تانيرکهراي ذكرر شرده درتر مرة
غيرمستقيم ستودنی است ،اما در واقع او ویرایش دومری از مرنروي را خلرق كررده اسرت و
مرنرروي واقعرری از تر مررة او ررز در محترروا رخررت بربسررته و حترری معررانی را هررم بيشررتر بررا
دیگرگونهسازي ارائه كرده است.
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