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 چكیده

این متون به  .همراه دارد به ايمبانی نظري ویژه ،هاي خاص این متوندلیل ویژگی متون دینی به ةترجم

دیگري  در گذر از ترجمه باکه حساسیت هر یك  شوندوحیانی و غیر وحیانی تقسیم می ةدو دست

یكی اثر  آنهاي بنام ترجمه از .ستااز متون دینی غیر وحیانی اسالمی  البالغه نهجکتاب . متفاوت است

فاوت تبا دیگري  هاآنهر یك از  ةترجمکه سبك است جعفر شهیدي و دیگري اثر محمد دشتی  سید

ساخت پایبندي به  دهد که شهیدي بامیموردي این دو ترجمه نشان اي بررسی مقایسهتایج ن .دارد

ت فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی و کوشیده تا عناصر زیبایی شناختی، بار ادبی، بافمتن اصلی صوري 

زبانی  ةاما این تالش سبب شده ترجمة وي از حوز. زبان کهن و موجز این متن را در ترجمه حفظ کند

در مقابل، . از قابلیت ارتباطی ترجمة او کاسته شود ،شدن سالست ترجمه معاصر به دور افتد و با فدا

هاي زبانی معاصر سامان داده و را بر اساس ویژگیدشتی با گرایش به سوي خواننده، ساختار ترجمه 

هاي متن اصلی و گاه خروج از اما این رویكرد به از میان رفتن ویژگی. متنی روان به دست داده است

 .اصل مطابقت در ترجمه انجامیده است
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 مقدمه

مجالی فزاینده را براي  ،نظري ةمحض به سوي حوز عملیِ ةخروج ترجمه از حوز

از جمله دستاوردهاي برجستة این . هاي گوناگون ترجمه فراهم آورده استبررسی جنبه

هاي محصول هاي نقدِگیري روشیكی طرح مباحث نظري و دیگري شكل ؛گستره

 «هج البالغهن»به بررسی دو ترجمه از کتاب رو پیش ةقالم میاناین در  .ترجمه است

هاي متنی و اصول سید جعفر شهیدي و محمد دشتی، بر مبناي ویژگی ةیعنی ترجم

جهت است که رویكرد  بدانانتخاب این دو ترجمه . پردازدمی متون دینی ةنظري ترجم

ها با توجه به متن به دست داده، داراي هر یك از دو مترجم از منظر نوع کارکرد آن

 رویكردمیزان کارآیی این است که وشتار حاضر هدف ن .استهاي خاص خود ویژگی

با نگاهی نگارنده  .کند در پرتو تفاوت با دیگري ارزیابیرا هر یك  ةو کامیابی آفرینند

هایی از نمونه ،هاآن ةهاي متنی و مبانی نظري ترجمویژگی و بندي متون دینیبه دسته

مطرح در نقد صوري و معنایی  هايشماري از شاخص به کنار همدر  این دو ترجمه را

هاي این ارزیابی را تا حدّ امكان از دارد تا بدین روش یافتهمحصول ترجمه عرضه می

منبعث از تكرار  ،از آن جا که سبك یك وحدت. داوري بر مبناي سلیقه در امان دارد

در بررسی خود به نمونه برداري  ،عوامل یا مختصاتی است که در اثر کسی وجود دارد

هاي گویا به نمایندگی از موارد همگون، به ذکر نمونه و یماهز دو ترجمه تكیه کردا

را براي واکاوي نسبی دو رویكرد متفاوت قابل  روشهمراه با آدرس اکتفا کرده و این 

این  ةهاي ترجمة متون دینی، طرح مباحث نظري و نقد ترجمحوزهدر  .ایماعتنا دیده

چه همواره اما آن ،لیف صورت پذیرفتهأترجمه و ت ةیندر زم بسیاريهاي تالشمتون 

کند، دورافتادگی این سه حوزه از هم علیرغم نظر پژوهشگران این عرصه را جلب می

 نظریه و عمل در ترجمهاز این رو وجود شكاف میان . مرکزي است ةاشتراک در نقط

مند، در ی شاخصکارگیري الگویاي شد تا براساس مباحث نظري ترجمه و با بهانگیزه

  این دو ترجمه که با دو رویكرد متقابل رقم «نهج البالغه»هاي کتاب میان ترجمه

برداري، به صورت تطبیقی و بر مبناي متن اصلی ارزیابی اند، با روش نمونهخورده

 .شوند
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 :متون دینی و ترجمه( الف

است متن محدود به نوع  ةترجم ةهاي مطالعات نظري ترجمه، نظرییكی از بخش

اي مخصوص به اساس نظریهبرمتن هر نوع  ةکه بنا بر آن ترجم (33، ص4831، ماندي)

خداوند بپذیریم،  از سوياگر دین را به عنوان امري وضع شده . گیردخود صورت می

...( عقاید، اخالق، قوانین فقهی و حقوقی و)متن دینی متنی است که گویاي اصول 

 ةن متون دربردارندای. استبراي هدایت و رستگاري بشر خداوند  ةتعیین شده از ناحی

بینی و باورهاي دینی جوامع هستند و عالوه بر ترسیم ارکان اعتقادي آنان، بنیان جهان

دینی  متن. (88، ص4831، کمیجانی)هستند ضامن حفظ و استمرار هویت دینی جامعه نیز 

دوم که  ةو دست ؛نی استهاي وحیااول که حاصل داده ةدست: است دستهدو  ربخود 

هر یك از این دو از نظر . استهاي وحیانی هاي انسانی در رابطه با دادهیافته ةدربردارند

رو از نظر اصول و مبانی نظري ترجمه با دیگري  هاي صوري و معنایی و از اینویژگی

 .هایی داردتفاوت

:متون دینی وحیانی

هاي آور اوست در دسترس انسانکه پیامبه انسانی خداوند از طریق وحی  این متون

نهفته  هازبانی به کار رفته در آن ةتقدس این متون تنها در گون .دیگر قرار گرفته است

این متون  (.104، ص4831، فخر روحانی) کندتري ایفا مینقش مهم هانیست، بلكه منبع آن

قالب زبان انسان  رکه د اما از آن جهت ،انديبه وحی متمایز از زبان بشربه سبب اتصال 

 هااهمیت ذاتی واژه(. 91، ص4838، منصوري) کندها صدق میهستند، مباحث زبانی بر آن

و حقایقی گذرا از مرزهاي زمان و  متن که منشاء متافیزیكی دارند بافت و ساخت و

هر گونه تغییر  که استفرد متون دینی وحیانی ه ، ویژگی منحصر بنمایندمی را وا مكان

ها آن ةضرورت ترجماما  .انجامدمی شانها به تغییر در نظام معناییدر نظام ظاهري آن

-فرضمتون وحیانی با پیش ،در نتیجه. استانكارناپذیر  شاندلیل جهان شمول بودنبه

 يعنوان تفسیربه دست آمده به ةکه در نهایت ترجم هستندپذیر هایی خاص ترجمه

یابی واژگانی با توجه به جایگزین. گیردن قرار میخالصه از متن اصلی در کنار آ
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این متون نیازمند  ةها در فرآیند ترجمنشینی و نظر به بار عاطفی آنمهاي هقابلیت

-راستهآهمچنین براي حفظ این متون  ةدر ترجم. استشناختی بسیار دقیق تأمالت واژه

عاد نحوي براي حفظ تعادل هاي لفظی و پایبندي به چینش واژگانی هدفمند و القاي اب

عینیت صورت و  اصلیز طریق گرایش به متن ا تا حدّ امكان یبایست بیشتر در معنی

ادبی بسیار غلیظ  ةصبغ ،هاي متون دینی وحیانیاز دیگر ویژگی. محتوا پاس داشته شود

که با ویژگی قدسیت و نیز القاي بارهاي عاطفی و معنایی پیوند  استاین متون 

که به  کنندتوان خود را حفظ می اهگنآها ویژگیدر ترجمه نیز این  .رددااستواري 

از هر چیز در بازگرداندن متون  چه بیشآن دیگر از سوي .اي ادبی ترجمه شوندگونه

در بازگرداندن متون  یعنی؛ نه ابتكار مترجمان استارجمند است نگاه صادقانه  ،قدسی

ي زبانی و ادبی تازه ضوابط و معیارهایی بایسته هاي نو و راهكارهاس براي شیوهمقدّ

ها و از طرفی تفاوت خانواده و ساختار دستور زبان .(113-103، صص4831 ،سلطانی) است

ها ها و اصطالحات و تعبیرات خاص و تفاوت فرهنگی زبانواژگانی آن ةتفاوت ذخیر

 تاسس از نمونه دالیل وجوب تفسیر در متون مقدّ ،و اقتضاي بالغی هر یك

یابی براي انتقال معانی پیوند خورده با فرهنگ و معادل .(130-101، صص4831 ،خرمشاهی)

اي از صورت متون وحیانی هاله .استاین متون  ةمشكالت ترجمدیگر تاریخ از 

 ةخوانند گذاري روحی و روانی مشابه درثیرأکه انتقال آن براي ت به همراه داردقدسیت 

هاي قدسیت ابزارهاي زبانی تمسك جست تا وجهه ةهم بهد بای. بایسته استمقصد 

گرایی سبك بدون کهن ،یكی از این ابزارها. این متون تا حد امكان حفظ و منتقل گردد

توانند از این نظر آثار کالسیك هر زبانی می. استفهم مخاطب معاصر  ةخروج از حوز

-هاي همهامروزه نظریه .ندس باشکتب مقدّ ةگیري در ترجممنبع ارزشمندي براي الگو

توان انكار کرد که اما نمی ،گرایی ترجمه با گزینش چنین زبانی چندان موافق نیست

 ،شهدادي) نمایانداي ابعاد زیبایی شناختی متون دینی را باز میانتخاب این سبك تا اندازه

-ییر متغی اناساس نوع رویكرد مترجم گاه که سبك ترجمه برگرچه آن .(59-13 ،4831

اما در نهایت با توجه به میزان  ،یابدت و ضعف میشدّ مبانی مذکورکند، التزام ایشان به 

کیفیت عملكرد  ،از سه اصل صحت و سالمت و مطابقت برخورداري متن ترجمه
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-آن ارزیابی می ةهاي متون دینی و مبانی نظري ترجممترجمان در رویارویی با ویژگی

.شود

 :متون دینی غیر وحیانی

و با گرایش به  اندهاي وحیانیهاي انسانی در رابطه با دادهیافته ةاین متون دربردارند

این متون خود  انسان منتسب،نظر به جایگاه دینی  .اندموضوع و هدفی دینی نوشته شده

 :شوندبه دو دسته تقسیم می

ن متون پس ای آنان، ةبه دلیل جایگاه ویژ است کهبزرگان دین  منسوب بهمتونی که  (4 

این متون  به هر حالاما . یابنددین اهمیت میدر  یاز کتاب آسمانی تا حد مرجع

بنابراین نسبت به متون وحیانی در گذر از ترجمه از حساسیت محصول بشر بوده و 

 :باید گفت نوعبه این  مبانی مذکوربراي محدود کردن  در مجموع. کمتري برخوردارند

تواند روش مورد نظر خود را در انتخاب ساخت تر میادانهاي مترجم آزدر چنین ترجمه

هایی هایی که به چنین ترجمهیابی واژگانی اختیار کند و نقد و بررسینحوي و معادل

 .(51، 4838 ،منصوري) گیرد، قطعا در آن درجه از حساسیت مطرح نخواهد شدصورت می

ه شده توسط دیگر افراد، پایبندي متون نگاشت ةاین متون در مقایسه با ترجم ةالبته ترجم

-مجموعه سخنان و نامه ،متون دینی اسالم ةاز جمل .طلبدبیشتري را به متن اصلی می

تحت عنوان  .هـ 100که توسط سید رضی در سال  است( ع)هاي امیرالمؤمنین علی 

 ةمرتبنهج البالغه پس از قرآن و احادیث پیامبر در  .آوري شده استالبالغه جمع نهج

ترین ترین و جامعترین و بلیغپس از این دو شریف (ع) و سخن علی قرار دارد ومس

آن را الحدید شارح نامدار نهج البالغه، ابن ابی. (43، ص 4833 ،مطهري)است سخنان 

. (13ص، 4ج، 4851، الحدیدابن ابی) داندتر از کالم خالق میینیباالتر از کالم مخلوق و پا

 .گیردمی کتب دینی غیر وحیانی از نوع اول قرار ةستدر د پس نهج البالغه

متونی که توسط دانشمندان و دین پژوهان به هدف تفسیر، تبیین، توضیح، آموزش و ( 1

 این متون ةترجم ،علمی نگارندگاندلیل رویكرد  به. اندمباحث دینی نوشته شده ةاشاع

 .طلبدمتون علمی را می ةاصول و مبانی ترجم
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 :ایسهبررسی مقای

از چارچوب مطالعات ترجمه ترسیم « توريگیدئون »که ي ااین بخش بر طبق نقشه

دو متن مقصد از یك توصیفی محصول مدار،  ةمطالعات ترجم ةدر زیر مجموعکرده، 

مبانی نظري محدود به نوع آن متن، به صورت  بر اساسرا در کنار هم و  مبدأمتن 

 .(49 -41صص ،4831، ماندي)کند مند بررسی میشاخص

 :های ارزیابی صوریشاخص

 :یگانواژمعادل یابی ( الف

، 4835، ناظمیان)برخوردارند  خود ةهاي بیانی ویژمفاهیم از قالب ةها براي ارائزبان

مترجمان و انتقال آن به قالب واژگان مقصد،  مبدأدر فرایند درک معناي واژگان  .(33ص

 :دکننمیهاي مختلف عمل  واژه به گونه گزینش در

هاي تعادل واژگانی، برخورد مترجم با از جمله چالش :ناپذیري در واژگانترجمه( 4

فاقد  ،هاي فرهنگی دو جامعه زبانیتفاوت بستر سبب خصوص بهکه به استاي واژه

 :«»هاي واژههمچون . معادل در زبان مقصد است

 با (89: ش) تا شمشیر مشرفی از نیام برآید (81: خ) «»

 (54: د) سازم وارد او پیكر بر اىضربه چنان دیده آب شمشیر

 (101: ش) درَیعسوب دین بر دشمنان حقیقت حمله بَ (4: غ) «»

 (114: د) کند قیام دین پیشواى

این روش با حفظ مدلول و . اصلی را به متن مقصد راه داده است يهاشهیدي واژه

کند که این متن، ترجمه است و با می تصریحبافت فرهنگی واژه و ایجاز متن اصلی 

ها و معانی ضمنی و با این حال، ویژگی. افزایدترجمه می ادبیّتزدایی بر نوعی آشنایی

بار معنایی آن در متن  جا گذاشتنبا رساند و پیش تصورات واژه را به خواننده نمی

این براي پوشش بخشی از  سرانجام. گذاردثیري معادل با متن اصلی بر او نمیأاصلی، ت

یكی  ،، دشتیدر مقابل. (191،913، صص4831، شهیدي) بردمینوشت بهره از پی هانارسایی

این روش در . تبه فارسی آورده اسرا ( آبدیده و پیشوا) ةواژهر هاي مدلول از ویژگی
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متنی روان را در  ،هاتشریحی، با بیان مقصود متن اصلی از کاربرد واژه ةقالب ترجم

سازي زدایی و بومیآورد و در پی تاثیرگذاري معادل با نوعی غرابتفارسی فراهم می

با این حال بار فرهنگی . دهدتا حد امكان بار معنایی واژگان را به ذهن خواننده راه می

-براي جبران الیه سرانجام. گذاردبه جا می مبدأدر  ها راهاي داللتی مجازي آنو الیه

 114 ، صص4835، دشتی) دهدمیرا در پاورقی توضیح  دوهر  واگذاشته شدههاي معنایی 

.(54و 

 ةبا واژ مبدأاز آن جا که در بیشتر موارد بین یك واژه در زبان : یابی در متنمعادل ( 1 

، گاه در زبان مقصد دو یا نیستقرار ی کامل معنایی برانپوشقصد همدیگري در زبان م

. هستند مبدأ ةواژهاي معنایی اي از الیهالیه ةدربردارندچند واژه وجود دارد که هر کدام 

در مقابل چند کلمه در  ،یعنی مترجم همزمان با رویارویی با یك کلمه در متن اصلی

مترجم بر اساس فضاي حاکم بر متن و معموال  در این جا. گیردزبان مقصد قرار می

-می معادل ة، دست به گزینش یك واژمبدأ ةجمله، با توجه به بخش معنایی مهمتر واژ

 .(14-10، صص4835، ناظمیان) زند

گر چیزى را بخواهند اصرار ا (113: ش) گر بخواهند، بستهندا (411: خ) «»

 (114: د) کنندمى

 مرده ریگى از پدر و مادر خویش نزد (14: ن) «»

 (814: د) برىمیراث پدر و مادرت را به خانه مى (841: ش) کسانت فرستادى

و مصرانه ( ستیزه کردن و لجاجت) در زبان فارسی با ستیهیدن «»عربی  ةواژ

، همان)مرده ریگ و میراث با « »عربی  ةواژ و (الحاف ، ذیلدهخدا)درخواست کردن 

هایی که کاربرد نویسی و استفاده از واژهشهیدي با فارسی. اندیابی شدهمعادل (ذیل تراث

 مبدأاي همتراز با سبك تاریخی متن کهن دارند، نظر به قدمت سطور متن اصلی، ترجمه

معاصر خارج از جمع آشنایان خود را  ةنداز آنجا که این سبك خوان. به دست داده است

کند، مترجم چاره اندیشیده و با آشنا روبرو و فهم معنا را بر او دشوار میبا متنی نا

هاي خوانشی ها افزوده و این گونه خواننده با دوهاي خود، بر پانوشتتوضیح معادل

در مقابل، . رودیهاي ترجمه به شمار مگردد که از کاستیبسیاري در ترجمه روبرو می
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روز ترجمه کرده و این گونه پیش ها را بهتاریخی متن اصلی، واژه ةدشتی با گذر از دور

 .معاصر پاسخ گفته است ةاز هر چیز به نیاز خوانند

موجود در متن  ةدهد که واژزمانی رخ می ،واژگانی گیريِدر ترجمه وام: هاوام واژه( 8  

مستقیما در متن زبان مقصد  ز معادل در زبان مقصدداري ادلیل عدم برخور به مبدأزبان 

دو زبان با یكدیگر  ةدر طی ارتباط زنداز دیگر سو  .(413، ص4835، حقانی) رودکار میبه

گونه این پدیده در زبان نمود و این یابدواژگانی از هر یك به دیگري راه می ،رفتهرفته

رود و  کارخود در مقصد به مبدأمان معناي انتقالی به ه ةحال ممكن است واژ .یابدمی

 .یا تنها از نظر صوري منتقل شده، در مقصد معنایی متفاوت به خود بگیرد

من باید شبانه روز مو (188: ش) مومن را سه ساعت است (810: ح) «»

 (941: د) خود را به سه قسم تقسیم کند

او  (1: ش) و آن که محدودش انگارد، معدودش شمارد (4: خ) «»

 (14: د) را محدود کرده، به شمارش آورد

اي از روز و پاره»د در زبان فارسی، از معناي در روند کارکردي خو« ساعت»عربی  ةواژ

« معدود» ةو واژ (، ذیل ساعتدهخدا)« مجموع شصت دقیقه»به معنایی خاص یعنی « شب

 شهیدي. (، ذیل معدودهمان) اندکاربرد دادهتغییر « اندک»به معناي « شمرده شده»معناي از 

سازي متن عربی و هاي نزدیكبا تكیه بر کاربرد قدیم این دو واژه و استفاده از قابلیت

همانی معادل را ، اینمبدأها را به متن مقصد آورده و با حفظ نظام زبانی متن فارسی، آن

ها و در مقابل، دشتی با توجه به تغییر مدلول کاربردي واژه. س داشته استدر ترجمه پا

امروزي، براي انتقال رساي پیام متن اصلی، خود را  ةبا گرایش به زبان نوشتاري خوانند

 .محدود نكرده است مبدأدر قالب صوري واژگان 

 :یابی دستوریمعادل( ب

پذیرد، دگرگونی ساختاري ت میهایی که در فرآیند ترجمه صوراز جمله دگرگونی

و نیز چینش  مبدأساخت واحدهاي زبانی در متن  ةویژ ةبدین معنا که گون است؛

ساخت واحدهاي  ةویژ ةجاي خود را به گون مبدأاساس دستور زبان  ها برقانونمند آن
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، 4831، ماندي) دهداساس دستور زبان مقصد می بر ها آنزبانی و نیز چینش قانونمند 

 .(31ص

و به « روساختی ةتجزی»جمله به واحدهاي نحوي آن  ةبه تجزی: هابازساخت سازه( 4 

، الدینی مشکوة)شود گفته می« سازه»هر یك از واحدهاي نحوي حاصل از این تجزیه 

ها به دلیل ها به عنوان واحدهاي رمزي زبانی در زبانساخت این سازه .(414، ص4835

یابی بنابراین مترجم در معادل. مجزّا متفاوت است ايتعلق هر یك به نظام نشانه

گشایی و سپس مفاهیم به دست آمده را از نظر معنا را رمز مبدأهاي متن دستوري، سازه

 .کندطور معادل در قالب متن مقصد رمزبندي میو نقش به

کنند در زبان عربی مصدر و مشتقات آن مانند فعل عمل می: هاي مصدريزهسا( 4-4

 ةحال آن که در زبان فارسی نهاد و گزاره دو نقش یا رابط (101، ص4831، ضیف)

گروه اسمی و در جایگاه  ،همواره ،جمله هستند که در جایگاه نهاد ةدستوري عمد

، الدینیمشکوة)کند رود و مصدر همچون یك اسم عمل میکار میگروه فعلی به ،گزاره

 .(19، ص4835

«

هاى آنان، و بردن خودبینى از ایشان، به فروتنى که و سبك ساختن دل (411: خ) «

و  (143: ش)... هاى شاداب را به تواضع بر خاک سودناز چهره: هاستدر این عبادت

ایشان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد و براى آنكه در هدل

 (131: د)... خاک مالیدن فروتنى آورده سجده، بهترین جاى صورت را ب

مردن و خوارى نبردن، و به اندک  (815: ح) «   »

به اندک  و مرگ بهتر از تن به ذلت دادن (181: ش)... آن نپرداختنساختن و به این و 

 (941: د)... ساختن بهتر از دست نیاز به سوى مردم داشتن است

هاي زبانی در یك زبان با واحدهاي مشابه خود در زبان به دلیل تفاوت کارکرد سازه

-کارکردي به گرته تفاوتها به نوع همگون خود بدون توجه به این سازه ةدیگر، ترجم

 گرايمبدأ ةاین مسأله در ترجم. انجامداللفظی میتحت ةبرداري نحوي و یا حتی ترجم

مصدر عربی را به  اصلیاو در پی پایبندي به طرح زبانی متن . شهیدي مشهود است
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مصدر فارسی ترجمه کرده حال آن که کارکرد اسنادي آن به همراهش منتقل نشده 

یعنی تبدیل یك قسم کالم به قسم در ترجمه،  ايقههاي طبونیدر مقابل، دگرگ. است

 ةبه این ترتیب که مترجم ساز. کندرا با کارکرد آن منتقل می اصلی ةدیگر، مدلول واژ

کند و خود را در نوع ترجمه می اصلی ةرا با توجه به کارکرد آن در ساخت جمل مبدأ

-مقصد ةکار گرفته و در ترجمهاین روشی است که دشتی ب. کندآن سازه محدود نمی

 .   را در متن مقصد در قالب فعل رمزبندي کرده است مبدأمدلول مصدرهاي  گراي خود

ها براي ساخت واحدهاي خود سازوکارهاي گوناگون و زبان: هاي فعلیسازه( 4-1

هاي پویاي ها در سیر تاریخی نظاماز طرفی این ساخت. خوانا با نظام خود را دارند

بنابراین مترجم با شناخت این سازوکارها در دو . شوندی دستخوش تغییراتی میزبان

چه  ،ها در متن مقصدبراي بازساخت آن اصلیها در متن زبان پس از رمزگشایی سازه

هاي متفاوتی را پیش زمانی، گزینههاي همدر جستجوهاي در زمانی و چه در جستجو

هاي وصفی توسط دو هاي فعلی و سپس سازهبازساخت سازه ةدر ادامه، نحو. رو دارد

 .شودمترجم بررسی می

پیامبر آنان را چیزى  (31: خ) «»

یامبر اسالم چیزى به پ (31: ش) شنوانمکه من امروز آن را به شما مى نشنواند، جز آن

 (403: د) گویمد نكرد جز آن که من همان را با شما مىها گوشزآن

به خدا کوشیدم آزار مردم را از  (110: خ) «»

آنقدر از او ! بخدا سوگند (151: ش) چندان که ترسیدم در این کار گناهكارم او باز دارم

 (881: د) گناهكار باشم دفاع کردم که ترسیدم

اي متفاوت در متن مقصد شیوه مبدأهاي هر یك از دو مترجم براي بازساخت فعل

، از «أسمَعَ»فعل متعدي  ةشهیدي در مورد نخست براي ترجم. از دیگري پیموده است

 ةاستفاده کرده و صیغ« شنیدن»به آخر دوم شخص مفرد مصدر « اندن»اضافه کردن 

جا از آن .(141-148، صص4838، قریب و دیگران)قدیمی بازساخته است  معادل را در قالبی

سازي فعل به شیوة  لکند، وي در معادکه زبان عربی در ساخت فعل، اشتقاقی عمل می

هاي دو زبان و در نتیجه ساختار دو متن را مشابه در زبان فارسی دست یازیده تا سازه
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را  مبدأل رایج زبان مقصد که معناي فعل در مقابل، دشتی از افعا. به هم نزدیك کند

در زبان « أن»نظر به این که فعل عربی منصوب به . دهند، استفاده کرده استپوشش می

توان وم نیز می، در مورد د(415، ص4833، زرکوب)فارسی معادل مضارع التزامی است 

 آفرینی درسجعگرایی و براي کهن« »هنجارشكنی زبانی شهیدي را در ترجمه 

هاي تعریف شده حال آن که دشتی در ادامه روش خود اسلوب. محصول ترجمه بازدید

 . را پی گرفته است

 : هاي وصفیزهسا( 4-8

چه که بر سر زبان بى ارزشترین دانش، آن (11: ح) « »

  (839: د)... ان استفروتر علم آن است که بر سر زب( 191: ش)... است

-شگرف (833: ش)... تر چیز که در اوست آن استشگفت (403: ح) «»

 (158: د)... درونى اوست يترین اعضا

آید اما می« ین»همراه با  گام اضافه شدندر زبان فارسی به هنامروزه صفت تفضیلی 

 .(53-95، صص4838، یب و دیگرانقر)است در قدیم بدون این پسوند نیز کاربرد داشته 

-شهیدي با بازساخت سازة تفضیلی در قالبی کهن، انتظارات زبانی خواننده را به بازي

برآورده  این انتظارات را سریعاً هاي وصفی دشتیاما سازه. گیردهاي زیبایی شناختی می

 .سازدمی

 :هابازساخت جمله( 1

هاي تشكیل دهنده سازه بین ،مبدأزبان در این مرحله مترجم با درک روابط همنشینی 

کند تا این گونه یابی این پیوندها در زبان مقصد میهاي متن اصلی، سعی بر معادلجمله

میزان . هاي بازساخته شده تشكیل دهدهاي متن مقصد را از طریق همنشینی سازهجمله

دو نظام زبانی این نوع دگرگونی ساختاري در ترجمه به تفاوت یا تشابه ساختاري بین 

-این میزان به حداقل می ،ساختاري ها به سبب تشابهدر میان برخی زبان. بستگی دارد

هاي دگرگونی دو زبان با هم متفاوتندها و روابط همنشینی جا که ساختاما در آن ،رسد

دهند که هاي زیر نشان مینمونه. (31، ص4831، ماندي) ساختاري کاربرد بیشتري دارند
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طور مستقیم انتقال معنا به ةاخت صوري محصول ترجمه و به تبع آن، گونچگونه س

 .  ها در بازساخت جمله استثیر کارکرد این دگرگونیأتحت ت

 : صوري ساخت( 1-4

به   (138 :ش) خورم سوگندي راستبه خدا سوگند می (10: ن) «»

 (883 :د) خورمراستی به خدا سوگند می

م آن رو سوى او نهاد، پیش آمدنى سخت نی (411: خ) «»

: د) نزدیك شد درخت با وضعى شگفت آور به پیامبریمى از ن (118: ش) شگفت آور

139) 
اي هم ریشه با فعل جمله است که معموال در زبان عربی سازه« مفعول مطلق نوعی»

این کارکرد در زبان فارسی با . کندآید و نوع وقوع فعل را بیان میاي جمله میدر انته

 .(35، ص4833، زرکوب)شود یابی میآید معادلقید کیفیت که معموال پیش از فعل می

 ةهاي فارسی را با شیو، واژهاصلیشهیدي با گرایش به روابط همنشینی واژگان در متن 

اي دقیق اما نامأنوس از قابلیت این گونه با ترجمه عربی همنشین کرده و ةچینش جمل

اي به دور ترجمه ،گفتهپیش ةدر مقابل، دشتی با رعایت نكت. ارتباطی ترجمه کاسته است

 .اما روان به دست داده است مبدأ ةاز ساخت جمل

 :امعن انتقال( 1-1

و آخرت روى آورده و از فراز جاى  (13: خ) «  »

: د)... و آخرت به ما روى آورده، و پیشروان لشگرش نمایان شد (11: ش)... نگران است

98) 

براى پدید آمدن  (8: ش)... از هر چیز به هنگام بپرداخت (4: خ) «»

 (14: د)... موجودات وقت مناسبى قرار داد

رجمه از نظر واژگانی، معادل و از نظر دستوري صحیح باشد، باز وقتی محصول ت

دهد، در همپایی ممكن است معنایی که همنشینی واژگان مقصد در مجموع به دست می

هایی به همراه آید فراز و نشیببه دست می مبدأبا معنایی که از همنشینی واژگان 

به « يفراز جابودن آخرت از  نگران»عبارت . (445-449، صص4831، ماندي)داشته باشد 
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ممكن است  ،از معناي نگرنده به معناي مضطرب« نگران»واژة  سبب تغییر کاربرد

معناي جمله با وجود  بعدي نیزدر مورد . تفاهم دچار کندخوانندة معاصر را به سوء

-سالم بودن از حیث تعادل و دستور زبان، نظر به کهن بودن بیان آن دیریاب به نظر می

هاي دشتی براي مفهوم کردن پیام این موارد، با گشودن رمزهاي در مقابل، ترجمه .رسد

هاي کنایی و تبدیل نوع بیان متن اصلی به بیانی مناسب با ادبیات معاصر و بازسازي الیه

را  مبدأتر، بافت زمانی و مكانی و ایجاز و بیان متن اي طوالنیدر جمله مبدأپیام جمله 

 .ه کنار گذاشته استبه نفع فهم خوانند

 : ساخت صوري و انتقال معنا( 1-8

و با  (1: ش)... و چیزى نیست که از او تهى است (4: خ) «»

 (14: د)... که از آنان جدا و بیگانه باشدهمه چیز فرق دارد نه این

و بود که از سپاس سپاسگزار  (101:خ) «   »

چه بسا ستایش اندک آنان براى تو  (815: ش)... بیابى بیش از تباه کرده کافر نعمت غدار

 (131: د).. .سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد

شهیدي با انتقال . آفرین شده است مسأله اي روساختی دو زبانهتفاوت جادر این

و حفظ نقش و  اصلیبه مقصد، دنبال کردن روند نحوي متن  مبدأبط همنشینی روا

هاي مقصد به کلّی هنجارهاي زبان نوشتاري فارسی براي معادل مبدأهاي کارکرد سازه

اللفظی در بازساخت صورت متن هایی غریب و تحترا شكسته و این گونه با ترجمه

 اصلیهاي ها و ساختار جملهعناي سازهاز این رو م. مآب عمل کرده استفارسی عربی

برانگیز به متن مقصد منتقل شده است که درک آن به مدد دانش نحو نیز به حدي چالش

-در مقابل، دشتی با توجه به تفاوت .(413-419، صص4835، حقانی)شود عربی آسان می

دور از هایی به هاي ساختاري بسیار بهره برده و با ترجمههاي مذکور، از دگرگونی

در  مبدأو کامال مطابق با دستور زبان فارسی به رمزبندي مدلول یك واژه  مبدأساخت 

. رو آورده است اصلیهاي قالب دو یا چند واژه مقصد و تفكیك ساختاري جمله

بنابراین روانی انتقال معنا و سهولت دریافتن آن براي پیشگیري از عجز دانش زبانی 

 .الشعاع خود قرار داده استجمه یك متن دینی را تحتهاي ترخواننده، دیگر ویژگی
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 :های ارزیابی معناییشاخص

ترجمه مستلزم . کندمترجم پیامی را که از منبعی دیگر دریافت کرده ضبط و منتقل می

این اساس واحدهاي  بر. (19، ص4831، ماندي)دو پیام معادل در دو رمز متفاوت است 

 مبدأبه میزان تعادلی که در معنا با واحدهاي زبانی متن توان نظر زبانی متن مقصد را می

 .کنند، ارزیابی کردبرقرار می

 :نابرابری( الف

همانا روزگار چیزى شگفت از تو بر ما نهان  (13: ن) «»

... کرده است راستى روزگار چه چیزهاى شگفتى از تو بر ما آشكار (114: ش)... داشت
 (859: د)

آن که خصومت را از حد  (113 :غ) «   »

سى که در ک (145: ش) درگذراند گناه ورزید، و آن که در آن کوتاهى کرد ستم کشید

 ارکند گناهكار است، و آن کس که در دشمنى کوتاهى کند ستمك يرو ادهیزدشمنى 

 (904: د)است 

یابد ولی در گذر از فهم مترجم به زبان مقصد راه می مبدأگرچه درفرآیند ترجمه، متن 

کند و آراء و افكار خود را مترجم هرگز خط فكري و نظر شخصی خود را دنبال نمی

گرایی و مبدأشهیدي به دلیل  ةها ترجمنمونهاین در . (13، ص4831، دلیل)دهد ارائه نمی

و مقصد در امان مانده  مبدأاز نابرابري دو متن  هاي متن اصلیبنديي به طرحپایبند

« » نخستدر مورد  مبدأدشتی با فاصله گرفتن از متن  ةحال آن که ترجم. است

آشكار کرده »به  (بأَذیل خ ،499، ص4833، آذرنوش)است « پنهان کرده است»را که به معناي 

، همان)است « مورد ظلم واقع شد»را که مجهول و به معناي « »وم و در مورد د« است

گرایی دشتی در این موارد سبب مقصد. ترجمه کرده است« ستمكار است»به  (ذیل ظلم

 .را به جا گذارد مبدأشده وي متن 
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 :کاهش (ب

 (89: ش) ید؟شما افروختن آتش جنگ کجا توان (81: خ) « »

 (91: د)... اى براى افروختن آتش جنگ هستیدشما بد وسیله

کنند و کار مردم را کفایت می (98: ن) «»

-بسیاري از وسایل زندگی را با دست می (880 :ش) در آنچه دیگران مانند آن نتوانند

 (101 :د) ازند که از توان دیگران خارج استس

اش همچون هاي سبك ترجمههاي باال تالش شهیدي براي حفظ ضرورتدر نمونه

هایی با بار ادبی، سبب شده که وي ها و فراهم آوردن جملهایجاز و چینش منظم جمله

در  (ل بئس، ذیآذرنوش) داردرا که داللت بر بدي و ناشایستی  «»معناي فعل ذمّ 

 (، ذیل رفقهمان) «»مورد اول پوشش ندهد و یا در مورد دوم عبارت  ةترجم

در مقابل، دشتی که به . یابی نكندرا که از کار لطیف با دست حكایت دارد، معادل

بیند، با منعی براي بسط کالم نمی اصلیموجب سبك خود در پی رساندن معناي متن 

رسانند، معانی یاد شده را در هایی که در این راه به او کمك میزادانه از واژهآ ةاستفاد

 .ترجمة خود لحاظ کرده است

 :افزایش( ج

به جاى زندگانى  نآیا به زندگانى این جها (81: خ) «  »

جاویدان قیامت به زندگى زودگذر دنیا  جاى زندگىه آیا ب (89: ش)؟ جاودان خرسندید

 (91: د) رضایت دادید؟

شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید  (81: خ) «  »

و  سواد و نادان نباشید،و شما را آموزش دهم تا بى (85: ش).. .و آداب آموزم تا بدانید

 (54: د)... ا تربیت کنم تا راه و رسم زندگى را بدانیدشما ر

-مقبول افتاده و او ترجمه اصلیدر این موارد گرایش شهیدي به ایجاز صورت متن 

 ةاما ترجم. اي به دست داده که از نظر معنا نیز همپاي جمالت متن اصلی است

ن نكته را نادیده تشریحی دشتی معناي برآیند ساختار متن اصلی را درگذرانده است و ای
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، 4831، دلیل)بندي مجدد نوشته است گرفته که وظیفه مترجم توضیح نیست بلكه صورت

-بی» دومرا و در مورد « زودگذر»و « جاویدان»هاي او در مورد نخست واژه. (13ص

 .استبه متن مقصد افزوده  مبدأرا بدون معادلی در متن « راه و رسم زندگی»و « سواد

 رساخت زبان دیگساخت به ژرفیعنی انتقال معنا از یك ژرف ریفیك تعترجمه در 

: جهرمی و کتابیمصفا ) مقصدو زبان  مبدأساخت معنایی زبان با پذیرش ثابت ماندن ژرف

سعی در حفظ و انتقال یابیم که با نگاهی به دیگر تعاریف این مقوله نیز در می .(59

-هاي ترجمه به شمار میاز ضرورتمعناي متن اصلی بدون کاهش و افزایش در آن، 

 .رود

 :نتیجه 

و نیز سبك  مندشهیدي به متن اصلی به دلیل حفظ چیدمان صوري هدف ةنزدیكی ترجم

 ترجمـه  درایجاد تاثیر زیبایی شناختی معادل دو شاخص ارزنده  دلیلادبی متمایز وي به 

هـاي عـام و   تفـاوت  ظهـور  ةگاه که ایـن دو در سـای  اما آن. روندبه شمار می البالغه نهج

هـاي  خاص میان زبانی به عنوان نتـایج تحلیـل تقـابلی دو زبـان و نیـز بـروز ضـرورت       

هـاي  گیري واحدهاي زبانی مبهم و یا داللت، باعث شكلتعادل سبكی نیآفر تیمحدود

گردنــد، فاصــله گــرفتن از صــورت مــتن اصــلی و رهــا شــدن از معنــایی منحــرف مــی

باید دانست که ایـن فاصـله بایـد    . استامري ضروري  هاي لفظیهاي زیباییمحدودیت

برگـردان  . اي باشد که خود موجب تحریف و دخالـت در پیـام نشـود   معقول و به گونه

از طـرف  . رو به مبهم شدن متن گذارده است شهیدي در مواردي براي پرهیز از تحریف

از خـود قـرار داده   هایی اصل بنیادین انتقال پیام را تـابعی  دیگر سبك ادبی وي در نمونه

آفرین منجر به پیدایش واژگـان و عبـاراتی   هاي زیباییبه این معنا که حفظ چینش .است

در مقابـل،  . انـد هاي معنایی متن اصلی تـوفیقی حاصـل نكـرده   الیه باز کردنشده که در 

فراگیر بـه الگوهـاي سـلیس و روان گـرایش داشـته،       ةهاي ترجمنظریه بر اساسدشتی 

تـر بـه   هـاي دسـتوري نزدیـك   را در قالب واژگان و عبارات و ساخت بدأمکوشیده متن 

او تفهـیم مطلـب را بـه    . حوزه زبان کاربردي معاصر در پیش روي مخاطب قـرار دهـد  
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وي یك مـتن دینـی    ةترجمو از این رو دهد هاي زبانی ترجیح میبنديپایبندي به طرح

اما باید دانسـت   .داده استقرار داران با سطوح دانشی متفاوت را در دسترس عموم دین

ها و عقایـد اثـر اصـلی را بـه دسـت      کامل اندیشه ةکه مترجم بایست عینا برگردان نسخ

در سطح صوري بـه همـراه   را هایی اگر چه هدف وي در فرآیند ترجمه دگرگونی. دهد

 اما شرط پذیرش ایـن تغییـرات عـدم خـروج از چهـارچوب محتـواي توصـیفی،        ،دارد

هـاي موجـود در سـطوح    معـادل  میـان متـرجم بایـد از   . است مبدأمتن  عاطفی و فكري

 .تر باشدتر و توانامختلف همانی را برگزیند که در انتقال معانی ظریف پیام دقیق

هایی به دور از چهارچوب معنایی واژه اصلی، تصریح بـر امـوري کـه    گزینش معادل

 ،جمه اضافی به دور از ضـرورت آشكار بودن آن در متن اصلی بنا نبوده، بسط کالم و تر

حذف واژگان مؤثر در شبكه زیربنایی مفهوم و مواردي از این دست که اصـل ضـروري   

کند، این تصور را براي ما بـه همـراه دارد کـه گویـا     وفاداري به متن اصلی را متزلزل می

خـود را بـه مخاطـب ارائـه داده     خاصّ دشتی در قالب هدف خود در مواردي برداشت 

 .است

موجب ابهام پیام و یا نزدیكی بـه   مبدأیك متن دینی نباید نزدیكی به متن  ةترجم در

مخاطب موجب تحریف پیام شود چرا که در هر دو حـال اصـل ضـروري انتقـال پیـام      

 .شوددار میخدشه
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