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نقد و بررسی ترجمه شهيدي از نهجالبالغه
بر اساس نظريه «گرايشهاي ريختشکنانه» آنتوان برمن
شهرام دلشاد ،*1سيد مهدي مسبوق ،2مقصود بخشش
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 -1دانشجوي دکتري زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ایران
 -2دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه بوعلي سينا ،همدان ،ایران
 -3دانش آموخته کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایي ،تهران ،ایران
پذيرش99/12/8 :

دريافت99/9/23 :

چکيده
آنتوان برمن از نظريه پردازان مبدأگرايی در ترجمه است .او موارد ناهمگونی ميان ترجمه و متن مبدأ را
به سيستم تحريف متن ،تعبير نموده و آن را بر اساس نظريه «گرايشهاي ريختشککنانه» پکیريکيي
نموده است .وي در جايگاه مترجم و نظريهپرداز ،توجه ويژهاي به متن مبدأ دارد و معتقد است ،مترجم
بايد از جهت شکل و محتوا ،مقيّد به متن مبدأ و وفادار به آن باشد .در اين جستار ،سعی شده ترجمکه
شهيدي از نهجالبالغه بر اساس چهار مورد از عوامل تحريف متن ،از ديدگاه آنتوان برمن بررسی شکود
که عبارتند از :عقاليیسازي ،شفافسازي ،اطنابسازي و آراستهسازي .يافته پژوهش نشان می دهد که
ترجمه شهيدي را میتوان ترجمهاي مبدأگرا دانست که کمتر دچار عوامل تحريف متن گشته اسکت و
در متون دينی که از خوانشهاي متفاوتی برخوردار نيستند ،مبدأگرايی ضروري مینمايد که شکهيدي
عالوه بر انتقال درست مفاهيم ،به بخش ادبی کالم امام (ع) هم توجه کرده و ترجمه او از اين حيث نيي
مقيّد به آن بوده است.
واژگان کليدي :نهج البالغه ،ترجمه شهيدي ،آنتوان برمن ،ريخت شکنانه

Email: sh.delshad@ymail.com

* نويسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
قوممداري ،از آن خود ساختن و بيگانهزدايي از مهمترين عوامل گرايش به سمت مبددگگرايي
و پيدايش نظريهاي همچون

نظريه «گرايشهداي ريتدتشدننانه» «»déformantes Tendances

«آنتوان برمن» « »Antoine Bermanاست .او در اين نظريه ،مترجم را به وفاداري دعوت ميکند.
با کاربست نظريه وي ميتوان به ميزان وفاداري مترجم دست يافت .وي مجموعه عواملي را
که باعث ايجاد فرايند بيگانهزدايي ميشود ،برميشمرد و از متدرجم مديخواهدد کده از ايدن
تحريفها بپرهيزد و در ترجمه ،از جهت سبک و محتوا ،به متن مبدگ پايبند باشد .امدا مسدهله
اينجاست «که هيچ پيامي را نميتوان بدون تغيير در صورت و معنا به زبان ديگر منتقل کرد».
(صفوي )9 :0730 ،حال اين پرسش پيش ميآيد که چگونه ميتوان بده نظريده آنتدوان بدرمن
جامه عمل پوشاند؟
«برمن» با مطرح کردن مبحث اخالق در ترجمه ،در واقع به تعريف هدف از ترجمه
ميپردازد .به باور او ،هدف از ترجمه ،تنها برقراري ارتباط ،انتقال پيام و يا يافتن معادل کلمه
به کلمه نيست؛ زيرا ترجمه يک فعاليت ادبي و زيباشناختي محض محسوب نميشود .ترجمه
در واقع نوشتن و منتقل کردن است .اما اين نوشتن و انتقال ،تنها در سايه هدف اخالقي حاکم
بر ترجمه ،معنا مييابد .اخالق حرفهاي مترجم به معناي قبول کردن و پذيرفتن ديگدري بده
عنوان ديگري است و پذيرفتن آن به جاي پس زدن است (ر.ک :برمن .)31 :0991 ،از اين
رو «برمن» ديدگاهي جامعنگرانه به ترجمه دارد و از تعصب افراطي نسبت به متن مبددگ
بهدور است .او معتقد نيست که ترجمه بايد بهطور کلي به متن مبدگ مقيد باشد؛ زيدرا اصدو
ترجمه ،يک عمل زايشي و ادبي است و شتصيت و سبک مترجم در آن ،خواه ناخواه بروز
مييابد ،اما آنچه ضروري مينمايد ،اين است که او بايستي بپذيرد کده صداحب مدتن ،يدک
بيگانه است و متن از آن اوست؛ پس بايستي هدف اخالقي را در رعايدت وفداداري برخدود
زم بداند .از اينرو طبق نظر «برمن» که نظريهاي اصولي است و امنان مقايسه ميان ترجمده
و متن اصلي را فراهم ميآورد ،متن بايستي از عوامل تحريفساز يا ساختشدننانه تدا حدد
011

نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهجالبالغه  ______________________________ ...شهرام دلشاد و همکاران

امنان بهدور باشد و مترجم با پذيرفتن متن بيگانه سعي کند آن را بدون خدشه و تغييري به
زبان مقصد منتقل کند.
نهجالبالغه تاکنون از سوي مترجمان پرشماري به فارسي برگردانده شده است .آنچه در
ترجمه متون مقدس و ديني يا متون ادبي ،مهم و ضروري مينمايد ،عامل وفادارانده بده مدتن
اصلي است .ترجمه نهجالبالغه از دو جهت داراي اهميت است؛ نتست به عنوان متن مهدم
ديني و دوم به اعتبار اينکه متني ادبي و در اوج بالغت است .بنابراين بررسدي ترجمدههداي
نهجالبالغه بر اساس ديدگاه آنتوان برمن از اهميدت ويد هاي برخدوردار اسدت؛ زيدرا ميدزان
وفاداراي يا عدم وفاداري مترجمان به متن مبدگ را نشان ميدهد .لذا پ وهش پديشرو بدر آن
است که ترجمه شهيدي از نهجالبالغه را بر اساس عوامل تحريف متن آنتدوان بدرمن مدورد
نقد و تحليل قرار دهد.
زم به ذکر است که اين پ وهش ،خطبده0و 2و 23و  000از نهدجالبالغده را بده عندوان
بررسي گزينشي ،مورد مطالعه قرار ميدهد تا نحوه تعامل شدهيدي از منظدر چهدار مهلفده از
عوامل تحريف متن مورد بررسي قرار گيرد .از اينرو پ وهش حاضدر ،تمدام سديزده مهلفده
نظريه آنتوان برمن را مورد بررسي قرار نداده است؛ بلنه چهار مهلفه اول آن کده از اهميدت
بارزي برخوردار است و مثالهاي بهتري از آن در ترجمه شهيدي يافته مديشدود ،را مدورد
وارسي قرار ميدهد .همچنين اين چهار مهلفده ،قابليدت انطبداق بيشدتري بدر روي ترجمده
شهيدي دارد؛ زيرا نظريه آنتوان برمن در اصل ،براي بررسي ترجمههاي فرانسده و انگليسدي
نگاشته شده و برخي از مهلفههاي آن براي تحليل ميان دو زبان ديگر ناکارامد است.
مقاله حاضر در تالش است که به تحليل ترجمه شهيدي از منظر ايدن چهدار مهلفده
(عقالييسازي ،شفافسازي ،اطنابسازي ،آراستهسازي) بپردازد و به دنبال يافتن پاستي
براي سها ت زير است:
 -0چهار مهلفه نظريه آنتوان برمن تا چه ميزان در ترجمه شهيدي بروز پيدا کرده است؟
 -2ميزان وفاداري مترجم به متن اصلي تا چه اندازه است؟
010

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،2شماره  ،4پاییز و زمستان 4934

در فرضيه سهال اول بايد ذکر گردد که اين مهلفهها با توجه به روش مبدگگرايي متدرجم،
کمتر در ترجمه برزو يافته است؛ لنن سبک سجعپردازي و تالش مترجم براي ايجاد فرايند
آوايي به شنلي هارموني و منسجم ،در پارهاي از اوقات موجب بروز برخدي از مهلفدههداي
ريتتشننانه گشته است.
در فرضيه سهال دوم ،بايد ذکر کرد که ترجمه شهيدي از سه جهت از چهار مهلفده بدا ،
وفادار به متن اصلي بوده است .اما از جهت مهلفه چهارم يعندي آراسدتهسدازي يعندي همدان
سبک سجعپردازي و هنرنمايي ادبي ،سبب ناهمگوني ميان مدتن اصدلي و ترجمده شدهيدي
گشته است؛ البته ،نه در تمامي موارد ،بلنه بيشتر در موقعي که کالم امدام (ع) را بده سدمت
آراستهسازي بيشتري سوق دهد.
 -1-1پيشينه پژوهش

تاکنون پ وهشهاي کمشماري بر پايه نظريه آنتوان برمن صورت گرفته که از آن جمله:
 -0مقاله «بررسي ترجمه داستان تپههايي چون فيلهاي سفيد» ( )0790بر اساس سيستم
تحريف متن آنتوان برمن» نوشته محمدرضا صميمي .نويسنده در اين مقاله ،داسدتان يادشدده
را از چهار منظر عقالييسازي ،اطناب کالم ،تفاخرگرايي و تتريدب شدبنه معندايي مسدتتر،
مورد تحليل قرار داده است.
 -2مقاله «نقش وفاداري به يک نويسنده در ترجمده» (بررسدي مقابلدهاي ترجمده قاسدم
روبين از آثار مارگريت دوراس) ()0791؛ بهقلم مريم کريميان و منصوره اصالني .ايدن مقالده
به تطبيق هفت مورد از عوامل تحريف متن آنتوان برمن بر ترجمه قاسم روبين از رمدانهداي
دوراس پرداخته و ميزان وفاداري و عدم وفاداري مترجم را مورد ارزيدابي و سدنجش قدرار
داده است.
 -7مقاله «آنتوان برمن و نظريه گرايشهاي ريتدتشدننانه ،معرفدي و بررسدي قابليدت
کاربرد آن در نقد ترجمه» ( )0792نوشته محمدرحيم احمدي .نويسنده اين مقاله پس از
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معرفي مهلفههاي نظريه آنتوان برمن ،نمونههايي از ترجمههاي فارسي رمانهاي فرانسدوي را
بر اساس اين مهلفهها مورد نقد و تحليل قرار داده است.
 -1مقاله «از خود و ديگري و گرايشهاي تحريفي در گفتمدان ترجمدهشدناختي آنتدوان
برمن تا ترجمهناپذيري» ( )0791نوشته مهران زندهبودي .اين مقاله مفاهيم خود و ديگدري را
با تنيه بر نظريه آنتوان برمن واکاوي نموده است.

 -2ديدگاه آنتوان برمن
بيگانهزدايي و فرايند از آن خود ساختن ،از ديرباز مورد توجه مترجمان بوده است .در دوران
نهضت ترجمه در عصر عباسي ،آثار پرشماري از پهلدوي ،يونداني و سنسدنريتي بده عربدي
برگردانده شد که بيشتر ،ترجمههايي نابرابر از متن اصلي بود و ترجمدههداي هدزار و يدک
شب و کليله و دمنه ،نمونههاي بارزي از اين دست ترجمههداي غيدر وفادارانده اسدت .ايدن
روينرد در دوران معاصر نيز ادامه يافت و عمده اين ترجمهها با ترجمه پسا استعماري رونق
گرفت .آنجا که مترجمان کشورهاي استعمار شده براي رهايي از پديدده اسدتعمار فرهنگدي
دست به ترجمه آثاري با رنگ و بدوي بدومي و محلدي زدندد (ر.ک :انوشديرواني.)21 :0790 ،

ديدگاه برمن عليه چنين روينردهاي غير وفادارانهاي است که کمر بده ندابودي و کدم رندگ
نمودن متن مبدگ بستهاند« .مسلما ديگر نميتوان چنين ترجمهاي را در مقايسه با مدتن اصدلي
در مرتبه نازلتري قرار داد .در چنين ترجمهاي ،مترجم ،با حفظ جايگداه مدتن اصدلي ،متندي
ميآفريند که خالق آن مترجم است ،نه نويسنده متن مبدگ .مترجم اين متن ،ديگدر بدرده و
اسير نويسنده نيست؛ بلنه آزاد است تا متني را از بافتي به بافت فرهنگي ديگر منتقل کند و
از آن خود ،سازد( ».همان)20 :

آنتوان برمن بر اين روينرد غير وفادارانه تاخت .او «از جمله نظريدهپدردازان مبددگگرايي
است که با گرايش متداول بوميسازي و تقبيح بيگانهسازي در فرايند ترجمه بده شددت
متالفت کرده است» (مانددي .)721 :0799 ،به عقيده او متون ترجمده شدده در طدول فرايندد
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ترجمه ،بهگونهاي تغيير شنل مييابد که اثري از بيگانگي در آن يافت نميشود (همان.)723 :

«برمن» معتقد است که عدهاي گرايش دارند ،ريتت و شنل زبان را تغييدر دهندد .هددف از
اين کار که بهزعم او نوعي نابودي متن اصلي است ،تنها خدمت به معنا و صدورت زيبدا در
زبان مقصد و خواننده است (رحيمي .)3 :0791 ،يعني در ترجمه خود ،آنقدر در بازنويسي و
آفرينش مجدد معنا و فرم ،غرق ميشود که متن اصلي را به کلي به فراموشدي مديسدپارد .او
اين تغيير شنلها را ناشي از عوامل قوممدارانهاي ميداند که بر جهدتگيدري متدرجم تدهثير
ميگذراد و دوازده نوع از اين تمايالت را در تحريف متن اصدلي بدر مديشدمرد (صدميمي،

 .)11 :0790اين دوازده نوع عبارتند از :منطقيسازي ،شفافسازي ،اطناب کالم ،آراستهسازي،
تضعيف کمي ،تضعيف کيفي ،همگونسازي ،تتريب ضربآهنگ متن ،تتريب شدبنههداي
د لتي زيرين ،تتريب سيستمبندي متن ،تتريب شبنههاي زبان بدومي ،تتريدب عبدارات و
خاصهگيهاي زبان و امحاي برهم نهادگي زبانها.
البته بايد گفت که باتوجه به تفاوتهاي فرهنگي -اجتماعي و گفتماني ،پايبندد بدودن بده
عقيده برمن در تمامي موارد بسيار دشوار مينمايد (مهري پرور .)37 :0799 ،از ايدنرو نظريده
برمن در پاره اي از مهلفهها ،کاربردي و عملي نيست و نميتوان بر آن جامه عمل پوشاند.

 -3نقد و تحليل
در اين بتش از مقاله به نقد ترجمه شهيدي از نهجالبالغه با تنيه بر چهار مورد از مهلفههاي
ريتتشننانه «آنتوان برمن» ميپردازيم.
«شهيدي در ترجمه بسيار زيبا و فني خود ،آرايههاي بديعي ،اعدم از لفظدي و معندوي را
بهکار گرفته و با آميتتن صور خيال با ترجمه ،زيبايي آن را دو چندان نموده است .البتده وي
در حد ضرورت از آنها بهدره جسدته و بدا ترجمده شدنوهمند و متبحرانده خدويش ،همده
فرزانگان و اهل قلم را مفتون و مبهوت خدود سداخته اسدت( ».پدوري و همنداران)1 :0797 ،
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ترجمه او از ارزشمندترين ترجمههاي نهجالبالغه است که بسيار مورد توجه ترجمهپ وهدان
قرار گرفته است .اين ترجمه در سال  0739به عنوان کتاب سال برگزيده شد.
شايان ذکر است که اين پ وهش ضمن تبيين نحوه بهکارگيري اين چهار مهلفه ،آسيبي را
که به کالم مبدگ وارد شده ،مورد ارزيابي قرار ميدهد.
 -1-3عقاليیسازي

اين شيوه ،ساختارهاي نحوي متن اصلي و عالئم سجاوندي را در برگرفته و مترجم با توجه
به ترتيب کلمات ،متن را به دلتواه تغيير ميدهد و ايدن تغييدرات شدامل سداختار جمدالت
(ترتيب جديد) يا تغيير عالئم نقطهگذاري است؛ آن هم با توجه به اهداف و نيدات نويسدنده
(احمددي .)3 :0792 ،آنچه روشن و بديهي مينمايد ،اين است که کالم ،در هر زبان از قاعده
منطقي و عقاليي خاصي تبعيت ميکند ،اين قانون موجود در زبان مبددگ ،در ترجمده در هدم
ميريزد؛ بنابراين يني از عملنردهاي مترجم ،منطقيسازي کالم و مطابقت دادن آن با قواعد
زبان مقصد است .منطقيسازي کالم ،از جمله بايستههاي اصلي مترجمي است که ميخواهد
متني عربي را به زبان فارسي برگرداند؛ زيرا اين دو از جهت ساختار نحوي با هدم متفاوتندد؛
اما مترجم به اين تغييرات ساختاري اجباري اکتفا نميکند و گاهي ساختار را به دلتدواه و از
سر ذوق ،بدون هيچ مانعي تغيير ميدهد« .برمن» هر دو نوع اين تغييدرات را جدزو تحريدف
متن ميداند.
ذکر اين ننته زم است که منطقيسازي را تا زمانيکده بده بافدت کدالم اصدلي آسديبي
نرساند ،نميتوان نادرست تلقي نمود .همچنين اگر در وي گيهداي ترکيبدي و نحدوي کدالم
مبدگ -که جزو سبک نويسنده بهشمار ميآيد و پيام متن در گرو اين متتصات سبني منتقدل
ميشود -خللي ايجاد نشود ،تقصيري متوجه مترجم نيست .از اينرو ميتوان عقالييسدازي
در ترجمه نهجالبالغه -يا هر ترجمهاي -را به دو نوع کلي تقسيم نمود .در نوع اول مترجم
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به خاطر عدم متداول بودن ترکيب زبان مبدگ دست به تغييراتي ميزند ،مثدل ايدنکده در
زبان عربي ،فعل ،در آغاز کالم ميآيد اما مترجم فارسي ،فاعل را در آغاز ميآورد.
ماَخصهمَبهَمَنَوَحيِه :خددا پيدامبرانش را برانگيتدت و
َر ُسلهَبَ
ال َُ
مانند جمله« :بَ َ
َّ
عثَ ه ل ُ
وحي خود را خاص ايشان فرمود( ».شهيدي)079 :0733 ،

اين قبيل تغييرات گرچه از نظر برمن تحريف متن بهشمار ميآيد اما مترجم مقصّر نيست
و نميتوان بر او خرده گرفت .اما گاه ديده ميشود که شهيدي با اينکه مديتوانسدت بددون
ايجاد تغييري در ساختار نحوي ،ترجمهاي قابل قبول ارائه دهد ،چنين ننرده است .اينگونده
موارد ،بيوفايي به متن و از عوامل ايجاد شناف ميان متن اصلي و ترجمه بهشدمار مديرود.
ُِرواَييِاَايتِبَؤبِا ُ کمَوَنخِمابُامَبهِاَ
از اين دست نمونههاست« :فاعتب ُرواَعباد ه ل
َالَ،وأذک ُ
ُمريهنُمنَ :پس بندگان خدا ،عبرت گيريد ،و کردارهاي پدران و برادران خدود را بده يداد
آريد که چگونه در گرو آن کردارند» (شهيدي .)32 :0733 ،در اين کالم ،امام (ع) سدتن
خود را با فعل امر و سپس منادا آغاز نموده است .جدايگزين نمدودن ايدن دو ،در کدالم
مبدگ جايز بود ،همان گونه که رعايت ساختار متن اصلي در کدالم مقصدد (فارسدي) نيدز
خللي در فهم معنا و ساختار نحوي کالم مقصد ايجاد نميکند .بنابراين در اينجا فرايند
عقالييسازي و ارائه ترتيب جديد ضرورتي ندارد و مترجم بايسدتي کدالم را بده همدان
صورت اصلي بهکار ببرد ،چه بسا بالغت و پيامي در مقدم داشتن فعل امر وجود داشدته کده
در ترجمه از بين رفته است .امام (ع) با مقدم داشتن فعل امر بر مفاهيمي که بندگان خدا بده
آن امر شدهاند ،تهکيد کرده و رعايت آن را زم دانسته است .بنابراين مهخر نمودن فعل
امر در ترجمه ،کالم را از تهکيد تهي نموده است.
ترجمه پيشنهادي :پس عبرت گيريد اي بندگان خدا و بياد آريد کردارهاي پدران و
برادرانتان را که چگونه بدان گرفتارند.
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نمونه ديگري که در آن فرايند منطقيسازي صورت گرفتده چندين اسدت« :راغبِينَفِبَ
رحمتاَ،وَراجينَفضلَبعمتاَ،وَخائفينَمنَعذاباَوَبقمتا :خواستاران آمرزش تدوايم،
و اميدواران نعمت و بتشش توايم ،از عذابت ترسانيم و از کيفرت هراسان» (همان.)079 :

در اين نمونه تحريف متن با هدف منطقيسازي ديده ميشود .شهيدي در اينجدا در دو
جمله آغازين ،حال را بر اساس متن مبدگ ،مقدم ترجمه کرده و آن را بده فعدل ربد (تدوايم)
مقيّد نموده که در متن اصلي نيست .همچنين در ترجمه حال سوم ،ترکيدب کدالم را نيدز در
هم ريتته و حال را مهخر آورده است .اين ترکيب جديد همپايگي و موازنه موجود در مدتن
اصلي را از ميان برده ،اين در حالي است که پيروي از ساختار اصلي ممنن بوده است.
ترجمه پيشنهادي :خواستار آمرزشت و اميدوار به نعمتت و ترسان از عذابت و هراسان
از کيفرت هستيم.
و گاه ،به جابهجايي ميان واژگان پرداخته است .مثال در اين نمونه دو معطوف را پدس و
پيش ميکند« :فَأعتَصمَبَاي لذيَخلقاَوَرزقاَوَس لماک :پس چنگ در کسدي زن کده تدو را
آفريده و به اندامت کرده و روزيت بتشيده (همان .)299 :چندانکده پيداسدت امدام (ع) سده
صفت براي الّذي (خداوند) آورده که به ترتيب بر مفاهيم خلقت ،روزي دادن و به انددام در
آوردن د لت ميکند .اما شهيدي ،سومي را با دومي جابهجا نموده است .چه بسا مترجم بده
تهسي از قرآن و تبعيت از قاعده منطقي که در آن مرحله «سوّي» يا به انددام درآوردن انسدان
بعد از خلقت ميآيد ،به چنين جابهجايي دست زده است .حدال آنکده چده بسدا ،امدام (ع)
خواسته ،اهميت روزي دادن را بيان نمايد يا اينکه به اندام درآوردن را يندي از نعمدتهداي
خداوند دانسته که به انسان بتشيده است.
همانگونه که ميدانيم ساختار نحوي ،يني از مواردي است که معمو مترجمان آن را
رعايت نميکنند و مطابق با مهلفه عقالييسازي ساختار آن را تغيير ميدهند .مانند ترجمه
موصوف و صفت مقلوب يا مضاف و مضافاليه در زبان عربي« .اين دست تغييرات تدا
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زمانيکه نمونه اش در کالم مقصد وجود دارد و ترجمه ترکيب مقلوب از آن ممنن است،
نبايستي انجام بگيرد( ».فقهيزاده)13 :0791 ،

شهيدي با پيروي حداکثري از متن مبدگ و توجه به زيباييهداي بالغدي و نحدوي آن ،در
بيشتر مواقع ،به منطقيسازي روي نياورده و کالم را وفادارانه ترجمه نمدوده و موصدوف و
صفتهاي مقلوب را که از زيباييهاي نحوي نهجالبالغه است ،بده همدان صدورت ،ترجمده
ِهَالَ
نموده است .مانند اين فراز از کالم امام (ع) که در آغاز خطبه جهاد آمدده اسدت« :فتح ه ل ُ
يخاصةَأوييائه»؛ «خدا آن را به روي گزيده دوستان خود گشوده است( ».شهيدي)23 :0733 ،

در اين فراز از بيانات امام (ع) ،نمونه بارزي از تالش قابل ستايش شهيدي ،در برگرداندن
مضاف و مضافاليه به زبان مقصد ديده ميشود:
«عالم السِّر من ضَمائر المضمرين و نَجوي المُتَتَافتين» :داناي درون راز در دل نهفتگدان
است و آگاه از ستن پنهان گويندگان» (همان.)90 :

در ترجمه شهيدي ،موارد زيادي وجود دارد که مترجم با چيرهدستي بده برگدردان دقيدق
ساختار نحوي کالم علي (ع) پرداخته که اين عملنرد او ،ستودني و مثالزدني اسدت .او در
بيشتر مواقع ،تقدم و تهخّرها را در نظر داشته و مواردي را که بيانگر ننتهاي بالغي بوده را
به زيبايي منتقل نموده و از ديگر وي گيهاي سدبني و سداختارهاي نحدوي نهدجالبالغده و
معادليابي دقيق حال ،تمييز ،استثنا و منادا ،غفلت ننرده است .او کوشيده به انتقدال درسدت
ساختارهاي نحوي و عاليم سجاوندي کالم امدام (ع) مبدادرت نمايدد و ترجمده او از ايدن
حيث از وفادارترين ترجمههاي نهجالبالغه بهشمار ميرود.
زم به ذکر است که «برمن» معتقد است آنجايي که ميشود سداختار مدتن اصدلي را در
ترجمه رعايت کرد ،هرگونه جابجايي و تعديالت ساختاري ،تحريف بده شدمار مديآيدد .از
اينرو نبايد از نظر دور داشت که عمده اين تغييرات ساختاري کده از قضديه منطقديسدازي
پديد ميآيد از سبک سجعپردازي و زيباسازي ادبي ترجمه شهيدي نشهت ميگيرد.
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 -2-3شفافسازي

آنتوان برمن ،شفافسازي را يني از عوامل تحريف متن اصلي قلمداد ميکند .شفافسدازي
بيانکننده مسائلي است که در متن مبدگ واضح نبوده و يا به تعبير ديگدر ،پنهدان و سدر بسدته
بيان شده و نويسنده قصد آشنار ساختن آنها را نداشته است« .از آنجا که نفس ترجمده
با توضيح و تفسير همراه است ،شفافسازي در حوزه کاري مترجمان اغلب از اصدول زم
هر ترجمهاي محسوب ميشود( ».کريميان و اصالني)021 :0791 ،
در حقيقت ،شفافسازي «روشنگري در سطح معنايي است؛ در حاليکه عقاليديسدازي
روشنگري در سطح ساختار نحوي بود( ».مهديپرور )39 :0799 ،از اينرو مترجم فطرتدا
به واضحسازي گرايش دارد و دوست دارد يههاي پنهاني معنا را بازگشايي کند .اما درباره
اينکه شفافسازي خوب است يا بد« ،برمن» معتقد است «بهتر است خصوصيات ،اصدالت
و غرابت متن اصلي حفظ شود .وي با رد هرگونه توضيح اضدافه (شدفافسدازي) بدر ايدن
عقيده است که خالقيت در ترجمه بايستي در خدمت بازنويسي متن اصلي بده زبدان ديگدر
قرار گيرد نه ارائه ترجمهاي واضح و شفاف( ».کريميان و اصالني)023 :0791 ،

يني از وي گيهاي بارز ترجمه شهيدي -که پيشتر نيز بده آن اشداره نمدوديم -تدالش
براي همگونسازي ترجمه با متن اصلي از جهدت فدرم و محتدوا اسدت؛ بندابراين او روش
شفافسازي را بهندرت بهکار برده است .منظور ما از کاربرد کم اين مهلفه ،توس شدهيدي،
نسبت به حجم کتاب است و گرنه در موارد متتلفي از ترجمده شدهيدي مديتدوان کداربرد
شفافسازي را مشاهده کرد که منجر به تحريف مدتن و خدارج سداختن کدالم از زيبدايي و
ننات بالغي آن شده است.
َيخاصةَ
هَال
مانند اين نمونه از خطبه جهاد« :
ُ
أماَبعدَفإنَََّايجهاد ٌ
ل
َبابَمنَأبمابَايجنةَفتح ه ل ُ

َُ،وَجنلت ُهَايمثيقةُ :امدا بعدد ،جهداد ،دري اسدت از
َ،وهمَيباس
أوييائه
ُ
َايتقمیَودرع ه ل
َالَايحصينة ُ
ُ
درهاي بهشت که خدا به روي گزيده دوستان خود گشوده است؛ جامه تقوي است کده بدر
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تن آنان پوشيده است ،زره استوار الهي است که آسيب نبيند و سپر محنم اوست که تير در
آن ننشيند( ».شهيدي)23 :0733 ،

در اين مثال دو روش شفافسازي ديده مي شود .در روش اول مترجم در پانوشت،
توضيحي را درباره تقوي آورده است .او در پانويس ،مفهوم لباسالتقوي را که در قرآن نيز
بهکار رفته از ديدگاه مفسران توضيح ميدهد .در واقع به خواننده اين فرصت را نميدهد
که خود ،مفهوم و وجه مشترک ميان لباس تقوا و جهاد که هر دو انسان را از عدذاب الهدي
ميرهانند ،بيابد .در تشبيهات بعدي ،امام (ع) جهاد را به زره استوار الهي ،و سدپر محندم او
تشبيه کرده است بدون اينکه وجه شبه اين تشبيه را بيداورد و بددينوسديله ،فهدم آن را در
اختيار خواننده گذاشته است .اما مترجم به منظور شفافسازي ،عبارت را واضحتدر ترجمده
کرده و از اين طريق به ذکر وجوه تشبيه در نمونه يادشده ،پرداخته است.
زم به ذکر است که مترجم تالش مضاعفي براي انتقال ساختار آوايي کتاب نهجالبالغده
و عدم تغييرات ساختاري در اين موارد انجام داده است و با توجه به حضور سجع در کدالم
امام (ع) به سجعپردازي در ترجمه (گشوده است ،پوشديده اسدت؛ نبيندد ،ننشديند) پرداختده
است.
ناگفته نماند نهجالبالغه يک کتاب ديني ،ادبي و تاريتي است و مترجم ناگزير بده ارائده
توضيحات و شفافسازي است .از اين رو هنگامي که در نهجالبالغه يک مبحث تاريتي يدا
کالمي يا عقيدتي بيايد ،مترجم ناگزير به ارائه توضيح است .اما هنگداميکده ابهدام معندايي و
عدم شفافسازي ،بهوي گيهاي سبني مربوط مديشدود ،متدرجم بايسدتي از شدفافسدازي
بپرهيزد؛ زيرا در متون ادبي ،نويسنده ابهامگويي و عدم شدفافسدازي را بدراي بدهکدارگيري
ذهن خواننده در توليد معنا يا د يل زيباشناسي ديگر بهکار ميگيرد .به عنوان مثال حدافظ در
شعر خود با ابهامگويي ،قصد دارد خواننده را با غزليداتش درگيدر سدازد و او را بده تنداپو
وادارد و مترجم غزليات او ،بايد حتيا منان از شفافسازي بپرهيزد؛ حال آنکده در متدون
ديني و تاريتي شفافسازي تا حدود زيادي ضروري است .مترجم نهجالبالغه از آنجا کده
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با کتابي تاريتي -ادبي سروکار دارد ،بايستي مرز اين دو را در متن مبدگ بشناشدد و آن را در
ترجمه بهکار گيرد .در نمونه پيشين ديديم که شدفافسدازي کده شدهيدي انجدام داده يندي
مربوط به حوزه کالمي است و ديگري مربوط به حوزه ادبي .در حوزه اول ،شهيدي درست
عمل کرده است؛ گرچه شفافسازي خيلي ضرروتي نداشت؛ زيرا بينامتني که ميدان جملده
امام (ع) و حديث مربوط به آن ،صورت گرفته ،مستلزم تالش خواننده براي کشدف آن
بوده است .در مورد دوم شفافسازي مترجم ،از زيبايي معنايي متن ،کاسته است.
ترجمه پيشنهادي :اما بعد ،جهاد ،دري است از درهاي بهشت که خدا بده روي گزيدده
دوستان خود گشوده است؛ جامه تقوي ،زره استوار الهي و سپر محنم اوست»
اينک به تبيين شفافسازي ترجمه شهيدي از فرازي از خطبده  000در وصدف دنيدا
َحفلتَبايشَّ ِهماَِويحببلِتَ
ميپردازيم« :
أماَبعد َفإببَأحذل ُرک ُّ
ُ
لهاَحلم ٌةَخضر ٌة ُ
ُمَايدبياَ،فإب ُ
َضرارةَحائلةٌَزائلةٌَبافذ ٌةَ
بايعاجلةَوراقتَبايقليلَويحل لتَباآلمالَويزيَّ
نتَبايغرورَ...غرار ٌة ل
ل
غمايةٌ :اما بعد من شما را از دنيا ميترسانم که در کام ،شيرين است و در ديده ،سبز و
أکايةٌَ ل
رنگين .پوشيده در خواهشهاي نفساني و با مردم دوستي ورزد با نعمتهاي زودگذر اين
جهاني .متاع اندک را زيبا نمايد ،و در لباس آرزوها درآيد ،و خود را با زيور غرور بيارايد.
شادي آن نپايد ،و از اندوهش ايمن بودن نشايد ،فريبندهاي است بسيار آزار ،رنگپذيري
است ناپايدار ،فناشوندهاي است مرگبار ،کشنده و تبهنار (شهيدي .)019 :0733 ،شهيدي،
در اين نمونه در پارهاي از موارد که متن ،ظرفيت چندمعنايي داشته با واضحسازي ،کالم امام
(ع) را به تک معنايي کشانده است .او در حقيقت به تصريحسدازي مفداهيمي کده امدام (ع)
آورده ،همت گماشته است ،گرچه اين روش در انتقال معنا به خواننده کمدک مديکندد امدا
فاقد سبک ادبي موجود در کالم امام (ع) است .وصفهاي زيبايي که امدام (ع) از دنيدا
آورده داراي وي گي ايجاز است؛ اما ترجمه شهيدي گاه فاقد اين دو وي گي است و در
انتقال سبک متن مبدگ موفق نبوده است؛ زيرا سبک امدام (ع) سدبني ايجازگونده اسدت کده
شهيدي عليرغم رعايت اين سبک ،گاه به دليل شفافسازي يا اطنابسازي -کده در ادامده
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ميآيد -اين سبک را از بين برده است .در نمونه پيشين ،ابتدا ،دو صفت مفرد درباره دنيا
آمده است :شيرين و سبز که در نهايت ايجاز بيان شده و با توجه به خاصيت مدبهم بدودنش
خواننده را به کشف يه زيرين اين دو صفت وا ميدارد و اين ايجازگونگي باعدث زيبدايي
متن شده است .اما شهيدي منظور امام (ع) را از بهکارگيري اين دو صدفت روشدن کدرده و
مانع تالش ذهني خواننده شده است .از آنجا که درک اين صفات چنددان مدبهم نيسدت کده
باعث دريافت نادرست خواننده شود ،فرايند شدفافسدازي توصديه نمديگدردد .در ترجمده
«يحببتَبايعاجلةَوَراقتَبايقليل» نيز شفافسازي صورت گرفته و کالم از ايجاز همدراه بدا
ابهام دور شده است .در ساير موارد تالش و هنرنمايي شهيدي در برگردان معنا و سبک امام
(ع) ،ستودني و شگفتانگيز است .ترجمده او در نهايدت بالغدت و ايجداز بيدان شدده و از
تطويلگويي و ارائه نثر سطحي و عاميانهاي که صرفا در پي انتقال معني است ،بهدور است.
ترجمه پيشنهادي :اما بعد ،من شما را از دنيا برحذر ميدارم ،که آن شيرين و سدبز
است ،پوشيده در خواهشهاي نفساني ،با داشدتههداي زودگدذرش دوسدتي ورزد و بدا
داشتههاي اندکش زيبا نمايد.
همان گونه که گفته شد شهيدي به منظور رعايت حداکثري سبک امام (ع) ،کمتر بده
شفافسازي روي آورده است؛ در واقع آنچه را که امام (ع) فشرده و موجز بيدان کدرده بده
همان صورت ترجمه نموده ،اما گاه هنگاميکه احساس نموده ضرورت دارد کالم را انددکي
شرح دهد ،آن شرح را به صورت جملهاي معترضه ميآورد و از آميتتن آن با بدنده اصدلي
کالم خود پرهيز ميکند.
امَوَجريرَعندهمَ،نغالقَيلشامَوَصِرٌَ
مانند اين نمونه« :ننل َاستعداديَيحربَأهلَايشل
ٌ
ٍ
وه :همانا آماده شدن من براي نبرد با مردم شام در حاليکه جريدر ندزد
أراد َُ
ألهلهَعنَخيرَننَ ُ
آنهاست ،بستن در آشتي با شام است بازداشتن شاميان از خيدر -اطاعدت امدام -اگدر راه آن
جويند -و طريق آشتي پويند( .-شهيدي)11 :0733 ،
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در اين مثال يک مورد شفافسازي در بس دادن کلمه «إغالق» ديده ميشود و دو مورد
اطناب کالم که داخل خ تيره آمده است.
 -3-3اطناب کالم

هدف از شفافسازي ،ابهامزدايي از معنا است؛ اما اطناب ،مفصّل کردن کالم است« .غدر
مترجم اضافاتي است که چيزي به متن نميافزايد و تنها حجم خام متن را افزايش ميدهدد،
بي آنکه به بار معنايي و گفتاري متن بيافزايد .هر ترجمهاي به اين گدرايش دارد کده از مدتن
اصلي طو نيتر باشد و اين نتيجه دو گرايش اول است( ».احمدي)3 :0791 ،

شهيدي در ترجمه ،مانند بيشتر مترجمان از شيوه اطناب کالم بهره بدرده اسدت ،امدا بدا
توجه به سبک ترجمه او که مبتني بر همخواني با متن مبدگ است کمتدر دچدار ايدن گدرايش
شده است و اطنابهاي او بيشتر در حوزه کلمات صورت گرفته و کمتر بده عبدارتهدا و
جملهها کشانده شده است.
ًَوَقلتَياِمَ
ًَ،وَسراًَوَنعالبا
الَوَبهارا
مانند« :أالَنببَقدَدعميُامَنيیَقتالَهؤالءَايقممَيي ً
ُ
ل
غزوکُم :من شبان و روزان ،آشنارا و نهان شما را بده رزم ايدن مدردم تيدره
وهمَقبلَأنَي ُ
ُغز ُ
ا ُ
روان خواندم و گفتم ،با آنها بستيزيد پيش از آنکه بر شما حلمه برند و بگريزيدد» (شدهيدي،
.)23 :0733

در اين بند ،مترجم در دو مورد اطناب بهکار برده است؛ نتست افزودن صفت تيره روان
به مردم که در کالم مبدگ بدون صفت آمده است .دوم افزودن فعلي کده نشداندهندده برآيندد
عملنرد ياران امام (ع) است؛ يعني آوردن فعل« :بگريزيد» در پايان کالم.
مترجم بايد حتيا منان به متن اصلي پايبند باشد .اما شهيدي مطابق بدا نظريده تحريدف
متن آنتوان برمن در اينجا ،دو بار اطنابسدازي نمدوده اسدت .البتده ايدن عمدل او ،از نظدر
محتوايي ،به کالم آسيب نرسانده است؛ در واقع شهيدي کوشيده ،آنچه را امام (ع) در لفافده
بيان نموده ،شرح و بس دهد .در لفافه ستن گفتن امام (ع) ،بالغتي در پي دارد که ترجمده
آن را از بين برده؛ زيرا امام (ع) فرموده به ستيز آنها رويد پيش از آنکه به شما يورش برندد
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و بيان نداشته که وادادگي و انفعال آنها چه پيامدهايي را در پي خواهدد داشدت و بده عمدد
ستن خود را به صورت باز ،رها نموده تا متاطبان ،عواقب ناگواري که شنست براي آنها
به ارمغان ميآورد ،در ذهن خود مجسم نمايند .اين در حالي است که شهيدي به عواقب آن
تصريح نموده و آن را به گريتتن محدود کرده است .اين افزودهسازي ،بالغت سدتن امدام
(ع) را از ميان برده است؛ بهگونهاي که متاطب گمان ميکند که در صورت حمله دشدمنان،
ميتواند بگريزد .اما ما نيک ميدانيم که حمله دشمنان هميشه گريتتن را در پي ندارد؛ بلنده
با کشتار و ذلت و ساير اعمال شنيع همراه است که ترجمه شهيدي راه را براي تدداعي ايدن
معاني در ذهن بسته است.
اينگونه موارد اطنابسازي و تحريدف کدالم امدام (ع) ،نتيجده سدبک سدجعپدردازي و
آراستهسازي ترجمه است .پر روشن است کده او تدالش مديکندد واژهاي را بدراي تنميدل
سجع ،هموزن با واژه «بستيزيد» بياورد .از اينرو واژه «بگريزيد» را آورده که گرچه موجدب
ايجاد فرايند سجع و هماهنگي در متن شده است ،اما دچار تحريف گشته است.
همانگونه که پيشتر گفتيم شهيدي کوشيده به سبک کالم امدام (ع) وفدادار باشدد؛ لدذا
بيشتر موارد اطنابسازي او مربوط به واژگان است.
لمِاَالجَبجِمَوَخفَِ :سدپاس
َلَکل
َلَکل لماَوقبَيي ٌلَوَغسَِ
مانند« :
ُ
ُ
َوَايحمِد ه ل
ايحمد ه ل
ٌ
خداي را چند که شب درآيد و تاريني افزايد؛ و سپاس خداي را هرگاه ستارهاي بدرخشدد
و ناپديد گردد و به ديده نيايد( ».همان)12 :

در مثال فوق اطنابسازي فق در ترجمه «خفق» رخ داده است؛ چنانکه پيداست ترجمه
شهيدي دربردارنده دو معادل براي يک فعل در زبان مبدگ است که مترادف هم آمده و کدالم
را طو ني کرده است.

ٍ
ًَحتیَيحفظَأخاهَفبَثالثَ:فِبَبابتِهَ،
مانند همين نمونه است «اليامنَايصديََصديقا

وغيبتهَوَوفايه :دوست از عهده دوست بر نيايد تا برادر خود را در سه چيز نپايدد :هنگدامي
که به بال گرفتار شود ،هنگامي که حاضر نبود ،هنگامي که در گذرد» (همان.)793 :
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در اين نمونه ،امام (ع) سه موقعيتي که دوست بايد با دوست خدود دمسداز شدود را بدر
شمرده و آن ،در هنگامه بال ،غيبت و مرگ است .اما شهيدي ساختار مضاف و مضافاليه را
با تفصيل ترجمه نموده و کالم را از ايجاز موجود در آن پيراسته است.
ناگفته نماند ،ترجمه شهيدي از اين حيث نيز از وفادارترين ترجمهها است و نگارنددگان
به زحمت به نمونههايي از حشو در ترجمه شهيدي دسدت يافتندد و ايدن امدر نشداندهندده
حشوگريزي و عدم کاربرد اطناب در ترجمه او است.
 -9-3آراستهسازي

«برمن» اين گرايش را ،گرايشي افالطوني ميخواند و آن را نتيجه کار مترجماني ميداند
که متن مقصد را از لحاظ فرم و شنل ،زيباتر از متن اصلي در ميآورند (صميمي:0790 ،

 .)19از آنجا که قصد مترجم صرفا انتقال پيام نيست ،به آراستهسازي و زيبدايي کدالم روي
ميآورد .اصو زيباسازي زماني بد و نامطلوب است که با کالم مبدگ همخواني نداشته باشدد
و بشود آن را نوعي تحريف متن بهشمار آورد .بهراستي در متون ادبي که زيبايي جزو ارکان
اصلي آن است ،ترجمه بايستي چگونه باشد؟ آيا آراستهسازي در ترجمه اينگونه متون،
باز هم ننوهيده و از عوامل تحريف متن بهشمار ميرود؟
منظور برمن از آراستهسازي ،آراستهتر کردن ترجمه از متن مبدگ است؛ زيرا مترجم تمايل
دارد ،متن را بليغتر و ادبيتر به خواننده منتقل کند ،حتي در متني کده ادبيّدت ،چنددان مهدم
نباشد .مانند آثار تاريتي -ديني يا در دوران معاصر مانند رمانهاي رئاليسم .مترجم اينگونده
آثار ،اگر به زيبايي متن بپردازد به سبک و فرم اثر ،لطمدهاي نابتشدودني وارد نمدوده اسدت.
کالم امام علي (ع) در نهجالبالغه از فصاحت و بالغت بدا يي برخدوردار اسدت و متدرجم
حتيا منان بايستي ترجمهاي برابر با متن ايشان ارائه دهد و در آراسته کردن کالم بنوشدد.
شهيدي در ميان مترجمان روش تازهاي را گشوده اسدت .او اذعدان دارد کده نهايدت تدالش
خود را بهکار برده تا ترجمهاي برابر با کالم امام (ع) ارائه دهد؛ يعندي بده زيبداييهدا و
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صنعتهاي لفظي از قبيل سجع ،جناس ،مراعات نظير ،استعاره و تشبيه توجه نموده است
(شهيدي .)2 :0733 ،شهيدي در اين مسير ،گاه راه افراط ميپيمايد و کالم امام (ع) را که
زيبايي و شيوايي ذاتي و فطري دارد ،دستخوش زيباييهاي ظاهري و ساختگي ميکند
که چنين روينردي با توجه به سياق کالم و بافت فرهنگي متن نهجالبالغه جايز نيست.
اينگونه موارد را که چه بسا از تفنن مترجم و تمايل او به التزام بيحد و مرز ،به آراستهسازي
نشهت ميگيرد ،ميتوان از عوامل تحريف متن در ترجمه بهشمار آورد؛ بهويد ه هنگداميکده
کالم را با واژگان و عبارتهاي متوازن نثر فارسي ميآرايد:
َنالَالَوحدهَالَشرياَيهَ،شهاد ًةَممتحناًَنخالصهاَوَمعتقداًَمصاصِها»
أشهدَأنَالَنيه
«وَ ُ
هل ُ
(خطبه.)2
ترجمه« :گواهي ميدهم که خدا ينتاست ،انبدازي نددارد و بديهمتاسدت ،گدواهياي از
روي اعتقاد و ايمان بيآميغ برآمده از امتحان( ».شهيدي)9 :0733 ،

در اين نمونه در حاليکه امام (ع) با کلماتي روان و عبداراتي شديوا از بداور راسدتين بده
خداي يگانه و اخالص در اعتقاد ،ستن ميگويد ،شهيدي کوشيده ترجمهاي پرطمطدراق و
موزون ارائه دهد .بهطوريکه «انباز» را به جاي «شريک» و «بيآميغ» را بده جداي «خلدوص»
بهکار برده است .مسجع بودن ترجمه شهيدي همسو با متن مبددگ اسدت امدا در معدادليدابي
واژگان به آراستهسازي روي آورده و کالم خود را به ادبيّت بيشتري آراسته است.
َقممَفبَ ُعقرَدارهمَنالَذي لما» مديگويدد:
در ترجمه بتشي از خطبه جهاد « :ه ل
فمالَماَغُزي ٌ
«به خدا سوگند با مردمي در آستانه خانهشان ننوشديدند جدز کده جامده خدواري بدر آندان
پوشيدند( ».شهيدي )23 :0733 ،يا در جايي ديگر در ترجمه عبارت:
َُاينِار» (خطبده  )29مديگويدد:
ًَايسباقُ َ،وَايسبقةَُايجنِةَُوَايغايِة َُ
«ننَاييمم
ُ
َايمضمارَوَغدا ِّ
«بدانيد امروز روز رياضت است و فردا مسابقت ،وخ پايان دروازه بهشدت بدرين اسدت و
آنکه بدان نرسد در دوزخ جايگزين( ».همان)29 :
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در ترجمه عبارات مزبور آراستهسازي رخ داده اسدت .در حداليکده امدام (ع) در مقابدل
متاطبان (مردم کوفه) که توده مردم هستند قصد دارد با زباني صريح و شفاف ستن گويدد.
شهيدي کالم را در نهايت زيبايي و فصاحت لفظي بهکدار بدرده و «غُِزيَ» را کده بده معندي
يورش و حمله است ،کوشش ترجمه نموده تا با کلمه پوشيدند ،سجع و جنداس بده دسدت
دهد .همچنين کلمه «عقر» را که به معناي کنج و گوشه است ،آستانه ،ترجمه نموده و از اين
رهگذر بر زيبايي لفظي ترجمه خود افزوده است .همچنين کلمه «ذي لما» را که به معناي :ذليدل
شدن است ،به صورت تشبيهي ترجمه کرده و خواري و ذلدت را همچدون لباسدي تصدوير
نموده که بر تن آنها پوشيده ميشدود .از ايدنرو بدهکدارگيري سدجع و جنداس در ترجمده
شهيدي در حاليکه متن اصلي خالي از آن است و همچنين ارائده معدادلي ادبدي بدراي واژه
«عقر» و همراه کردن ترجمه «ذي لما» با تشبيه ،نمونهاي از آراستهسازي و تحريف متن بهشدمار
ميرود.
نمونه ديگري از آراستهسازي در ترجمه اين فراز از کالم امام(ع) ديده ميشود:
ايلهمَنباَخرجناَنيياَمنَيحتَاألستارَوَاألکنانَ،وَبعدَعجِيَِايبهِائمَوَايميِدان :بدار
« ل
خدايا! ما به سوي تو آمديم ،از خانهها که در آن بوديم و از چادرها که در آن ميغنوديم ،در
حاليکه جانوران در بانگ و خروش بودند و کودکان در فرياد و جوش( ».همان)079 :

در اين نمونه ،آراستهسازي در ارائه سجعي موزون از کلمه «عجيج» ديده مديشدود .ايدن
کلمه که به معناي جوش و خروش است ،يکبار در کالم بهکار رفته و به چهارپايان و بچهها
نسبت داده شده است .اما شهيدي آن را دو بار بهکار برده و دو سجع پديد آورده است.
افزون بر اين ،در اين نمونه اطناب که يني ديگر از عوامل تحريف متن بهشمار مديرود،
ديده ميشود؛ زيرا ترجمه بهوي ه در بتش اول داراي طول و تفصيلي است که در متن مبددگ
نيست.
ترجمه پيشنهادي :بار خدايا! همانا ما از چادرها و خانههدا ،بعدد از خدروش اسدتران و
کودکان به سوي تو روان گشتيم.
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 -9نتيجهگيري
از آنچه در اين نوشتار گفته شد ،نتايج زير بهدست ميآيد:
نظريه آنتوان برمن ظرفيت قابل توجهي براي انطباق با ترجمه عربي به فارسي دارد و بدر
پايه آن ميتوان نحوه عملنرد مترجمان را به صورت روشمند مورد ارزيابي و سنجش قدرار
داد تا از اين رهگذر به نقاط قوت و ضعف يک ترجمه دست يافت و با توجه به جدامعيتي
که اين نظريه دارد در پرتو آن ميتوان تمامي محورهايي را که مترجم با آن در ارتباط اسدت،
مورد نقد و تحليل قرار داد.
نظريه «برمن» توجه زيادي به زبان مبدگ دارد و با رونق نقدهايي که بدا روش او صدورت
ميگيرد ،تعاملهاي غير وفادارانه مترجمان و ميزان وفاداري آن به متن مبدگ ،تبيين ميگدردد؛
زيرا مترجم -و بهوي ه مترجم متون حساس -بايستي حتيا منان به متن مبدگ وفادار باشد و
با پذيرش متن بيگانه به انتقال صحيح زبان ،سبک و محتواي آن ،مبادرت ورزد.
نظريه مبدگگراي «برمن» ،کارآمدترين مهلفهها را براي نقدد ترجمده متدون ديندي از قبيدل
نهجالبالغه ارائه ميدهد؛ زيرا مترجم متون ديني که موجدب بدروز برداشدتهداي نادرسدت
ميگردد ،بايستي به زبان مبدگ وفادار باشد و بنوشد متن مبدگ را با کمتدرين تحريدفهدا بده
زبان مقصد منتقل کند.
عدم التزام به وفاداري ،راه را براي ورود ترجمههاي ناصواب بداز مديکندد و در نتيجده
ترجمههايي که قداست اين متون را خدشهدار مينمايد ،صورت ميپذيرد .بر اساس الگدوي
آنتوان برمن ترجمه شهيدي از وفادارترين و کم آسيبترين ترجمههاست و با تطبيدق چهدار
مورد از عوامل تحريف متن بر ترجمه شهيدي ،شاهد کمشماري ايدنگونده تحريدفهدا در
ترجمه او بوديم و ميتوان گفت اين ترجمه يني از وفدادارترين ترجمدههداي نهدجالبالغده
است که در انتقال زبان ،سبک و مفاهيم مورد نظر امام (ع) موفّق عمل کرده است.
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آراستهسازي از پر بسامدترين عوامل تحريف مدتن در ترجمده شدهيدي از نهدج البالغده
ميباشد .موضوع آراستهسازي نيز بهدليل سبک شهيدي در سجعپردازي و هنرنمدايي ادبدي
بروز فراوان يافته است.
اين سبک مترجم ،نه تنها باعث بروز آراستهسازي شده است بلنه در منطقيسدازي نيدز
دخالت دارد؛ زيرا اهتمام به ايجاد سجع سبب تعديالت ساختاري فراواندي در مدتن ترجمده
ميگردد .همچنين ميتوان اين سبک مترجم را در بروز اطنابسدازي ،عداملي مدهثر قلمدداد
کرد؛ زيرا او تالش ميکند براي تنميل فرايند سجع ،اضافاتي را در ترجمه بياورد.
در مجموع ميتوان ترجمه شهيدي را از جهت انتقال ساختار و محتدوا بده مدتن اصدلي،
ترجمه وفادار قلمداد کرد؛ زيرا خواننده فارسي زبدان ،عدالوه بدر شدناخت محتدوا و معداني
کتاب ،با سبني ادبي ،موجز و مسجع نيز تعامل پيدا مي کندد کده چنددان دور از مدتن مبددگ
نيست.
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