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جلوههای بینظیر بالغ این چشههم سههار سههخن شهیوا نیز بوده اسه
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واژگان کلیدی

نهههج الهبهالغه مهوسهههوی گهرمههارودی ویهنهی و داربهلههن ه تههرجم ه مسهههتقیم
ترجم غیرمستقیم خطب قاصع
.1مقدمه

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

حوز نظریمهپردجزی و مطمالعمات ترجممه نموجر نظریمات و جیمد نایی جدید بهخود دید که جین علم رج
توسمممعه دجد و خینای موجود رج تا حدودی برطرف کرد جسمممت .در جوجخر برن بیسمممتم میالدی جن پ
ویگه و جن دجربلیگه دو تن جز نظریهپردجزجن مشممهور نقد ترجمه بهطور مشممترد در کتاب سمملکشممگاسممی
تطلیقی ررجنسمه و جنگلیسی روشی مؤثر برجی نقد ترجمه پیشگهاد کردند که مورد جبلال بسیاری جز محققان
حوز ترجمه برجر گررته جست.
بحث برجبری و جمانتدجری متن ترجمهشمممد در بیاس با متن جصممملی و یا نابرجبری میان متن جصممملی و
ترجمه جز جمله مهمترین دغدغهنای محققان و دوسممتدجرجن ترجمه بود جسممت .جیگکه یک جثر ترجمهش مد
باید جز چه جصمممول و بوجعدی پیروی کگد نموجر مورد بحث بود جسمممت ،جما باید جذعان نمود که ترجمه یک
ررجیگمد سمممیال جسمممت و بر خالف شمممعر نمیشمممه در دسمممترس گویگد نیسمممت و نمیتوجن آن رج در بالب
چارچوبنای مشممخصممی محدود کرد و با محدود کردن و مقید سمماختن مترجم جو رج به رعایت یک سممری
بوجعد و جصممول جیسممتا و غیر باب ت ییر مجلور نمود .بگابرجین نظریه مطلوب و مگاسممب نظریهجی جسممت که
مفهوم سمممیمالیت ررجیگد ترجمه رج مورد جنتمام برجر دجد و مؤلفهنای نظریه ترجمه رج با توجه به جین مفهوم
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طرجحی کگد .در میان نظریهنای ترجمه ،برخی جز نظریات صمممررا به مفهوم ملداگرجیی و لفد مدجری توجه
کرد و جصمممول و بوجعمد آنهمما جز دجیر ترجمممه ملمداگرجیی ررجتر نمیرود (ترجممه تحمت جللفظی و برجبر) و در
مقاب عد جی ،نظریات و بوجعد و جصمممول خود رج بر پایه مفهوم مقصمممدگرجیی و معگاگرجیی پیریزی نمود و
توجهی به جنتقال ویژگینای لفظی و سمملکی ندجرند(ترجمه آزجد یا جرتلاطی) .نر دو نظریه بخاطر ندجشمممتن
دیمدی جام دچار عیب و نقصمممانجند و پار جی جز جصمممول رج که نر ترجمه جزآن ناگزیر جسمممت ،وجنهاد و به
پمار جی دیگر بیشتر توجمه کرد جنمد .در میان جین دو گرو  ،برخی جز نظریات و روشنا ،تلفیق وجم بگدی
هریفی میمان دو روش ممذکور جرج مه دجد جنمد .بدینگونه طرجحی آنها در نظریه ترجمه ملتگی بر نر دو روش
آزجد و لفدگرج جسمممت کمه مهمترین آنها نظریه وینه و داربلنه جسمممت .جین دو ،نفت رجنکار مهم برجی نقد و
جرزیابی یک ترجمه جرج ه دجد جند سممه مورد جز آن (برضگیری ،گرتهبردجری و تحتجللفظی) مربوط به ترجمه
لفدمدجر و ملداگرج جسممت که جز آن به عگوجن ترجمه مسممتقیم یاد میشممود و چهار رجنکار دیگر (معادلیابی،
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تلفیق ،جابجایی و جبتلاس) مربوط به ترجمه مقصمدگرج و آزجد جسمت که جز آن به عگوجن ترجمه غیر مستقیم
یاد میکگگد .جین مقاله با جلگوگیری جز جین روش مگاسب به جرزیابی و نقد برگردجن خطله باصعه نهججللالغه
جز ترجمه جسممتاد موسمموی گرمارودی میپردجزد .جز آنجایی که ترجمه جسممتادگرمارودی نو بهحسمماب میآید و
جنتظار میرود جز عیوب ترجمهنای بدیم نهججللالغه بهدور باشد ،نقد و جرزیابی کلی وذکر محاسن و معایب
آن بر پایه نظریه ویگه و دجربلیگه ضممرورت پیش روی جین پژونش جسممت .با توجه به طرح مسممأله مذکور جین
جستار در صدد پاسخگویی به دو سؤجل زیر جست:
میزجن و نحو بمهکمارگیری رجنکمارنمای نفتگمانمه در ترجمه خطله باصمممعه گرماردوی جز نهججللالغه
چگونه جست؟
 .2پیشینه پژوهش

در خصمو

بررسی جین ترجمه جز نهج جللالغه بگابر بررسینای نگارندگان تحقیقی صورت نگررته جز

گزجرشنایی کلی در سمممایتنایی چون تلیان و رجسمممخون و خلرگزجری مهر و غیر  .نظریه ویگه دجربلیگه نیز
بدلی ترجمهنشمممدن کتاب آن دو در جیرجن نمنگان ررجگیر و گسمممترد نشمممد و باوجود جمتیازجت خوبی که
دجرد تماکگون پژونش نای بسمممیار جندکی بر پایه آن صمممورت گررته جسمممت که جز جمله آنها مقاله ()6931
بررسمممی و تحلی ترجمهی رمان جلشمممحاذ بر جسممماس جلگوی نظری ویگی و دجربلگه ،جز شمممهریار نیازی و
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ترجمه جستادگرمارودی جز خطله باصعه نهججللالغه جز نوع ترجمه مستقیم جست یا غیر مستقیم؟

نمکارجن ،مگتشمممر شمممد در مجله زبان پژونشمممی دجنشمممگا جلزنرجء .مقاله مذکور با مدنظر برجر دجدن
تکگیکنای نفتگانه ویگی و دجربلگه ،به جسمممتخرجث مثالنایی تطلیقی جز ترجمه کتاب جلشمممحاذ (گدج) جز
نجیب محفوظ توسمط محمد دنقانی پردجخته جست و در نهایت یک جم بگدی جز تکگیکنای بهکار گررته
شمممد در جین ترجمه جرج ه کرد جسمممت .نویسمممگدگان جین مقاله به جین نتیجه رسمممید جند که دنقانی در جرج ه
ترجمهجی شمیوج به زبان رارسمی ،بیشتر جز روشنای ترجمه غیرمستقیم بهر جسته و جز میان تکگیکنای
مختلف جین روش نیز به نمانگدسمازی روی آورد و با جین تکگیک ،ترجمهجی نسملتا مورق جرج ه کرد جست.
نیز مقاله ( )6931بررسمی نظریات معادلیابی در ترجمه  ،جز وجله ولی پور ،چاپ شد در مجله متنپژونی
عالمممه ،کممه در میممان نظریممات مختلف ترجمممه جشمممارجتی بممه نقطممهنظرجت ویگی و دجربلیگممه در خصمممو
معادلیابی نمود جسمت .یا مقاله ( )6936با عگوجن سملک شگاسي تطلیقي در ترجمه ررجنسه و رارسي  ،جز
مهرجن زند بودی که به وجکاوی هرریت و بابلیت جعمال نظریه ویگه و دجربلیگه میان ررجنسمممه و رارسمممی به
بحث و گفتگو نشمسمته جسمت .یا پایان نامه کارشگاسی جرشد ( )6939با عگوجن بررسی و تحلی نگجارنای
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ترجممه در تلمدیم نمای ترجممه جی نظریمات کتفورد و ویگی و دجربلگمه ،مطمالعه موردی :بلعه حیوجنات که
توسمط مهشمید جوجن ررد در دجنشمگا بیرجگد نگاشته شد جست .نگارند به بررسی ترجمه جثر مشهور بلعه
حیوجنمات بر پایه نظریه کتفورد و ویگی دجربلیگه پردجخته جسمممت .در جین پایان نامه معادلیابینا بر پایه نظریه
جین دو نظریه پردجز مورد تحلی برجر گررته جست.
جز جین رو جسمتار پیش رو نم جز جگله نظری و نم جز جهت تطلیقی پژونشی نو بهحساب میآید و جمید
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

جسمممت زمیگمه رج برجی بررسمممینای دیگر بهویژ در حوز نقد و تحلی ترجمه متون دیگی بر پایه جین نظریه
ررجنم سازد.
 .3الگوی ترجمه وینه و داربلنه

در بررسمممی تئورینای متعددی که دربار نقد و تحلی ترجمه جرج ه گردید جسمممت ،برخی جز آنها نقطه
عطف بهحسمماب میآیگد و جز جنمیت بیشممتری برخوردجرند« .در تاریخ نظریات ترجمه ،نر چگد وبت یکبار
شماند جنتشمار آثاره نسمتیم که بر سیر تکوین تاریخ نظریات ترجمه جثرگذجرند .یکي جز جین آثار کتاب سلک
شگاسي تطلیقي ررجنسه و جنگلیسي تألیف جن پ ویگه و جن دجربلیگه جست .جین جثر در میان نظریات ترجمه
جایگا ویژ جی دجرد و تأثیر آن به جندجز جی بود جسمت که ترجمهشگاسان ،در ترکیبناه زباني گوناگون نیز
جز روش آن جلگو گررته و بر جسممماس آن کتاب و نظریات خود رج مگتشمممر نمود جند .ویگه و دجربلیگه در کتاب
خود روشناه نفتگانه جی برجی ترجمه مطرح نمود و به تفصمی و شرح آنها پردجختهجند» (زند بودی،
 .)16 :6936ویگه و دجربلیگه دربار وجحد ترجمه جینگونه آورد جند :وجحد ترجمه کوچکترین بسممممت گفتار
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جسممت که نشممانهنایش بهگونهجی بهنم پیوسممتهجند که نمیتوجن تک تک آننا رج ترجمه نمود .در نسممخه
ررجنسممموی جولیه (ویگه و دجربلیگه )7 :1222 ،آن دو در توصمممیف نظریه خود جز روند یا رجنکاری صمممحلت
میکگگد که بهطور ضممگی بر مسمیر غایتشمگاسمی عملی داللت میکگد؛ تا با بهترین و مگاسبترین روش
بتوجن به نتیجه و ندف خاصمممی دسمممت یارت .آنها برجی توضمممی روند یا رجنلرد خود رد بگدی و روشنای
تعمادل ترجممهجی رج بیان میکگگد که علارتجند جز :روش وجمگیری ،ترجمه برضمممي ،ترجمه تحت جللفظی،
ت ییر صورت ،ت ییر بیان ،تعادل و جبتلاس و سپس آننا رج با مثالنایی جز سطوح زبانی و وج گان و دستور،
شرح و بسط میدنگد( .بیکر.)553 :6931 ،
جگر نگمانی بمه نظریمات ترجمهجی دورجن معاصمممر بیاندجزیم خوجنیم دید که جکثر آنها بر پایه جلگو و
تقسمیم ترجمهجی مشهور که به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشوند ،پیریزی گردید جند .ویگه و
دجربلیگمه که روشنای نفتگانهجی رج برجی ترجمه بهجای دو روش سمممگتی آزجد و تحت جللفظی پیشمممگهاد
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دجد جند درحقیقت به بسمط و تفسمیر آن دو روش پردجختهجند .جز میان تکگیکنای نفتگانه جرج ه شد  ،سه
تکگیک آغازین ،مرتلط با روش مسمتقیم و چهار تکگیک پسمین به روش ترجمه غیر مستقیم (آزجد) مربوط
میشممود .پیش جز جیگها ترجمه به دو نوع؛ ترجمه آزجد و لفظی تقسممیم میشممد جما ویگه و دجربلیگه جین ملحث
رج به تفصمی بیان نمود جند و به دو نوع ترجمه جعتقاد دجرند :نوع جول ترجمه مسمتقیم 6جست که خود بر سه
تکگیک؛ برضگیری،گرتهبردجری و ترجمه تحت جللفظی جسمممتوجر جسمممت .ویگه و دجربلیگه گونه سممموم ترجمه
مسمتقیم رج که ترجمه تحت جللفظی جسمت بهترین شیو ترجمه میدجنگد ،بهخصو

در مورد زباننایی که

بیان ،تعدی یا ترجنهش ،معادلگزیگی وجبتلاس تقسیم میشود (.) Venuti, Lawrence, 2004: 8
در مجموع ویگه و دجربلیگه بر ترجمه مستقیم بسیار تأکید دجرند و رجنکارنای آن رج ترجی میدنگد.
به گفته خزجعیرر «آننا برجی متن جصمملی جصممالت با جند و ترجمه رج جسمماسمما جمری زبانی تلقی میکگگد و
ندف ترجمه رج جنتقال متن جصممملی به زبانی دیگر میدجنگد و میزجن مورقیت ترجمه رج در جین میدجنگد که با
چمه دبمت توجنسمممته متن جصممملی رج جنتقال دند» (خزجعی9 :6933 ،؛ رد :ویگه و دجربلگه .)911 ،6335
جیشمان ترجمه پویا رج روشمی میدجنگد که نمان موبعیت زبان جصلی رج بوجود میآورد در حالیکه جز وج گانی
متفاوت جستفاد می کگد.
ویگه و دجربلیگه جسمتدالل میکگگد که ترجمه یک حالت پسماجسمتعماری جست که در آن پیروزی و غلله
ررنگگی بر ررنگم
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نمخانوجد نسمممتگد .نوع دوم ترجمه غیر مسمممتقیم 1میباشمممد که خود به چهار تکگیک؛ مقولهجی یا ت ییر

دیگر ممد نظر بود جسمممت .ندف جز مقایسمممه سممملکنا ،تولید یک مجموعه کام جز

روشنما جسمممت .بگمابرجین ویگه و دجربلیگه معتقدند مترجمی که میخوجند یک متن کامال طلیعی خلق کگد
بمایمد جز جین روشنمای مشمممابه بهر برد .عگوجن کتاب آنها در جین زمیگه روش ترجمه جسمممت .در جین کتاب
جشمممار میشمممود کمه حتی جگر نمه روشنای ترجمه مورد جسمممتفاد مترجم برجر نگیرد مقایسمممه تعابیر با
یکدیگر ،یکی جز رج نای ترجمه به حساب میآید ،جز جین روش ترجمه بهعگوجن مجموعهجی جز بوجنین حاکم
بر جیجاد یک ترجمه کام تعلیر میشود (ویگی و دجربلیگه)917 :6335،
 .4بحث وبررسی

در جین بسمممت جز تحقیق به تحلی و وجکاوی ترجمه جسممتاد موسمموی گرمارودی جز خطله باصممعه جمام
علی بر پایه رجنکارنای نفتگانه جرج ه شد توسط ویگه ودجربلیگه ،میپردجزیم.
1 . Direct Translation
2 . Obligue Translation
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 .1-3قرض گیری

جولین مؤلفه مورد بحث ویگه و دجربلیگه برضگیری جسممت .برضگیری در وجب به کارگیری وج گان زبان
ملدا به نمان شمک در زبان مقصمد جسمت که بهصمورت مستقیم به زبان دوم مگتق میشود .بگابر جعتقاد
ویگه و دجربلیگه «حاصمم جین کار ،کمرن شممدن جختالفنای ررنگگی جسممت .جین کلمات در جثر جسممتفاد
روزمر و به مرور زمان ،دیگر یک وج خارجی محسمموب نمیشمموند و مخاطب به رجحتی مفهوم آن رج درد
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

میکگد» (ویگه و دجربلیگه1222 ،م .)31 :در ترجمهنای عربی به رارسی با توجه به جشترجکات بسیار زبانی
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میان جین دو زبان ضرورتا کاربرد مؤلفه برض گیری بسامد باالیی دجرد .جما با وجکاوی ترجمه جستادگرمارودی
جز خطلمه بماصمممعه عکس جین ب مممیه رس دجد جسمممت.بگونه جی که مترجم در برگزیدن معادلنا جز مؤلفه
برضگیری جسمممتفاد جندکی نمود و نمین جمر سممملب کملود باب لمس وج گان عربی یا وج گان زبان ملدا
در ترجمه جو شمممد جسمممت؛ زیرج جین ترجمه تا حدود زیادی جز بهکارگیری وج گان عربی دشممموجر و ناآشمممگا و
نامأنوس عاری جسممت و جین به مؤلفه سممر گرجیی و کهنگرجیی و نیز پارشمماری بر عگصممر دبت در ترجمه جز
سمموی مترجم بر میگردد .شممایان ذکر جسممت که جسممتادگرمارودی جز وج گان مشممترد میان زبان رارسممی و
عربی که در جص م عربی نسممتگد جسممتفاد میکگد ،جللته کلماتی که در زبان رارسممی نامانوس نلود و جزو
وج گان بهکار ررته در جین زبان بهشمار میروند ،که جز جمله آنها میتوجن به موجرد زیر جشار نمود:
وج جللعگة:

َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ
از َع ُه فیه َما م ْن ع َ
اد ِه.؛
ب
و جعل اللعنة لَع من ن
ِ ِ ِ ِ ِ

و لعگت کرد بر کسی جز بگدگان خویش که در آنها با وی بهستیز برخیزد
(گرمارودی.)175 :6931 ،

یا کلمه مکارم و محاسن در متن مقاب :

َ ْ َ ْ َ
َْ ُ ُ َ
َ ََْ
َ َ
ال ؛
یسلک ب ِه طریق اْلکارمَ ،و مح ِاس َن أخالق ال َع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ

وی رج در طریق مکارم و محاسن جخالق جهانیان رجنلر باشد» (نمان ؛ .)723

یا کلمه رخر و حسب و نسب در متن مقاب :

َ َ ََ َ َ َ
ََ ُ
َ َ َ ْ ُ َّ
َ َ ُ ْ َ ََ َ
ْ ُ ْ َ َ ََ
ْ فخ َ
بک ْ
م
س
ن
ِف
ع
ف
د
و
م
ِف
ع
ق
و
و
م
أ
بک
س
ح
ک
ل
ص
؛
فلعمر ِ
اَّلل لقد ر لَع ِ
ِ
ِ

زیرج سوگگد به خدجوند ،جو به ریشه شما (ح رت آدم) رخر رروخت و بر جصالت حسب و نسب
شما خرد گررت( .نمان.)132 ،
یا وج تعصب در نمونه مقاب :
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َ

َ

ْ

ْ ْ

ْ

ف َت َع َّص ُبوا ِ ِلخال ِلال َح ْم ِد ِم َنا ِلحف ِظ ِللج َو ِار ؛
ِ

بگابرجین جز مگش نای ستود  ،تعصب بورزید چون پشتیلانی جز پگا جویان(...نمان .)133 ،

نمانگونه که مالحظه میشمممود جسمممتادگرمارودی کمتر جز مؤلفه برضگیری بهر جسمممته جسمممت و در
گزیگش و یمارتن معمادلنمای رمارسمممی جصمممی تالش ررجوجن بهکار برد تا در دجم برض گیری نیفتد؛ زیرج
برضگیری بهطور کلی نشممان دنگد ضممعف مترجم در یارتن معادلیابی نای جصممی جسممت و نشممان جز
مشاند میشود و جز دجیر جلفاظ و معادلنای جشترجکی و مرسوم و مأنوس ررجتر نمیرود .جص سر نویسی
که جز جصممملیترین جندجف مترجم در ترجمه درخشمممان جز نهججللالغه جسمممت ،جو رج وجدجر کرد تا جز جین مؤلفه
کمترین بهر رج برد و دجیر معمادلنمای برض گررتمه رج جز برخی وج گمانی که در زبان رارسمممی نم کاربرد
دجرند ،ررجتر نلرد.
 .9 -3گرتهبرداری

دومین رجنکمار مورد نظر ویگی و دجربلگه گرتهبردجری جسمممت .در جین رجنکار نه عین کلمه بلکه ترتیب و
سماختار ججزجی کلمه جز زبان ملدا وجرد زبان مقصد می شود .کلماتی مانگد آسمانخرجش ( )Skyscraperو
رج آنن ( )Railwaysکه جز زبان جنگلیسمی وجرد زبان رارسمی شد جست« .گرتهبردجری و وجمگیری رج نوعی
جز نمریشمممهنای کاذب میدجنگد .تگها تفاوت جین دو روش در جنتقال سممماختار زبان ملدا جسمممت که تگها در

ارز یابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه "قاصعه"

بصمممور و نماتوجنی یما گانی کممایگی جو در برگردجن متن دجرد؛ چیزی که در ترجمه جسمممتادگرمارودی کمتر

روش گرتمهبردجری رس میدنمد» (ویگی و دجربلیگمه1222 ،م .)35 :جین رجنکمار کمه مؤلفهجی ضمممروری در
ررجیگد ترجمه جست بهعگوجن دومین رجنکار ترجمه مستقیم ویگه و دجربلیگه عگوجن میشود.
گرتهبردجری مختص جصممطالحات و معادلنای خا

زبان ملدا جسممت ،یعگی وج گان و تعابیری که در

زبمان مقصمممد سممماخمت ویژ و معگمای بومی نمدجرد .بگمابرجین مترجم جین وج گمان و تعمابیر رج با جسمممتفاد جز
گرتهبردجری به زبان مقصمممد ترجمه میکگد .دین جسمممالم جصمممطالحات و تعابیر مخصمممو

خود رج دجرد و

مترجم رارسممی که کتابی دیگی نمنون نهج جللالغه رج ترجمه میکگد مجلور جسممت در پار جی جز موجب به
گرتمهبردجری روی آورد .جما باید توجه کرد که معادلنا و جصمممطالحات عربی بدیم با گذشمممت چهارد برن
حالجی شمممد و معمادلنمایی برجی آن در زبمان رارسمممی در نظر گررته شمممد جسمممت .جین مؤلفه کمتر در
ترجمه نای معاصمر رارسمی نهج جللالغه و دیگر متون دیگی جز جمله ترجمه گرماردوی مشهود جست .جما جز
موجرد جندد آن در ترجمه خطله باصعه جستادگرمارودی میتوجن به موجرد زیر جشار نمود:
به عگوجن نمونه تعلیر سممملحانه که جز تعابیر جسمممالمی مممممم دیگی جسمممت و در بیشمممتر موجب در ترجمه
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جستادگرمارودی به شیو گرته بردجری برگردجند شد جست؛

َ
َ
َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ
َ َْ ُ
َ
اَّلل سبحانه ی ْبت ِلي خلقه ب َب ْعض ما يجهلون أصله ؛
کن
ول ِ
ِ ِ

جمما خمدجونمد _ پماکما کمه جوسمممت _ آرریمدگمانش رج بمه چیزنایی که ریشمممه آن رج نمیدجنگد

میآزماید»( .گرمارودی.)175 :6931 ،

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

یا وج احلط در علارت

ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ
َ َْ
َ
َ َ َ
َ
اَّلل بإ ْب ِلیس ،إذ أح َبط ع َمله الطویل و...؛
فاعتِبوا ِبا َکن ِم ْن ِف ْعل
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ

بگابرجین جز کاری که خدجوند با جبلیس کرد پگد بگیرید که چگونه پیشیگه دیریگه و  ....تلا ررمود».
(نمان)171 ،

یا تعلیر تحذیر در؛

َْ ْ
َ
اَّلل َا َّ َ
َف َّ َ
َّلل ِف عاجل ال َبغي
ِ
ِ
ِ
ِ

پگا بر خدج ،پگا بر خدج ،جز ستم» (نمان)131 ،

یا جدجتی که بر تگلیه داللت میکگد؛
َ
َ َ
ْ ْ
ال َو َق ْد أ ْم َع ْن ُ ْ
ُت ِف ال َبغي ؛
أ
ِ
ِ

آگا باشید که شما در ستم پیشگی ررو ررتهجید» (گرمارودی)131 :6931،

نمنگین میتوجن به کاربرد نمزمان تحذیر و تگلیه در علارت زیر و ضمممرورت جیجاد ترجمه گرتهبردجری
توسط مترجم جشار نمود
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َّ
َ َ ْل َح َ َ ْل َح َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ
َ َ َ َّ ُ َ َ
ِبوا ع ْن ح َسبه ْم ؛
اال فا ذرا ذر ِمن طاع ِة ساد ِاتکم و ك
ِب ِائک ْم ال ِذین تک
ِِ

نان ،بپرنیزید! بپرنیزید جز ررمانلردجری جز گردن ررجزجن و برزگانی که به خود مینازند» (نمان،
)131
باید جذعان نمود که میزجن کاربرد مؤلفه گرتهبردجری به میزجن جصممطالحات و معادلنای جختصمماص می
زبان ملدا بسمممتگی دجرد .نرچقدر جین جصمممطالحات بیشمممتر در متن مورد نظر بهکار گررته شمممود درصمممد
گرتمهبردجری مترجم رج جرزجیش میدنمد چگمانکه بهکارگیری جندد وج گان و تعابیر خا

زبان ملدا در متن

مورد نظر بمه کمانش میزجن بمهکمارگیری مؤلفه گرتهبردجری مگجر میشمممود .الزم به ذکر جسمممت شمممگاخت
معادلنای گرتهجی در ترجمه رارسمی جز عربی دشموجر جسمت؛ زیرج جکثر گرتهبردجری نای رارسی جز عربی جز
زماننای بدیم صمورت گررته و جکگون جز ی جز معادلنای جصملی زبان رارسمی شمد جست بهگونهجی که
نمیتوجن بما بطعیمت حکم دجدکمه جین معادل ،جز نوع گرتهبردجری جسمممت .بلکه تگها با آگانی جز معادلنای
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بسممیار تخصممصممی زبان عربی و دین جسممالم جسممت که میتوجن در خصممو

صممحت گرتهبردجری پار جی جز

معادلنا با بطعیت سمممخن گفت ،مانگد جصمممطالح پاکا که جوسمممت و تلا شمممدن عم که در مقاب دو
علارت سملحانه و احلط مشماند شد ،یا تعابیری که بر تحذیر و تحسر داللت دجشت و در نمونه نای باال
ذکر گردید.
 .3-3ترجمه تحت اللفظی

ترجممه تحمت جللفظی جز نگا ویگی و دجربلگه یک رجنکار مسمممتق و به عگوجن سمممومین رجنکار مترجم
بیشممتر به وج گان و جصممطالحات میپردجخت و لفد مدجری مترجم رج در آن رکن زبانی بسممط میدجد ،در جین
رجنکار تمرکز جصملی بیشتر بر روی جملهناست .جز نگا دو نظریهپردجز «ترجمه تحت جللفظی در وجب تجویز
جین نویسمممگدگان برجی ترجمه خوب جسمممت .یعگی تگها بگا به جسمممتلزجمات سممماختی و ررجزبانی و رقط پس جز
بررسمی جیگکه معگا حفد شمد جست ،میتوجن تحت جللفد بودن رج ردج کرد» (ماندی .)623: 6936 ،ترجمه
تحت جللفظی نم در وج گان و نم در جمالت باب بررسمممی جسمممت .جز نمونهنای به کارگیری ترجمه تحت
جللفظی در ترجمه جستادگرمارودی میتوجن به موجرد زیر جشار نمود:

َ َ َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ َ ا ْ َلج ْ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ
اس الت َعززَ ،وخلع ِقناع التذلل ؛
ونازع اَّلل رداء ِبی ِة ،وادرع لب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

با خدوجند (درپوشمممیدن) ردجی شمممکو به نزجع پردجخت ،و جامه خودبیگی پوشمممید و تنپوش

ارز یابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه "قاصعه"

جسمت و نمرج با دو رجنکار پیشمین شمیو ترجمه مسمتقیم رج تشکی میدند .در حالی که دو شیو پیشین

رروتگی رج دور جرکگد» (گرمارودی.)171 :6931 ،

َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ
َ
َ َْ
َ
ْ َ ُ َْ َ
َ َ َ
َ
واحٍ
اَّلل بإ ْب ِلیس ،إذ أح َبط ع َمله الطویلَ ،و َجهَدالجهید ...،عن ِك ِْب ساع اة
فاعتِبوا ِبا َکن ِم ْن ِف ْعل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

جز کاری که خدجوند با جبلیس کرد پگد بگیرید که چگونه پیشممیگه دیریگه و کوش مش بسممیار جو رج

برجی یک ساعت خودبیگی تلا ررمود» (نمان.)171 :

َ
َ َ َ ْ ُ َ
ُ
َ َ
َ َ ُ
َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ ْ
َّ َ
ال َو إ َّ ُ ْم قَّ ْد ْ َّ ْ
ُت أ ْیَّد َیَّ ْ م ْن َح ْ
اَّلل اْلْ َّ ُرو َ عل ْیک ْم ،بَأ ْحکََّّام
ن
َّ
ص
ح
ُت
م
ل
ِ
و
،
ة
َّ
ع
ا
َّ
ط
ال
ل
َّ
ب
أ
ُت
َّ
َ
َّ
ک
َّ
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
الج
اه ِل َّی ِة.
ِ

آگا باشممید که تاکگون شممما دسممتتان رج جز ریسمممان ررمانلردجری رنا کرد جید و با دجورینای

جانلی در د جستوجر جلهی رخگه جرکگد جید» (نمان.)721 ،
ومانگد ترجمه کلمه صمموالته در نمونه مقاب که مترجم جز ترجمه بسممیط جین معادل خوددجری کرد و
آن رج نمسان با معادل جصلی بهکار برد جست؛

ْ
َ
ُ
َ َ
َ ْ
َّ
ین م ْن َ ْ ُ ْم م ْن َ
ِبوا َِبا أ َصا َ ْاْل َم َم ا ْ ُ ْ َ ْ ِب َ
اع َت ُ
اَّلل َو ص ْوال ِت ِه
س
َأ
ب
ف
ک
ل
ب
ق
ک
ت
س
ْل
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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بگابرجین جز آننه بر سمر جن جسمتکلار جز گذشتگانتان جز سختگیری خدجوند و حملهنا و .....
پگد بگیرید» (نمان)131 ،
نمانگونه که مالحظه میشممود در تعابیر و جصممطالحات مشممخص شممد مترجم جز شممیو تحتجللفظی
بهر برد و نمان ترتیب و سمماختاری رج که در زبان عربی رعایت شممد با رعایت مؤلفه تحتجللفظی به زبان
رارسمی جنتقال دجد جسمت .در جیگجا مترجم به سلب حفد سلک متن جصلی و شیو بیانی دست به جین نوع
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

ترجمه زد جسمت جین شیو سلب جنتقال ساختارنا جز زبان عربی به زبان رارسی میشود .جما در سط ررجتر
جز کلمه و ترکیب باید جذعان نمود که سممماختار زبان عربی با زبان رارسمممی کامال متفاوت جسمممت؛ جز جین رو
رعایت جصمممول ترجمه تحتجللفظی توسمممط مترجم به عدم خوجنایی و گگ شمممدن مفهوم ترجمهجی مگجر
میشممود؛ جز نمین رو بسممیار کمتر مورد جسممتفاد برجر گررته جسممت .جسممتادگرمارودی نیز بگابر جین جص م جز
ترجمه تحتجللفظی در سممط جمله پرنیز نمود جسممت و کمتر جز آن بهر گررته و ترتیب و چیگش مرسمموم
در زبان رارسممی رج برجی ترجمه سمماختنا برگزید جسممت .باید توجه کرد که ترجمه تحتجللفظی درجات و
مرجتلی دجرد که مترجم در برخی موجرد بسمممیار خا  ،جز جین نوع رویکرد جسمممتفاد میکگد و در برخی موجب
نم میزجن بمهکارگیری جز جین نوع ترجمه کمتر جسمممت و مترجم در برخی جز سممماز نای جمله و متن ،تحت
جللفظی عم کرد جست .جز جمله موجرد بخش جول میتوجن به موجرد زیر جشار کرد:
َ َّ ُ ْ َ

َ

ْ

َ َ

ْ َ

َْ

َ َ
ْ َ ُُ ُ
َ
ُ َ
وُ ْاع ِت َز ِاءالج ِاه ِل َّی ِة ؛
« فإهَّن ق َو ِاعد أساس [آساس] ال َع َصب َّی ِة َو دع ِائ ُم أ ْرَکن ال ِفتن ِة و سی
ِ
ِ
ِ
ِ

ِ

زیرج آنان پایهنای بگیاد تعصممب و سممتوننای بگیان رتگه و شمممشممیرنای تفاخر جانلیجند»
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(گرمارودی.)131 ،6931:

َّ َ ُس َّ ْبَّحَّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ
ُ ُ ُ
َّ
ُْ ُ ُ
ُ ُ
َ
ُ
َ
االتَّ َبَّاع لَّ ُرس َّ ِلَّ ِهَ ،والَّت ْص ََّّ ِدیَّق بَّکت ب ِهَ ،والخش َّوع ل َو ْجهَّ ِه،
ون
کَّن اَّلل
َّ
ک
انَّه أراد أن یَّ
ِ
«ولَّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ ْ
ُ ً َ ُ َ َّ ً َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌ َ ُ َّ َ َ َ
َ ُ َ َ
َ ْ
ْ َ َ ُ ْ
ِ ال َبل َو
االس ِت ْسالم لطاع ِت ِه ،أمورا له خاصة ،ال تشوُبا ِمن غ
َواالس ِتکانة ِالمر ِه ،و
ِ
ْيها ش ِائبة .وكلما َکن ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َ
ْ ُ ُ َْ
َو ِاال ْخ ِت َب ُار أ ْعظ َم َک َن ِِ اْلَث َوبة َوالج َز ُاء أ ْج َز َل.؛

جما خدوجند م م پاکا که جوست م م میخوجست که پیروی جز پیاملرجنش و رجستجنگاری کتابنای

آسممممانیش و خاکسممماری در برجبر وی و رروتگی دربرجبر ررمان جو ،و گردننهادن به طاعت وه،
نممه ،کمارنایی ویژ جو باشمممد بی آنکه با نیز آمیز جی دیگر بیامیزد و نرچه گررتاری و آزمون،
سترگتر ،مزد و پادجش بزرگتر» (نمان.)132 ،
نممانگونمه کمه مالحظه گردید در جمالت مذکور جسمممتادگرمارودی تا حدود زیادی خود رج به چیدمان
زبان ملدا ملزم نمود و آنرج به زبان رارسممی با رعایت سمماخت نمنشممیگی جنتقال دجد جسممت .الزم به ذکر
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جسمت که موجرد بهکارگیری ترجمه تحت جللفظی صمرف توسمط جسمتادگرمارودی شمام موجردی میشود که
برگردجن علارتها در زبان ملدا باعث جیجاد معگای معارض و ملهم و گگگی در مفهوم جمله نیست و موجردی
که رعایت جین شمگرد سملب عدم خوجنایی و سالست ترجمه شود محدود بود و یا جصال دید نمیشود .در
مورد جول بدین سممان میتوجن نتیجه گررت که برجی جسممتادگرمارودی در ونله جول رعایت جصممول و چیدمان
زبان عربی در جولویت برجر دجرد به شرطی که جین ساختار باب ججرج در زبان رارسی باشد و با ساختار رارسی
در تعارض نلاشمد جما زمانی که سمماختار زبان عربی در زبان رارسمی نامأنوس و ناآشممگا باشممد جز کاربرد و وجرد
ترجممهجی علمارجت و جملمهنما در معمادلیمابینما کلمهنا و وج گان لفد مدجرتر عم کرد و جز جیجاد رخگه و
راصمله میان معادل متن جصملی با متن مقصمد خوددجری نمود جست ،زیرج جص برجی جوجنتقال جمانتدجرجنه
سملک جمام با رعایت سمر نویسی و روجنی ترجمه جست و جین جمر در جنتقال تحتجللفظی وج گان بهتر رس
میدند.
 .4-3جابجایی1

ترجنهش یا جابجایی یا تعویض صمورت ،شمام حرکت جز یک طلقه گرجمری به طلقه دیگر جست ،بدون
جیگکه معگی متن عوض شمممود .جین تکگیک موجب ت ییر سممماختار دسمممتور زبان متن میشمممود .در ررجیگد
ترجممه ،جنتقمال معگا جز زبانی به زبان دیگر عموما با جیجاد ت ییرجتی در صمممورت پیام یا به علارتی دبیقتر در

ارز یابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه "قاصعه"

کردن چگین سممماختمار نامأنوسمممی به زبان مقصمممد خوددجری میکگد .در مجموع مترجم بر خالف رویکرد

صممورتنای دسممتوری پیام ممکن میشممود .ترجنهش یا ت ییر صممورت یعگی جیگکه درآن ،ل ت زبان ملدا به
ل تی جز زبان مقصمممد که جز طلقه وج گانی ودسمممتوری دیگری جسمممت برگردجند میشمممود( .ویگی و دجربلیگه،
 .)911 :6335ترجممه گرمماردوی با وجود ملداگرجیی و عدم جیجاد راصمممله میان زبان مقصمممد با ملدا ،در
موجرد زیادی برجی جیجاد خوجنایی و روجنی بیشمممتر متن جز مؤلفه جابجایی بهر گررته جسمممت که جز نمونهنای
آن میتوجن به موجرد زیر جشار کرد:
أ .تغییر صورت از مصدر به فعل

«

َ
َ
ْ َْ
ْ
ْان ُظ ُروا إَل َما ِف َهذه ْاْل ْف َعال م ْن َق ْمع َ ََناجم الفخر َو َق ْدع َط َ
ک ِْب .؛
ع
ال
و
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

به آننه نتایج جین ررجیض جسمممت بگگرید که چگونه شممماخهنای خودبیگی رج میشمممکگد و جز

نشانهنای تکلر پیشیگیری میکگد» (گرمارودی.)131 :6931 ،

1 . Transposition
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19

َْ

ً َ

َّ

َ

َ ُ

ً

َ

َ ً ْ

َ ْ

َ ْ َ َ
َ
«َ ...و ْا ْلیثاقه الذي َوض َع ُه َّ ُ
ْي خل ِق ِه ؛
اَّلل لک ْم ح َرما ِف أ ْر ِض ِه و أمنا ب
َق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

و [میخوجنید که]  ...پیمانی رج بشمممکگید که خدجوند آن رج برجی شمممما در زمین خود محترم

دجشته و مایه جمگیت میان آرریدگان خویش برجر دجد جست» (نمان.)721 ،
ب .تغییر صورت از فعل به مصدر وصفی
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َ
ْ َ
َ
ُ َ
َ َ
ْ َُ َ َ َ ُ
« َو ل ْو َک َن ِِ اْل ْ ِْن َی ُاء أ ْه َل ق َّو اة ال ُت َر ُام َو ِع َّز اة ال ُت َْ ُام َو ُمل اک ُتد ن ْح َو ُه أ ْعناق ُالر َج ِال:...

جگر پیماملرجن توجنی دورجز دسمممترس و عزتی مقهورناشمممدنی میدجشمممتگد و دولتی که برجی

دیدنش گردن میکشیدند( »...گرمارودی.)133 :6931،
ج .جابجایی از مفرد به ساخت و ترکیب
ُ

«ی َ
شمين َعرفه؛

بوی دالویزش رج به مشام من میرساند» (نمان.)723 :،

«

َ َ ُ
ُ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ُ َ
َ َ
َ
ُ
َ
واؤه:
العقول ُر
اْلبصار ِضیاؤه و َيهر
لو أراد اَّلل ُ أن يخلق آدم ِمن َنر يخطف
ا

جگر خمدجونمد میخوجسمممت آدم رج جز نوری بیمارریگمد کمه رروغش دیمدگمان رج برباید و زیلایی

دیدجرش خردنا رج به شگفتی وج دجرد» (نمان.)171 ،
د .حالت منحوت به عادی

نحت آن جسممت که جز دو کلمه یا بیشتر ،یک کلمه جدید سمماخته شممود وآن کلمه بر معگایی داللت کگد
که وج گان جصملی دجشمتهجند ، ،مانگد کلمه «جللسمملة» که جز علارت «بسم جلله جلرحمن جلرحیم» گررته شد
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جست (یعقوب.)172 ،6333 ،

َ
ُ ُ ً ُ َ ُ ُ َ َّ
َّلل َح ْول ُه ؛
« ذلال ُيللون ِ ِ

پیرجمون آن ال جلمه الال جلله بگویگد (نمان )131 ،ت ییر جز حالت مگحوت به حال عادی .مث
جیگکه در ترجمه تکلیر گویان بگوییم جلله جکلر گویان آمدند.
هـ .تغییر از مثنی به تفسیر

ْ
ُ َ َ
َْ َْ ْ
َ َْ ُ ْ
َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ
َ
ُت ِف َ َ ُ
ْی فال َز ُموا ك َّل أ ْم ار ل ِز َم ِِ ال ِع َّز ُه ِب ِه شَأهَّن ؛
ت حال
او
« فإذا تُتکر
ُت
ت
ِ
ِ
ِ
ِ

وچون به نانمسمممانی آن دو حالت خیر و شمممر آنان جندیشمممیدید به کاری روی آورید که برجی
آنان موجب عزت شد»(.نمان)133،
در نمه جین موجرد و موجرد بیان نشمد دیگر در جین خطله ،جسمتادگرمارودی با توجه به جص سر نویسی

27

و روجنی ترجممه و جمایز بودن تلمدیم نمایی جینچگین جز جین مؤلفه بهر گررته جسمممت .نمنگین شممماید جلر
سمماختاری زبان رارسممی یا سمملیقه خا

مترجم موجب جین ت ییرجت و تلدی نا شممد جسممت .شممایان ذکر

جسممت که جابجایی ،مؤلفهجی جسممت که برخالف تلفیق و جبتلاس کمترین آسممیب رج به متن ملدا میزند و جز
آنجا که موجب عدم ت ییر معگای متن میگردد ،و جز طرری بهدلی حسممماسمممیت متون دیگی در عدم ت ییر
معگا ،جین تکگیک در جین متون کاربرد بسمیاری دجرد .جستادگرمارودی نیز با ندف جیجاد سالست و خوجنایی
و جنتخاب تعابیر بهگجار و مرسموم در زبان رارسی بهغایت جز مؤلفه جابجایی بهر گررته جست که نمونهنایی

 .5-3تغییر بیان1

یکی دیگر جز رجنکارنا و ررجیگدنایی که در ترجمه بکار گررته میشمود ،تلفیق جست .جین تکگیک جز نظر
ویگی ودجربلیگه ت ییر بیان یا تلفیق و ت ییر شمک متن جز طریق ت ییر معگایی یا دیدگا جست .تلفیق جساسا به
معگی جسمتفاد جز علارتی جسمت که با زبان نای مگل و مقصمد تفاوت دجرد جما جید مشابهی رج میرساند .در
وجب معگی متن عوض شممد و دیدگا زبان مگل تعویض میگردد .تلفیق به مترجم کمک میکگد که معگی
و دیدگا نویسممگد متن مگل رج ت ییر دجد و به زبانی گویاتر بیان کگد ،به شممرط آنکه جید جصمملی جنتقال یابد
بدون جیگکه بهمگظور جصممملی متن ملدا خللی وجرد شمممود .معموال جز تکگیک تلفیق درنر زبانی میتوجن بهر
برد ،چه بسممما جمله یا علارتی توسمممط جررجد مختلف به طور متفاوتی بیان شمممود ،ولی نمگی یک مفهوم رج

ارز یابی ترجمه استاد موسوی گرمارودی از خطبه "قاصعه"

جز آن رج برشمردیم.

برسممانگد .جز نظرویگی و دجربلیگه ت ییر بیان یا تلفیق «نوعی روش ترجمه مشممتم بر ت ییر دیدگا و یا تجدید
خاطر جسمت و غاللا جز مقوله جندیشه جست» (ویگی و دجربلیگه .)911 :6335 ،ت ییر بیان با مؤلفه بللی یعگی
جابجایی ،برجبت مفهومی دجردو تگها رربشمممان جین جسمممت که در ت ییر بیان ت ییر معگا و پیام نیز مورد بحث
جست و آن شام موجرد زیر میشود:
أ.تبدیل مثبت به منفی

«

َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ود ُه َو أ َم ُْت أ ْحک َام ُه ؛
اْلسالم و عطلُت حد
أال و قد قطعُت قید ِ
ِ

بدجنید که شما رشته پیوندتان با جسالم رج گسیخته و حدود آن رج تعطی کرد جید و جحکامش
رج به کار نلرد جید» (گرمارودی.)721 :6931 ،

(1)Modulation
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21

ب.تبدیل کل به جزء

«

َ
َ
َ ْ َ
َ ْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُس ْب َح َ ُ ْ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
االخر َ
اَّلل َع َل ْ
ین ِم ْن هذا ال َعال;
َل
إ
،
ه
ی
ات
و
ل
ص
م
آد
ن
د
ل
ن
م
ْي
ل
و
اال
ِب
ت
اخ
،
ه
ان
،
اَّلل
ن
أ
ن
و
ر
ت
ال
أ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ

آیا نمینگرید که خدجوند -پاکا که جوست -نمگان رج جز آغازین کس در زمان آدم ،درودنای

خدجوند بر جو ،تا وجپسین کس در جین عالم( »...نمان)132 ،
در جیگجا به جای معادل پیشمیگیان و پسمیگیان جز آغازین کس و وجپسمین کس جسمتفاد شد جست و در
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حقیقت تلدی ک به جزء رس دجد جست.
ج.تبدیل مبهم به آشکار

«

ُ
َ َ
ُ َ ْ َُ َ
َ َ ُ
َ ْ َ َ ْ
ُ
َو ال تکوَنا َکْلتک ُِب لَع ْابن أم ِه ِم ْن غْي ما فْل
ِ
ا
ِ
ِ

؛ ممانگمد بمابی نلاشمممید که بر ررزند مادر خود تکلر ورزید بی آنکه خدجوند در جو نیز برتری
نهاد باشد» (گرمارودی)131 ،6931:
در جیگجا صمفت متکلر رج که جانشمین موصموف شمد جست ،مستقیم با جسم هانر ترجمه کرد جست و
جبهام جحتمالی آن رج برجی مخاطب جز بین برد جست.
د.تبدیل مجاز به حقیقت
َْ
« َتو
ِ

َْ َ ُ ْ َ ْ َ
َ
َ َ َ
ٍ ِم ْن َمف ِاو ِز ِقفار ِسحیقة ؛
إلی ِه ِِثار االَفئ
ِ
ِ ِ

روجن دلدجدگان جز بیاباننای خشک خالی جز مردم ...به سوی آن میشتابگد» (نمان.)131 ،
در مجموع میتوجن گفت که مؤلفه ت ییر بیان که به ت ییر زجویه دید نویسمممگد جصممملی در متن مقصمممد
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مگجر میشممود جز کمکاربردترین مؤلفهنای مورد جسممتفاد در جین ترجمه نهج جللالغه جسممت و چه بسمما که
علت کاربرد جندد آن به دیگیبودن متن نهج جللالغه جرتلاط دجشته باشد.
 .6-3معادلیابی1

یکی جز مرجحم نظریمه ترجممه ویگی ودجربلیگه معادلیابی جسمممت .جز نظر ویگی و دجربلیگه جین تکگیک رج
برجی جشمار به موجردی بهکار میبرند که زباننا یک موبعیت یکسمان رج با جبزجر ساختاری یا سلکی مختلف
توصمممیف میکگگد (ماندی ،)666 :6936 ،در جین روش بهجای ترجمه یک جمله یا علارت ،معادل آن در
زبان مقصمممد بیان میشمممود؛ چرج که برخی جز علارجت با جسمممتفاد جز روش تحتجللفظی یا گرتهبردجری باب
ترجمه نیسممت لذج باید معادل آن رج در زبان دیگر جسممتجو کرد (ویگی و دجربلیگه .)93 :6335 ،بگابرجین در
ترجممه بمه جای ترجمه تحت جللفظی وج معادل آن رج پیدج میکگیم .مقصمممود جز معادلیابی در نظریه ویگه
(1 )Equivalence
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ودجربلگمه معگمای عمام آن جسمممت و جیگکمه مترجم در موجردی کمه ترجمه تحت جللفظی کارسممماز نیسمممت در
معادلیابی وج گان و تعلیرجت چگونه عم کرد جست.
مگاسممب جسمت و طلیعی جسممت که در

جین نوع رجنکار در ترجمه جصمطالحات و مث نا و جسمامی خا

نویسی آن بازتاب زیادی دجشته باشد .جز نمونهنای بهکارگیری
ترجمه جسمتادگرمارودی با توجه به جص سر
ِ
جین مؤلفه می توجن به موجرد زیر جشار کرد:
ٌّ

ٌ

که شتر و گاو و گوسفگد در آن رشد نمیکگگد» (گرمارودی.)132 :6931 ،
در جین نمونه جسممتادگرمارودی بر خالف جسممتعمال مجاز گونه کالم جمام علی وج گان رج بهصممورت
حقیقی بهکار برد جسممت و مقصممود جصمملی جمام رج جز خف و حارر و هلف که جز ی جز بدن حیوجنات جسممت
بهکار برد جست.

ْ
ْ
« َقد َص ُغ َر َق ْد ُرا َلجزاء َلَع َح َس َ ْ
َ
الء؛
ف الب ِ
ِ
ب ضع ِ
ِ

جما جندجز پادجش ،نم سگ

با آسانی آزمون ،کم میشود»(.نمان)131،

در جین نمونه جستادگرمارودی معادل آسان رج در مقاب وج ضعف بهکار برد جست.
َ َ

فج َ َ َ ُ ا َ
لح َ
رام ؛
« علها َبته

آنگا آنرج خانه محترم خویش کرد» (نمان)136 ،
در جیگجما جسمممتمادگرممارودی جز ترجممه تحمت جللفظی وج

جللیمت جلحرجم ججتگاب نمود و حرجم رج با

محترم معادلیابی کرد جست.
«

َ
ْ
َ
ُ َ َ َ
ُ
ُ َ
َ
َ َ ُ
ون َر ِب َیعة َو ُم َْ َر ؛
كل ال َع َر َ ،و ك َس ْرت ََناج َم ق ُر
الصغر بکال
أنا َوض ْعِ ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ

من در سن نوجوجنی ،بزرگان عرب رج به خاد جرکگدم و سرجن بلای ربیعه و ُم ر رج شکست
دجدم» (نمان.)723 ،
در جین نمونه جسممتادگرمارودی معادل بزرگان و سممرجن رج در مقاب وج کالک به معگای سممیگهنا و
نوججم به معگای پیشانینا ،بهکار برد جست.
« ِإ ْخ َو َان َد َبر َو َو َبر ؛

به چرجندن جسب و شتر رنا میکردند» (نمان.)721 ،
در جیگجما نیز مانگد نمونه جولی مترجم مقصمممود جمام رج جز دبر و وبر نه در پاوربی بلکه در خود ترجمه با
برگزیدن معادلنایی جنتقال دجد جست.
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ُ
ٌ
والحافر والظلف؛
«الیزكو ُبا خف
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َ ُ ُ

َّ

َ ْ

َ
ون :الن َار َوال ال َع َار ؛
« تقول

میگویید به دوزس میرویم ،زیر بار نگ

نه»( .نمان.)721،

در جین نمونه نیز مترجم وج دوزس رج در برجبر وج جلگار جنتخاب کرد جست.
در نمونهنای یاد شمد جستادگرمارودی معادلنایی رج که در زبان مقصد کارجیی دجرد و خوجنگد آن رج به
سهولت درد میکگد بهکار برد و جز ترجمه کلمه به کلمه و تحتجللفظی علارجت خود پرنیز کرد جست .جو
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

در زبان مقصمد بیشمتر دنلال معادل جست تا معگای وج گان و سعی میکگد معادلنایی در زبان مقصد بیاید
که با کلمات مورد نظر ملدا نمخوجنی دجرد نه جیگکه صمممررا معگای وج گان رج برسممماند .جسمممتادگرمارودی در
معادلیابی به کارکرد جسمممتعاری و مجازی زبان چگدجن بهایی ندجد جسمممت بلکه معگای حقیقی آن رج مگتق
میکگد و در جنتقال معانی حقیقی جز معادلنای متگاسممب با زبان رارسممی کمک میگیرد .جین نحو ترجمه
به جصم سر نویسی مترجم جرتلاط دجرد و نشان دنگد جنتمام وی به مخاطب جهت دریارت مفهوم ترجمه
می باشمد .نمنگین باید جین رج نم جضاره کرد که جنتقال مستقیم کارکردنای جستعاری و مجازی وج گان در
زبان ملدا نموجر ممکن نیسممت ،بهعگوجن مثال معادل سممیگهنا برجی وج کالک گرچه معگای دبیق و
تحمت جللفظی جسمممت جمما مقصمممود جممام بما چگین رویکردی بمه زبان مقصمممد مگتق نمیشمممود .جز جین رو
جستادگرمارودی با روشی خوجنگد محور به ترجمه وج گان با جستفاد جز مفهوم معادلیابی پردجخته جست.
 .7-3اقتباس 1

نفتمین رویمه جلگوی ویگمه و دجربلیگه جبتلاس جسمممت که آن گونهجی جز معادلیابي جسمممت و بیشمممتر به
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معادلیابي موبعیتي یا ترجمهجی آزجد شملانت دجرد« .برخی کتابنا و دجسمتاننا جز کشوری به کشور دیگر
سممفر میکگگد و جگله بینجلمللی مییابگد ،مانگد حکایات کلیله و دمگه که جز نگد به جیرجن و سممپس به نقاط
دیگر عالم سمفر کرد و آثار جبتلاسمی شگفتجنگیزی بهوجود آورد جست .جین آثار ،جگر بهصورت آزجد ترجمه
شمد باشد ،ترجمه جبتلاسی خوجند میشود» (ررشیدرود6931 ،؛ ث .)131 :1جما مقصود ویگه ودجربلیگه جز
جبتلاس آننگان ت ییرجت جسمماسممی نیسممت که ترجمه رج جز حالت ترجمه عادی به ترجمه غیر عادی یا تألیفی
تلدی کگد بلکه جنتخاب عملکرد جبتلاس تگها در موجب جز ی و بسمممیار ضمممروری جسمممت که جنتقال مفانیم
ررنگگی جز زبان ملدا به زبان مقصمد مشک جیجاد کگد .باید توجه کرد که جشترجکات ررنگگی بین دو زبان
عربی و رارسممی بسممیار زیادتر جز جختالرات آن جسممت .دین مشممترد یکی جز مهمترین عوجم جیجاد چگین

(1) Adaptation

24

جشمترجکاتی جسمت که جین جشمترجکات سملب میشود خوجنگد جز نمان معادلنای زبان ملدا در زبان مقصد
جسممتفاد کگد و دسممت به جبتلاس نزند .متگاسممب با جین ب ممیه رجنکار جبتلاس در ترجمه جسممتادگرمارودی
بسیار کم به کار گررته شد جست که جز جمله موجردآن میتوجن به نمونهنای زیر جشار کرد:
ً َ

َ

َ

ْ

ً

« َ
وج َعل ُه ِِف الد ْن َیا َم ْد ُحورا َو أ َع َّد ل ُه ِِف اْل ِخ َر ِه َس ِعْيا ؛

و در دنیا دچار رجندگی کرد و در رستخیز برجیش آتش ررجنم کرد» (گرمارودی.)171:6931،
ِ

دل دنید به جیگکه جرسمر خاکسماری رج بر سر نهید و گردنررجزی رج زیر پا جرکگید و یوغ تکلر

رج جز گردن خود بیرون آوردید» (نمان.)132 ،
َ َ ُ

َ

ْ

َ

« َفج َعلک ْم َم ْر ََم َن ْب ِل ِه َو َم ْو ِط َئ ق َد ِم ِه َو َمَأ َخذ َی َِد ؛

شما رج آماث تیر خود کگد و پایمال خویش سازد و دستخوش خود گردجند» (نمان.)131 ،
َ ُ

ُ

َ
َ ُ ُ
َ ُ
َّ َ
َّ
زائم ِهم؛
لکن اَّلل َ سبحانه َج َعل ُرسله ا
«و
وِل قو اة ِف ع ِ
ِ

جما خدجوند -پاکا که جوست -نم عزم پیاملرجن خود رج پوالدین کرد» (نمان.)133 ،
َ َ َّ َ

َ

َ َّ

ُ

ُ َ َ َ
ُ
ور؛
ارعة الشک ِف الصد
« لخفف ذلک مص
ِ
ِ
ِ

جز کشمکش دودلی در سیگهنا میکاست» (نمان.)131،
«

َ
أ َر

ُ

ْ

َ

َ ُ

َن َر ال َو ْحي َو ُالر َسال ِةَ ،وأشم ِريَح الن ُب َّو ِة .؛
ِ
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َ
َ
َ
ُ ْ ْ َ َّ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َ
الت َذلل َلَع ُر ُ
وس َو إلق َاء الت َعزز تحِ أقد ِام
ء
« و اعت ِمدوا وضع
ِ
ِ
ِ
ِ

ُْ

ْ

َ

َ َ

ُ

َو َخل َع َّالتکِب ِم ْن أ ْعن ِاقک ْم ؛

من نور وحی رج میدیدم و بوی نلوت رج میشگیدم» (نمان)762 ،
با توجه به نمونهنای جرج هشد که در بیاس با حجم خطله باصعه جندد جست معلوم میشود که
جستادگرمارودی بسیار محتاطانه عم کرد و دجیر جبتلاس رج وسی تر نگمود و در بهکارگیری نمونهنای
جبتلاسی آزجدجنه عم نکرد جست؛ زیرج جو میدجند که متگی مقدس و دیگی رج ترجمه میکگد که آزجدی و
جبتلاس بیشتر که رجنکاری جررجطی در ترجمه جست ،در خصو

متون دیگی جایز نیست .با جین حال در

نمونهنای روق جز باب تحلی سعیر در زبان عربی بهمعگای شعله آتش جست نه خود آتش ،جما مترجم آن
رج به آتش ترجمه کرد جست و کارکردی مجازگونه جز جز ی به کلی بدجن دجد جست .جین ت ییر بگابر ضرورت
ررنگگی صورت گررته ،زیرج در زبان رارسی آتش معادل جهگم جست نه شعله آتش در حالی که در ترجمه
عربی جز شعله آتش نیز چگین جستلاطی می شود .مترجم با چگین ت ییری خوجنگد رج در رهم معگا کمک
میکگد .به نر روی با جیگکه جبتلاس جز جررجطیترین رجنکارنای ترجمه جست جما معادلنای جبتلاسی بکار
ررته توسط مترجم متگاسب و نزدیک به متن ملدا بود و حد راص دو معادل رج بسیار کم کرد جست.
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 .4نتیجه گیری

با توجه به بررسی جنجام گررته نتایج پژونش به برجر زیر حاص گردید:
مممم جستادگرمارودی در ترجمه خطله باصعه جز مؤلفهنای غیر مستقیم بیشتر جزمؤلفهنای مستقیم بهر
گررته جسمت که جین ناشمی جز بهکارگیری مقوله سر نویسی و کهنگرجیی در ترجمه جست که مگجر به کاربرد
پربسامد مؤلفهنای غیر مستقیم جز بلی جابجایی ،تلفیق ،معادلیابی ،جبتلاس میشود.
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

مممم بهکارگیری مؤلفهنای غیر مسمتقیم مگجر به خوجنایی ترجمه جستادگرمارودی و شیوجیی زبان جو شد
جسمت .جستعمال جندد وج گان عربی ناشی جز کاربرد جندد مؤلفه برضگیری جست ،نیز ملهم نلودن ترجمه
که نشمممان دنگد ججتگاب مترجم جز ترجمه تحتجللفظی در سمممط گسمممترد و وجرد نکردن سممماختارنایججگلی زبان ملدا نست  -ناشی جز عدم بهکارگیری ررجوجن عگصر گرتهبردجری جست.
ِ

جسمتاد گرمارودی در ترجمه وج گان زبان ملدا بهجای بهر جستن جز تکگیک تحتجللفظی به معادلیابی

میپردجزد؛ جز جین رو ترجمه جو آکگد جز وج گان زیلا و غگی رارسممی جسممت که نشممان جز دبت و تالش ررجوجن
مترجم در جنتخاب معادلنا دجرد و حسمن توجه وی رج درگزیگش معادلنایی که مقصود نویسگد رج برساند،
نمایان میسممازد .در جین جمر مترجم برجی جلقای مفهوم جصمملی کلمات آنها رج جز سمماختار مجازی و جسممتعاری
بیرون کشاند جست و صورت باب رهمی جز آن جرج ه دجد جست.
م مترجم جز دو مؤلفه تلفیق و جابجایی در حد ضرورت بهر گررته جست.
مممم جستادگرمارودی در بهکارگیری مؤلفه جبتلاس با جحتیاط عم کرد جست .کاربرد جین مؤلفه گرچه در
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ترجمه به نسممملت زیاد جسمممت جما آن رج جز شمممک جررجطی بهدر آورد و معادلنایی نزدیک به زبان ملدا و جز
جبتلاسنایی که راصمله چگدجنی با رمزگان زبان ملدا ندجرد ،بهر برد و در جبتلاسنا جز معادلنای مرسوم
و عادی نمشأن کالم جمام  جستفاد نمود جست.
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