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Abstract
Youssef Hussein Bakkar (1942-present) is a writer, researcher, and literary critic
among scholars who have attempted to criticize Arabic translations of Khayyam's
quatrains through his knowledge of translation techniques. The present study aims to
descriptively-analytically criticize his views on these translations based on seven
features (rationalization, clarification, theological terms, qualitative ennoblement,
quantitative impoverishment, idiom destruction, language system destruction), which
are the deforming view of Antoine Bremen (1942-1991), the French pioneer theorist.
The findings of the study indicate that Bakkar used his criticism in his reviews and
his views are often humorous, devoid of reasoning, and do not follow any particular
theory. Adopting a linguistic approach by Bakkar shows that his critique of the method
is consistent with the components of Antoine Berman's theory, but Bakkar’s linguistic
approach lacks the application of theoretical issues. He does not present his views in
a coherent, solidly structured theoretical framework.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

واکاوی دیدگاههای نقدی یوسف حسین بكّار دربارة ترجمههای
عربی رباعیات خیام براساس نظریّة گرایشهای ریختشكنانة
«آنتوان برمن»

شهریار

همّتي*

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

تورج زینيوند

استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

علي سلیمي

استاد ،گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

یوسف حسين ب ّار ( -1942تاكنون) نویسنده ،محقق و منتقد ادبی از جمله پژوهشگرانی است كه به واسية آگاهی
از شيوه و فنون ترجمه ،اقدام به نقد و بررسی ترجمههاي عربی رباعيات خيام كرده است .در این راستا ،پژوهش
حاضر بر آن بوده است تا دیدگاههاي نقدي وي پيرامون این ترجمهها را براساس  7مؤلّفه (عقالییسازي،
شفافسازي ،اطناب كالم ،غناییزداییكيفی ،غناییزداییكمی ،تخریب اصيالحات و تخریب سيستم زبانی) از
دیدگاه ریختش نانة آنتوان برمن (1942-1991م) نظریهپرداز مبدأگراي فرانسوي به شيود توصيفی -تحليلی مورد
بررسی قرار دهد .در این جستار ،آراي نقدي ب ّار در كتاب الترجمات العربیّۀ لرباعیات الخیام ،ميالعه و سپس از

ریختشکنانه.
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کل يدواژه ها :ن قد ترج مه ،ر باع یات خ یام ،یوسفففف حسفففین ب کّار ،آنتوان برمن ،گرایش های
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ميان دیدگاههاي نقدي وي آنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر را با مؤلفههاي نظریة آنتوان برمن داشته ،گزینش
شد و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث و بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان داد كه ب ّار در نقد و بررسیهاي
خود با بهرهگيري از روی رد زبانشناختی اغلب دیدگاههایی ذوقی و به دور از استدالل و برهان ارائه داده است.
اتخاذ روی رد زبانشناختی از سوي ب ّار دليد ميابقت روش نقدي وي با مؤلّفههاي نظریة آنتوان برمن در این
مقاله بود؛ با این تفاوت كه روی رد زبانشناختی در روش ب ّار ،فاقد كاربست مباحث نظري بود و او دیدگاههاي
خود را در قالب و ااراوب نظري با ساختاري علمی ،منسجم و استوار ارائه نداده است.
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مقدمه
رباعيات ح يم عمر خيام نيشابوري ( 440 -517هجري قمري) به واسية مضامين و
درونمایههاي فلسفی و بهرهمندي از اندیشههاي علمی و ادبی ،همواره محققان و اندیشمندان
فراوانی را به تف ر در مبانی عرفانی و ن تهبينیهاي فلسفی وي واداشته است .ژرفاندیشی،
ح مت گرایی و تف ر آگاهانة خيام سبب شده است كه بررسی خاستگاه بنيادینِ اف ار و
اندیشه هاي وي قلمرو و مرزهاي فراوانی را درنوردد ،در ميان انبوهی از نظریات تفسيري و
تأویلی به حيية پژوهشهاي ادبی گام نهد و از این رهگذر جوانب مختلفی از ابعاد و زوایاي
بينش شاعرانة وي آش ار شود .در این ميان ،پژوهشگران عربزبان با نظر به پيشينة پيوند و
برقراري تعامد ف ري و فرهنگی با ایرانيان از تأثير اندیشههاي این شاعر ایرانی بر كنار نيستند.
دامنة این تأثيرپذیري به حدّي است كه شاعران و ادبدوستان عربزبان پس از شناخت و
برقراري ارتباط روحی و ذوقی با این اشعار و تأثيرپذیري از مضامين آن ،عالوه بر وامگيري
از درونمایههاي رباعيات ،جهت آشنایی دقيقتر با منيق ح می این اشعار ،ترجمة آن را به
زبان عربی در كانون توجه قرار دادند و ميابق با ميزان كسب شناخت از این اشعار ،اقدام به
ترجمة آن كردهاند.
یوسف حسين ب ّار در كتاب «التَّرجمات العربیۀ لرباعیات الخیام» با نقد و بررسی  55اثر
و ترجمة عربی از رباعيات خيام ( 33ترجمة منظوم 16 ،ترجمة منثور و  7ترجمه از منظومهها
و ترجمه هاي ملی) ،دیدگاه خود را نسبت به عمل رد مترجمان این آثار و نقاط ضعف و
قوّت هریک بازگو میكند .این آمار به خوبی تأثير رباعيات و اف ار خيام را بر ادبيات معاصر
عرب منع س میكند؛ همان ايزي كه از آن با عنوان پدیدد خيامی جهان معاصر یاد میشود.
ب ّار با نمایاندن زوایایی از این پدیده و شور و اشتياق صاحبان آن در برخورد با رباعيات
خيام كه ایشان را واداشته است سالها به تحقيق ،تفحّص و ترجمة این سرودهها بپردازند،
باب نقد ،تحليد و تفسير ادبی و فنی ترجمه در این آثار را میگشاید.
آنتوان برمن )1942-1991( 1فيلسوف ،زبانشناس و مترجم مبدأگرا از جمله
نظریه پردازانی است كه با ارائة دیدگاه و نظریة خود در باب ترجمه و نقد آن ،تأثير فراوانی
بر عرصة ميالعات ترجمه داشته و توانسته است با تأثير از فلسفة رومانتيکهاي آلمانی و

1- Berman, A.
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كسانی اون والتر بنيامين )1892-1940( 1و هانري مشونيک )1932-2009( 2گونهاي از نقد
ترجمه را ميرح كند كه حاصد خوانش و تف ر و بسيار نزدیک به نقد ادبی است .محور
دیدگاه ترجمهشناختی آنتوان ،احترام به متن بيگانه و دیگري است و از این جهت با ارائة
نظریة گرایشهاي ریختش نانه ،دیدگاههاي قومگرایانه و معيوف به زبان مقصد را در كار
ترجمه مورد انتقاد و سنجش قرار میدهد (ن .ك :احمدي.)1392 ،
دیدگاه قوم گرایانه از نظر برمن ،همان تغيير سبک فرهنگ و هویت بيگانه و قرار دادن
آن در ااراوب ارزش و هنجارهاي داخلی است؛ با باور به این اصد كه هر آنچه به بيگانه
تعلّق دارد ،منفی است .پس باید فرهنگ بيگانه را با فرهنگ داخلی هماهنگ ساخت (ن.
ك :برمان.)2010 ،
برمن با ميرح كردن مبحث اخالق در ترجمه در واقع به تعریف هدف از ترجمه
میپردازد .به باور او ،هدف از ترجمه ،تنها برقراري ارتباط ،انتقال پيام و یا یافتن معادل كلمه
به كلمه نيست؛ زیرا ترجمه یک فعاليت ادبی و زیباشناختی محض محسوب نمیشود ،بل ه
ترجمه نوشتن و منتقد كردن است ،اما این نوشتن و انتقال ،تنها در سایة هدف اخالقی حاكم
بر ترجمه ،معنا مییابد .اخالق حرفهاي مترجم به معناي قبول كردن و پذیرفتن متن مبدأ به
عنوان اثري متعلق به فرهنگ بيگانه است كه به جاي پسزدن باید آن را پذیرفت (ن .ك:
دلشاد و دیگران.)1394 ،
برمن با مخالفت نسبت به «گرایش رایج بومیسازي و تقبيح بيگانهسازي» (ماندي)1389 ،
معتقد است گرایشهاي ریخت ش نانه ،ماهيت نثر اصلی را به بهانة قابد فهم بودن ترجمه یا
زیبا شدن آن از ميان میبرد .در نتيجه پرداختن به ظاهر زیباي متن ترجمه شده ،باعث نادیده
گرفتن معنا و تحریف آن میشود (ن .ك :رحيمیخویگانی.)1397 ،
برمن در حقيقت ،دیدگاهی جامعنگرانه نسبت به ترجمه دارد و از تعصب افراطی نسبت
به متن مبدأ به دور است .او معتقد نيست كه ترجمه باید به طوركلی به متن مبدأ مقيد باشد
«زیرا اصوالً ترجمه ،یک عمد زایشی و ادبی است و شخصيت و سبک مترجم در آن خواه
ناخواه بروز مییابد» (ن .ك :دلشاد و دیگران ،)1394 ،بل ه باور دارد در ترجمه نباید تا حد
ام ان تغييراتی در ساختار و مضمون متن مبدأ ایجاد شود .مترجمی كه به راحتی و به هر بهانه
1- Benelix Schonflies Benjamin, W.
2- Meschonnic, H.
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تغييراتی را در ساختار ترجمه ایجاد میكند در واقع سبب تحریف متن اصلی و در نهایت
تخریب نظام زبان و ساختار منسجم متن اصلی میشود.
در نظریة برمن تمركز بر كلمه ،نه گرتهبرداري و نه بازتوليد است ،بل ه توجه خاصی به
بازي دالهاست و از آنجا كه متن مبدأ ،اساس كار مترجم است و مترجم باید همواره به متن
مبدأ گرایش داشته باشد؛ از این رو ،هرگونه تغيير ،حذف ،اضافه كه در خدمت متن اصلی
نباشد ،خيانت به آن محسوب میشود و مایة گمراهی خواننده میشود (ن .ك :فرهادي و
دیگران.)1396 ،

 .1پيشينۀ پژوهش
در باب ترجمههاي عربی رباعيات خيام تاكنون پژوهشهاي متعددي به انجام رسيده است و
از جمله آنها «الترجمات العربيّة لرباعيات الخيام» (ب ّار« ،)1988 ،رباعیات عمر الخیام» (ب ّار
( ،)1999ترجمة مصيفی وهبی التد)« ،الترجمۀ األدبیۀ اشکالیّات و مزالق» (ب ّار،
)2001است .یوسف حسين ب ّار در این آثار ،ضمن نقد و بررسی ترجمههایی از برخی
مترجمان به بيان راه ارهایی جهت ارائة ترجمههایی مناسب و اصولی میپردازد.
بشارتی ( )1389در پایاننامة خود با عنوان «بررسی و نقد ترجمههاي عربی رباعيات
خيام» ،ترجمه هاي عربی اند رباعی خيام از ناحية فرآیند ترجمه و استعاره را مورد نقد و
بررسی قرار میدهد.
كاظميان مجدیانخو (1391ش) در پایاننامة خود با عنوان «بررسی مقایسهاي اهار
ترجمة عربی رباعيات خيام «احمد رامی ،احمد صافی نجفی ،ودیع بستانی ،محمّد سباعی»»،
مقایسه اي را ميان اهار ترجمة عربی از رباعيات خيام برقرار كرده و از این رهگذر بهترین
ترجمه را معرفی میكند.
احمدپور ( )1394در پایاننامة خود با عنوان «بررسی نقش مترجم در سه ترجمة منظوم
رباعيات خيام به زبان عربی «احمد رامی ،احمد الصافی النجفی و ابراهيم العریّض» تالش
كرده دیدگاه سه تن از مترجمان عربزبان رباعيات خيام نسبت به خيام و درك و برداشت
متفاوتشان از رباعيات را بررسی كند.
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جعفري و كریمی ( )1389در مقالهاي با عنوان «عبدالرحمن ش ري و رباعيات خيام»
مقایسة ترجمة عبدالرحمن ش ري با ترجمة فيتزجرالد 1و ميابقت آن دو با اصد فارسی را
اساس كار خود قرار دادهاند تا بدینوسيله كاستیهاي ترجمة عبدالرحمن ش ري مورد
ارزیابی قرار گيرد.
زركوب و عس ري ( )1391در مقالة «نقد ترجمة احمد صافی نجفی از رباعيات خيام با
روی رد زبانشناختی» با اتخاذ روی رد زبانشناختی ،نقد و تحليد ترجمة احمد صافی نجفی
از رباعيات خيام را مورد توجه قرار دادهاند.
در زمينة پژوهشهاي صورت گرفته با محوریّت دیدگاه تحریف متن آنتوان برمن نيز
میتوان به این آثار اشاره كرد :غالمحسينپور ( )1391در پایاننامة خود با عنوان «بررسی
استراتژيهاي بومیسازي و خارجیسازي در ترجمههاي انگليسی به فارسی رمانها براساس
نظریة تحليد منفی برمن» ،سه رمان ترجمه شده از صالح حسينی را براساس نظریة آنتوان برمن
مورد بررسی قرار داده است.
فتّاحی ( )1396در پایاننامة خود با عنوان «بررسی ترجمة عناصر فرهنگی در مادام بواريِ
فلوبر 2ترجمة محمد قاضی براساس نظریة آنتوان برمن» با ت يه بر رابية مستقيم فرهنگ با
جامعه درصدد برآمده تا عناصر فرهنگی رمان مادام بواري ترجمة قاضی را مورد تحليد و
بررسی قرار دهد.
خييبی بایگی ( )1396در پایاننامة خود با عنوان «غرابتزدایی در ترجمة فارسی ژید
بالس 3از دیدگاه نظریة گرایشهاي تحریف متن آنتوان برمن» ترجمة فارسی رمان ژید بالس
را با ت يه بر مفهوم غرابتزدایی و براساس نظریة  13گرایش تحریف متن آنتوان برمن هدف
قرار داده است.
مهديپور ( )1389در مقالة خود با عنوان «نظري بر روند پيدایش نظریههاي ترجمه و
بررسی سيستم تحریف متن از نظر آنتوان برمن» با نگاهی اجمالی به پيدایش نظریهها ،نظرات
آنتوان برمن در حوزد ترجمهشناسی را واكاوي میكند.
احمدي ( )1392در مقالهاي با عنوان «آنتوان برمن و نظریة گرایشهاي ریختش نانه؛
معرّفی و بررسی قابليّت كاربرد آن در نقد ترجمه» با در نظر گرفتن معرّفی نظریة گرایشهاي
1- Fitzgerald, E.
1. Bovary, M.
2. Blas, G.
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ریختش نانة آنتوان برمن و تبيين آن با استفاده از مثالهاي برگرفته از ترجمة آثار ادبی
فرانسه به فارسی ،بررسی كاربستپذیري و موانع احتمالی كاربرد این نظریه را در نقد ترجمه
در ایران محور پژوهش خود قرار داده است.
براساس جستوجوهاي به عمد آمده از سوي نگارندگان ،پژوهشی با محوریت نقد و
بررسی ترجمه هاي عربی رباعيات خيام از دیدگاه یوسف حسين ب ّار ،براساس دیدگاه
گرایش ریخت ش نانة آنتوان برمن یافت نشد.

 .2مباني نظري
آنتوان برمن ( ،)1942-1991فيلسوف و زبانشناس فرانسوي است كه با نقد ترجمههاي
مترجمان كالسيک و معاصر ،نظریات خود را پيرامون ترجمه در قالب ااراوبی مدوّن ارائه
داده است .براساس این نظریه در ترجمة هر متن بيگانه باید حالت غریبگی در زبان مقصد
حفظ شود و از ایجاد هرگونه تغيير به نفع زبان مقصد اجتناب شود؛ زیرا معنا از طریق صورت
انتقال مییابد .مقدس شماري زبان مادري نيز از جمله ن اتی است كه در این نظریه بر عدم
حضور آن در فرآیند ترجمه تأكيد شده است .براساس این نظریه ،هرگونه حذف ،اضافه،
تغيير در سبک نویسنده ،تغيير ساختار زبان ،اطناب كالم و حتی تغيير در نقيهگذاري و
پاراگراف بندي ،تحریف از متن اصلی است و ترجمه در این حالت به گونهاي تغيير ش د
مییابد كه اثري از بيگانگی در آن دیده نمیشود.
نظریة ریختش نانة آنتوان برمن از  13مؤلّفه تش يد شده است كه هریک از آنها به
جنبهاي از موارد ضعف ترجمه و عدم تبعيّت مترجم از اصول اساسی ترجمه میپردازد .این
پژوهش توصيفی -تحليلی دیدگاههاي نقدي یوسف حسين ب ّار پيرامون ترجمههاي عربی
رباعيات خيام را براساس  7مورد از مؤلّفههاي نظریة آنتوان برمن (عقالییسازي،
شفّافسازي ،اطنابكالم ،غناییزدایی كيفی ،غناییزدایی كمی ،تخریب اصيالحات و
تخریب سيستم زبانی) بررسی میكند .منبع مورد استفادد نگارندگان در این مقاله ،كتاب
الترجمات العربیّة لرباعیات الخیام اثر یوسف حسين ب ّار است .دیدگاههاي نقدي ب ّار در
این كتاب به طور كامد ميالعه و هرآنچه قابليت انيباق و همسویی بيشتر با هر یک از مؤلّفهها
را داشته گزینش شده و تحت عنوان مربوط به خود مورد بحث قرار گرفته است.
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 .3پرسشهاي پژوهش
 روش یوسف حسين ب ّار در نقد ترجمههاي صورتگرفته از رباعيات خيام اگونه است؟ ميابقت یا عدم ميابقت روش نقدي یوسف حسين ب ّار با مؤلفههاي آنتوان برمن اگونهاست؟

 .4روش ،اهميت و فرضيۀ پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصيفی -تحليلی و بر پایة تحليد دیدگاههاي نقدي یوسف حسين
ب ّار از ترجمههاي عربی رباعيات خيام براساس هفت مؤلّفه از دیدگاه نظریة ریختش نانة
آنتوان برمن است .بررسی این ترجمهها با در نظرگرفتن اصول نظري آنتوان برمن ،میتواند
ميزان موفقّت و یا عدم توفيق مترجم در ارائة ترجمهاي مناسب از رباعيات را تبيين كند؛
بنابراین ،پژوهش حاضر با این فرضيه كه ميان دیدگاههاي نقدي یوسف حسين ب ّار و آنتوان
برمن در برخی مؤلّفهها نوعی انيباق و همسویی وجود دارد ،دیدگاههاي نقدي وي را در
كتاب نامبرده مورد ارزیابی قرار داده است و هر آنچه قابليت تيبيق با  7مؤلّفة «عقالییسازي،
شفّافسازي ،اطنابكالم ،غناییزدایی كيفی ،غناییزدایی كمی ،تخریب اصيالحات و
تخریب سيستم زبانی» را داشته ،گزینش و به بحث گذاشته است تا از این طریق ،عمل رد
مترجمان در پایبندي به اصول صحيح ترجمه و یا انحراف از آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

 .5گذري بر زندگي و آثار یوسف حسين بکّار
یوسف حسين ب ّار ،اندیشمند و منتقد ادبی در سال (1942م) در جسر المجامع اردن دیده
به جهان گشود .وي تحصيالت ابتدایی و متوسيه را در مدارس كوهستانی إربد سپري كرد.
مدرك كارشناسی خود را در رشتة زبان و ادبيات عرب از دانشگاه بغداد و مدرك
كارشناسی ارشد را از دانشگاه قاهره اخذ كرد .پس از آن به گروه زبان و ادبيّات عرب
دانشگاه اردن پيوست و در نهایت مدرك دكتري خود را با رتبة عالی در رشتة نقد ادبی از
این دانشگاه دریافت كرد .وي به پاس تالشهایش در پژوهشهاي علمی و دانشگاهی و
تأليف بيش از  30كتاب در زمينة پژوهش ادبی ،نقدي و ترجمه ،جوایز ملی و بينالمللی
متعددي را كسب كرد .انان ه بيش از  40مقاله در مجالت عربی اون مجلة «األفکار»
وزارت فرهنگ« ،الرایۀ» موته« ،األبحاث» یرموك« ،عالم الکتب» سعودي« ،األفالم» عراق،
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«البیان» كویت« ،العرفان» لبنان و «المنتدی و الفکرُ الدیمقراطی» قبرس به انتشار رساند .از آثار
متعدّد او میتوان به كتابها و مقاالت اندي اشاره كرد؛ از جمله« :فی العروض و القافیۀ»،
«ترجمۀ کتاب قصتی مع الشعر» (مشترك با دكتر غالمحسين یوسفی)»« ،مزالق التَّرجمۀ بین
الفارسیَّۀ و العربیَّۀ»« ،مختارات من الشِّعر العربی الحدیث»« ،إتِّجاهات الغزل فی القرن الثَّانی
الهجری»« ،بناء القصید فی النَّقد العربی القدیم(فی الضوء النَّقد الحدیث)»« ،بشَّاربنبرد واللغۀ»،
«دور الفُرس فی الثَّقافۀ العربیَّۀ فی نظرِ الدَّارسین العرب المعاصرین» و. ...

 .6نقد و تحليل
در این بخش ،ضمن معرفی هریک از مؤلفههاي ریختش نانة آنتوان برمن ،نمونههایی از
آراي نقدي ب ّار كه تناسب بيشتري با هریک از این مؤلّفهها دارد ،ذكر خواهد شد.

 .1-6عقالیيسازي
شيوه عقالیی سازي ،ساختارهاي نحوي متن اصلی و عالئم سجاوندي را دربر میگيرد و
مترجم بدون توجه به اهداف و نيّات نویسنده و شاعر ،متن را به دلخواه تغيير میدهد .این
تغييرات ،ساختار جمالت و عالئم نقيهگذاري را شامد میشود (ن .ك :احمدي .)1392 ،به
عبارت دیگر ،مترجم در این شيوه با توجه به نظم گفتمان مقصد ،جمالت و زنجيرد جمالت
را بازتوليد و مرتب میكند و به نظم درمیآورد (ن .ك :مهديپور.)1389 ،
در ميان ترجمههاي عربی رباعيات خيام نمونههایی به اشم میخورد كه عقالییسازي
در آنها به واسية عمل رد مترجم در تغيير ساختار جمالت و تبدید آنها به فرم و قالب
جدید به سان ویژگی بارز این ترجمهها خودنمایی میكند .از جمله مواردي كه ب ّار در این
زمينه به آن اشاره دارد ،ترجمة عبداللّييف النشّار ( )1972- 1895است كه مترجم در آن با
محور قرار دادن ترجمة فيتز جرالد ( )1896- 1940از رباعيات خيام ،نه تنها از اصد زبان مبدأ
فاصله می گيرد ،بل ه با ایجاد دخد و تصرف در ترجمه و تغيير مضمون مرجع ترجمة خود
یعنی ترجمة فيتزجرالد -اثر خود را فرسنگها از اصد رباعی دور میسازد؛ گوییترجمههاي او در حقيقت نه ترجمة رباعيات ،بل ه ترجمهاي از شعر شاعري دیگر است .این
درحالی است كه صاحب نظران فراوان درحوزد فن ترجمه ،پيوسته بر عدم ترجمه از زبان
واسيه تأكيد میكنند و آن را االشی اساسی میدانند كه اغلبِ مترجمان بدون توجه به
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عواقب و نتایج ناميلوب آن بر دستاورد ترجمه از حركت در این مسير هيچگونه ابایی ندارند.
در انين حالتی است كه دیگر نمیتوان انتظار داشت ترجمه با متن اصلی برابري كند؛ زیرا
ترجمه در صورتی موفقيتآميز خواهد بود كه منقول از متن اصلی باشد در غير این صورت،
امانت علمی به طور شایسته مراعات نمیشود و ترجمه بيانگر سخنان واقعی مؤلّف نخواهد
بود (ن .ك :معروف.)1391 ،
نشّار از جمله مترجمانی است كه اغلب در ترجمههاي خود این شيوه را در پيش گرفته
و به تبع آن ترجمهاش را از مفاهيم اصلی رباعی دور ساخته است .درحالی كه او به عنوان
یک مترجم موظّف بوده است «شرایط و زمينهاي را مهيا كند كه در آن شاعر و خواننده
بتوانند با ی دیگر به تعامد و تأثير متقابد بپردازند و انين شرایط و زمينهاي زمانی فراهم
میشود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان مبدأ معادل و ی سان باشد» (ن.
ك :ليفیپورساعدي)1371 ،؛ آنچه نشّار از انجام آن ناتوان مانده است.
یوسف حسين ب ّار به نمونههایی از ترجمة نشّار اشاره میكند كه در آن از اينش صحيح
جمالت متن مبدأ در زبان مقصد ناتوان مانده است به طوري كه عبارات و واژگان را از
جایگاه اصلی خود جدا كرده و آن را طبق سليقه در ابياتش جاي داده است .به عبارت دیگر،
وي تنها مضامين رباعی فيتزجرالد را برگرفته و آن را آزادانه و بدون توجه به جایگاه جمالت
به ترجمة خود منتقد ساخته است كه تحریف متن اصلی را به دنبال دارد:
1- Now the New Year Reviving old Desires,
2- The Thoughtful Soul to Solitude Retires,
3- Where the white Hand of Moses on the Bough,
4- Puts out, and Jesus from the Ground Suspires.

( -1اكنون سال نو جانی دوباره به اميال دیرینه می بخشد -2 .جان پر اندیشه به گوشة خلوتی
كناره میگيرد -3 .جایی كه دست مقدس موسی بر عصا -4 .بيرون میآید و عيسی بر خاك،
نفس مسيحایی می دمد).
أحیََا لنََا النیروزُ سََََالفَۀَ الم نَی

و أ جدَّ ه مّاً فی الحشََََا و شََُجُو نا

فوَدَدْتُ لو أ نِّی ا ن فردْتُ من الََدنََا

و هجرتُ منهََا صََََاحبَاً و خََدَینََا

و ذکرتُ موسَََی حینَ یُ خرجُ کفََّهُ

بیضََ َاءَ ی ح کی لو نهََا ا لنِّسَََر ینََا
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و ذکرتُ عیسَََی حینَ ینفَثُ نفثََهُ

ب د ف ینََا
ف ی عیَدُ م یتَ ًا فی ا ل ترا ِ
(به نقد از ب ّار)1988 ،

( -1نوروز آرزوي دیرین را در ما زنده كرد و اندوه ،غصّة درون را تجدید نمود -2 .كاش
از دنيا جدا میشدم و آن را كه یار و دمساز است ترك میگفتم -3 .و موسی را یاد كردم،
در حالی كه ید بيضا را اون نسرین بيرون میآورَد -4 .و عيسی را نيز آنگاه كه با نفَس
مسيحائيش مردد مدفون را زنده میكند).
اكنون كه جهان را به خو شی د ستر سی ا ست

هر زندهدلی را سههوي صههحرا هوسههی اسههت

بر هر شهههاخی طلوع موسهههی دسهههتی اسهههت

در هر نفسههی خروش عيسههی نفسههی اسههت
(شرح دیوان رباعيات خيام «همایی»)1367 ،

ب ّار عقيده دارد در این ترجمة نشّار «دو مصراع نخست را در اولين بيت قيعة خود ریخته
و به دنبال آن بيت دوم را آورده است ،بدون این ه در رباعی انگليسی وجود ظاهري داشته
باشد ،معنی دو مصراع آخرِ فيتزجرالد را در صدر بيت سوم و اهارم قرار داده است؛ اما در
عجز این دو بيت به دستِ موسی (ع) و دمِ عيسی (ع) آنگونه كه در قرآن كریم آمده ،اشاره
كرده است» (ب ّار.)1988 ،
ناگفته پيداست كه انين ترجمة غيروفادارانهاي كه ب ّار به آن اشاره دارد ،خواننده را با
مجموعهاي از عبارات و واژگانی مواجه میسازد كه ترسيمكنندد تصاویري مغایر با عقاید و
باور شاعر است .به همين سبب است كه برمن در نظریة خود انين ترجمهاي را كه «مترجم
به تغيير سبک نگارش و سيح زبان نویسنده میپردازد و با جابهجا كردن واژههاي
تش يددهندد جمله ،آنها را به نظم درمیآورد تا در زبان منيقیتر نشان دهد» (برمان)2010 ،
مخرّب سيستم زبانی می داند؛ زیرا در این نوع ترجمه ،جمالت و عبارات متن اصلی به دلخواه
مترجم پس و پيش میشود و گاه ميالبی غير از گفتههاي شاعر یا نویسنده بر آن افزوده و یا
كاسته میشود (ن .ك :معروف .)1391 ،در نتيجه ،این ترجمه با حفظ معنا و مقصود مؤلف،
ميالبی را بيان می كند كه در متن اصلی نيست ،اما حول محور كالم شاعر یا نویسنده دور
میزند (ن .ك :درخشان.)1369 ،
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نقد ب ّار دربارد این ترجمه مؤیّد فرآیند عقالییسازي مترجم است ،اما به نظر میرسد
وي به درستی دو متن شعري را با ی دیگر تيبيق نداده است؛ به همين سبب با كمی دقّت
می توان دریافت كه دیدگاه نقدي وي منيبق بر اشعار مورد بررسی نيست .نشّار در این
ترجمه ،هر یک از مصراعهاي ترجمة فيتزجرالد را به ترتيب در صدر ابيات اهارگانة خود
قرار داده و انان جمالت متن اصلی را جابهجا كرده است كه اگر كسی به ترجمة فيتزجرالد
از رباعی خيام دسترسی نداشته باشد ،نمیتواند جانمایة رباعی را از ميان اهار بيتی كه نشّار
در قبال آن ارائه داده است ،بيابد .اطنابكالم ،مضمون رباعی را در خود پنهان داشته است
و مترجم براي كامد كردن ابيات خود به نااار به زیادهگویی و ذكر الفاظ و جمالت زائد
روي آورده و آنچه را در ف ر و اندیشة خود در جریان بوده با تخریب تأثير بالغت ایجازگونة
كالم بر مضمون رباعی تحميد كرده است.
اطنابی كه ب ّار آن را در ترجمة نشّار مورد اشاره قرار میدهد ،عاملی است كه برمن آن
را به سبب گنجاندن معنی واحد در ظرف واژگان متعدد و خارج از حد نياز ،پدیدهاي
توجيهناپذیر و خالف موازین حوزد ترجمه میداند .به عقيدد برمن انين ترجمهاي «سيستم
زبانی را به هم میریزد و باعث میشود كه متن ترجمه شده ،همگونتر از متن اصلی و در
عينحال نامنسجمتر ،بیثباتتر و ناهمگونتر از آن باشد» (مهديپور .)1389 ،به عبارت
دیگر ،گویی نشّار با دوري از اصد وفاداري در ترجمه و تالش بيش از حد در «نزدیک
ساختن لفظ ،شيود بيان و تعبيرات به متن اصلی» (خزاعیفر )1395 ،خود را نه در مقام یک
مترجم ،بل ه در جایگاه شاعري دیده كه با الهامپذیري از شعرِ شاعري دیگر درصدد است
شعري تازه با قالبی متفاوت بسراید .زمانی كه ترجمة او را با اصد رباعی مقایسه كنيم در
مییابيم كه نشّار ،مقصود خيام را به صورتی كامالً واژگون در شعر خود منع س كرده است.

 .2-6شفافسازي
آنتوان برمن ،شهههفافسهههازي را عملی میداند كه مترجم در آن با تبيين و روشهههن سهههاختن
مقصود و بيان ابهامگونة نویسنده یا شاعر ،متن را از حالت ابهامی كه مؤلف با نيت قبلی و با
هدف ایجاد فضاي پرسشگر در اثر خود ایجاد كرده است ،خارج میسازد« .شفافسازي به
نوعی به فرآیند عقالییسههازي مربوط میشههود با این تفاوت كه عقالییسههازي در سههيح
ساختار نحوي جمالت صورت میگيرد ،اما شفاف سازي مربوط به رو شنگري در سيح
معنایی ا ست» (مهديپور .)1389 ،ماندي نيز شفاف سازي را تو ضيح ايزي میداند كه در
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متن اصهههلی نيامده اسهههت (ن .ك :ماندي .)1391 ،ال بته باید به این ن ته توجه داشهههت كه
شفاف سازي تا زمانی كه ترجمه را از مسير درست و اصول اساسیاش خارج ن ند ،اقدامی
مثبت و اه بسا الزمة ارائة ترجمهاي روشن و گویا است ،اما اگر این شفاف سازي «آنچه را
نيسههت و نمیخواهد در متن اصههلی باشههد ،هدف قرار دهد» (عشههقی )1390،اقدام شههاعر و
نویسنده را در فضاسازي و خلق شرایط معماگونه و پرابهام بر اثرش تخریب میسازد.
مح مد ال هاشهههمی الب غدادي ( ) 1973 -1895از جم له مترج مانی اسههههت كه اغ لب،
ترجمههایش پايبندي بيش از حد او را به اصد رباعيات تداعی میكند .او بدون این ه مقيد
به ترجمة تحتاللفظ باشههد ،اصههد فارسههی رباعيات را د نظر میگيرد و سههعی میكند كه
ترجمهاش واگویة بيان و مقصههود حقيقی خيام باشههد (ن .ك :ب ّار .)1988 ،این تقيد فراوان
اثر ترجمه شده را بسيار به زبان مبدأ نزدیک و هدف شاعر را منع س می سازد ،اما میتواند
شفّاف سازي و تف سير ناگفتههاي شاعر را در پی دا شته با شد .بيان این ناگفتهها در حقيقت
فضاي ابهامآميز را از اثر میزداید و آنچه را نویسنده و شاعر جهت تحریک ذهن و اندیشة
مخاطب سهههعی در ایجاد آن داشهههته اسهههت ،برمال میسهههازد .به عبارت دیگر ،در این نوع
ترجمهها ،مترجم سعی دارد عناصر متنی زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلی وفادار باشد.
این وفادار ماندن به متن اصلی هراند دقيقتر و به سبک نویسندد اصلی نزدیکتر است ،اما
اغلب با مخدوش سههاختن هدف نویسههنده و شههاعر در تسههلط بر ذهن و خيال خواننده مجال
تحقق آن هدف را از نگارنده سههلب میكند (ن .ك :انوشههيروانی .)1391 ،بنابراین ،مترجم
باید در نظر داشته باشد كه «خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسی متن اصلی به زبان
دیگر قرار گيرد و نه ارائة ترجمهاي واضح و شفاف» (اصالنی و كریميانی )1390،كه هدف
مؤلف را برنتابد و بيان او را آش ار و عيان سازد.
ب ّار در این راستا ترجمة زیر از هاشمی بغدادي را عنوان میكند كه مترجم درآن ضمن
ارائة ترجمهاي تحتاللفظی از اصههد رباعی ،بيان كنایی شههاعر را نادیده گرفته و در ترجمه،
آن را به بيان واضح و روشن كشانده است .به عبارت دیگر ،او با شفاف سازي ،هدف شاعر
در بيان كناییاش را نادیده میگيرد و آن را در ترجمه نمایان میسازد:
یک دست به مصحفيم و یک دست به جام

گههه مههرد حههاللههيههم و گهههههی مههرد حههرام

مهههایيههم در ایهههن گهههنبهههد فيهههروزد جام

نه كافههههر مههههيههههلق نه مسلههههههههمههههان تمام
(دیوان رباعيات خيام «همایی»)1397 ،
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بیََدٍ مُصَََ حَفٌ و کََأسٌ بََأ خرَی

تََار ً بََالََحََاللِ آتََی و مَََرّا

بَََحَََرامٍ آتی ،فَََأحََمَلُ وزرَا

لَََستُ تحتَ السماءِ بالکافرِ المُلَََََََْ

حدِ و ال کنتُ کاملَ اإلسالم
(به نقد از ب ّار)1988 ،
( -1در دستی قرآن و در دست دیگر جام ،ی بار به حالل و بار دیگر -2 ،به حرام روي
میآورم ،در زیر آسمان نه كافر ملحد هستم و  -3و نه مسلمان كامد).
ب ّار بر این عقيده اسهههت كه بغدادي در ترجمة خود به جاي بيان كنایی «گنبد فيروزد
جام» از حقيقت این كنایه؛ یعنی «آسهههمان» تعبير میكند و اینانين بيان كنایی شهههاعر با
و ضوح و شفافيتی كه در اثر ترجمه شده پيدا میكند ،تحریف شده و از زیبایی بالغی آن
كه به نوعی از شگردهاي زیباییآفرینی در شعر و از زیباترین ا سلوبهاي گفتاري ا ست تا
حدودي كاسهههته میشهههود (ن .ك :ب ّار .)1988 ،در واقع او با افزودن كلمة جدید اقدام به
شهههفافسهههازياي میكند كه ضهههرورتی ندارد « اراكه ابهامی در كار نيسهههت كه نياز به
روشههنگري باشههد .در واقع غالب اوقات اینگونه فرض میشههود كه اگر هم ابهامی باشههد
خواسههت نویسههنده و {شههاعر} این بوده و قيعاً از این كار قصههدي داشههته اسههت» (مرادي،
 .)1390در ترجمه باید همواره سعی مترجم در ارائة ترجمهاي واضح و دقيق باشد ،اما نه در
حدي كه با نقض اصههد امانتداري ايزي عالوه بر آنچه مؤلف نوشههته ،بنویسههد و احياناً با
واضح ساختن ميالب ،زمينهساز تحریف متن مبدأ شود (ن .ك :معروف.)1391 ،
نظر ب ّار در این ترجمه در حقيقت همسههو با دیدگاهی اسههت كه برمن در این باره ارائه
میدهد .وي شه هفّافسهههازي را عملی غيرحرفهاي در ترجمه قلمداد میكند .از نظر او ،بهتر
است خصوصيت ،اصالت و غرابت متن اصلی حفظ شود .وي با رد هرگونه توضيح اضافه
(شههفافسههازي) بر این عقيده اسههت كه خالقيت در ترجمه باید در خدمت بازنویسههی متن
اصههلی به زبان دیگر قرار گيرد ،نه ارائة ترجمهاي واضههح و شههفاف .در این ترجمه ،مترجم
انين پندا شته ا ست كه سخن صریح و بیپرده تأثيري بيش از بيان كنایی و ا ستعاري شاعر
دارد .حال آن ه در كنایة ذهن از الزم به ملزوم منتقد میشهههود ،با نوعی اسهههتدالل همراه
می شود و گونهاي از فعاليت ذهنی را به منظور ك شف معانی نهفته در سخن سبب می شود.
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«تأثير كنایه و زیبایی آن به اندازهاي اسهههت كه مفهوم حقيقی هرگز نمیتواند آن زیبایی را
بيافریند» (همان).
نظ ریة برمن و اهتمام وي به انتقال صحيح مق صود نوی سنده از زبان مبدأ به مق صد ،انين
دخد و تصرفی را در ترجمه جهت تحریک ذهن مخاطب مردود میشمارد ،اراكه بغدادي
در این ترجمه با شههفافسههازيِ معناي كنایی شههاعر در حقيقت فرصههت را از خواننده سههلب
میكند تا با تف ر در مفهوم این واژه ،رمز آن را بگشهههاید ،به معناي حقيقی آن برسهههد و از
لذت ادبی آن بهرهمند شود .در حقيقت كنایه «نوعی تشخص دادن به زبان» (شفيعیكدكنی،
 )1389و از برجسههتهترین ترفندهاي زیبایی كالم اسههت كه براي پرهيز از وضههوح گفتار و
اطناب كالم و نيز تأثيرگذارتر كردن سخن به صورت پوشيدهگویی و ترك تصریح با بيانی
موجز و مؤثر در گفتار و نوشتار به كار گرفته می شود (ن .ك :توسلی .)1396 ،بدین سبب
است كه همواره بر دانش و تخصص مترجم وآشنایی وي با صنایع بالغی و شيود برخورد با
این صنایع در ترجمه تأكيد میشود تا اینگونه « اثر ادبی از تعقيدهاي لفظی و معنوي عاري
و به زیور ف صاحت و بالغت متحلّی با شد و با بيانی خوب و ساده و دلن شين نو شته شود تا
رغبت خواننده را برانگيزد» (درخشان )1369 ،و هدف مؤلف را محقق سازد .البته این ابيات
عالوه بر شفافسازي مورد اشارد ب ّار از اطناب كالم نيز رنج میبرد .شاعر ،قالب رباعی را
به قالب خماسی تغيير داده است و براي ت ميد  5مصراع آن به ذكر واژگان اضافه بر اصد
ر باعی و حتی ت رار واژ گان موجود می پردازد« .او ع بارت « فاح مل وزرا» را بر ر باعی
افزوده« ،تار » را با لفظ «مرَّا» ت رار كرده و به جاي «مرَّ »« ،مرَّا» را قيد كرده اسههت» (ب ّار،
 .)1988این اطناب كالم از نظر برمن در حقيقت حاصهههد شهههفافسهههازي مترجم در بيان
مقصههودي اسههت كه شههاعر قصههد آشه ار سههاختن آن را نداشههته اسههت؛ زیرا از دیدگاه وي
مترجمانی كه تماید دارند همهايز را بسههيار شههفاف بيان كنند و ايدمان سههاختارهاي متن
اصلی را به هم بزنند ،معموالً متنی بلندتر از متن اصلی میآورند» (برمان )2010،و ترجمه را
مختد میسازند.

 .3-6اطناب کالم
اطناب در لغت به معناي درازگویی و در اصههيالح آن اسههت كه الفاظ بيش از معانی باشههد
(ن .ك :الس ه اكی .)1420 ،این مبحث به قدري مهم اسههت كه برخی آن را در كنار ایجاز،
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ا ساس بالغت بر شمرده و بالغت را به كالم موجز تف سير كردهاند (ن .ك :همایی.)1373 ،
برمن ،اطناب كالم را محصول فرآیند عقالنی سازي و روشن سازي میداند كه غالباً تو سط
مترجمانی كه خواهان افزودن ميالبی به متن اصههلی هسههتند بر نظام ترجمه تحميد میشههود
(ن .ك :برمان .)2010،او معتقد ا ست «مترجم ایدد ف شردد متن مبدأ را باز میكند و این كار
نوعی تهی شدگی است كه تأثيري در غنا بخشيدن به جان ندارد .از آن رو بر جملة معروف
خود كه افزوده هيچ نمیافزاید ،تأكيد میكند و افزوده را صهههرفاً در جهت انباشهههته كردن
حجم متن و بیثمر میداند» (مهديپور.)1389 ،
مهدي جاسم الشمّاسی ( )1979 -1920از جمله مترجمانی است كه ب ّار ترجمة او را به
جهت عمل رد متناقض مترجم ،ترجمهاي شهههگفتآور میخواند .او بر این باور اسهههت كه
شمّاسی گاه در ترجمة رباعيات انان دقتی بهكار میبرد كه اثرش را به ترجمة تحتاللفظی
بسيار نزدیک میسازد و گاه نيز انان بیدقتی بر كارش عارض میشود كه ترجمهاش بسيار
از مفهوم رباعی فاصههله میگيرد .گاه از مفهوم میكاهد و دیگرگاه بر آن میافزاید (ن .ك:
ب ّار .)1988 ،در ترجمه ،هيچ متنی قابليت انتقال كامد به زبان دیگر را ندارد و گاه مترجم
گریزي ندارد جز این ه دخد و تصهههرفاتی جزئی جهت انتقال متن اصهههلی و معنی و مفهوم
زیبایی آن در ترجمه ایجاد كند (ن .ك :عبود ،)2001 ،اما افزودن و كاسههتن بیرویه نيز در
ترجمه موجب می شهههود كه مضهههامين اثر ،وارونه جلوه كند و درك و دریافت مخاطب از
مضمون اثر ادبی را در نقيهاي مقابد اف ار و اندیشة شاعر بنشاند و این امر با توجه به وظيفة
مترجم به عنوان امانتداري ا كه دیدگاه و سهههالیق مؤلف منع س میكند و از موضهههوع و
سبک بيانی او محافظت میكند در حيية كار ترجمه ،پدیدهاي ميرود و مردود است.
افزودن بر مفاهيم رباعی از سههوي ش همّاسههی در واقع «ع سالعملی اسههت كه او در برابر
فشار حداكثري وزن و قافيه و همسان ساختن قافية شعري خود بدان متوسد میشود» (ب ّار،
 ) 1988به طوري كه پایبندي به قا لب و وزن ر باعيات خيام او را وادار می سهههازد تا در
ترجمههاي خود قافيه را در م صراعهاي اول ،دوم و اهارم رعایت كند تا ساختار ترجمه به
ا صد آن نزدیک شود .عالوه بر این ،با ذكر جمالت و الفاظ زائد ،م ضمون رباعی را تغيير
میدهد و مفاهيمی تازه بر آن میافزاید .حال آن ه در ترجمه «ادا كردن مق صود با بي شترین
عبارت از حد متعارف» (خييب قزوینی )1302 ،از سههوي بسههياري از نظریهپردازان از جمله
آنتوان برمن عامد تحریف متن شههناخته میشههود؛ زیرا در انين حالتی مترجم اصههرار دارد
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ايزي را به ترجمه بيفزاید كه در ا صد آن ني ست و مق صودي را به محتواي آن تحميد كند
كه در متن مبدأ اثري از آن وجود ندارد (ن .ك :برمان .)2010 ،در واقع شه همّاسهههی در این
ترجمه تالش میكند براي رهایی از عيوب قافيه ،عباراتی را قيد كند كه قافية او را ت ميد
میسهههازد ،اما ترجمه را داار ضهههعف میكند .ترجمة زیر كه در دو مورد اطناب به اشهههم
میخورد :نخست عبارت « صَرَّ َ دهرُ» در مصراع اول و دوم عبارت «هی صُفرُ» در مصراع
دوم در حالی كه در معناي ا صلی رباعی قيد ن شدند و هيچ نق شی را ایفا نمیكنند ،بل ه تنها
الفاظ زائدي ه ستند كه مترجم م صراعهاي شعر خود را با آن به پایان میبرد (ن .ك :ب ّار،
:)1988
مَا انطوَی (کانونُ) فی (آذارَ) أو صَََرَّ َ دهرٌ

تنطَوَی أوراقُ نا الزَّ هاءُ ط یَّاً ،وَهْیَ صََُفرٌ

لن تذوقَ ما ذ قتَ ال طُّلی قولُ حکیمٍ

فَََهمومُ العمرِ سُمٌّ بینما الدَّریاقُ خمَََرٌ
(به نقد از ب ّار)1988 ،

( -1از پيچش كانون در آذار یا دگرگونی روزگار ،برگهاي خوشرنگ ما با زردي در هم
پيچيده میشود -2 .سخنِ ح يم است كه مادامی كه شراب بچشی ،اندوه نخواهی اشيد.
غمهاي زندگی زهر است ،در حالی كه پادزهر آن شراب است).
ازآمدن بهههههههههار و از رفههههههههتههههههههن دي

اوراق وجههههههود مهههههها هههههههمی گههههههردد طی

می خور م خور انهدوه كهه فههههههر مود

غههههههم ههاي جههان او زهر و تریهاقش می
(به نقد از ب ّار)1988 ،

این اطناب كالم از دیدگاه ب ّار و برمن خياي ترجمه محسوب میشود ،اما آسيب
اندانی به محتواي كالم وارد نساخته است .مقصود شاعر از مصراع اول ،دگرگونی و تحول
روزگار است كه شمّاسی این مفهوم را با بيانی سادهتر شرح و بسط میدهد و در مصراع دوم
كه به گذر عمر و حركت به سوي مرگ و نيستی اشاره میكند ،این معنا را به مخاطب منتقد
میكند .در حيية ترجمه ،از مترجم انتظار میرود در نهایتِ تالش ،معانی و مضمامين زبان
مبدأ را به مقصد انتقال دهد ،اما گاهی در این فرآیند دشوار ،مترجم موانعی را در برابر خود
میبيند كه براي گذر از این موانع با وجود تالش بسيار باز هم با موانع دیگري برخورد میكند
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كه مم ن است وفاداري او به متن اصلی را مخدوش كند؛ به خصود در ترجمه از زبان
فارسی به عربی كه ابراهيم دسوقی الشتا نيز به آن اشاره دارد« :فارسی ،عنصري اساسی دارد
كه متأسفانه هنگام ترجمه ،موسيقی زبانی آن از بين میرود .این هماهنگی ،تناسب عجيب
بين الفاظ و معانی و حروف اون موج روانی است كه تو را دربر میگيرد و با خود میبرد.
هر وقت یک متن فارسی میخواندم ،احساسم این بود كه من در ترجمه عربیام هيچ كاري
نمیكنم» (دانشنامة اسالمی ،ابراهيم دسوقی الشتا).
ترجمة هاشههمی بغدادي نيز نمونههایی از اطناب كالم را در خود دارد .او در ترجمة زیر
با ت رار مضههمون مصههراع سههوم در مصههراع اهارم در حقيقت اطنابی را موجب شههده كه
حاصد ترادف معنایی موجود در این دو مصراع است:
کانَ لَیََلٌ قَََبلَنَََا و نَهَار
ولجَرمِ الََسمَاءِ کانَ مَََََدارٌ
فََلیکنْ منکَ حینَ تمَشی حذارٌ
ا مشِ فوقَ ا ل ترابِ مشَََیَاً رویََداً

ربمََََا کانَ مَقَََلۀٌ منْ فتَََََََا ٍ
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

( -1قبد از ما شب و روزي بوده است -2 .فلک میارخيده است -3 .باید به هنگام راهرفتن
مواظب باشی -4 .روي خاك آهسته قدم بگذار .شاید كه مردمک اشم دوشيزهاي باشد).
پيش از من و تو ليد و نهاري بوده اسهههت
زنههههار! قهدم به خاك آهستههههه بنهههه

گردنده فلههههههک زبههههههههههر كاري بوده است
كآن مردمههههک ا شههههم نگاري بوده ا ست
(دیوان رباعيّات خيّام «همایی»)1367 ،

بغدادي كه قالب خماسی را براي ترجمههاي خود برگزیده است ،ناگزیر براي ت ميد 5
مصراع به اطناب روي میآورد .بيشتر ترجمههایی كه مترجمانِ آن قالب خماسی را براي
اشعار خود برگزیدهاند ،بدون شک اطناب كالم در اشعار آنان مشخصهاي بارز است كه
آگاهانه آن را برگزیدهان د و با علم به فزونی واژگان و الفاظ موجود در خماسیِ برگرفته از
رباعی ،این شيوه را در پيش گرفتهاند .بنابراین ،نمیتوان گفت اطنابكالم در ترجمههاي
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آنان سهوي و از روي اجبار بوده است؛ اراكه عامدانه در این مسير حركت كردهاند و بر
عيوب آن نيز آگاه بودهاند .هاشمی بغدادي نيز از جملة این مترجمان است كه خماسیهاي
او اغلب رنگ اطناب به خود میگيرد «و قالب وسيع خماسی او را نااار میسازد كه معنی
اصلی را با زیادت و تفصيد توضيح دهد و به لغزشگاههاي هنر شعري بيفتد تا قالب خماسی
را پركند» (ب ّار.)1988 ،
اشاره ب ّار به اطناب و تماید بغدادي در كاربست واژگانی مازاد بر نياز ترجمه در حقيقت
مرادف مقصود برمن در مردود شمردن تيوید و به درازا كشيدن كالم در فرآیند ترجمه است،
اراكه این امر تنها بر مواد خام متن میافزاید بدون آن ه فزونی در بار معنایی و گفتاري متن
صورت بگيرد .در ابيات بيان شده اخير ،بغدادي «پس از این ه مصراع دوم را با اندك ابهامی
سروده مصراع سوم را نيز بیمناسبت و بیجا قيد كرده در حالیكه مصراع اهارم به مفهوم
مورد نظر شاعر پرداخته است و دیگر نيازي به آوردن مصراع سوم نيست .عالوه بر اطناب كالم
كه حاصد ت رار مضمون شعري است ،هاشمی با بيان واژد «مشیاً» در مصراع اهارم نيز بر
خياي پيشين خود افزوده است؛ ارا كه اگر او به ذكر واژد «رویداً» در این مصراع اكتفا
میكرد ،بهتر بود اما گویا نتوانسته است خود را از سلية وزن و قالب شعري برهاند ،به همين
سبب مفعول ميلق «مشیاً» را كه با وجود فعد «امش» نيازي به ذكر آن نبود در ترجمة خود
آورده است كه جز دستاوردي منفی ايزي را به ترجمة او نمیافزاید» (ب ّار.)1988 ،
از دیگر نمونههاي اطناب كالم در اشعار وي ،ترجمة این رباعی خيام است:
دي كوزهگهههري بدیههههههدم انههههههدر بازار
وآن گِد به زبان حههههههال با او میگفت

بههر پههاره گ هِلههی لههگههد هههمههی زد بسههههيههار
مههن هههمههچههو تههو بههوده ام مههرا نههي ه ههو دار
(دیوان رباعيّات خيّام «كزازي»)1371 ،

ربَّ خََزَّا ٍ قد رمَی فَی السوقِ
کَسَر ً مَنْ غَضَار ِ االبَریَقِ
سامَََهَا الخسفُ فی ممَرِّ الطریَقِ
فََأجََا بتَْهُ :کنَتُ م ثلََکَ یومَاً

فََا ح تَرِ مْ نی و خَلَّ عنَکَ ا ح تقََاری
(به نقد از :ب ّار)1988 ،
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( -1اه بسا كوزهگري كه در بازار اف نده است  -2ت ّه گِلی از گِد كوزهگران  -3و در
راه ،آن را خوار داشته است 4ه پاره گِد به او میگفت :من نيز مانند تو بودهام مرا گرامی دار
و دست از تحقير من بردار).
هاشمی دو مصراع فارسی رباعی را در سه مصراع اول خماسی خود قرار داده است و در
واقع مصراع دوم تقریباً حشو و زائد و كاربرد «غضار » به معناي «گِد» مت لّفانه است (ن.
ك :ب ّار .)1988 ،مترجم در دو مصراع نخست ،ترجمهاي برابر با مفهوم اصد رباعی ارائه
نداده ا ست .او مفاهيم رباعی را در قالب مفاهيم جدید ریخته و انسجام آن را با جدا كردن
اجزاي جمله از ی دیگر به گسستگی كالم كشانده است.

 .4-6غنایيزدایي کيفي
در گرایشِ ترجمهاي غناییزدایی كيفی ،جاي واژگان ،اصيالحات ،بيانها و عبارات متن
اصلی را اصيالحات ،بيانها و عباراتی میگيرند كه فاقد غناي آوایی ،معنایی و حتی
تصویري این عناصر در متن اصلی هستند (ن .ك :احمدي  .)1392،به عبارت بهتر «تضعيف
كيفی به معناي برابریابی واژگان ،عبارتها و ساختارهاي متن مبدأ با واژگان و ساختارهایی
است كه گنجایشهاي آوایی ،معنایی و نشانهاي را انتقال نمیدهند» (برمان .)2010 ،تحریفی
كه برمن از آن سخن میگوید ،شاید ی ی از سختترین مسائد موجود در عمد ترجمه و
ی ى از دشوارترین كارهاى هر مترجمى باشد .هر زبانى با توجه به ساختار و كلمات و
آواهاى موجود در آن ،داراى كلمات و بازىهاي كالمىاي است كه بار معنایى و
تصویرسازى خاد خود را دارد و برگرداندن آنها غالباً بسيار دشوار است» (مهديپور،
 .)1389این دشواري آن زمان بيشتر جلوهگر است كه مترجم پيوسته درصدد ارائة ترجمهاي
دقيق و نزدیک به زبان مبدأ باشد در حالی كه هر زبان از واژگان خاد خود استفاده میكند
و هر یک از این واژهها معنی و معانی ویژد خود را داراست .همنشينی واژهها در هر زبان تابع
قواعد خاصی است و در نهایت جمالتی كه در هر زبان بهكار میرود ،معنی و یا معانی
ویژهاي براي خود دارند (ن .ك :صفوي .)1371 ،بنابراین ،تغييراتی كه در ترجمه صورت
میگيرد به سبب همين تفاوتهایی است كه در زبان مبدأ و مقصد نهادینه شده است و به
مترجم تحميد میشود و او نيز در انتقال مفاهيم گریزي از این تغييرات نمیبيند (ن .ك:
فرحزاد.)1385 ،
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از جمله مواردي كه میتوان از آن با عنوان غناییزدایی كيفی در آراي نقدي ب ّار نام
برد ،دیدگاه وي دربارد ترجمة منظوم و منثور جميد صهههدقی الزهاوي ( )1935 - 1862از
این رباعی خيام است:
بس خون كسههان كه ارخ بیباك بریخت

بس گُد كه برآ مد ز گِد و پاك بری خت

بر حههسن و شبههههاب اي جوان غههرّه مشو

بس غنههههههچة ناشهههه ه فته بر خهههاك بریخت
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

قَََتَلَََتْ هََََذِهِ السَََّمََََاءُ کَثِیرَاً

وَ أَتََتْ مَِنْ بََعَْدِ الََقََبَِیَحِ بَِأَقَْبََحَ

لَا یَغُرَّنََََََّکَ الشَََّبَابُ فَکََََََمْ مِنْ

ح
بَُرْعََُمٍ رَثَّ قَََبَْلَ أَنْ یََََتَََفَََتَََّ َ
(زهاوي)1928 ،

( -1این ارخ (آسمان) بسياري را كشت ،و پس از زشت ،زشتتري آورد -2 .جوانی هرگز
تو را فریفته نسازد كه غنچههاي بسياري پيش از آنكه باز شود پژمرده شدند).
ترجمة منثور وي نيز انين است« :کَثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُ الَّتِی سَفَکَهَا الدَّهْرُ الغَشُومُ ،کَثِیرٌ تِلْکَ
األَزْهَارُ الَّتِی خَرَجَتْ مِنَ األَرْضِ ثُمَّ أَخَذَتْ تَتَبَعْثَرُ بَدَدَاً .لَا تَغْتَرَّ أَیهَا الغُلَامُ بِجَمَالِکَ وَ الشَّبَابِ،
فَکَمْ مِنْ بُرْعُومَۀٍ انْتَشَرَتْ عَلَی األَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَتَفَتَّحَ» (زهاوي.)1928 ،
(بسيار است خونهایی كه روزگار ستمگر ریخته است و بسيار است گدهایی كه از زمين
خارج شدند و پس از ش فتن از بين رفتند .اي جوان! زیبایی و جوانی تو را نفریبد؛ زیرا
غنچههاي بسياري پيش از ش وفا شدن پرپر گشتهاند).
ب ّار ب ا نگاه انتقادي بر این دو ترجمه ،عقيده دارد كه ترجمة منثور زهاوي به جهت
تحتاللفظ بودن دربردارندد اجزاء و اعضایی از هم گسيخته ،ش د و قالبی كمرنگ و رو و
بافتی تُنُک است كه «به دليد نارسا بودن نسبت به سایر ترجمهها مقبوليت كمتري دارد»
(معروف .)1391 ،او در ترجمة رباعی ،عبارت «بس خون كسان» و «بس گد كه برآمد» را
به «کَثیرٌ تِلْکَ الدِّمَاءُ» و «کَثِیرٌ تِلْکَ األَزْهَارُ» ترجمه كرده است در حالی كه بهتر بود صيغة
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افعد تعجب را در ترجمة این دو عبارت لحاظ میكرد تا اینگونه معنا را به درستی و با حفظ
حالت تعجب آن انتق ال دهد .این خيا در گزینش برخی واژگان نيز صدق میكند .مترجم
در منادا قرار دادن واژد «جوان» به جاي لفظ مألوف و رایج «الشباب» از واژد «الغالم» استفاده
كرده است در حالی كه واژد «الشباب» بار ادبی بيشتري به كالم او میبخشد .واژد «الشباب»
نيز كه معيوف به «جمالک» است اگر با مضافٌاليه «كاف» جمع بسته میشد ،ترجمه از ش د
مناسبتري برخوردار بود (ن .ك :ب ّار .)1988 ،نباید فراموش كرد كه اصد معنایابی در
ترجمه ايزي است كه بخش اعظم فرآیند ترجمه در آن خالصه میشود .مترجم از ابتدا تا
انتهاي ترجمه سرگرم یافتن معادل صحيح و مناسب از زبان مقصد براي واژهها ،مفاهيم و
جملههاي متن مبدأ است .انانچه معادل هاي انتخابی نسبت به اصد خود در زبان مبدأ از هر
حيث ميابقت كند ،متن ترجمه شده همان تأثيري را بر خواننده میگذارد كه متن اصلی بر
خوانندد اصلی گذاشته است (ن .ك :رشيدي )1375 ،در غير این صورت ترجمه با فاصله از
تأثيرگذاري نهفته در متن اصلی نمیتواند ارتباط مناسبی را با مخاطب خود برقرار كن.
زهاوي در این ترجمه با عمل رد نامناسب خود در ترجمة تحتاللفظی و «سعی در برابر
ساختن مفردات ترجمه با مفردات اصد» (سلماسیزاده )1369 ،در حقيقت خواننده را از
درك زیبایی این ابيات محروم ساخته است.
با این وجود بنا بر عقيدد برمن در این ترجمه مترجم عبارات و واژگانی را برگزیده است
كه اندان از غناي معنایی متن مبدأ برخوردار نيست؛ زیرا جایگزین كردن كلمات و عبارات
زبان مبدأ با كلمات و عباراتی كه در زبان مقصد از غنا و ارزش معنایی برخوردار نيستند از
ارزش متن اصلی میكاهد (ن .ك :برمان .)2010،مانند ترجمة مصراع اول كه فاقد اسلوب
بيانی شاعر در القاي مفهوم تعجب است .مترجم براي هماهنگی با بيان شاعر در ایجاد كثرت
و حالت تعجب نهفته در سخن وي ،جملهاي را بهكار میبرد كه معناي كامد جمله و مقصود
شاعر را منع س نمیكند؛ در نتيجه غناي معنایی كالم كاسته میشود و معنا به درستی منتقد
نمی شود .البته ترجمة منظوم رباعی هم از دیدگاه ب ّار از شرایط مناسبی برخوردار نيست و
« مترجم نتوانسته است به خوبی از عهدد ترجمة مصراع دوم با عبارت «بس گُد كه برآمد ز
گِد و پاك بریخت» برآید و در ترجمة خود و اصد فارسی آن تفاوت بسياري قائد شده
است» (ب ّار .) 1988 ،وي در این ترجمه خياي خود را در گزینش جمالت فاقد غناي معنایی
ت رار كرده و در این جمله باز هم به جاي ذكر صيغة افعد تعجب از كم خبریه بهره برده
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است .كم خبریه معناي كثرت را میرساند ،اما حالت تعجب را به مخاطب منتقد نمیكند.
در ترجمه ،یافتن یک معادل لفظی مناسب و سازگار با بافت كالم جزء االشهاي عامی
است كه پيشروي مترجمان قرار دارد .این االش در اكثر مواقع به درستی مدیریت نمیشود.
بنابراین ،نتيجة كار «همان ايزي نخواهد بود كه در اصد بوده و همان تأثير را در ذهن
خواننده نخواهد گذاشت» (ناظميان.)1381 ،

 .5-6غنایيزدایي کمي
شيود غنایی زدایی كمی ،عبارت است از تخریب كاهش واژگانی تدریجی كه به بافت
واژگانی اثر آسيب میرساند .مترجم در این شيوه در ترجمة اند واژه ،یک واژه و یا واژگانی
كمتر از آنچه در متن اصلی قرار گرفته است ،قيد میكند .این تخریب تدریجی حتی میتواند
با افزایش كميت یا حجم خام متن یا با تيوید همزیستی داشته باشد (ن .ك :احمدي.)1392 ،
غناییزدایی كمی در ميان ترجمههاي رباعيات خيام ،خود را در ترجمة ابراهيم العریِّض از
این رباعی به وضوح نشان میدهد:
آن قصر كه بر ارخ همی زد پهههههههههههههلو

بههههههر درگه او شهههههههان نههههههههههادنهههههههههدي رو

دیههههههههدیم كه بر كنههههگرهاش فاخههههتهاي

بنشسته و میگهههفت كهههو كهههو كهههو كهههو؟
(دیوان رباعيات خيام «همایی»)1376 ،

ک فِی مَََُلْتَقَی الوَادِیَیْنِ
هَََُنَََََََا ِل َ

کََأَ فْ جَعِ مََا شََ ََاهََدَتْ قَطُّ عَ یْ نِی

تَََهَالَََُکُ فَاخََِتَََۀٍ ،فِی خََََرَائََِبِ

قََََََصَََْ ٍر تَََُرَدِّدِ :أَیْنََِی؟! أَیْنَِی؟!
(عریِّض)1997 ،

(1ه آنجا در محدّ تالقی دو درّه ،فجيعترین ايزي كه تاكنون اشم دیده است2 .ه فاختهاي
در خرابههاي قصري نشسته و میگوید :كجاست؟ كجاست؟)
عریِّض در ترجمة رباعی اخير به خيالپردازي پناه برده و از ف ر اصهههلی در دو مصهههراع
اول كه اتفاقاً فلسفة وجود رباعی در آنهاست دور شده است ،تف ر اصلی را حذف كرده
و بين دو مصهههراع اول و مابقی رباعی از نظر ف ر و اندیشهههه جدایی انداخته و در نهایت
ترجمهاي ارائه كرده است كه مقصود اصلی گوینده نيست (ن .ك :ب ّار .)1988 ،آنچه در
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این ترجمه غناییزداییكمی را آش ه ار میكند ،عمد مترجم در ترجمة عبارت «كو كو كو
كو؟» به «أَیْنِی؟! أَیْنِی؟!» اسهههت؛ زیرا مترجم «از تعداد واژگان و عبارت متن اصهههلی در
ترجمه كاسته است» (برمان .)2010،او تعداد این واژگان را بیهيچ توجهی از اهار مورد به
دو مورد تقليد داده و با دخد و تصهههرف در مفهوم رباعی كه فقط مصهههراع آخر آن را در
ترجمة خود قيد كرده اسهههت ،تصهههویر متفاوتی از آن را بر ذهن مخاطب ترسهههيم میكند.
غناییزداییكمی ،برآیند این دخد و تصههرف اسههت كه براسههاس دیدگاه برمن نتيجهاي جز
تغيير و دگر گونی فحواي كالم در پی ندارد؛ زیرا در ترج مه در برابر ا ند كل مه در متن
ا صلی به یک كلمه اكتفا شده و از آن جهت كه مترجم از كميت واژگان بهكار برده شده
در متن اصلی كاسته است ،ترجمه از ارزش الزم برخوردار نيست (همان).

 .6-6تخریب اصطالحات

از آنجاییكه برمن ،همواره بر اجتناب از مقدّسشمارى زبان مقصد (زبان مادرى) تأكيد دارد
و معتقد است باید فرهنگ مقصد را به سوى فرهنگ مبدأ برد با جایگزین كردن اصيالحات
متن مبدأ با معادل آن در زبان مقصد مخالفت میكند و آن را ضربهاى بر غنا و جان كالم اثر
میداند (ن .ك :مهديپور .)1389 ،از نظر برمن ،صنایع لفظی ،عبارات ،ضربالمثدها كه در
واقع منتج از زبان بومی هستند در زبانهاي دیگر عناصر متناظر خود را مییابند (ن .ك:
احمدي.)1392 ،
ب ّار در ميان ترجمه هاي مورد بررسهههی خود ،تخریب اصهههيالحی را در ترجمة احمد
الصافی النجفی( )1977-1896از رباعی زیر مورد اشاره قرار میدهد:
این اهرخ كه با كههسی نمیگههویههد راز
می خور كه به كس عمر دوباره ندهههههههند

كهههشتهههه به سههههههتهههم هزار محهههمود و ایاز
هركس كه شهههد از جهان نههههههمیآ ید باز
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

الدَّهْرُ مَا صَََََََََََََافَی إِمْرَأً کَلَّا وَ کَمْ

مِنْ عَ َ َاشِقٍ أَرْدَی وَ مِ َ َنْ مَعْ َ َشُوقٍ

مَنْ مَاتَ لَا یََ َحََََْ َیَی ،لََ َعَمْرُکَ مََ َرَّ ً

أُ خْرَی فَبََادِرْ وَ أَ حْسُ جََامَ رَ حِ یقٍ
(نجفی ،بیتا)
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( -1این روزگار هرگز با كسههی یکرنگ نبوده و اه بسههيار عاشههق و معشههوق را از پاي
درآورده است -2 .به جان تو سوگند! هركس بميرد بار دیگر زنده نمی شود پس فرصت را
غنيمت شمار و جام شراب را سركش).
ب ّار بر این باور اسههت كه نجفی در ترجمة خود ،مصههراع دوم را از وضههعيت و حالت
خاد به عام تبدید كرده اسههت كه رسههانندد مقصههود شههاعر نيسههت .او نام سههليان محمود
غزنوي و معشههوقهاش ایاز كه نام آنها براي بيان عشههق و محبت فراوانِ عاشههق و معشههوق
مصيلح بوده است و محبت آنها به واسية ارتباط روحی و عشقی ویژهاي كه داشتهاند در
نزد ایرانيان ضربالمثد شده ،حذف كرده و براي نزدیک كردن هراه بيشتر ترجمه به زبان
مقصههد ،معادل آن؛ یعنی عاشههق و معشههوق را در ترجمهاش قيد كرده اسههت (ن .ك :ب ّار،
 .)1988در انين حالتی مترجم عالوه بر این ه الزم اسههت به دو زبان موردنظر تسههلط كافی
داشهههته باشهههد باید این واقعيت را نيز به خوبی درك كند كه كلمات و عبارت هایی كه
معادل یابی می شهههوند ،مم ن اسهههت از قدرت معنایی كافی برخوردار نباشهههد (ن .ك:
ميرع مادي .)1374 ،ب نابراین « ،او نه تن ها با ید محتواي آشههه ار پ يام را درك ك ند ،بل ه
ظرافتهاي معنی ،ارزشهاي عاطفی موجود در واژهها و خ صو صيات سب ی را كه به پيام
رنگ و بو و احسههاس میدهند را نيز باید در نظر بگيرد  ...به سههخن دیگر ،عالوه بر داشههتن
معلوماتی دربارد دو یا اند زبانی كه در فرآیند ترجمه حضور دارند باید با موضوع آشنایی
كامد دا شته با شد( .ن .ك :نایدا 1964 ،به نقد از گنتزلر .)1380 ،این معادلگزینی از سوي
نجفی ،همان ايزي ا ست كه در نظریة برمن بر ترك آن از سوي مترجم تأكيد شده ا ست.
به عقيدد برمن ،هر متنی آكنده از ایماژها ،اصيالحات و ضربالمثدها است و ترجمة آنها
به معناي یافتن معادلِ آنها در زبان مق صد ني ست .او معادلِ ا صيالحات و ضربالمثدها را
جایگرین مناسبی براي آنها نمیداند (ن .ك :مهديپور.)1389 ،
ب ّار در این زمي نه همچنين با نظر به ترج مة ابراهيم عریِّض ،ا قدام او را در ترج مة
ا صيالح « شيخ» در رباعی زیر اقدامی نابجا و نامنا سب میداند به طوري كه ترجمة او را از
زیبایی و جالي سخن دور ساخته است:
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شيههههههههخی به زن فاحهههه شه گفتا م ستی

هر لحههههههظهه بهه دام دگري پهابههههههسهههتی

گفتها شهههيخها هر آن اهه گویی هسهههتم

آیها تو انهان كهه می نمها یی هسههه تی؟
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

س ٍۀ ذُو غُصُونْ
وَ قَََالَ لََِمََََُومََََ َ

بِعَیْنَیْکِ وَعََََََََََََََْ َدٌ أَلَا تَ سْتَحِینْ؟

أَجَََََََََابََََتْ :صَدَقْتَ ،کَذَلِکَ نَحْنُ

فَََََََََهَلْ أَنْتُمو مََََِثْلَمَا تََََُظْهِرُونْ؟
(عریِّض)1997 ،

( -1سالخوردهاي به زنی بدكاره گفت :اشمانت از وعده گذاشتن خبر میدهند .آیا شرم
نمیكنی؟  -2او پاسخ داد :راست گفتی ما اینگونه هستيم .آیا شما آنگونه كه مینمایيد
هستيد؟)
به عقيدد ب ّار « عریِّض در این ترجمه ،كليد فهم رباعی را ضایع كرده است؛ اون در
مقابد اصيالح «شيخ» از واژد «ذوغضون» بهره برده است .در حالیكه آنچه در زبان فارسی
از اصيالح «شيخ» برداشت میشود در حقيقت در واژد «ذوغضون» وجود ندارد« .شيخ» در
این رباعی به معناي مرد مسن نيست ،بل ه «شيخ» در معناي مذهبی آن مورد توجه است؛
كسی كه به تقوا و پرهيزكاري تظاهر میكند و لباس راهبان و زاهدان را بر تن دارد» (ب ّار،
 .)1988اگر عریّض به این مفهوم توجه داشت و از «اختالفهاي دقيق معنایی ميان كلمات و
مترادفهاي نزدیک» (كبيري )1374 ،آگاه بود ،بهتر میتوانست معناي رباعی را در
ترجمهاش حفظ كند .در واقع او با ترجمة واژد «شيخ» به «ذوغضون» آن را در فضاي خاد
و در ارتباط و موقعيت مناسبش به كار نبرده است .بجز تخریب اصيالحات ،غناییزدایی
كيفی نيز خياي دیگر ترجمه است؛ زیرا در این ترجمه «عبارت «بِعَیْنَیْکِ وَعْدٌ أَلَا تَسْتَحِینْ؟»
در مصراع دوم ،مقصود اصلی گوینده را بيان نمیكند و بهتر بود كه مترجم به جاي آن از
عبارت «أنْتِ سَکْرَی و کُلُّ حِینٍ لَکِ عَشِیقٌ» بهره میبرد» (ب ّار.)1988 ،
برمن عقيده دا رد در ترجمه باید تا حد ام ان فرهنگ مقصد را به سوي فرهنگ مبدأ
برد .او با تأكيد بر عقيدد شيلر مارشه 1بر این باور است كه باید نویسنده را به سوي خواننده
1. Marcher, Sch.
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برد ،نه بر ع س و این انين قاطعانه با جایگزینكردن اصيالحات متن مبدأ با معادل آن در
زبان مقصد مخالفت میكند (ن .ك :برمان.)2010 ،

 .7-6تخریب سيستم زباني
این روی رد بيشتر جنبة دستورى دارد و نوع جمالت ،تركيبات بهكار رفته و زمان افعال را
دربر میگيرد .برمن معتقد است عقالییسازى ،شفافسازى و اطناب كالم سيستم زبانى را
به هم میریزد و باعث میشود متن ترجمه شده ،همگونتر از متن اصلى و در عين حال،
نامنسجمتر ،بیثباتتر و ناهمگونتر از آن باشد .رعایت انين سيستمى براى زبانهایی كه
ریشة زبانى و دستورى مشابه و نزدیک به هم دارند ،درخور احترام است (ن .ك :مهديپور،
.)1389
عبدالحق فاضد ( )1992- 1911در ترجمههاي خود ،نمونههایی را برجاي گذاشته است
كه نشانههایی را از تخریب سيستم زبانی دارد .ب ّار در بررسیهایی كه از ترجمة او به انجام
رسانده است به نمونههایی از این دست اشاره میكند:
این اهرخ كه بها كهسهی نمیگهویههد راز

كشتههههه به سههههتههههم هههههزار محههههمود و ایاز

می خور كه به كهههس عمر دوباره ندههههند

هركس كهه شههههد از جههان نمی آیهد بهاز
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

فاضد در ترجمة خود حرف عيف «واو» ميان محمود و ایاز را به سبب ضرورت شعري
حذف كرده كه همين امر باعث شده است واژد ایاز در این ترجمه به جاي قرار گرفتن در
نقش «معيوف» در نقش «مضافٌاليه» ظاهر شود و همين امر كافی است تا مخاطب عربزبان
تصور كند كه ایاز ،كنيه و یا لقب محمود بوده است (ن .ك :ب ّار .)1988 ،این موضوعی
است كه برمن با طرح مؤلّفة تخریب سيستم زبانی ،مترجم را از آن برحذر میدارد .به عقيدد
برمن «هر اثري داراي معنی مستتري است كه در آن دالهایی برگزیده میشوند كه بار معنایی
خود را به هم قرض میدهند و در ارتباط با هم ،زنجيرد پيوستهاي را تش يد میدهند كه
خواننده را به مفهومی خاد هدایت میكند .به اعتقاد وي ،هر ترجمهاي كه نتواند این شب ه
و زنجيره را منتقد كند متن اصلی را تحریف كرده است» (مهديپور)1389 ،؛ مانند این
ترجمة فاضد:
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فَلَکُ النَقمۀِ ما باحَ بَسَََر ألحدٍ

غالَ ظلماً أل َ َفَ مح َمودِ إی َازٍ و استبدَّ

فَاحْسََُها لنْ یهَبوا عمراً جدیداً إلمرئٍ

کلُّ مََن غَادرَ هذی الَدارَ یوماً لم یعُدْ
(به نقد از :ب ّار)1988 ،

( -1این فلک كينهتوز كه با كسی راز نمیگوید ،هزار محمود ایاز را بیرحمانه ربوده و ستم
كرده است -2 .شراب بنوش كه به كسی عمر دوباره ندهند .هركه روزي این سرا را ترك
گوید باز نگردد).
بدیهی است در ترجمه عالوه بر انتقال معنا و مفهوم ،رعایت اصول نحوي و دستوري به
عنوان شاكلة اصلی متن مبدأ از اهميّت باالیی برخوردار است ،اما برخی مترجمان در فرآیند
ترجمه با بی توجهی نسهههبت به این ن ته از رعایت آن سهههرباز میزنند و آنچه در نتيجة آن
حا صد می شود ،ش اف ميان متن ا صلی و متن ترجمه شده ا ست كه برمن آن را به سب
نتایج ناميلوبی كه بر ترجمه دارد ،رد می كند .این ترجمه از احمد صهههافی نجفی نمونة
گویایی از تخریب سههيسههتم زبانی اسههت .او در ترجمة خود واژد «فیه» و «ثمَّ» را كه هر دو
ظرف م ان و به یک معنا هستند به دنبال هم میآورد در حالی كه ذكر ی ی از این دو واژه
ترجمه را بسنده میكند (ن .ك :ب ّار:)198 ،
إلَی الَََََْحانِ یبَََََدو کلَّ یومٍ مبکِّراً

و أص َحبُ ف َیهِ ث َ َمَّ أهلَ الخالعاتِ

فیا ع َ َ َال َمَ األسرارِ هبن َ َی هدایۀً

و رش َ َداً ألغدُو ل َل َ َ َدعا و المناجا ِ
(نجفی ،بیتا)

( -1هر روز صبح زود به مي ده میروم و در آنجا با قلندران همنشينی میكنم -2 .اي عالم
به اسرار بندگان! به من هدایت و كمالی ببخش تا سپيدهدم براي دعا و مناجات خارج شوم).
هههههههر روز پگهههههههاه در خرابهات شهههوم

همراه قههههههلنهدران طهامهههههههههههههات شهههوم

اون عهالم سهههههههههرو الخفيهات تههههههوئی

تههوفههيههقههم ده تهها بههه مههنههاجهههههههههات شههههوم
(به نقد از :خدیور و طاهري)1383 ،
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او همچنين در ترجمهاي دیگر از كاربرد فعد صحيح در ترجمه بازمیماند به طوري كه
«جملة دعایی «حَیَیْتَ دَائمَاً» را جایگزین جملة «ما حَیَیْتَ» (تا زندهاي) میكند» (ب ّار)1988 ،
حال آن ه تفاوت این دو عبارت كامالً مشهود است:
الَ تَ َ َغْرِسَنَّ ال َ َحَشَا غَ َرْسَ التَّرَحْ

وَاقْرَأْ حَ َیِیْتَ دَائِم َاً سِفْ َ َرَ الْ َ َفَرَحِ

وَ عَاقِرْ الرَّاحَ وَنَلْ أَقََََََََْ صَى الْمُنَى

فََالْعَََُمَْرُ مَا أَقََْصَََرَهُ کََمَََا اتَّضحَ
(نجفی ،بیتا)

( -1هرگز به درون خود غم و اندوه را راه مده و (زنده باشی) كتاب شادمانی را بخوان-2 .
شراب بنوش و به منتهاي آرزوها برس كه عمر (انان ه پيداست) اقدر كوتاه است).
در دل نهههههتهههههوان درخت انهههههدوه نشههاند

ه هم ه هواره ك هت ه هاب خرّمی ب ه های هد خواند

مههی بههایههد خههورد و كههام دل بههایههد رانههد

پيداسهههت كه اههههههند در جهان خواهی ماند
(دیوان رباعيّات خيّام «همایی»)1367 ،

بحث و نتيجهگيري
اتخاذ روی رد زبانشناختی در نقد و بررسی ترجمههاي عربی رباعيات خيام از سوي یوسف
حسين ب ّار از مشخصههاي بارز روش نقدي اوست .در این روی رد ب ّار با نظر به نظام
واژگانی ،ساختارهاي دستوري ،فرآیندهاي نحوي و معنایی ،معادلهاي همبافتی به عنوان
عوامد درون متنی و دخالت مترجم در اصد زبان مبدأ ،عدم درك دقيق وي از متن اصلی و
ایجاد ناسازگاري در ساختار متن مقصد به عنوان عوامد برونمتنی ،آثار ترجمهشده را با معيار
نقدي خود می سنجد و از این طریق ميزان توانایی مترجم در انتقال جوانب ساختاري و
محتوایی اثر را اثبات می كند .اتخاذ انين روی ردي از سوي وي ،حاكميت عنصر ذوق و
سليقه در ارائة آراء و نظرات نقدي او را پررنگتر میكند؛ به طوريكه دیدگاههایش اغلب
موجز و مختصر و در ح م اشاراتی گذرا و فاقد استدالل و برهان است.
با توجه به این ه ب ّار در نقد خود به مواردي میپردازد كه دربر گيرندد مقوالت و مباحث
مرتبط با زبان و ساختار دستوري آن است باید گفت كه روش نقدي وي در این زمينه با
مؤلّفههاي آنتوان برمن به ویژه مواردي كه در این مقاله به آن پرداخته شد ،ميابقت دارد؛ با
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این تفاوت كه روی رد ب ّار در بررسیهاي خود فاقد ااراوب و قاعدهاي مشخص است،
اما برمن مباحث و الزامات مختص به ترجمه را در قالب نظریه و به ش د تخصصیتر ارائه
میدهد .در نظریة برمن وضعيت واژگان در مؤلفههایی اون شفافسازي ،غناییزدایی
كيفی ،غناییزدایی كمی ،ساختارهاي دستوري در قالب عقالییسازي ،تخریب سيستم زبانی
و ساختار كالمی به صورت اطناب كالم و تخریب اصيالحات مورد بحث و بررسی قرار
میگيرد .در حالی كه مباحث مربوط به واژگان و دیگر متعلقات زبانی در روی رد
زبانشناختی ،اغلب به صورت پراكنده و كلیگویی مورد بحث و بررسی قرار میگيرد.
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