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Abstract  
Khayyam's quatrains contain fundamental questions about man and existence that have attracted the 

readers’ attention and caused them to translate into many languages. Mohammad Noureddine is one of 

the translators who have translated Khayyam's quatrains into Arabic. He has sometimes undergone 

deforming changes based on the beliefs and ideas in his society in transmitting the concepts of quatrains 

to Arabic. Antoine Berman emphasizes that the translation of any foreign text should keep its 

strangeness in the target language, and any deletion, addition, or change should be considered as the 

distortion of the original text. This paper adopts a descriptive-analytical method to analyze the 

deforming tendencies in Mohammad Noureddine's translation of Khayyam's quatrains based on 

Antoine Berman's theory and examines seven deforming tendencies, which are rationalization, 

clarification, redundancy, boastfulness, qualitative weakening of the text, quantitative weakening of the 

text and destruction of the subtextual semantic network to determine the degree of Mohammad 

Noureddine's adherence to the source text and his success in conveying concepts and meanings. 

Findings indicate that the translator weakens the quantity and quality of the text by avoiding translating 

some words or choosing an equivalent that does not reach the level of the source word in terms of 

semantic richness, and he has tried to rationalize by changing the structure of sentences and punctuation. 

It has turned to clarification and boastfulness by adding explanations to the text and the tendency to 

beautify the destination text. Moreover, he has used his mystical and social thoughts in it through the 

changes in meanings and concepts. 

Keywords: Khayyam's Quatrains, Translation, Deforming Tendencies, 

Antoine Berman, Mohammad Noureddine. 

                                                            
 Corresponding Author: r.ballawy@pgu.ac.ir 

How to Cite: Shirvani Denyani, R., Ballavi, R., Jaberi Ardakani, S. N. (2021). Analysis 

of Deforming Tendencies in Mohammad Noureddine's Arabic Translation of Khayyam's 

Quatrains Based on the View of Antoine Berman. Translation Researches in the Arabic 

Language & Literature. 11 (24). 39-66. doi: 10.22054/rctall.2021.59203.1543. 

https://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7144-1407
http://orcid.org/0000-0002-7418-4389


 ---------هاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربيپژوهش --

 66-21، 1211، بهار و تابستان 42، شماره 11دوره 
rctall.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/RCTALL.2021.59203.1543 
 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

92/
22/

29
11

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

92/
90/

20
99

 
 

77
97

-
21

89
 

IS
SN

:
 

 
20

98
-

27
98

eI
SS

N
: 

 

 محمد عربی ترجمة در شكنانهریخت هایگرایش واکاوی
 رمنب آنتوان دیدگاه بر تكیه با خیام رباعیات از نورالدین

   رضا شیرواني دنیاني
 خلیج فارس، دانشگاه دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشجوی

  ایران بوشهر،
  

 ایران هر،بوش فارس،خلیج  دانشیار، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رسول بالوی
  

 ایران شهر،بو خلیج فارس، دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیدناصر جابری اردکاني

 چکيده 
هاي اساسی دربارد انسان و هستی است كه توجه متاطبان را به خود جلب رباعيات خيام دربرگيرنده پرسش
ه شود. محمد نورالدین از مترجمانی است كه رباعيات خيام هاي بسياري ترجمكرده و باعث شهده تا به زبان 

هاي موجود در جامعة خود در انتقال را به زبان عربی ترجمه كرده اسهت. وي گاهی متأ ر از باورها و اندیشه 
ه در ترجمة ك تأكيد دارد شه نانه روي آورده است. آنتوان برمن مفاهيم رباعيات به عربی به تغييرات ریتت

اش در زبان مقصد را حفظ كرد و هرگونه حف ، اضافه و یا تغيير در آن، گانه باید حالت غریبگیهر متن بي
هاي تحليلی به واكاوي گرایش -رود. این جسهههتهار بها روش توصهههيفی   شهههمهار می تحریب متن اصهههلی بهه 

و هفت  تشه نانه در ترجمة محمد نورالدین از رباعيات خيام براساس نظریة آنتوان برمن پرداخته اس ریتت
، سازي، اطناب، تفاخرگرایی، تضعيب كيفی متنسازي، واضحاند از: منيقیش ن كه عبارتگرایش ریتت

ین به متن تا ميزان پایبندي محمد نورالدی را بررسی كرده رمتنیز ییمعنا ةشب  بیتترتضهعيب كمی متن و  
 كه ددههاي پژوهش نشهههان میتهمبدأ و موفقيت وي در انتقال مفاهيم و معناي كلمات را مشهههتص كند. یاف

كه از لحاظ غناي معنایی به سهههيح واژه مبدأ مترجم بها ترجمه ن ردن بعضهههی از كلمات یا انتتاب معادلی  
ه بباعث تضهعيب كمی و كيفی متن شهده و با تغييراتی كه در سههاختار جمالت و عالئم نگارشی   رسهد،  نمی
وضيحاتی به متن و گرایش به زیباسازي متن مقصد به سهازي دسهت زده و با افزودن ت  آورده به منيقی وجود
رفانی و هاي عو با تغييراتی كه در معنا و مفاهيم ایجاد كرده، اندیشهسازي و تفاخرگرایی روي آورده واضح

 .اجتماعی خود را در آن جاي داده است

   .نورالدین محمد برمن، آنتوان شکنانه،ریخت هایگرایش ترجمه، خیام، باعیاتر ها:کليدواژه
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 مقدمه 
مع ها و ارتباط ادبی و فرهنگی بين جوامترجم نقش بسهيار مهمی را در انتقال اف ار و اندیشه 

اي صحيح و ميلوب و با رعایت اصر امانتداري كه از اصول برعهده دارد. او با ارائة ترجمه
 مبدأ به زبانهاي زبان ها و سههنتكند تا فرهنگمهم در ترجمه اسههت، بسههتري را فراهم می 
مه هاي مترجم به ش لی بسيار ناآگاهانه بر ترجمقصد منتقر شود. در فرآیند ترجمه، گرایش

نقدي از  6شهههود. آنتوان برمناش میگفارد و مانع از رسهههيدن آن به هد  اصهههلیتأ ير می
دهد كه از نظر خوانش و تف ر بسههيار به نقد ادبی نزدیک اسههت. در دیدگاه ترجمه ارائه می

گرایش  68توان برمن، احترام بههه متن بيگههانههه و دیگري، جههایگههاه خههاصهههی دارد. وي  آن
آید، بيان هایی را كه در ترجمه به وجود میها تحریبدهد و در آنش ن را ارائه میریتت
ها در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام كند. این جستار به بررسی این مؤلفهمی
 پردازد.می

هاي اسههاسههی دربارد انسههان و جهان هسههتی اسههت كه خيام دربرگيرندد پرسههش رباعيات
هاي متعددي ترجمه شده است. محمد نورالدین شاعر بسيار مورد توجه قرار گرفته و به زبان

اماراتی كه از كودكی با زبان و ادبيات فارسههی آشههناسههت تحت تأ ير شههاعران فارسههی قرار 
ي آورده اسههت. او رباعيات خيام را در قالب شههعر نو به گرفته و به ترجمة رباعيات خيام رو
دهد. شيود وي در ترجمه به اي مفهومی از آن به دست میزبان عربی ترجمه كرده و ترجمه

مترجم ابتدا جمله را »نزدیک اسههت. در این شههيوه،  « جوهري»و « حنين بن اسههحاق»روش 
و بعد یک جملة متراد  آن را بندد خوانهد و یک مفهوم كلّی از آن در ذهنش نقش می می

آورد؛ خواه الفاظ این دو ترجمه با هم متراد  جهاي آن می بهه  -مثالً عربی -در زبهان دیگر 
 (.6871)عبدالغنی، « باشند یا نباشند

محمد نورالدین كوشهههيده تا با تأویر رباعيات، آفاق جدیدي را بگشهههاید و رباعيات را 
بازنویسی كند. تأ يرپفیري او از رباعيات باعث گونه كه احسهاس كرده و فهميده است،  آن

 هاي ف ري و معنويهاي لفظی خارج كرده و متناسب با افقشده تا آن را از محدوده داللت
عصهههر جهدید بيان كند. وي با گام نهادن در این مسهههير به تغييراتی در ترجمة متن اصهههلی   

 شود. نانه محسوب میش هاي ریتتزده است كه از نظر آنتوان برمن از گرایشدست

                                                            
1- Berman, A. 
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، مشههتص شههد كه تاكنون پژوهشههی براسههاس نظریة آمدهعمربههاي با توجه به بررسههی
هاي عربی رباعيات خيام، انجام نشههده اسههت. از این رو، با روش  بارد ترجمهدر آنتوان برمن
 هايبه واكاوي گرایش هاي نظریة برمنمؤلفه از مؤلفه 7كارگيري و با به تحليلی -توصيفی
 .ش نانه در ترجمة عربیِ رباعيات خيام از محمد نورالدین پرداخته شده استریتت

 هاي پژوهش. پرسش1
شههه نانه در ترجمه عربی محمد هاي ریتتاین پژوهش بر آن اسهههت تا به واكاوي گرایش

پاسههخ  هاي زیرنورالدین از رباعيات خيام براسههاس نظریة آنتوان برمن بپردازد و به پرسههش 
 دهد:

هاي نظریة آنتوان برمن در ترجمة عربی محمد نورالدین از رباعيات خيام بروز دام مؤلفهك -
 پيدا كرده است؟

رجمة محمد نورالدین در ت ش نانه آنتوان برمن،هاي نظریة ریتتبراساس كاربست مؤلفه -
 رباعيات خيام تا نه اندازه به متن اصلی پایبند بوده است؟

 . پيشينۀ پژوهش4
هههاي عربی از متون فههارسهههی و برع س، تيبيق نظریههة آنتوان برمن بر ترجمهههدر زمينههة 
نقد و بررسههی »( در مقالة 6865هاي متعددي انجام شههده اسههت. دلشههاد و هم اران )پژوهش

ز به برخی ا« شههه نانه آنتوان برمنالبالغه براسهههاس نظریة ریتتترجمهة شههههيهدي از نهج  
یت درنهااند و البالغه اشهههاره كردهز نهجشههه نانه در ترجمة شههههيدي ا هاي ریتتگرایش

 اند. اي مقيّد برشمردهترجمة شهيدي را ترجمه
ضههلی و اف «نقد و بررسههی ترجمة گلسههتان سههعدي براسههاس نظریة آنتوان برمن»در مقالة 
مؤلفه از  7(، ترجمة عربی ميتائير المتلّع از گلسههتان سههعدي را براسههاس   6869یوسههفی )

 اند. ردههاي برمن بررسی كمؤلفه
ارزیابی كيفی ترجمة عربی اشهههعار موالنا براسهههاس »( در مقالة 6863افضهههلی و داتوبر )

مؤلفه  7ترجمة ابراهيم الدسهوقی شهتا از كتاب دیوان شمس را براساس   « نظریة آنتوان برمن
 اند.از عوامر تحریب متن از دیدگاه برمن بررسی كرده
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ترجمة عربی رباعيات خيام حاكی از آن دربارد  گرفتهه انجهام ههاي  ميهالعهات و پژوهش  
ها در ترین آني متعددي انجام گرفته اسههت كه به مهمهاپژوهشاسههت كه در این زمينه نيز 

 ادامه اشاره شده است.
سهههه « ربراعیرات الخیام ثالثُ ترجمات عراقیۀ رائد   »( در كتهاب  1869محمهد مظلوم ) 

هاي احمد صرا ، جمير صدقی ه نامترجمه از رباعيات خيام را كه توسهط شاعران عراقی ب 
 الزهاوي و احمد الصافی النجفی صورت پفیرفته، مورد بررسی قرار داده است. 

هاي عربی بررسهههی و تحلير ترجمه»اي با عنوان ( در مقاله6861كيهانی و حسهههام پور ) 
اند و بهه بررسهههی نگونگی ورود ربهاعيات خيام به ادبيات عربی پرداخته  « ربهاعيهات خيهام   

لير اند را واكاوي و تحهایی را كه مسههتقيم از زبان فارسههی به عربی برگردانده شههده مهترج
 اند. كرده

هاي سههپهر گفتمان در دگردیسههی»اي با عنوان ( در مقاله6863فرد و هم اران )قاسههمی
فتمان به بررسی سپهر گ« ترجمة مفهومی محمد عبداهلل نورالدین از رباعيات خيام نيشهابوري 

اد شده در یجااند و به بيان سپهر گفتمان محمد نورالدین از رباعيات خيام پرداخته در ترجمة
، اما به تغييراتی كه در ترجمة عربی با تغيير سهههپهر انهد آوردهخوانش عربی نورالهدین روي  

اند و حف  و اضافاتی را كه در ترجمه صورت گرفته اي ن ردهیجاد شهده، اشهاره  اگفتمان 
هاي نظریة آنتوان برمن بررسههی اند و جا دارد این ترجمه از نظر مؤلفهتهاسههت، نادیده انگاشهه

 شود تا ميزان پایبندي مترجم به متن اصلی مشتص شود.

 . نظریۀ آنتوان برمن دربارۀ نقد ترجمه7
 سههازي( معتقد اسههت كه بد ترجمه كردن یک رمان یا ی نواخت6651-6666آنتوان برمن )

ها، ها، آلمانیها، انگليسهههیفرانسهههوي»معتقد اسهههت كه آن خيهانهت به فرهنگ اسهههت. او   
ها گرایش دارند كه ریتت و شهه ر زبان را تغيير دهند. هد  از این ها و اسههپانياییایتاليایی

كار كه در واقع به زعم وي نوعی نابودي متن اصههلی اسههت، تنها خدمت به معنا و صههورت  
ترجمه و حر  یا »(. وي در كتاب 6861)احمدي، « زیبا )در زبان مقصههد( و خواننده اسههت

ح شود، توضيش ن را كه باعث تحریب ترجمه میگرایش ریتت 68، «بيتوته در دوردست
سهههازي كه تغيير در سهههاختار جمالت و عالئم  معقول -6»انهد از:  داده اسهههت كهه عبهارت  

سههازي كه مترجم به تعریب كردن یا مشههتص شههفا  -1 شههود.گفاري را شههامر مینقيه
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اطناب شهامر اضهافاتی است كه نيزي به    -8 آورد.نچه نامشهتص اسهت، روي می  كردن آ
سههازي یا زیباتر سههاختن آراسههته -5 دهد.افزاید و تنها حجم خام متن را افزایش میمتن نمی

تضهههعيب كيفی متن كه در آن مترجم به جاي اصهههيالحات و   -9ترجمهه از متن اصهههلی.  
تري كه غناي معنایی متن اصلی را ندارد يبعبارات متن اصهلی، اصيالحات و عبارات ضع 

 آورد.تضهههعيب كمی متن كه مترجم براي نند واژه فقط یک معادل می -1 برد.كار میبه
تتریب  -3سهههازي همة سهههيوح زبانی و بيانی. سهههازي یا ی نواخت و همگونی سهههان -7

ا ر  متن آهنگگفاري بر ریتم و ضربآهنگ متن كه با هد  قرار دادن عالئم نقيهضهرب 
نده در نویسهاي معناداري كه تتریب شب ه معنایی زیرمتنی كه در آن داللت -6گفارد. می

هاي متن كه نوع بنديتتریب سههيسههتم -68 شههود.زیرمتن قرار داده اسههت، نادیده گرفته می
هاي زبانی محلی تتریب یا بومی كردن شب ه -66گيرد. ها را دربر میها و ساختار آنجمله
تتریب اصيالحات با  -61 شود.هاي زبانی بومی در ترجمه مینجر به محو شدن شب هكه م

محو برهم  -68 شهههود.یهافتن معهادل براي اصهههيالحهاتی كهه در زبهان مقصهههد یهافت نمی       
كار رفته در متن اصهههلی با ترجمه هاي بهها و گویشها كه در آن لهجهههاي زبهان  نههادگی 

 (.1868)برمن،  «رودكردن از بين می
هاي نهد تا بتواند دیدگاههاي آلمان بنا میهاي خود را بر نگاه رومانتيکبرمن اسهههتدالل

شههه نانه از مترجم هاي ریتتترجمهة شهههناختی خود را عرضهههه كند. وي با طرح گرایش  
ها بپرهيزد و از جهت سبک و محتوا به متن مبدأ پایبند باشد. با خواهد كه از این تحریبمی

نگرانه به ترجمه دارد و از تعصب افراطی به متن مبدأ به دور یدگاهی جامعوجود این، وي د
طور كامر مقيد به متن مبدأ باشد؛ زیرا كه ترجمه عملی ادبی است. از نظر او ترجمه نباید به 

ه گفارد؛ بل ه آنچه ضروري باسهت و شتصيت و سبک مترجم ناخودآگاه در آن تأ ير می 
جم بپفیرد صههاحب متن، یک فرد بيگانه اسههت و متن از آن رسههد این اسههت كه مترنظر می

اوست. بر این اساس، مترجم باید با پفیرفتنِ متن بيگانه تا جایی كه ام ان دارد متن را بدون 
 خدشه و تغيير به متن مقصد انتقال دهد. 

 در»اولين كتاب مهم دربارد ترجمه را نوشههته، معتقد اسههت كه  6768كه در سههال  6تيتلر
ندد یابد كه خوانهاي متن اصهههلی ننان به زبان مقصهههد انتقال می رجمة خوب، زیبایییک ت

« كندوضهههوح درك و احسهههاس میها را بهترجمه همچون خوانندد متن اصهههلی، آن زیبایی

                                                            
1- Tytler, A. F. 
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كند كه در مقایسههه ميان ترجمه و متن اصههلی (. نظریة برمن مشههتص می6878، 6)نيومارك
ترجمه صههورت گرفته اسههت و مترجم تا نه حد به  هایی درها و تحریبنه سههاختارشهه نی

متن اصلی پایبند بوده است. اكنون ترجمة رباعيات خيام از محمد نورالدین را براساس هفت 
شود تا مشتص شود كه در ترجمة وي نه هاي نظریة آنتوان برمن بررسی میمؤلفه از مؤلفه
 اي روي داده است.ش نانههاي ریتتنوع گرایش

شکککنانه رخداده در ترجمۀ محمد نورالدین از رباعيات هاي ریخت. گرایش2
 خيام

 سازي. منطقي2-1
 گيرد كه در آن مترجمساختار نحوي و عالئم سجاوندي را دربر می« سازيمنيقی»گرایش 

دهد كه باعث تغيير در سهههاختار جمالت و تغيير عالئم نگارشهههی اي متن را تغيير میگونهبه
به  نثر»اهدا  و نيات نویسههنده را در نظر بگيرد. برمن معتقد اسههت كه شههود بدون این ه می

دليهر برخورداري از ت رار، تعدد جمالت موصهههولی و معترضهههه، جمالت بلند و جمالت   
سههازي، این ساختار را به ساختار شهاخه دارد و مترجم با منيقی بدون فعر، سهاختاري شهاخه  

یی از آن را در ترجمة نورالدین مشهههاهده هها . نمونهه (1868)برمن، « كنهد خيی تبهدیهر می  
 سازي زده است:كنيم كه نگونه با تغيير ساختار جمالت دست به منيقیمی

 اند اي سههاقیآنان كه ز پيههههش رفههههته 
 رو بههاده خور و حقيقههت از من بشهههنو

 

 اند اي سههاقیدر خهههههاك غهههههرور خفته  
 انهد اي سهههاقی بهاد اسهههت هر آنچههه گفتهه  

 

 (6817)خيام، 
 والموت الراحلون

 مِنَ التُّرابِ  ٌووساد
 فی صمتٍ رهیب

 وأنا وأنت
  ُوالحیا

 فی حدیثٍ وشراب

                                                            
1- Newmark, P. 
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 فَلْنُرضِ غُرورنا
 بالحقیقۀِ

 قبلَ أنْ یُباغِتَنا
  الوَهم

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی، خيام با اسههتفاده از اسههلوب منادا و امر در پی این اسههت كه متاطب را با  
رانگيزد و از كنش ترغيبی این اسهههلوب بهره گيرد، اما مترجم خود همراه سهههاخته و وي را ب

را كه امري اسههت « رو باده خور»نوع جمله را از منادا به خبري تغيير داده اسههت. وي جمله 
و به این « / فی حدیثٍ وشررراب ُوأنا وأنت/ والحیا»صههورت خبري آورده و گفته اسههت: به

تا  ه اسهت و با این تغييرات در پی آن است شه ر خياب مسهتقيم را به غيرمسهتقيم تغيير داد   
 دیگر اند و به آن مشههغول هسههتند كهخواري روي آوردهنشههان دهد كه همگی ننان به باده

« اندفتهخ»و « اندرفته»در متن فارسی دو فعر  خواري نيسهت. ها به بادهنيازي به امر كردن آن
ه ا در ترجمة عربی، این دو جملقافية دو مصراع هستند كه سبب آهنگين شدن جمله شده، ام

اي دیگر از این تغيير اند. نمونهشهههدهبدون فعر آورده شهههده و در قالب جملة اسهههميه بيان  
 ساختار را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:

 حيرانيم او در ما كه فلههک نرخ این
 فانوس عهههالم و نهههراغدان خورشهههيد

 

 دانهههههيم مثهههههالی او از خيهههههال فانهههههوس 
 حههيرانيم او كههانههدر صهههوریهم  نهون  مهها

 

 (6817)خيام، 
 قِفْ أیُّها الفَلَک

 کَفاکَ دَوائرَ حَولی
 وکَفانی

 دَوراناً فِیک
 تَکفینی

 کَفٌ مِنَ اهلل
 تَأخذُ بِیدی
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 کَیْ تَکُفَّ عَن تَکفِیفِ الرُّوح
 لِأری

  نورَ النُّور
 (1861)نورالدین، 

ر ردانی و حيرانی انسان را به تصویدر این رباعی خيام با استفاده از جمالت خبري، سرگ
راي اي امري است بكه جمله« قِفْ أیُّها الفَلَک»كشد كه پایانی ندارد، اما مترجم با عبارت می

أخذُ نَ اهلل/ تَکَفٌ مِ»این سهههرگردانی و حيرانی نقيه پایانی در نظر گرفته اسهههت و با آوردن  
داند. براسههاس مؤلفة ر شههدن به خدا میراه پایان دادن به سههرگردانی انسههان را متوسهه« بِیدی
سههازي برمن، مترجم بدون توجه به اهدا  و نيات نویسههندد متن، سههاختار جمله را از منيقی

خبري بههه امري تغيير داده اسهههت. عالوه بر این، بر تعههداد جمالت متن افزوده و در عالئم  
الت رجم بيش از جمكه تعداد جمالت متنحوي گفاري تغييراتی ایجاد كرده اسهههت بهنقيه

متن اصههلی اسههت. با این حال مترجم در به تصههویر كشههيدن سههرگردانی و حيرت انسههان كه 
 مقصود اصلی این رباعی است موفق بوده است.

شهههتص اسهههتفاده خواهد متاطب را با خود همراه سهههازد از فعر دومخيام هرجا كه می
 كند وو یا از آن نهی می كرده اسههت و در اینجاسههت كه متاطب را به انجام كاري ترغيب 

 برد:كار میجمالت را در قالب جمالت طلبی به

 م ن یاد او از هيچ گفشههت كه دي از
 نمه  بهنهيهاد گهفشههتههه و نههامهده  بههر 

 

 ن ن فریاد اسهههت نهههيهههامهههده  كهههه فهههردا 
 م ن بههاد بر عمر و بههاش خوش حههالههی

 

 (6817)خيام، 

، باشههد رفته كار به شههتصدومخياب  صههورتبهاما در ترجمة نورالدین جمالتی كه 
 گونه سروده است:یناوجود ندارد. وي در ترجمة این رباعی 

 بین أمسٍ
 بعضُهُ ذکریاتٌ

 وغدٍ



 1211بهار و تابستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبیّهای ترجمه در زبان و شپژوه | 21

 

 کلّهُ أمنیات
 کم مشینا فی وقو ْ

 فهل
  ؟ ُتستمرّ الحیا

 (1861)نورالدین، 

ا ی اسهههت برا كه طلب« از او یاد م ن»مترجم در ترجمة بيت اول رباعی، سهههاختار جملة 
عمر » به خبري تغيير داده اسهت و در بيت دوم در ترجمة « بین أمسٍ/ بعضُهُ ذکریاتٌ»آوردن 

 ساختار را از نهی به پرسشی تغيير داده و« ؟ ُفهل/ تسرتمرّ الحیا »با آوردن معادل « برباد م ن
 يبا این كار سبب از بين رفتن كنش ترغيبی موجود در متن اصلی شده است. تحریب دیگر

ميه جا صورت گرفته، تغيير ساختار جمالت فعليه به اسكه براساس مؤلفة آنتوان برمن در این
در این رباعی خيام از غنيمت »اسهههت كهه این تغيير را در ترجمة بيت اول شهههاهد هسهههتيم.   

( و مترجم 6861)ابراهيمی دینانی، « گویدشهههمردن زمان حال و زندگی در دم، سهههتن می 
ام به زبان مقصد، استفاده از جمالت اسميه را ترجيح داده است تا  بوت و براي انتقال این پي

راسههاس ب اميدر انتقال هر نه بهتر پ نورالدینتالش  انگريباین  و اسههتمرار معنا را نشههان دهد 
 ساختار زبان مقصد است.

 سازي. واضح2-4
، ستمترجم به تعریب كردن یا مشهتص كردن آنچه نامشتص ا « سهازي واضهح »در شهيود  
آورد و هدفش واضح كردن و روشن كردن گفتار است و با این كار از آنچه ابهام روي می
ه گونه كسازي است و آنكند. درسهت است كه ترجمه همراه با واضح زدایی میدارد، ابهام

واجب است كه در ترجمه، برخی نيزها آش ارتر »گوید: می 6شاعر انگليسی گالواي كينر
گاهی تفسير »سهازي دو روي متفاوت دارد.  ، اما واضهح (1868)برمن،  «از متن اصهلی باشهد  

 شههود كه ایننيزي كه غيرواضههح و پيچيده اسههت، باعث آشهه ارتر شههدن متن اصههلی می  
، اما گاهی در برخی (1868برمن، )« دانددربارد مفاهيم فلسفی جایز می 1موضوع را هایدگر

                                                            
1- Kinnel, G. 

2- Heidegger, M. 
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گویی اسهههت تا از این طریق، ذهن خواننده درگير ویژه در متون ادبی نياز به ابهاماز متون به
شههود و پس از تالش ذهنی به مقصههود پی ببرد و درك معنا برایش خوشههایند شههود. واضههح 

تنها پسهههندیده نيسهههت، بل ه تحریب در متن سهههازي نهاسهههت كه در ننين مواردي واضهههح
یر به بينيم كه محمد نورالدین در شهههواهد زمی شهههود. براسهههاس این مؤلفهه  محسهههوب می

 سازي روي آورده است:واضح

 گریههههست سهههبزه بر بهههاز و آمهههد ابهههر
 ماسههت تماشههاگه امروز كه سههبزه این

 

 زیهههههههسهههت بهاید نمی گلرنهگ  بهادد  بی 
 كيسهههت تماشهههاگه ما خهاك  سهههبزد تها 

 

 (6817)خيام، 

 کأن السماءَ
 تَبکی فَقیداً

 ففی األرضِ تَهْطل
 فرحۀَ االفتراق

 روضاً نضیراً
 یفَهیَّا لِنُحی

 مهرجانَ البقاء
 فقدْ الیکونُ

 البقاءُ بقاءً
 لتبکی السماءُ
  بکاءً جدیداً

 (1861)نورالدین، 

ریزش باران را به گریه كردن ابر « هستیابههر آمههد و بههاز بر سهبزه گر   »خيام در مصراع 
را بدون هيچ قيدي آورده تا خود متاطب مشتص كند « گریست»تشبيه كرده است و فعر 

ریه ناشی از اندوه است یا گریه حاصر از شادي، اما مترجم با آوردن عبارت كه گریه ابر گ
و « قیداًفَ»و با اسههتفاده از قيد  «فَقیداً/ ففی األرضِ تَهْطل/ فرحۀَ االفتراق کأن السررماءَ/ تَبکی»
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سههازي روي آورده اسههت. در  كرده و به واضههحبه هر دو نوع گریه اشههاره« فرحۀَ االفتراق»
 سازي صورت گرفته است.زیر نيز واضحترجمة رباعی 

 ماسهت رفهتن و آمدن كه ايدایههره  در
 راسههت معنی درین دمی نزندمی كس

 

 پهيهداسهت نهههایهت نهههه بدایهههت نهههه را او 
 كجاسهههت به رفتن و كجا از آمدن كاین

 

 (6817)خيام، 

 بِکُلِّ بقاءٍ جمیلٍ
 سأرسُمُ کُلَّ البدایات

 حتَّی النِّهایَۀِ
 أنْ آتیفقبلَ 

 و بعدَ أنْ أرحَل
 لنْ یهمّنی

 ما بینهما ...
 شیءٌ سِوایَ
 فأنَا سَرمَدیٌ

 یَتأزَّلُ فی األَبَد 
 (1861)نورالدین، 

خيام در این رباعی دربارد نامعلوم بودن علت مرگ و زندگی انسههان سههتن گفته و این  
ن توجهی و به آخبرند كند كه گویی خودش و دیگران از آن بیخبر را به ش لی بازگو می

ندارند و هد  او از بيان این موضوع این است كه بگوید تنها به خود ت يه و اعتماد كنيد و 
صهریح بيان ن رده است و   صهورت  بهارزش گوهر وجودي خود را بدانيد، اما این هد  را 

درك آن را بر عهدد متاطب نهاده اسههت؛ این در حالی اسههت كه مترجم با آوردن عبارت  
يان صورت صریح ب به« همّنی/ ما بینهما .../ شیءٌ سِوایَ/ فأنَا سَرمَدیٌ/ یَتأزَّلُ فی األَبَدلنْ ی»

فی و به این ترتيب هد« نيزي جز خودم برایم مهم نيسهت و من هميشگی هستم »كند كه می
 آورد.سازي روي میسازد و به واضحرا كه در متن اصلی نهفته بود، آش ار می
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 ناب. تطویل یا اط2-7
تنهها به معناي متن افزوده  افزایهد كهه نهه   مترجم اضهههافهاتی را بهه متن می  »در مؤلفهة تيویهر   

دهههد و در واقع مترجم گرایش دارد تهها ترجمههه شهههود، بل ههه حجم متن را افزایش مینمی
« سههتسههازي اسههازي و واضههحتر از متن اصههلی باشههد كه این نتيجه دو فرایند منيقیطوالنی
تر باشهههد و آن افزون  معن  افزون دكه عبارت، از انداز زمهان  »الغهت  . در ب(1868)برمن، 

 ودهافزآن افزودن، اطناب اسههت و اگر آن افزوده بدون فایده باشههد، آنگاه آن   ،فایده بدهد
توان فهميد كه مؤلفة اطناب در (. از این تعریب می6836)هاشههمی، « حشههو یا تيویر اسههت

یر شاهد هاي زتيویر در بالغت است. در ترجمة رباعی نظریة آنتوان برمن منيبق با حشو یا
 هایی از اطناب هستيم:نمونه

 وجههود بههه اول اضههههيههرارم بههه آورد
 بود نه نههدانيم و اكراه بههه رفتيهههههههم

 

 نفزود نهههههههيزي حيههات از حههيرتم جههز 
 مقصهههود رفههتههن و بههودن و آمههدن زیههن

 

 (6817)خيام، 
 أتَتْ بی هنا

 حَیاتی اضْطِرابا
 إلی دَوَّامَۀٍ
 من سؤال

 وبحورٍ من الحیر ِ
 فلماذا أتیتُ؟

 وهل سَتأخُذنی بَغْتَۀً
 قبلَ أنْ أعر َ

  اإلِجابَۀ
 (1861)نورالدین، 

در این ربههاعی خيههام از اجبههاري بودن زنههدگی و حيرانی و سهههرگردانی در آن سهههتن  
آورد و گوید و در پی آن سههتن از مرگ و ندانسههتن فلسههفه وجودي انسههان به ميان می می

هاي متعددي در ذهن انسههان ایجاد اسههت كه در حالت حيرانی و سههرگردانی سههؤالواضههح 
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هاسههت تا خود را از حيرت و سههرگردانی شهود كه همواره در پی یافتن پاسههتی براي آن می
كه از ترجمه نيزي به مفهوم متن نتواهد افزود، اما ننان« سرررؤال»برههاند. پس ذكر كلمه  

آورد به اضههيرارم »را پس از ترجمة جملة « ۀٍ/ من سررؤالإلی دَوَّامَ»پيداسههت مترجم عبارت 
تر شدن ترجمه نسبت به متن اصلی شده به متن افزوده اسهت و سهبب طوالنی  « اول به وجود
توان تنها نيزي به مفهوم متن نيفزوده، بل ه حجم خام متن را افزایش داده و میاسهههت و نه 

قر تا قود تأ يرگفاري متن مبدأ را منت گفت كه تالش مترجم در جهت یافتن راه اري بوده
 نانار به اطناب متوسر شده است.كند و به 

ود، اما گاهی شتر شدن متن میاضهافه كردن تفسهيرها سبب واضح  »به گفته آنتوان برمن 
كه در رباعی (. ننان1868)برمن، « شهود تا شيود توضيحی متن اصلی به هم بریزد سهبب می 

( بحورٍ سؤال، ،دَوَّامَۀٍاي به گردباد و سهؤال و دریا ) هيچ اشهاره شهود شهاعر   فوق مشهاهده می 
 تر شههود ون رده اسههت و اسههتفاده از این كلمات از سههوي مترجم باعث شههده جمله طوالنی

شهههيود توضهههيحی، متن اصهههلی را به هم ریتته اسهههت كه براسهههاس نظریة آنتوان برمن از   
از اطناب را در ترجمة رباعی زیر شود. نمونة دیگري ش ن محسوب میهاي ریتتگرایش

 شاهد هستيم.

 نشهود دگهرگهون هيهچ قهههلهههم، رفههتههه   از
 خوري خونابه خویش عمرِ همههه در گر

 

 نشهههود خون جهگر  بهجهز   غهم،  خهوردن  وز 
 نشههود افهههههزون هسههت نهآن از ذره یک

 

 (6817)خيام، 
 سأسرقُ أقالمَ القَدَر

 ألکتبَ اآلتی
 کما أَشاء

 وألکتبَ المَاضی
    أخیرمرَّ

 کما الیَشَاء
 کلُّ الجُروحِ
  ٍوکلُّ حسر
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  من نَدَم
 (1861)نورالدین، 

 و خيام معتقد است كه در قضا و قدر الهی هيچ تغيير و دگرگونی به وجود نتواهد آمد
جا در این «قلم»كند. كلمة بيان می« از رفته قلم هيچ دگرگون نشههود»این مفهوم را با عبارت 
سررأسرررقُ أقالمَ »سههازي از تعبير رسههاند، اما مترجم با مير به واضههحمیمعناي قضهها و قدر را 

سههازي به متن افزوده و سههبب اطناب در را براي واضههح« القَدَر»اسههتفاده كرده و كلمة « القَدَر
كند كه هاي آن ایجاب میگاهی شههرایط ترجمه و برخی از ضههرورت»ترجمه شههده اسههت. 
صهههلی حف  كند یا بر آن بيفزاید و این البته ویژد زبان اي را از متن امترجم عبارت یا جمله

 (.6871)عبدالغنی، « شودها و مترجمان دیده مییا مترجم خاد نيست، بل ه در همة زبان

 سازي )تفاخرگرایي(. آراسته2-2
سهازي به معنی تمایر مترجم به زیباتر ساختن ترجمه از متن اصلی است كه جمالت  آراسهته 

آورد. آنتوان بِرمن این گرایش را گرایشی تر از متن اصلی میو آراسهته  ترترجمه را ظریب
وي »خوانهد كهه شههه هر كهامر آن در ترجمة كالسهههيک مشهههتص اسهههت.       افالطونی می

داند. ... و بليی كردن را تفهاخرگرایی را در شهههعر، شهههاعرانهه كردن و در نثر بليی كردن می   
مادد  عنوانها از متن اصهههلی بهكه در آن داندكارگيري جمالتی زیباتر از متن اصهههلی میبه

(. حال ببينيم كه نگونه نورالدین در ترجمة خود به 1868)برمن، « اوليه اسهتفاده شهده است  
 تفاخرگرایی روي آورده است:

 دانسههت كمهاهی اگههههر حيههههههات سرّ دل
 هيههچ ندانسههتی خهههههههودي،    با كه امروز

 

 هههتدانهس الهههی اسهههههرار   هههههم   مههرگ  در 
 دانسهههت؟ خواهی نه روي خود ز كه فردا

 

 (6817)خيام، 
 متی أیَّتُها الرّوح

 تُخْبرینی عَنِّی
 وعنْ سرِّ الحیا 
 وکیمیاءِ الموت
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 فأنا الأعی
 وأنا مَعی

 فکیفَ أکونُ
 إنْ سَرَقَتْنی

 سکراتٌ من فراقٍ
 وبقیتُ أن
  لستُ مَعی

 (1861)نورالدین، 

دربارد مرگ و از دست رفتن اختيار  «يز خود رو»و  «مرگ»خيام با اسهتفاده از كلمات  
اءِ کیمی»از « مرگ»ي جابهانسههان هنگام مردن و از دنيا رفتن سههتن گفته اسههت، اما مترجم   

را  «إنْ سَرَقَتْنی/ سکراتٌ من فراقٍ»جملة « ز خود روي»ي عبارت جابهستن گفته و « الموت
نين شود. برمن ناسهازي كالم محسوب می تر اسهت و زیب كه از متن اصهلی ادبی  برده كاربه

 داند كه معتقدند ترجمه باید از متن اصلیگرایشهی را ناشهی از حس زیباشناختی افرادي می  
 بينيم:زیباتر باشد. نمونة دیگري از این تفاخرگرایی را در ترجمة رباعی زیر می

 دش بيهههرون كب ز سهههرمایه كه افسهههوس
 وي از پرسههم كه جهان آن از نامد كس

 

 شهههد خون جگرها بسهههی اجهر  دسهههت در 
 شد نهههون دنهههيههها مهههسهههافهههران كهههاحهههوال

 

 (6817)خيام، 
 الراحلون یَسرقون

 مِن الجیوبِ
 کلّ أحالمِنا

 ویتحدّثون مَعَنا
  عن الحیا

 کأنَّنا أموات
 فانتظرونا یا رفاقُ
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 سنَرحَلُ إلی الموت
 ونأتی

 بأخبارٍ بَرزَخِیَّۀ 
 (1861)نورالدین، 

اش رو به پایان است و خورد از این ه عمر و سههرمایة هسههتییماعر افسهوس  در اینجا شه 
لراحلون ا»، اما مترجم این جمله را با عبارت «افسوس كه سرمایه ز كب بيرون شد»گوید: می

بيان كرده و از دسههت رفتن عمر را به دزدیده شههدن  « یَسرررقون/ مِن الجیوبِ/ کلّ أحالمِنا
ا بيانی ادبی و آراسههته بيان شههده و از نظر بِرمن نوعی گرایش رؤیاها تشههبيه كرده اسههت كه ب

 شود.ش ن محسوب میریتت

 . تضعيف کيفي2-5
جاي اصيالحات و عبارات متن اصلی اصيالحات مترجم به»، «تضهعيب كيفی »در گرایش 
برد كه فاقد غناي آوایی، معنایی و تصهههویري این عناصهههر در متن  هایی به كار میو عبارت

گوید شهههاید ی ی از تحریفی كه برمن از آن سهههتن می(. »1868)برمن، « تاصهههلی اسههه 
ترین مسهائر موجود در عمر ترجمه و ی ی از دشوارترین كارهاي هر مترجم باشد.  سهتت 

هاي كالمی هر زبانی با توجه به سههاختار و كلمات و آواهاي موجود در آن، كلمات و بازي
وار ها غالباً بسيار دشخود را دارد و برگرداندن آن اي با بار معنایی و تصویرسازي خادویژه

ها مانور داد، اما همواره ننين شههانسههی  هاي آوایی آناسههت. شههاید گاهی بتوان با شههباهت 
هههایی از این تحریب را در بيههان معههانی و نمونههه(. 6836پهور،  )مههههدي « وجهود نههدارد 
سته این م؛ آنجا كه مترجم نتوانبينيهایی كه خيام از طبيعت به دست داده، میتصهویرپردازي 

 معانی و تصویرها را با همان غناي متن اصلی بيان كند.

 دسهههت به گير قدح نوروز به الله نون
 كهن نرخ این كههه خرّمی بههه نوش می

 

 هسههههت فرصههههت را تو اگر رخیاللههه بهها 
 پسهههت گردانههههههد خاك نو را تو نههاگههاه

 

 (6817)خيام، 
 دِنالِنختَزلْ کالشَقائِقِ کُلَّ أجسا

 کؤوساً وأیادی
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 ونَحتَسی
 فی صِحَّۀِ الرُّوح

 کُلَّ نَسماتِ الرَّبیع
 فالعُمرُ شِتاء
 من خریفٍ

 وانکسار
  وقَلَق

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی، خيام تصههویر دقيقی از رویيدن الله در نوروز و نوشههتواري با زیبارویان  
كه مترجم « لَّ أجسررادِنا/ کؤوسرراً وأیادیلِنختَزلْ کالشررَقائِقِ کُ»ارائه داده اسههت، اما عبارت 

كار گرفته از لحاظ غناي تصههویري مانند متن مبدأ نيسههت و فقط تصههویر جام و باده را به  به
بهره یگونه كه خيام توصيب كرده بتصهویر كشهيده و از به تصهویر كشهيدن زیبارویان، آن    

د شاعر با استفاده از واژ« تناگاه تو را نو خاك گرداند پس»است. عالوه بر این، در عبارت 
ن فالعُمرُ شررِتاء/ م»شههدن به خاك سههتن گفته، اما عبارت از مرگ ناگهانی و تبدیر« ناگاه»

كه در پی هم « خریف»و « شرررتاء»كه در آن مترجم از كلمات « خریفٍ/ وانکسرررارٍ/ وقَلَق
ر نيز یكشهههد. در ترجمة رباعی زآیند، اسهههتفاده كرده، مرگ تدریجی را به تصهههویر میمی

 گرایش تضعيب كيفی مشهود است.

 و اسههت گرم نه هوا و خوش روزیسههت
 ردز گههر بها خهههود حهههال زبهان بهه بههلههبههر    سرد نه

 

 گرد شهههههههوید همی گلهههههزار رخ از ابهههههر 
 خورد بههایههد مَی كههه كنهههههههدهمی فریههاد 

 

 (6817)خيام، 
 أیَّتُها السَّماء

 سأحتَسی کالرَّمل
 کأساً مِن مَطَر

 برنی األیامُکی تَع
 حیثُ ال ساعۀَ
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 تُنَبِّهُنی فی العُمُر
 إالَّ لحظۀً سکْری
 فی حضنِ الوردِ

 أو أحضانِ القَمَر 
 (1861)نورالدین، 

و  تصویري حسی« گرد دیشهو یابر از رخ گلزار هم»در اینجا خيام با اسهتفاده از عبارت  
آورد؛ حال آن ه میذوقی را به وجد دهد كه هر متاطب صههاحبلييب از طبيعت ارائه می
و  جاي این عبارت، ما را از باغبه« سأحتَسی کالرَّمل/ کأساً مِن مَطَر»اسهتفادد مترجم از تعبير  

متن مبدأ  تر ازدهد كه از لحاظ غناي تصویري ضعيبسهوي بيابانی تشهنه سهوق می   گلزار به
 است. نمونة دیگري از تضعيب كيفی را در ترجمة رباعی زیر شاهد هستيم:

 نتههههوریم فههههردا غههههم تا بيا دوسههت يا
 درگههههفریم فنهههها دیههههر این از كه فردا

 

 شهههمریم غهنهيمههت   را عهمهر   دم یههک ویهن  
 سریمسربه سههههالگانهههههههههزار هههههفههههت با 

 

 (6817)خيام، 
 سأَرحَلُ

 یُّها األصدقاءأ
 وأسترجِعُ البَائداتِ

 سنیناً حَدیثَۀ
 لتمضیَ

 کلَّ مَحطاتِ الزَّمان
 قطاراً

 هیجرُّنی وراءَ
   جناز ً جدید 

 (1861)نورالدین، 

اسهتفاده كرده و دنيا را به سراي ویرانی و نابودي  « دیرِ فنا»خيام در این رباعی از تركيب 
مَحطاتِ »خوبی بيانگر فناپفیري و نابودي دنياسههت، اما تركيب تشههبيه كرده و این تشههبيه به 
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دنيا  و نتوانسته نابودي و فناپفیري تر استضعيب« دیر فنا»از نظر غناي تصهویري از  « الزَّمان
، نتوریم، شمریم، درگفریم»هاي را به تصهویر ب شهد. عالوه بر این، اسهتفاده شهاعر از فعر    

نوعی همراهی و همدلی بين شاعر و متاطب را  اندكاررفتهبهجمع  صورتبهكه « سهربسریم 
، فاقد این دههد و بهاعث آهنگين شهههدن متن شهههده اسهههت، اما ترجمه نورالدین   نشهههان می
 هاست.ویژگی

 . تضعيف کمي متن2-6
مترجم براي نند واژه، یک »آنتوان برمن معتقد اسههت كه « تضههعيب كمی متن»در شههيود 

(. 1868)برمن، « رسانددهد كه این كاهش واژگانی به بافت آن ا ر آسيب میمعادل ارائه می
اي هراي جبران داللتشهههود برود كه مترجم نانار میاین تتریهب گهاهی تا آنجا پيش می  

ها را در یک مدلول جاي داده است از توضيح و تفسير استفاده كند كه این واژگانی كه آن
تر از متن تر و از نظر غناي محتوایی فقيرتر و ضعيبشهود متن ترجمه طوالنی كار باعث می

ز زبان ژه ااصلی شود. این در حالی است كه زبان عربی این قابليت را دارد كه مفهوم نند وا
ب اهد و این مؤلفه از  دیگر را در قهالهب یهک واژه جهاي دهد بدون این ه از بار معنایی آن    

ا گيرد كه بهایی را دربر میشهههود، بل ه تنها واژهههایی نمی نظریهة برمن شهههامهر ننين واژه  
شههه ن را در ترجمة این گرایش ریتتهایی از نمونه رو هسهههتند.كهاهش بهار معنایی روبه  

 كنيم:ین مشاهده مینورالد

 خراب كنج این و ميههههرب و می و مائيم
 عفاب و بيهم و رحمهت امهههيهههد ز فهههارغ

 

 شراب درد پر جهههامة و جهههام و دل و جهههان 
 آب و آتهههش  از و بههههاد   و خههههاك   ز آزاد 

 

 (6817)خيام، 
 سَأرتَدی رُوحی

 وأسقی
 هذا القلبَ خَمراً

 وأعرج
 مِن تُرابٍ ومَاء

 واءنحو نارٍ وهَ
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 حیثُ لو أعصی
 سأُطیع

  رغماً عن الجهاتِ األربَعَۀ
 (1861)نورالدین، 

، خاك»ي نهار كلمه جابهرا « الجهاتِ األربَعَۀ»در ترجمهة این رباعی نورالدین تركيب  
هاي این كلمات مورد غفلت آورده اسهت و سهبب شده تا معانی و داللت  « باد، آتش و آب

نج این ك»و « ميرب»ه دنبال داشههته اسههت. وي واژد  واقع شههوند و تضههعيب كيفی متن را ب 
توان را نيز ترجمههه ن رده اسهههت. در ترجمههة ربههاعی زیر نيز تضهههعيب كمی را می « خراب

 مشاهده كرد:

 بود خواهد عيههههن حور و بهشههت گویند
 باك نه گزیدیم معشهههوق و می ما گر

 

 بود خواهد انگبين و شهههههههههير و می آنجهها 
 بود هدخوا ننين كهههههار عاقهههههبت نههههون  

 

 (6817)خيام، 
 خُذی الخَمَر

 وانْزعی الخِمار
 لِنُصَلّی بین أحضان وعقار

 فما کانتِ الجَنَّۀُ 
 إلّا کذلکَ

 دونَ صال ٍ 
 (1861)نورالدین، 

را « التِمار»و  برده كاربه« بهشهههت و حورِ عين»ي جابهرا « التَمَر»در اینجا مترجم واژد 
مقصود  گرفتن در نظرو بتشی ا رگفار از جمله را بدون آورده « می و شير و انگبين»ي جابه

كرده اسهت و این كاهش واژگانی باعث شده تا تصویر و غناي متن اصلی در   شهاعر حف  
ترجمه وجود نداشههته باشههد و عالوه بر تضههعيب كمی متن، تضههعيب كيفی آن را نيز سههبب 

 شاهد هستيم:شده است. مثال دیگري از كاهش واژگانی را در ترجمه رباعی زیر 
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 دانهههم هسهههتی و نيهههسهههتی  ظهههاههههر  من
 بههاد شهههرمم خود دانش از همههه ایهن  بهها

 

 دانههم پسههههتههی  و فههراز هههر بههاطههن  مههن 
 دانههم مسههههتههی وراي ايمههرتههبهههههههههه گههر 

 

 (6817)خيام، 
 حیثُ وجودٌ وعَدَم

 کانَ فکرٌ
 صرتُ أبْنیه وأعلو

 حینَما
 العلمُ انْهَدَم
 هل تُرى

 للوعیِ وَعیٌ
 أمْ تُرى
 الالوعی ماوراءَ

 شیءٌ یُفتَهم 
 (1861)نورالدین، 

« یظاهر و باطن/ نيستی و هستی/ فراز و پست»خيام با اسهتفاده از آرایة تضهاد با آوردن كلمات     
زیبایی  بر این« دانم»تصههویري زیبا از علم و دانش خود به نمایش گفاشههته اسههت و ذكر قافيه  

را ترجمه ن رده و در « دانم»مچنين فعر و ه« ظاهر و باطن»افزوده اسهههت، امها مترجم كلمات  
را با فاصهههله و در دو جمله، جدا از « انْهَدَم»و « أعلو»دو فعر « فراز و پسهههتی»ترجمهة كلمهات   

این  شهههود وكههه دیگر تقههابههر بين این دو كلمههه احسهههاس نمیطوريی ههدیگر بيههان كرده بههه
مة این رباعی، گرایش دهندد ضهههعب واژگانی اسهههت. بنابر نظریة آنتوان برمن در ترجنشهههان
 ش نِ تضعيب كمی روي داده كه متأ ر از ترجمه ن ردن برخی از كلمات است.ریتت

 . تخریب شبکۀ معنایي زیرمتني2-3

 هر ا ري شههامر یک متن زیرین است»برمن دربارد شهب ة معنایی زیرمتنی، معتقد اسههت كه  
هند و دپيوسههته را تشهه ير می ايهایی وجود دارد كه در ارتباط با هم زنجيرهكه در آن دال
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دهند و خواننده را به مفهوم خاصهههی هدایت شهههان را به هم قرض میهها بار معنایی این دال
(. سههازنده، ا ر شههب ه معنایی زیرمتنی را با هدفی خاد در متن جاي 1868)برمن، « كنندمی

از  د. این عمرپردازداده اسهههت و گهاهی مترجم با نادیده گرفتن زیر متن به ترجمة متن می 
 هایی از این گرایششههود. نمونهشهه نی محسههوب مینظر آنتوان برمن نوعی گرایش ریتت

 ش ن را در ترجمة نورالدین شاهد هستيم:ریتت

 شهههدند آداب و فضهههر محيط كهه آنهان 
 برون نبردند تاریهههههک شههب زیهههههن ره

 

 شهههدنههد اصهههحههاب شهههمع كمههال جمع در 
 شههدند خواب در و ايفسهههههههانه  گفهههههتند 

 

 (6817يام، )خ
 یّها الماضونأ

 یقیناً فی الطَّریق
 اصْطَحبونی

 واصْطحبوا العَمی
 فکلُّنا نرى

 أسطور َ النور
 قبل أنْ یَغشانا

 ریْبُ الظالم
  األخیرْ

 (1861)نورالدین، 

در این رباعی خيام با آوردن كلمات شههب، شههمع، اصحاب، افسانه و خواب یک شب ه 
ند، اما كمتاطب را به مضهههمون بيهودگی دنيا هدایت میمعنایی زیرمتنی را ایجاد كرده كه 

ا ذهن متاطب را از بيهودگی دني« أسررطور َ النور /فکلُّنا نرى»يري عبارت كارگبهمترجم با 
كشد. وي با روي آوردن به سرانجامی نيک و روشن را براي او به تصویر می كند ودور می

محتواي اصلی دور كرده و منجر به  شه ن، توجه متاطب را از سههاختار این گرایش ریتت
 هاي معنایی مستقر در متن شده است.تتریب شب ه
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 وبگهه كيههست جهان در گنههاه ناكههههههرده
 دهههههی م افات بد تو و كنهههم بههههههد من

 

 بگو زیسهههت نون ن رد گنه كهه  كسوآن 
 وبهگ نهيهست تهو و مهن مهيان فهرق پهههس

 

 (6817)خيام، 
 أتیتُ بذنبٍ

 نَ لیفمنْ أی
 وَرُحت تَعاقَبُنی
 فمنْ غَیرکَ لی

 تعالَ لِنَعْرِ 
 أینَ السُّؤال

 وکیفَ العَطاء
 فإن کُنتُ أنا مِنک

  ؟فقُلْ مَن أَکون 
 (1861نورالدین، )

خواهد ها مشتص است میدر اینجا خيام با اسهتفاده از جمالت پرسهشهی كه جواب آن   
ین، اجود و باكه گناه ن رده باشههد، اما توان انسههانی را در جهان هسههتی یافت بگوید كه نمی

و  تربزرگفرد گناه ار اميدش به فضهر و بتشههش خداوند است؛ نراكه او خدا را برتر و  
پس فرق ميان من و تو نيسهههت »داند و با آوردن عبارت تر از خود و گنهاه خود می مهربهان 
ه بيند كاز آن می تربزرگشهههود و خداوند را بين انسهههان و خهداوند تفاوت قائر می « بگو

فإن کُنتُ أنا »بتواههد انسهههان را مجهازات كند و م افات دهد، اما مترجم با آوردن عبارت   
ه كيطوربهدر ترجمة مصهههراع آخر سهههاختار زیرمتنی را تغيير داده  « ؟مِنک/ فقُلْ مَن أَکون

ي جابهاست و  1﴾وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی﴿انسان و خدا را از یک وجود دانسته و یادآور آیة 
این ه یادآور فضهر و بزرگی و بتشهایش عظيم خداوند باشهد، متوجه وجود روحانی انسان    

 است كه این بعد روحانی مانع گناه او شده است.

                                                            
 71آیة  سورد د، -6
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 مهن نهههه و دانهههی تههههههو نهههه را ازل اسهههرار
 وت و من وگويگفت پرده پس از هسههت

 

 من نههه و خوانی تو نههه مهعهمهها   حهر   ویهن  
 من نه و مههههههانی تو نه تدبرافهههههه پرده نون

 

 (6817)خيام، 
 غریقاً

 فی دَوَّامَۀ األزل
 تَنْتَشِلُنی
 یدُّ البقاء

 لِیَصْمُت کلُّ حدیثٍ
 فی غیِابِ الغِیاب 

 کی نَستَمِدَّ الحَیا 
  منْ رَحِمِ األَبد

 (1861)نورالدین، 

ایجاد  تنییک شب ةزیرم« اسهرار، معما، پرده »در این رباعی شهاعر با اسهتفاده از كلمات   
كارگيري كرده كه از طریق آن قصد دارد دست نيافتن به معماي هستی را بيان كند. وي با به

قبر از این « نه»آهنگ خاصههی به متن داده و با آوردن كلمة یک ضههرب« تو»و « من»ضههمير 
نيز شریک و همراه دو ضمير، متاطب را با خود همراه ساخته و خود و متاطب را در همه

/ منْ  اکی نَستَمِدَّ الحَی»و « تَنْتَشِلُنی/ یدُّ البقاء»هاي ت، اما نورالدین با آوردن عبارتكرده اس
هد  از حيات انسهههان را جاودانگی و اسهههتمرار هسهههتی بيان كرده و با این كار « رَحِمِ األَبد

شههب ه و فضههاسههازي متن را تغيير داده اسههت. وي با نادیده گرفتن همراهی و مشههاركتی كه  
ایجاد كرده، این ضميرها را ترجمه ن رده و شب ه « تو»و « من»ر با استفاده از ضميرهاي شاع

 آهنگ متن را به هم ریتته است.معنایی و ضرب

 گيرينتيجه بحث و

نماید كه محمد نورالدین با علم و آگاهی ترجمة منظوم شعر، كاري بس دشوار و ستت می
مة رباعيات خيام در قالب شهههعر نو عربی تالش بهه آن، قدم در این عرصهههه نهاده و در ترج 
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وافري از خود نشهان داده اسهت تا بتواند به متن اصهلی پایبند بماند، اما با بررسی ترجمة وي    
 ریتت ش ن را در ترجمة وي شاهد هستيم. براساس نظریة آنتوان برمن، هفت گرایش

تی رالدین اسههت. تغييرانو ها در ترجمة محمدسههازي از پربسههامدترین مؤلفهمؤلفة منيقی
كه  هاستكه براساس این مؤلفه شاهد آن هستيم از نوع تغيير نوع جمالت و نوع خياب آن

نوع جمالت از اسهميه به فعليه و برع س تغيير كرده است. همچنين خياب مستقيم   در آن،
ون بد سازي، محمد نورالدینشده است. با توجه به مؤلفة واضحبه خياب غيرمسهتقيم تبدیر 

گویی، دست به آش ارسازي زده است و مجال ت اپوي توجه به قصهد و نيت شهاعر از ابهام  
ذهنی متاطب را از بين برده اسهههت. این در حالی اسهههت كه در اطناب، كمترین بسهههامد را 

 سازي است.شده نتيجه فرآیند منيقیداشته است و موارد اطناب مشاهده
تر و زیباتر جلوه دهد ام را با ظاهري آراستهنورالدین كوشهيده اسهت تا جمالت خي   محمد

ناي آوایی ها و غكه نتيجه كار او به تفاخرگرایی انجاميده اسههت. وي در انتقال تصههویرپردازي
كلمات ضهعيب عمر كرده تا جایی كه تصهویر بيابان تشنه را جایگزین تصویر حسی و لييب   

تر براي انتتاب معادلی ضعيب باغ و گلزار كرده و باعث تضهعيب كيفی متن شهده اسههت و با  
كلمه باعث تضعيب كمی متن شده است و نتوانسته  كلمات و یا آوردن یک معادل براي نند

بار معنایی و غناي محتوایی شهههعر خيام را به طور كامر انتقال دهد و با توجه ن ردن به شهههب ة 
ون یق آن مفاهيمی نمعنایی زیرمتنی كه شههاعر در متن پنهان نموده و در پی آن اسههت تا از طر

بيهودگی دنيا را بيان كند، باعث تتریب شهب ه معنایی زیرمتنی شههده است، اما در سایر موارد  
  .موفق بوده است تالش وافري نموده و در انتقال مفهوم كالم خيام

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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نقد زبان و ادبيات  .ش نانههاي ریتتآنتوان برمن و نظریة گرایش(. 6861احمدي، محمد رحيم. )
 .16-6(، 1) 68 ،خارجی
ان سعدي براساس نظریة نقد و بررسهی ترجمة عربی گلسهت  (. 6869. )هيعيیوسهفی،  و  یعل افضهلی، 

هاي ترجمه پژوهش .(الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلّع موردي كتاب ةآنتوان برمن )ميالع
 .33-19(، 1) 65 ،و ادبيات عرب در زبان

ترجمۀ وتحقیق عزالدین الخطابی. بیروت:  .الترجمۀ والحر  أو مقام البُعد .م( 0202) أنطوان.برمن، 
 .جمۀالمنظمۀ العربیۀ للتر
تأليب: یاراحمد بن حسهههين  رباعيات ح يم خيام نيشهههابوري )طربتانه(.(. 6817خيام نيشهههابوري. )

 الدین همایی. تهران: مؤسسه نشر هما.رشيدي. تصحيح: جالل
(. نقد و بررسی ترجمة شهيدي از 6865. )مقصهود بتشهش،  و  يمهدديسه مسهبوق،  شههرام،   دلشهاد، 
قرآن و  ةميالعات ترجم .شههه نانه آنتوان برمني ریتتهاالبالغه براسهههاس نظریة گرایشنهج

 .87-18، (5) 1، حدیث
ترجمة عباس عرب مشهههد: مؤسههسههه  فن ترجمه در ادبيات عربی.(. 6871عبدالغنی، محمد حسههن. )

 ناپ و انتشارات آستان قدس رضوي.
ترجمة  هاي سپهر گفتمان در(. دگردیسهی 6863. )ناصهر ، رسهول و زارع  ي،بالو ه،یهد فرد،قاسهمی 

هاي ترجمه در زبان و پژوهش .مفهومی محمهد عبهداهلل نورالهدین از رباعيات خيام نيشهههابوري   
 .696-616 (،6) 16، ادبيات عربی
 بیروت: منشورات الجمل. ثالث ترجمات عراقیۀ رائعۀ. رباعیات خیام م(. 1869مظلوم، محمد. )

تن تم تحریب مترجمه و بررسهی سيس  هاينظري بر روند پيدایش نظریه(. 6836پور، فاطمه. )مهدي
 .18-97 (،699)پ  56 ،كتاب ماه ادبيات .از نظر آنتوان برمن

 .الطبعۀ االولی. أبوظبی: مؤسسه نبطی للنشر .رباعيات خيام .م( 1861) بداهلل.عحمد، نورالدین، م
 .78-16 ، 8 ،مترجمنرگس سروش.  ةترجم .ترجمه در غرب یاجمال خیتار .(6878) يتر.پ ومارك،ين

 . قم: مركز مدیریت حوزه علميه.9 چ .جواهر البالغۀ(. 6836هاشمی، أحمد. )
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