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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر جنسیت و ایدئولوژی مترجم در ترجمه حکمتها ،خطبهها و
نامههای مرتبط با زنان در نهجالبالغه
2

مینا زندرحیمی ،*1الهه آخوندی

 -1مربی گروه زبانهای خارجی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان،
ایران
 -2دانش آموخته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ،گروه زبانهای خارجی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،

پذیرش1400/3/6 :

دریافت1399/10/15 :

چکیده
یکی از مهمترین موضوعاتی که در نهجالبالغه موردتوجه و بحث قرارگرفته است ،زنان هستند .جایگااه زناان
در کالم حضرت علی (ع) بعضاً محل اختالف بین مترجمان بوده و بحثهای فراوانی را در پی داشته اسات.
در پژوهش حاضر سعی برآن است تا به این دو پرسش پاسخ دهیم که آیا جنسایت و ایادئولوژی متارجم
میتواند تفاوتی در ترجمه متن کتابی مذهبی همچون نهجالبالغه ایجاد کند و مترجمان زن و مارد از چاه
دستهبندیهایی بر اساس مدل تحلیل انتقادی گفتمان فرحزاد و چه راهکارهایی بر اسااس مادل زوبرگاا در
جهت اعمال ایدئولوژی خود استفاده کردهاند .مقاله حاضر ،با هدف بررسی تأثیر جنسیت و ایدئولوژی متارجم
در ترجمه حکمتها ،خطبهها و نامههای مربوط به زنان در نهجالبالغه با توجه به ترجمه محمد دشتی و ناهیاد
آقا میرزایی انجام شده است .نتایج تحقیق نشان داد که در ترجمه این سخنان ،ایادئولوژی مترجماان نقاش
بسزایی داشته است و منجر به تفاوتهای چشمگیری در ترجمههای آنها شده است .همچنین بررسی تاأثیر
جنسیت مترجم ،نشان داد میان ترجمه مترجم مرد از موضوعات مربوط به زنان و اعمال بار منفای در انتقاال
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کرمان ،ایران

معنا رابطه مستقیمی وجود ندارد و مترجم مرد در بسیاری از موارد بارخالف متارجم زن باا نگرشای م بات
نسبت به زنان به ترجمه پرداخته است.
واژگان کلیدی :نهجالبالغه ،تحلیل انتقادی گفتمان ،ایدئولوژی ،جنسیت
*نویسنده مسئول مقاله:
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Email: mina_zandrahimi@uk.ac.ir
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 -1مقدمه
 -1-1طرح مسئله

کشورگشاییها و گسترش اسالم در سرزمینهای مختلف ازجمله ایران و بهتبع آن احساا
نیاز ایرانیان به همگونسازی متون دینی با فرهنگ خودشان و نیاز مبرم آنها باه مناابع دینای
به زبان فارسی ،یکی از عواملی بود که زمینهساز ترجمه متون دینای گردیاد (شابلی .)1370،از

نظر ناظمیان و حاجمؤمن ( )1392متون دینی به دو نوع وحیانی و غیر وحیانی تقسیم مایشاوند
که هرکدام با توجه به نوع متن راهکارهای ترجمه متفاوت دارند .از دیدگاه آنها متون دینای
وحیانی همچون قرآن را نمیتوان تغییر داد و هرگونه تغییر در ظاهر آنها منجر به تغییر معناا
میشود لذا این متون تنها با پیشفرضهای خاص ترجمهپذیر هستند و ترجمه آنها درواقاع
نوعی تفسیر محسوب میشود اما متون غیر وحیانی همچون نهجالبالغه یا صاحیفه ساجادیه
این متون ترجمه آنها به نسبت دیگار

نسبت در این متون بازتر است البته که به دلیل تقد
متون از اهمیت و حساسیت باالتری برخوردار است.
نهجالبالغه یکی از اصلی ترین منابع مکتا

تشایع اسات کاه از دیربااز موردتوجاه

اسالم شناسان و مفساران مختلاف باوده اسات و باه دلیال جامعیات و ئکار مساا ل و
موضوعات گوناگون در آن ،ایان کتااب از ارزش واالیای ناید شایعیان برخاوردار اسات.
همچنین ،این کتاب ارزشمند ،پس از قرآن از جامعترین منابع دین اساالم اسات کاه بشار را
در ابعاد گوناگون هدایت مایکناد و باهحا  ،لقا

«اخ القرآن  /بارادر قارآن» کاه حساینی

شهرستانی ( )12 :1951در کتاب المعجزه الخالدة بارآن گذاشاته اسات ،شایساته ایان کتااب
مقد

و ارزشمند است که متأسفانه همه ابعاد آن هنوز در بین مسالمانان و شایعیان آنطاور
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به نسبت متون وحیانی از حساسیت کمتاری در ترجماه برخوردارناد و دسات متارجم باه

که باید و شاید بررسی نشده است.
این کتاب گییدهای از خطبهها ،نامهها و سخنان کوتاه امیرالماؤمنین علای (ع) اسات کاه
جاودانه ،همین بس کاه ابان ابایالحدیاد معتیلای در شار نهاجالبالغاه ( ،655ج )42 :1در
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سید رضی در اواخر قرن چهارم آنها را گرد هم آورده است .در عظمت و شگفتی ایان ارار
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ِ
خلوق َو دو َ کَالمِ الخالِق« :کالمای
الم
توصیف این کتاب ئکر کرده است» :ک ٌ
َالم فَوقَ کَالمِ َ
که فراتر از کالم بشر و فروتر از کالم خداوند است.
امام خمینی (ره) ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،در ستایش ایان مجموعاه ارزشامند
میفرماید« :ما مفتخریم که کتاب نهجالبالغه که بعد از قرآن بیرگترین دستور زنادگی ماادی
و معنوی و باالترین کتااب رهااییبخاش بشار اسات و دساتورات معناوی و حکاومتی آن
باالترین راه نجات انسان است ،از امام معصوم ماست» (خمینی.)1393 ،
از جمله بحثبرانگییترین موضوعات در نهجالبالغه ،بخشهای مرتبط با زنان اسات کاه
واکنشهای بسیاری را در پی داشته است .در ظاهر امر چنین پیداست که حضرت علای (ع)
در نهجالبالغه با سخنان خود زنان را کام ارزش جلاوه دادهاناد و آناان را ماورد بایمهاری
خویش قرار دادهاند ،اما از آنجا که حضرت ،خود از حافظان قرآنکاریم باودهاناد و خداوناد
شایسته آن حضرت نیست و تناقض ایجاد میکند .از جمله بحثبرانگییتارین ایان ساخنان،
بحث ناقصالعقل بودن زنان در خطبه  80نهجالبالغه است که پس از فارا از جناگ جمال
بیان شده است و به نقل از ابن ابی الحدید در شر نهاجالبالغاه باه عایشاه و عاملیات وی در
جنگ جمل و کشته شدن مسلمانان برمیگردد »هذا کلّه رمرز الرع یاه ره« (ابان اباا الحدیاد،

 ،655ج  .)214 :6البته درست است که خطبه  80ضعف ساندی دارد و نظریاات متفااوتی در
مورد آن وجود دارد ،اما با توجه به تکرار مضمون آن در نامه  14این کتااب ،جاای تعما و
تأمل بیشتری دارد و بسیاری درصدد کشف این مطل

و مضمون واژه نقصان ،در این کتااب

بودهاند و ازجمله قرباننیا و حافظی ( )1392باهتفصایل باه ایان مطلا

پرداختاهاناد .آنهاا

معتقدند نقصان عقل زنان در زمان حضرت علی و تنها کمی پس از عصار جاهلیات ،موجاه
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متعال نیی در قرآن از زنان و مقام آنها به بیرگی یاد کرده است ،پس ایان ناوع نگااه باه زن،

است و مرتبط با آن زمان است و در قرآنکریم هیچ آیهای مبتنی بر نقصان ئاتای عقال زناان
کنند.
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وجود ندارد؛ بلکه حضرت ،فقط قصد داشتند با این مطل

جامعه را بهسوی اصال هادایت
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ازاینرو برای ترجمه درک سخنان حضرت علی (ع) نباید تنها به معنای لغوی آن بسانده
کرد ،بلکه اشراف پیدا کردن به مقصود حقیقی حضرت علی (ع) از بیاناتشان مستلیم تفاسایر
و موشکافیهای بسیاری است .در واقع ،پیش از هر قضاوت و داوری باید در نظر گرفات از
آنجا که سخن امام سخن ح است ،پس چنین نگاهی به زن دور از شخصیت واالی ایشاان
است و قطعاً حکمتی در سخنان آن بیرگوار پنهان است که نیاز باه رمیگشااییهاا و تفاسایر
بسیاری دارد تا پرده از روی معنای ظاهری ساخنان ایشاان برداشاته شاود و بااطن ساخنان
حضرت علی (ع) روشن گردد (رقفی.)1399 ،

مطالعات بسیاری در حوزه ترجمه قرآن و مباحث زباانشناسای قارآن ،صاورت گرفتاه
است و صد البته با توجه به عظمت قرآن ،هنوز جای بسیاری برای پژوهش دارد؛ اما پاس از
مطالعه نهجالبالغه و بررسای مقااالت پیراماون آن ،دریاافتیم کاه حاول محاور ایان کتااب
بسیار خالی است .از ویژگیهای بارز نهجالبالغه ترجمههاای بسایاری اسات کاه از دیربااز
تاکنون به خود اختصاص داده است.
مترجمان زیادی در عین داشتن شایستگی ترجمه ،در باب ترجمه متون دینی به شایوهای
ترجمه نمودهاند که با متن اصلی تفاوتهای بسیاری دارد .دلیل این تفاوتها گاهااً باه دلیال
تفاوت ساختارهای زبانی نیست و به زمینه ئهنای ،فرهنگای ،و اعتقاادی مترجماان بساتگی
دارد .از همین روی ،بر آن شادیم تاا باا بررسای بیشاتر و مقایساه دو ترجماه متفااوت از
نهجالبالغه ،شیوه ترجمه حکمتها ،نامهها و خطبههای مرباو باه زناان را از دیادگاه یا
مترجم زن و ی

مترجم مرد بررسی کنیم تا دریابیم که نوع جنسایت متارجم و ایاد ولوژی

حاکم بر آنها تا چه اندازه در ترجمه آنها تأریر داشته است.
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بهخصوص در حوزه مطالعات ترجمه ،بسیار اندک کار شده است و جای آن در ایان حاوزه

بهیقین اگر زنان بیشتری در امر ترجمه نهجالبالغه گام برداشته بودند ،نتایج ایان بررسای
کتاب را ترجمه کردهاند ،انگشتشمار است و گیینههای متعددی پیشرو نبود تا بنا باه نیااز
پژوهش ،مترجم از بین آنها گیینش شود و این امر خود محدودیت بیرگی اعماال کارد؛ از
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دقی تر میبود و از جایگاه علمیتری برخوردار میشد ،اماا متأسافانه تعاداد زناانی کاه ایان
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طرفی یکی از بانوان مترجمی که اقدام باه ترجماه ایان کتااب نفایس کارده اسات ،طااهره
صفارزاده است که ایشان هم تنها به ترجمه گییدهای از نهجالبالغه اکتفا نمودهاناد و مباحاث
مربو به زنان در این گییده وجود ندارد ،بنابراین با توجه به موضوع این پاژوهش ،مقایساه
ترجمه ایشان با دیگری ممکن نبود.
از دیگر مشکالت در این پژوهش ،عدم دسترسی به منابع کافی بود که ایان خاود دایاره
مطالعاتی را تنگتر کرد؛ از دیگر مترجمان زن در عرصه نهاجالبالغاه مایتاوان باه خدیجاه
سبیعلی پور اشاره کرد که نسخه ترجمه نهجالبالغه وی نیی علیرغم تالشهای بسایار یافات
نشد .لذا با توجه به کاستیها و محدودیتهاای فاو  ،تنهاا متارجم زن بااقیماناده ،ناهیاد
آقامیرزایی ،برای این پژوهش انتخاب شد.
برخالف تعداد انادک مترجماان زن ،مترجماان مارد بسایاری ایان مجموعاه را ترجماه
محدودتر و بررسیها دقی تر انجام شود.
از آنجایی که تعداد مترجمان مرد نهجالبالغه بسیار است و بررسای ترجماه یا باهیا
بخشهای موردنظر از دریچه نگاه آنها وقت زیادی را میطلبید ،به دلیل ضی وقات امکاان
بررسی تمامی ترجمههای نهجالبالغه مقدورنشد ،در نتیجه تنها به بررسی ترجمه تعداد کمای
از مترجمان بسنده و ترجمه محمد دشتی از میان آنها ،منبع بررسای پاژوهش حاضار شاد.
دلیل این انتخاب این بود که ،دو مترجم از دو برهه زمانی متفااوت نباشاند تاا دیادگاههاای
آنها از هم دور نباشد و تفااوتهاای فرهنگای زیاادی نداشاته باشاند تاا پاژوهش ،نتاایج
دقی تری داشته باشد.
از آنجا که هدف پژوهش ،بررسی تفاوت ترجمه نهجالبالغه بهدست ی
ی

متارجم مارد و
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کردهاند که در این پژوهش ،ترجمه یکی از آنان مورد بررسای قرارگرفتاه اسات ،تاا دادههاا

زن ،بنا بر جنسیت و اید ولوژی آنان بود ،برای بررسی اید ولوژی در متن مبدأ و مقصاد

اید ولوژی

زوبرگا ( )2004استفاده شده است تا تأریر طرز فکر و جنسیت مترجمان بار ناوع

انتقال مفاهیم بررسی شود.
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از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرحایاد ( )2007و در کناار آن راهکارهاای دخال و تصارف
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 -2 -1پیشینه پژوهش

الزم به ئکر است که پژوهشهای متعددی در حوزه بررسی جنسیت ،ایاد ولوژی ،گفتماان و
ارتبا آنها با متون دینی صورت گرفته است؛ اما در حاوزه ترجماه نهاجالبالغاه و تفااوت
ترجمه مترجمان زن و مرد آن ،بهویژه در مورد جمالت مرباو باه زناان ،پژوهشای یافات
نشد .ازجمله پژوهشهای انجام شده در محدوده این پژوهش ،میتوان باه آراار زیار اشااره
کرد:
حراشه ( ،)2013از دانشگاه یرموک اردن ،در پژوهشی با عنوان «ترجمه متاون اساالمی و
اید ولوژی» ،بر اسا

روش تحلیل انتقاادی گفتماان ،ایاد ولوژی مترجماان مسالمان را در

ترجمه متون اسالمی بررسی میکند که غیرمسلمانان نوشتهاند .نتایج بهدساتآماده حااکی از
آن است که مترجمان بعد از واژگان خاصی همچون نام پیامبر ،مکه ،مدینه و مشاابه ایانهاا،
منفی به اعتقاداتشان نسبت میداد ،حذف و یاا باا معاادل دیگاری جاایگیین کارده بودناد؛
درنتیجه اید ولوژی مترجمان تأریر بسیایی در ترجمه آنها داشته است.
باستانی و دستوری ( ،)1386در مقالهای با عنوان «بررسی تاأریر جنسایت در گفتماان» باا
استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی ترجمه برخای از آیاات قارآن توساط دو متارجم
معاصر (طاهره صفارزاده و محمدمهدی فوالدوناد) پرداختاهاناد .هادف تحقیا بررسای تاأریر
جنساایت در گفتمااان دو ترجمااه معاصاار اساات .نتااایج پااژوهش نشااان ماایدهااد باااوجود
محدودیتهای ترجمه کتابی مقاد

همچاون قارآن هار یا

از دو متارجم باا اساتفاده از

سااازوکارهای گوناااگون ،سااعی در برجسااتهسااازی دالهااای گفتمااان مطلااوب خااود و
ساختارشکنی و حاشیهرانی دالهای گفتمان مقابل دارند.
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واژههایی را جهت ادای احترام به متن اصلی اضافه کرده بودند و یا واژههاایی را کاه معاانی

منافی اناری و قدرتی ( ،)1388مقالهای تحت عنوان «نقاش جنسایت متارجم در صاحت
ترجمه» را با هدف پی بردن به نقش مترجم در درستی و صحت ترجماه انجاام دادهاناد کاه
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نتیجه این پژوهش بیانگر این مسئله بود که صرفاً جنسیت مترجم نمیتواناد دال بار صاحت
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ترجمه باشد و در مقایسه کار ترجمهی ی

مترجم زن و مرد نباید به جنسایت آنهاا توجاه

کرد و باید به کیفیت عملکرد آنها توجه کرد.
در پایاننامهای تحت عنوان «بررسی تأریر جنسایت متارجم بار ترجماه از منظار تحلیال
انتقادی گفتمان (مطالعه ماوردی ترجماههاای فارسای رماان غارور و تعصا )» ،احمادی
( ،)1391به بررسی شباهتها و تفاوتهای میان مترجمان زن و مرد در ترجمه ارری ادبای و
اید ولوژی

میپردازد .چارچوب ماوردنظر وی برگرفتاه از رویکارد پیشانهادی فرحایاد از

تحلیل انتقادی گفتمان است .این تحقی همچناین تاالش دارد تاأریر فارم ماتن مبادأ را بار
گیینشهاای واژگاانی و دساتوری مترجماان زن و مارد در صاورت آگااهی آناان از شاأن
تحکمآمیی متن مبدأ بررسی کند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد کاه تفااوتهاایی کیفای و
کمی در گیینشهای مختلف واژگانی و دستوری این دو گاروه وجاود دارد .عاالوه بار آن،
مبدأ همسان هستند اما تمایل مردان به این نوع گیینهها نسبت به زنان بیشتر است.

قربان نیا و حافظی ( ،)1392در مقالهای با عنوان «نقد و بررسای دیادگاههاای مرباو باه
خطبه هشتادم نهجالبالغه» ،به بررسی خطبه  80و موضوع نقصان عقل زناان و دیادگاههاای
متفاوت در مورد آن میپردازند و روشن میسازند کاه نظریاه نقصاان عقال ئاتای زناان در
راستای فرهنگ قرآنی ،هیچ مستند مهمی ندارد ،بلکه با تعم در برخی از آیات قرآنکاریم،
به نظر میرسد علیرغم تفاوتهای فراوانی که در خلقت زنان و مردان وجود دارد ،زناان در
عقل ئاتی هیچ نقصانی نسبت به مردان ندارند و هدف حضرت علی به هدایت افکار جامعه
به این نوع نقصان ،تنها آسی

شناسی اجتماع و در نتیجه هادایت افکاار جامعاه باه سامت

اصال آن بوده است.
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رابت میشود که هم زنان و هم مردان ،گرایش به انتخاب گیینههایی دارند کاه باا فارم ماتن

همچناین اریاس و هاشامی ( ،)1396مقالاهای باا موضاوع «تاأریر دیادگاه ایاد ولوژی
اید ولوژی ناشی از جنسیت مترجم در ترجمه آیات مربو به زناان در قارآن اسات کاه بار
اسا

مدل تحلیل انتقادی ترجمه خانجان ( ،)1390مورد ارزیابی قرارگرفته است .نتیجه ایان
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مترجمان در ترجمه قرآن مجید » را ارا ه دادهاند .هدف از انجام این پاژوهش بررسای تاأریر

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

پژوهش نشان میدهد که اید ولوژی مترجمان تأریر بسیار زیاادی در ترجماه آنهاا دارد و از
آنجایی که متون دینی همچون قرآن از حساسیت بسیار زیادی برخاوردار هساتند ،مترجماان
این متون نیی نقش واالیی در جذب و یا دفع انسانها به ادیاان دارناد و مسائولیتی برابار باا
مسئولیت مبلغان دینی در جایگاه خود دارند.
 -3 -1پرسش پژوهش

در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به این دو پرسش پاسخ دهیم:
 -1آیا جنسیت و اید ولوژی مترجم مایتواناد تفااوتی در ترجماه ماتن کتاابی ماذهبی
همچون نهجالبالغه ایجاد کند؟
 -2مترجمان زن و مرد از چه دستهبندیهایی بار اساا

مدل زوبرگا در جهت اعمال ایاد ولوژی خاود اساتفاده

کردهاند؟

 -2روششناسی
برای دستیابی به پاسخ پرسش پژوهش ،در ابتدا با رجوع به کتاب نفیس نهجالبالغاه ،ترجماه
محمد دشتی ،سخنان حضرت علی (ع) با محوریت زنان از بین تمام بخشهای نهاجالبالغاه
اعم از خطبهها ،نامهها و حکمتها جمعآوری شدند و سپس به جساتجوی هماین گاروه از
دادهها در ترجمه ناهید آقاامیرزایی پرداختاه شاد .ایانگوناه دادههاای خاام پاژوهش از دل
نهجالبالغه بیرون کشیده شدند تا تأریر اید ولوژی بر ترجمه آنها بررسی شود.
اگرچه نهجالبالغه کتابی نفیس و با موضوعات متعدد و چندین بعدی است ،اماا نظار باه
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فرحیاد و چه راهکارهایی بر اسا

مادل تحلیال انتقاادی گفتماان

دغدغه این پژوهش ،دادهها تنها از قسمتهاایی از ایان کتااب جماعآوریشادهاناد کاه باا
موضوع پژوهش مطابقت دارند« :زنان».
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مراحل تحلیل دادهها به شر زیر است:
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 در گااام اول :پااس از اسااتخراج دادههااای پااژوهش از دو ترجمااه مااوردنظر هرکاادامبهتنهایی با متن اصلی مقایسه شدند.
 در گام دوم :ترجمه هر دو مترجم با یکدیگر مقایسه شدند. در گام سوم :هر دو ترجمه با متن اصلی مقایسه شده و عباارات یاا واژگاانی کاه باارجنسیتی داشتهاند و یا اینکه مترجم بنا به خواساته و اعتقاادات خاود آنهاا را باه شایوهای
متفاوت و منحصر به دیدگاه خود ترجمه کرده ،بررسی شدند.
 در گام چهارم :به دنبال پاسخ این پرسش رفتیم که آیا در جریان ترجمه و انتقاال ماتنمبدأ به مقصد ،اید ولوژی مترجمان دخیل بوده است یا خیر.
این در حالی است که با توجه به اینکه نهجالبالغه ارری دینی است ،مترجم اجازه دخال
و تصرف چندان زیادی در ترجمه ،جهت انتقال مفاهیم ندارد؛ بااینوجاود باازهم مایتاوان

 -3چهارچوب نظری
بررس ی ایان پاژوهش بار مبناای دیادگاه انتقاادی فرحایاد ( )2007انجاامشاده اسات و از
راهکارهای دخل و تصرف زوبرگا ( )2004نیی در روند تحلیل دادهها استفاده شده اسات کاه
در ادامه بهتفصیل ،به این دو مقوله پرداخته شده است.
الف -مدل تحلیل گفتمان انتقادی 1فرحزاد:
هدف از این پژوهش بررسی تأریر اید ولوژی بر ترجمه است که بار مبناای تحلیال گفتماان
انتقادی فرحیاد انجام میشود .در اصل ایان متاد تحلیال باه ناورمن فارکالف زباانشانا
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ردپایی از جنسیت و اید ولوژی مترجمان را در ترجمه یافت.

بریتانیایی تعل دارد و فرحیاد ( )2007آن را مبنای کار خود قرارداده است .وی معتقد اسات
که انتخابهای مترجم در ترجماه ،نتیجاه اهاداف ایاد ولوژی

وی مایباشاند و فارکالف

همچنین فرکالف ( )1996معتقد است اید ولوژی و زبان ،ارتبا بسیار نیدیکی با هام دارناد
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( )1995نیی بر این باور است کاه ایاد ولوژی عباارت اسات از« :معناا در خادمت قادرت».

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

و استفاده از زبان ،عادیترین شکل رفتار اجتماعی است در نتیجاه در بسایاری از جواماع از
اید ولوژی در جهت اعمال قدرت استفاده میشود.
فرحیاد ( ،)2007معتقد است که تحلیل ایاد ولوژی

در دو ساط خارد و کاالن اتفاا

میافتد .وی در مدل تحلیل گفتمان انتقادی خود در سط خرد ،مجموعاهای از راهکارهاا را
ارا ه داده است که نمایانگر چندی از شایوههاای متفااوت ترجماه اسات کاه مترجماان در
راستای اعمال اید ولوژی خود آنها را بکار مایگیرناد ،ایان راهکارهاا در دو گاروه اصالی
گیینش واژگانی و گیینش نحوی تعریف میشوند .گیینش نحوی دربرگیرنده هفت راهکاار
است که به شر زیر میباشند:
 -1تغییر در کنشگری :2در این روش مترجم فاعل جمله اصلی را تغییر میدهد تا نقاش
عامل دیگری را بر اسا

اید ولوژی خود ،برجستهتر نشان دهد.

اهمیت بیشتری ببخشد.
 -3مجهول سازی/معلوم سازی :4در جملاه مجهاول عملای کاه صاورت گرفتاه حاا ی
اهمیت است ،بنابراین فاعل در جمله جایگاهی ندارد؛ اما در جمله معلوم ،فاعل ماوردتوجاه
اساات و از اهمیاات واالیاای برخااوردار اساات .در ایاان راهکااار ،متاارجم در جهاات اعمااال
اید ولوژی خود ،معلوم یا مجهول بودن جمله اصلی را در ترجمه خود تغییر میدهد.
 -4مثبت /منفی :5در این راهکار مترجم برای نشان دادن جنبه دیگری از واقعیت ،بخاش
مثبتی در متن اصلی را منفی ترجمه میکند (و یا برعکس).
 -5زمان :6گاهی مترجم بنا به دیدگاه خود زمان جملاه اصالی را باه دالیال مختلاف در
ترجمه تغییر میدهد.
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 -2اسم سازی :3طی آن مترجم فعل جمله را بهصورت اسم ترجمه میکند تاا باه عمال

 -6همپایهساز /وابستهساز :7اساتفاده از حاروف رباط همپایاهسااز میاان دو جملاه ،باه
حروف ربط وابستهساز اینچنین نیست .گاه متارجم بارای کام کاردن اهمیات یا
بهجای حرف ربط وابستهساز در ترجمهی خود از همپایهسازها استفاده میکند.
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جمالت برابری میبخشد و آنها را از اهمیت یکسانی برخوردار مایساازد درحاالیکاه در
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 -7وجهیت :8دیدگاه مترجم نسبت به مییان قطعیت گیاره را نشان میدهاد ،متارجم باا
تغییر در نوع جمله خبری ،سؤالی و یا امری اید ولوژی خود را اعمال میکند.
ب -دخل و تصرف 9ایدئولوژیک
دوکات ( )2007به نقل از زوبرگا ( ،)2004دخل و تصرف در ترجمه را به دو شاکل آگاهاناه
و ناآگاهانه تقسیم میکند و بر این باور است که دخال و تصارفی کاه متارجم ناخودآگااه و
غیرعمدی در ترجمه ایجاد میکند بهمرات

خطرناکتر از دخل و تصرفی است کاه آگاهاناه

و بنا بر صال دید مترجم در ترجمه اعمال میشود .فرحیاد ( )1998نیی معتقد است درروناد
دخل و تصرف آگاهانه ،مترجم به دالیل مختلفای همچاون عوامال سیاسای ،اجتمااعی و ...
عوامل فو پدید میآورد.
دوکات ( )2007به نظریه زوبرگا ( )2004اشاره میکند که دخال و تصارف ایاد ولوژی
در ترجمه را به راهکارهای زیر تقسیم کرده است:
 -1حذف :10اولین راهکار به حذف بخشی ازجمله اصلی در ترجمه به دالیال مختلفای
همچون اخالقی و سیاسی میانجامد.
 -2جااایگیینی :11ط ای ایاان راهکااار ،متاارجم بااه دالیاال مختلفاای اعاام از اخالقاای و
اید ولوژی

الزم میداند که بهجای بکار باردن معناای دقیا یا

واژه ،معاادل متفااوتی را

جایگیین آن کند.
 -3تضعیف  :12در راهکاار تضاعیف ،متارجم بارای کلمااتی باا باار منفای زیااد و یاا
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عمده در متن اصلی دست میبرد و تغییراتی را در راستای اعمال اید ولوژی خاود مبنای بار

شدیداللحن و همچنین کلمات تابو و امثال اینها ،معادلهای مثبتتر و لطیفتاری انتخااب
میکند تا از شدت و تأریر آنها بکاهد.
میکند و اید ولوژی خود را در جمله اعمال کند.
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 -4افیایش :13مترجم در این راهکار به دالیل مختلف به جمله اصالی بخشای را اضاافه
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 -4تحلیل دادهها
 -1 -4مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرحزاد
14

 -1 -1 -4گزینش واژگانی

ال النِّس ِ
ال الآج ِ
اءِ ،شآ ُار ِخ ِ
ِخي ُار ِخص ِ
ال؛ ال َّز ْهوُ َو ال ُْجبْ ُن َو الْبُ ْخ ُل (حکمت .)234
ص ِّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
 محمد دشتی :برخی از نیکوترین خل وخوی زنان ،زشتترین اخاال ماردان اسات:تکبر ،تر  ،بخل.

 ناهید آقامیرزایی :بهترین خصلتهای زنان ،زشتترین خصلتهای ماردان اسات :باهخود بالیدن ،تر

و بخل.

همانطور که مشاهده میشود ،دشتی «تکبر» را معادلی برای « َّالز ْه ُو» در نظار گرفتاه اسات
که دارای بار معنایی منفی است؛ درحالیکه آقامیرزایی از معادل «به خود بالیادن» بارای ایان
رو»
علی (ع) طب شر آیتاهلل مکارم شیرازی نشان میدهد که معاادل تکبار باه کلماه « َّالز ْه ُ
نیدی تر است؛ زیرا به عقیده آن حضرت که این پیام را جهت حفظشاان زن بیاان کاردهاناد
اگر زن در برابر مرد نامحرم تواضع داشته باشد و متکبر نباشاد ممکان اسات باه حاریم وی
تعرض گردد(مکارم شیرازی ،1390،ج .)781 :13اما آقاامیرزایی بناا باه شخصایت و روحیاات
زنانه واژه به خود بالیدن را که نسبت به واژه تکبر لطیفتر است انتخاب کرده است.
ِ
اْلهما ِ  ،نَواقِصُ الْحظُ ِ
ِ
وظ ،نَواقِصُ الْعق ِ
ِ
ِ ِ
ُول (خطبه )79
ُ
ُ
اء نَ َواقصُ ْ َ
َم َعاش َآ ال َّناس ،إ َّ الن َِّس َ
َ
َ
 دشتی :ای مردم! همانا زنان در مقایسه با مردان ،در ایمان و بهرهوری از اماوال و عقال،متفاوتاند.
 -آقامیرزایی :اى مردم ،همانا که زنان ایمان ناقص و بهره ناقص و عقل ناقص دارند.
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واژه استفاده کرده است تا از بار معنایی منفی کلمه «تکبر» بکاهد که بررسای ایان بیاان اماام

در این مثال مشاهده میشود که دشتی برای واژه «نَوَاقِصُ» معاادل متفااوت را برگییاده
است که از بار معنایی منفی واژه اصلی ،بسیار کاسته است؛ اما آقامیرزایی معادل «نااقص» را
نشان میدهد که زمان ایراد این خطبه به پس از جنگ جمل بازمیگردد که نقش اصلی ایان
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برای این کلمه انتخاب کرده است که با خود بار معنایی منفای باه هماراه دارد .بررسایهاا
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جنگ را که باعث لطمههای جبرانناپذیری به اسالم شاد ،عایشاه همسار پیاامبر باه عهاده
داشت .حضرت در این خطبه با بیان واژه «نواقص» به کاستیهای زناان نسابت باه ماردان
اشاره دارد که پیروی از آنان گاه به زیان ختم میشود .آنچه در این دو ترجمه مشهود اسات
این است که آقامیرزایی نیدی ترین معادل باه واژه اصالی را برگییاده ،اماا دشاتی از ایان
نقص داشتن ،تحت عنوان تفاوت داشتن ،یادکرده است کاه منظاور اصالی حضارت را تاا
حدودی برساند و از افرا در این موضوع بکاهد.
ِ
ِ
ُرو
اء ب ِ َأذُىُ َو ِإ ْ شَ تَ ْم َن َأ ْی َآ َ
َو ََل تَ ِه ُ
اضكُ ْم َو َسبَبْ َن ُأ َم َآ َاءکُ ْم ،فَإن َُّه َّن َضعِفََت ُ الْق َ
يجوا الن َِّس َ
َو ْاْلَنْف ُِس َو الْعق ِ
ُول (نامه )14
ُ
 -محمد دشتی :زنان را با آزار دادن تحری

نکنید هرچناد آباروی شاما را برییناد ،یاا

 ناهید آقامیرزایی :و زنان را با زدن به هیجان میاورید اگر که آبرویتاان برییناد و یاا باهامیران دشنام بدهند؛ زیرا که زنان در قدرت و جان و عقل ضعیفاند.
همانگونه که در این نمونه مشاهده میشود ،دشتی برای واژه «ب ِ َأ ًذ » ،معاادل «آزار دادن»
و آقامیرزایی معادل «زدن» را برگییده است .آنچه از مقایسه این دو ترجمه به دست مایآیاد
این است که دشتی با استفاده از معادل «آزار دادن «در ترجمه خود ،سخن حضرت علای (ع)
را به منع هر نوع آزار ،اعم از آزار جسمی و روحی تعمیم داده است ،درحالیکاه آقاامیرزایی
با بهکاربردن معادل «زدن» ،تنها به منع آزار جسمی و کت

زدن زنان اشاره میکند .همچناین

َات» معادل کمتوان و آقاامیرزایی
در ادامه این نامه مشاهده میکنیم که دشتی برای واژه « َضعِيف ُ
معادل «ضعیف» را انتخاب کرده است .واژه «ضعیف» در لغتنامه دهخدا و فرهناگ فارسای
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امیران شما را دشنام دهند که آنان در نیروی بدنی و روانی و اندیشه کم توانند.

معین ،به معنای «ناتوان» است .پیشوند «نا» حرف نفی اسات و شادت بیشاتری از ضاعف و
سستی را نسبت به پیشوند «کم» نشان میدهد .آنچه مشهود است این است کاه هار دو واژه
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ی

معنا را بیان میکنند؛ اما دشتی معادل نسبتاً مثبتتری را در ترجمه خود برگییده است.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ِ
اه َّن ،ف ِ
رد َة ال ِْح َج ِ
راأ َأبْقَرع َیلَريْ ِه َّنَ ،و لَريْ َس
َرإ َّ ِش َّ
اکْف ْ
صا ِره ِ َّن ب ِ ِح َجاب ِ َ
ك ِإ َّه ُ
ُف َیلَيْ ِه َّن م ْن َأبْ َ
ِ
نَ ،و ِإ ِ ْاستَطَ ْع َ َ
ِ
ل
ُعلَفْهِ َُّ
رآ َ فَاف َْعر ْ
وج ُه َّن ب ِ َأشَ َّد م ِ ْن ِإ ْد َخال ِ َ
ُخ ُآ ُ
ك َم ْن ََُلُيوثَقُبِه َ
ت أ ََّل هَ ْعرآف َْن ََيْ َ
(نامه )31

 دشتی :در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند؛ زیرا کاه ساختگیاری درپوشش ،عامل سالمت و استواری آنان است .بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیسات کاه افرراد
غیر صالح را در میانشان آوری و اگر بتوانی بهگونهای زندگی کنی که غیار تاو را نشناساند،
چنین کن!

 آقامیرزایی :و آنها را در پرده نگهدار تا چشمشان به نامحرمان نیفتد ،که در پارده باودنآنها را بهتر نگاه دارد و بیرون رفتنشان از خانه بدتر نیست از به خانه آوردن کسى که بره او
آنچه در این نمونه به چشم میآید ،دو معادل متفاوتی است کاه مترجماان بارای عباارت
« َم ْن ََل هُوث َُق ب ِ ِه َیلَيْ ِه َّن» برگییدهاند .معنای لغوی این عبارت «کسی کاه باه اطمیناان ناداری»،
است که آقامیرزایی نیی همین معادل را در ترجمه خاود آورده اسات؛ اماا دشاتی در ترجماه
خود ،برای این عبارت ،معادل «افراد غیرصال » را انتخاب کرده است که بار منفی بیشاتری را
به همراه دارد و به افراد بدسرشت و فاسد نسبت داده میشود.
ِ
اه َّن ،ف َِإ َّ ِش َّد َة ال ِْح َج ِ
ن (نامه)31
اأ َأبْ َقىُ َعلَفْهِ َُّ
َو اکْف ْ
صا ِره ِ َّن ب ِ ِح َجاب ِ َ
ك ِإ َّه ُ
ُف َیلَيْ ِه َّن م ْن َأبْ َ
 محمااد دشااتی :در پاارده حجاااب نگاهشااان دار تااا نامحرمااان را ننگرنااد؛ زی ارا کااهسختگیری در پوشش ،عامل سالمت و استواری آنان است.
 -ناهید آقامیرزایی :و آنها را در پرده نگهدار تا چشمشان به نامحرمان نیفتد ،که در پارده
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اطمینان ندارى و اگر توانا چنان کنا که جی تو را نشناسند این کار را بکن .

بودن آنها را بهتر نگاه دارد.
چنانکه در این نمونه دیده میشود ،درحاالیکاه آقاامیرزایی بارای « َأبْقَرع» معاادل «بهتار
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نگهداشتن» را انتخاب نموده است ،دشتی این کلمه را بهصاورت عباارت «عامال ساالمت و
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استواری» ترجمه کرده است .از منظر اید ولوژی  ،معادل «عامل سالمت و اساتواری» عاالوه
بر اینکه بر اهمیت عمل میافیاید و آن را پررنگتر نشان میدهد ،بار مثبتتری نیی دارد.
َت الْمآ َأ ُة مزهو ًة لَم تُمكِّن مِن نَف ِ
ف َِإذَا کَان ِ
ت َمال ََها َو َمرالَ بَ ْعل ِ َهرا،
َت بَ ِخيلَ ًة َحفِظَ ْ
ْس َهاَ ،و ِإذَا کَان ْ
َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ ْ
ٍ
ض ل ََها (حکمت )234
َت َجبَتنَةُفَ ِآق ْ
َو ِإذَا کَان ْ
َت م ِ ْن کُ ِّل شَ ْيء هَ ْع ِآ ُ
 محمد دشتی :هرگاه زنا متکبّر باشد ،بیگانه را به حریم خود راه نمیدهد و اگر بخیالباشد اموال خود و شوهرش را حفظ میکند و چون ترسان باشد از هر چییى که باه آباروى
او زیان رساند فاصله میگیرد.
 ناهید آقامیرزایی :زمانا که زن به خود ببالد از نفسش تمکین نکند و اگر بخیال باشادنگه دارد مال خود و همسرش را و اگر ترسو باشد بترسد از هر چییى که به او رو آورد.
برگییده است .در لغتنامه دهخدا گفتهشده است که حرف «و» انتهای صفت ترساو ،ظااهراً
نشانه کثرت است .همچنین در این لغتنامه برای بیان معنای این صفت ،عبارت «بیدل آنکاه
از هر چیی کوچ
زیادی از تر

و مختصر ترسد ».نیی آمده است .درنتیجه معادل ترساو ،نمایاانگر درجاه
است که از ضعف سرچشمه میگیرد و صفتی منفای باه شامار مایرود؛ اماا

دشتی معادل «ترسان» را برای این کلمه انتخاب کرده است که باهگوناهای باه تار
احتیا اطال میشود و تر

بیجهت از هار چیای کوچا

از سار

و بیرگای را در برنمایگیارد.

درنتیجه دشتی معادل مثبتتری را در ترجمه خود بهکاربرده است.
صبَ ُة َأ ْولَى (غرا کالمه ،ج)490 :4
صُال ِْحقَ ُِ
ِإذَا بَلَغَ الن َِّس ُاء نَ َّ
تق ،فَال َْع َ
 -محمد دشتی :چون زناان برال شاوند ،خویشااوندان پادری بارای سرپرساتی آناان
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چنانکه در این مثال مشاهده مایشاود ،آقاامیرزایی بارای واژه « َجبَانَر ًة» معرادل ترساو را

سزاوارترند.
 -ناهید آقامیرزایی :زمانا که زنان به نصُالحقتق برساند خویشااوندان پادرى آنهاا را

325

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.4.6

اولىتر.
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آنچه در این نمونه قابلتوجه است این اسات کاه آقاامیرزایی دو واژه «نَر ُال ِْحق ِ
َراق» و
َّ
« َأ ْولَع» را ترجمه نکرده است و عیناً از ماتن مقصاد باه ماتن مبادأ منتقال کارده اسات کاه
درصورتیکه خواننده با زبان عربی آشنایی نداشته باشد ،معنای جمله را باهساادگی نخواهاد
فهمید ،این در حالی است که دشتی معادل فارسی این کلماات را در ترجماه انتخااب کارده
است که برای خواننده ملمو تر و از حیث ترجمه نیی صحی تار اسات .بایشا

ترجماه

دشتی از این جمله در مقایسه با ترجمه آقامیرزایی بسیار قابلدرکتر و روانتر عمل میکند.
15

 -2 -1 -4گزینش نحوی

است ،نه پهلوانی سختکوش و خشن.
 ناهید آقامیرزایی :و کارى را که خارج از توانایا زن است به دسات او ماده کاه هماناازن گلا است لطیف و پهلوانى است کارآمد!

تُبِقَهآمان ٍ
َرة» را باه هماان شاکل کاه در
در این مثال دیده میشود که دشتی عبارت «لَيْ َس ْ ْ َ َ

متن اصلی آمده ،یعنی منفی ترجمه کرده است ،درحالیکه در ترجمه آقامیرزایی دیده میشاود
که اید ولوژی مترجم و جنسیت وی بر شایوه ترجماهاش غالا

شاده و عباارت را مثبات

ترجمه کرده است .آنچه مشهود است این است کاه حضارت بیاان داشاتهاناد کاه باه زناان
بهواسطه لطافت و ظرافتشان نباید کارهای سخت محول کرد ،زن مانند گال لطیاف اسات و
پهلوان نیست ،اما آقامیرزایی بر این باور بوده است که درسات اسات کاه زن همچاون گال
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مثبت /منفی

ِ
ِ
تُب ِ َق ْه َر َمتنَةُ (نامه ُ )31
َو ََل تُ َملِّك ال َْم ْآ َأ َة م ْن َأ ْم ِآ َها َما َج َاو َز نَف َْس َها ،ف َِإ َّ ال َْم ْآ َأ َة َرهْ َحانَ ٌة َو لَفْ َس ْ
 -محمد دشتی :کاری که برتر از توانایی زن است باه او وا مگاذار کاه زن ،گال بهااری

لطیف است ،اما درعینحال پهلوانی کارآمد نیی هسات و درواقاع بخاش دوم را احتمااالً باه
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عمد اشتباه و مخالف متن اصلی ترجمه کرده است.
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اء َو کُونُوا مِن ِخيا ِرهِن یلَع حذَ ٍرَ ،و ََل تُطِيعوهن فِي الْمعرآ ِ
فَاتَّقُوا ِشآ َار النِّس ِ
وِ َحتَّرع ََلُ
ُ ُ َّ
ْ َ َّ َ َ
َ
َْ ُ
َ
ن فِي ال ُْمنْكَآ (خطبه )80
يَ ْط َم ِْ َُ
 محمد دشتی :پس از زنان بد بپرهییید و مراق نیکانشان باشید .در خواستههای نیکاو،همواره فرمانبردارشان نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند.
 -ناهید آقامیرزایی :پس پرهیی کنید از زنان بد و مراق

از

نیکانشان باشید و در کار نیا

آنها اطاعت نکنید تا در کار زشت طمع نورزند.

در این نمونه دو معنی یکسان اما با دو فعل متضاد بیانشده است .همانطور که ترجمههاا
مشخص است دشتی فعل منفی « ََل هَطْ َم ْع َن» را بیآنکه خللی در مفهاوم ترجماه ایجااد کناد
مثبت ترجمه کرده است و با تغییر در شیوه خوانش جملهها دیده میشود که دشتی با مثبات

حیض» آنان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن برابر شاهادت
ی

مرد است و علت تفاوت در بهرهوری از اماوال آنکاه ارث باانوان نصاف ارث ماردان

است.
 ناهید آقامیرزایی :پس همانا نشانه نقصان ایمان آنهاا در بهجا نیراوردن نمااز و روزهاست به هنگامیکه دچار حیض میشوند؛ و اما نقصان بهره آنها نصاف باودن ساهماالرث
آنها نسبت به مردان است؛ و نقصان عقلشان بهحساب آمدن دو زن شاهد بهجای ی
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ترجمه کردن فعل ،معنا را تغییر نداده است و هر دو جمله بیانگر ی پیام هستند.
رن الص َ ِ
فَ َأما نُقْصا ُ ِإ ِ
الصريَامِ فِري َأ َّهرامِ َحيْ ِر ِه َّنَ ،و َأ َّمرا نُق َْصرا ُ
رالة َو ِّ
همان ِه َّن َفقِوده َّنُ َی ِ َّ
َ
َّ َ
ِ
ِ ِ
یقُول ِ ِهن فَ َ هاد ُة امآ َأتَي ِن کَ َ ه ِ
روا ِرهنُ ُه َّن َیلَرع
َ َ
ُ
َّ َ َ ْ َ ْ
الآ ُج ِل ال َْواحردَ ،و َأ َّمرا نُق َْصرا ُ ُحظُ روِ ِه َّن ف ََم َ
ادة َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الآ َجال( .خطبه )80
ْاْلن َْصاِ م ْن َم َوا ِرهث ِّ
 -محمد دشتی :اما تفاوت ایمان بانوان ،برکنرار برودن از نمااز و روزه در ایاام «عاادت

مارد

است.
شرحی که آیتاهلل مکارم شیرازی در خصوص این خطبه نوشاتهاناد ،چاون زناان در ایاام
327

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.4.6

ود ُه َّن» است ،بار اساا
آنچه در این نمونه قابلتوجه است تفاوت در ترجمه واژه «فَق ُُع ُ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

حیض دچار حاالت بیماری و کسالت میشوند ،خداوند آنها را از انجاام واجبااتی چاون
نماز و روزه برکنار کرده است تا در این مدت به استراحت بپردازند (مکاارم شایرازی،1390 ،

ج .)291 :3بنابراین دشتی با انتخاب معادل«برکنار بودن» این مفهوم را بهخوبی منتقال کارده
است ،البته که میشاد از واژه پربساامدی همچاون «معااف باودن» نیای اساتفاده کارد؛ اماا
آقامیرزایی برای این واژه ،معادل «بهجا نیاوردن» را برگییده است کاه باار منفای دارد و باه
شیوهای پیام را به مخاط

منتقل میکند که گویی زنان برخالف دستور الهی عمل مایکنناد

و از انجام واجبات سرباز میزنند.
*هیچ موردی از دیگر راهکارهای تحلیل انتقادی گفتمان در تحلیل دادهها یافت نشد.
 -2 -4نظریه دخل و تصرف ایدئولوژیک زوبرگا ()2004

سست میشود تصمیم آنان ناپایدار است.
 ناهیااد آقااامیرزایی :بپرهی ای از مشااورت بااا زنااان چااونکااه آنهااا سسااترأینااد و درتصمیمگیری ناتواناند.
آنچه در این نمونه به چشم میآید اضافه شدن عبارت «امور سیاسای کشاور» در ترجماه
دشتی است ،این در حالی است که آقامیرزایی متن اصلی را بادون هایچ کاساتی یاا افیونای
ترجمه کرده است .اگرچه مفسران نهجالبالغه در بیان این ناماه ،حرفای از مشاورت در اماور
سیاسی به میان نیاوردهاند و بر واژه «مشورت» تأکید داشتهاند ،از ترجمه دشاتی پیداسات کاه
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 -1 -2 -4افزایش

ِ
تء ،ف َِإ َّ َر ْأهَ ُه َّن ِإلَع َأف ٍْن َو َی ْز َم ُه َّن ِإلَع َو ْه ٍن (نامه ُ )31
تو َر َةُالنِّ َس ُ
َو ِإهَّا َ َو م َش َ
 -محمد دشتی :در امور سیاسی کشور از مشاورت باا زناان بپرهیای کاه رأی آناان زود

وی برای انتقال این سخن تنها به ترجمه متن اصلی اکتفا نکرده است و دیادگاه خاود را نیای
تنها در امور سیاسی مشورت نشود؛ بنابراین ،دشتی کوشیده است تا پیام را باه شایوهای بیاان
کند که برای مخاط

عام قابلپذیرشتر باشد.
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اعمال کرده است تا این موضوع را بهگونهای منتقل کند که با زنان نه در هماهی اماور ،بلکاه
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الدنْيا َو الْفَس ِ
ِ
يها (خطبه )153
َو ِإ َّ النِّ َس َُ
اد ف َ
َ ُ
تء َه ُّم ُه َّن ِزهنَ ُة ال َْحيَاة ُّ َ
 محمد دشتی :و زنان بیایمان ،تمام همتشان آرایش زندگی و فساد انگییی در آن است. ناهید آقامیرزایی :و همانا همت زنان صرف زینت کردن حیات این دنیا و فساد کاردندر آن است.
در این مثال نیی ،همچون نمونه پیشین ،صفت «بیایمان» به ترجمه افیوده شده اسات کاه
ازلحاظ اید ولوژی

مایتواناد باه روشانساازی منظاور حقیقای حضارت و جلاوگیری از

سوءبرداشتها منجر شود .درحالیکه آقامیرزایی متن مبادأ را بادون هایچ تغییاری باه زباان
مقصد ترجمه کرده است ،دشتی با اضافه کاردن صافت در ترجماه و دسات باردن در ماتن
اصلی دیدگاه خود را اعمال کرده است و بیان داشته که مقصود حضرت ،تنها زنان بایایماان

سیاوارترند.
 ناهید آقامیرزایی :زمانا که زناان باه ناص الحقاا برساند خویشااوندان پادرى آنهاا رااولاتر.
در مقایسه ترجمههای این نمونه دیده میشود که دشتی عبارت «بارای سرپرساتی» را در
ترجمه خود اضافه کرده است ،وی با افیودن این عبارت به ترجمه سعی بر این داشته اسات
تا از ابهام جمله اصلی بکاهد و مقصود اصلی را روانتر بیان کند و بهناوعی طبا تفاسایری
که از این سخن وجود دارد ،جمله را کاملتر کرده است.
ِ
اه َّن ،ف َِإ َّ ِش َّد َة ال ِْح َج ِ
راأ َأبْقَرع َیلَريْ ِه َّنَ ،و لَريْ َس
صا ِره ِ َّن ب ِ ِح َجتب ِ َُ
َو اکْف ْ
ك ِإ َّه ُ
ُف َیلَيْ ِه َّن م ْن َأبْ َ
ك َم ْن ََل هُوث َُق ب ِ ِه َیلَيْ ِه َّنَ ،و ِإ ِ ْاسرتَطَ ْع َ َ
ِ
ل
رآ َ فَاف َْعر ْ
وج ُه َّن ب ِ َأشَ َّد م ِ ْن ِإ ْد َخال ِ َ
ُخ ُآ ُ
ت أ ََّل هَ ْعرآف َْن ََيْ َ
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(نامه )31
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است و کل جامعه زنان را شامل نمیشود.
ِ ِ
ِ
صبَ ُة َأ ْولَى (غرا کالمه ،ج)490 :4
إذَا بَلَغَ الن َِّس ُاء نَ َّ الْحقَاق ،فَال َْع َ
 -محمد دشتی :چاون زناان باالش شاوند ،خویشااوندان پادری بررای سرپرسرتی آنران
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 دشتی :در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند ،زیرا کاه ساختگیاری درپوشش ،عامل سالمت و استواری آنان است .بیرون رفتن زنان بادتر از آن نیسات کاه افاراد
غیر صال را در میانشان آوری و اگر بتوانی بهگونهای زندگی کنی که غیار تاو را نشناساند،
چنین کن!
 آقامیرزایی :و آنها را در پرده نگهدار تا چشمشان به نامحرمان نیفتد ،که در پارده باودنآنها را بهتر نگاه دارد و بیرون رفتنشان از خانه بدتر نیست از به خانه آوردن کسا کاه باه او
اطمینان ندارى و اگر توانا چنان کنا که جی تو را نشناسند این کار را بکن.
در این مثال ،پس از مقایسه ترجمههاا ،در وهلاه اول مشااهده مایشاود کاه دشاتی واژه
«حجاب» را به ترجمه افیوده است تا از ابهام سخن بکاهد ،معنای سخن را لطیفتر بیان کناد
ضرورت حفظ پوشش آنان تأکید دارد .در قسمت آخر ،دشتی عباارت «باهگوناهای زنادگی
کن» را در ترجمه اضافه کرده است که نسبت به عبارت «اگر توانی چناان کنای» باار معناایی
مثبتتری را داراست.
َو ََل تُملِّ ِ
تُبِقَ ْه َر َمتنَةُ (نامه ُ )31
ك ال َْم ْآ َأ َة م ِ ْن َأ ْم ِآ َها َما َج َاو َز نَف َْس َها ،ف َِإ َّ ال َْم ْآ َأ َة َرهْ َحانَ ٌة َو لَيْ َس ْ
َ
 محمد دشتی :کاری که برتر از توانایی زن است باه او وا مگاذار کاه زن ،گال بهااریاست ،نه پهلوانی سختکوش و خشن
 ناهید آقامیرزایی :و کارى را که خارج از توانایا زن است به دسات او ماده کاه هماناازن گلا است لطیف و پهلوانى است کارآمد
در این نمونه دیده میشود که دشتی صفات «سختکوش و خشن» و آقامیرزایی صافت
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و اینگونه نشان دهد که مقصود از حجااب ،پنهاان کاردن و حابس زناان نیسات بلکاه بار

«کارآمد» را به ترجمه خود افیودهاناد .آنچاه آیاتاهلل مکاارم شایرازی ( ،1390ج )698 :9در
توضی این قسمت از نامه فرمودهاند ،این مطل

است که زنان باه علات لطافات روحای و

افیودن این دو صفت ،سعی بر این داشته است تا سخن حضرت علی (ع) را باهگوناهای باه
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ظرافتی که دارند نمیتوانند کارهای خشن و امور طاقتفرسا را انجاام دهناد ،دشاتی نیای باا
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مخاط

القا کند که زنان ،پهلوانان خشن با توان بدنی باال نیستند و نبایاد کارهاای خشان و

سخت را به آنان محول کرد .درحالیکه آقامیرزایی با اعماال ایاد ولوژی خاود ،بیاان داشاته
است که زنان در عین لطافت پهلوانانی فعال و کارآزموده نیی هستند که این دیدگاه با تفاسایر
این سخن هرگی مطابقت ندارد.
اء َو کُونُوا مِن ِخيا ِرهِن یلَع حذَ ٍرَ ،و ََل تُطِيعوهن فِي الْمعرآ ِ
فَا َّتقُوا ِشآ َار النِّس ِ
وِ َحتَّرع َلَُُ
ُ ُ َّ
ْ َ َّ َ َ
َ
َْ ُ
َ
ن فِي ال ُْمنْكَآ (خطبه .)80
يَ ْط َم ِْ َُ
 -محمد دشتی :پس از زنان بد بپرهییید و مراق

نیکانشان باشید .در خواستههای نیکاو،

همواره فرمانبردارشان نباشید تا در انجام منکرات طمع ورزند.
 -ناهید آقامیرزایی :پس پرهیی کنید از زنان بد و مراق

نیکانشان باشید و در کار نیا

از

همانگونه که در این مثال دیده میشود ،دشتی واژه «همواره» را به ترجماه خاود افایوده
است تا نشان دهد که مقصود حضرت ،نهی از اطاعت همیشگی و بیچاون وچارا در هماه
امور بوده است و هرگی به این معنا نیسات کاه تحات هایچ شارایطی هرگای نبایاد از زناان
فرمانبرداری کرد ،از منظر اید ولوژی

ایان شاکل از ترجماه باار مثباتتاری را باه جملاه

بخشیده و در عین صحی تر بودن ،برای مخاط

نیی قابلپذیرشتر است.

 -2 -2 -4حذف

ال َْم ْآ َأ ُة َعقْ َربُُ ،حل َْو ُة الل َّْسبَ ِة (حکمت )61

 محمد دشتی :نیش زن شیرین است. -ناهید آقامیرزایی :زن کژدمى است که گییدنش شیرین است.
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آنها اطاعت نکنید تا در کار زشت طمع نورزند.

أ» را ترجمه نکارده اسات
در این مثال دیده میشود که دشتی در ترجمه خود واژه « َیق َْآ ٌ
عقرب ازجمله موج

میشود که خواندن این سخن از حضارت علای (ع) ،واکانش منفای
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درحالیکه آقامیرزایی معادل کژدم را برای آن برگییاده اسات .ازلحااظ ایاد ولوژی

حاذف

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

مخاط

را در پی نداشته باشد ،مییت دیگر این راهکار این است که با مستقیماً نسبت نادادن

واژه عقرب به زنان ،کرامت زنان نادیده گرفته نشده است و درنتیجاه ترجماهای خوشاایندتر
است.
 -3 -2 -4تضعیف

ِ
يها َأنَّ ُه ََل بُ َّد مِنْ َهت( .حکمت )238
ال َْم ْآ َأ ُة َشرُ کُلُّ َهاَ ،و شَ ُّآ َما ف َ
 محمد دشتی :زن و زندگی همهاش زحمت و دردسر است و زحمت باارتر ایانکاهچارهای جی بودن با او نیست.
 ناهید آقامیرزایی :همهچیی زن بد است و بادترین چیای کاه در اوسات آن اسات کاهچارهای نیست از او.
کلمهای منفی است و با نسبت دادنش به زنان ،گویی تمام ابعاد وجودی زن زیر سؤال بارده
میشود ،اما دشتی با تکیه بر شر و تفسیر این حکمت ،معادل «پر زحمات» را بارای ایان
واژه انتخاب کرده است که شکل ضعیف شدهای بارای صافت باد باهحسااب مایآیاد و
بهاندازه کلمه «بد» بار منفی ندارد .از طرفی دشاتی اسام را باه فعال تبادیل کارده اسات و
بهجای «از او» عبارت «بودن با او» را بکار برده است که ایان نیای راهکااری اسات کاه در
راستای کمرنگ کردن ارر منفی این عبارت در مخاط

عمل مایکناد .ازنظار ایاد ولوژی

استفاده دشتی از این راهبردها در ترجماهاش ،از افارا ظااهری موجاود در ایان حکمات
کاسته و آن را به محدوده تعادل نیدی تر میسازد ،درنتیجه به درک صحی و عادم ایجااد
دیدگاه منفی در مخاط

میانجامد.
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در این نمونه برای کلمه «شَرٌّ» آقامیرزایی معادل «باد» را انتخااب کارده اسات کاه ئاتااً

 -4 -2 -4جایگزینی

 محمد دشتی :غیرت زن ،کفر آور و غیرت مرد نشانه ایمان اوست.332
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َِ
ِ
يمتنُ (حکمت )124
الآ ُج ِل إ َ
َيْ َآ ُة ال َْم ْآأة كَْرَُ ،و ََيْ َآ ُة َّ
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 ناهید آقامیرزایی :غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان.در این قسمت همانگونه که مشاهده میشاود ،دشاتی بارای واژههاای «کفار» و «ایماان»
معادلهای «کفر آور» و «نشانه ایمان» را انتخاب کارده اسات؛ کاه ایان جاایگیینی ازلحااظ
اید ولوژی

میتواند نمایانگر این مطل

باشد که غیرت برای زنان و مردان مطلقاً مساوی باا

کفر و ایمان نیست ،بلکه برای زنان زمینهساز کفر و برای مردان تنها یکی از نشانههای ایماان
است.

 -5یافتههای پژوهش
هدف از انجام این پژوهش بررسی ایاد ولوژیهاای نهفتاه در دو ترجماه از حکماتهاای
ترجمههایی که از متون ترجمه نهجالبالغه استخراجشادهاناد ،ایاد ولوژی مترجماان جایگااه
ویژهای را در ترجمهها به خود اختصاص داده است که اعمال آنها هم دربردارنده بار منفای
و هم مثبت میباشند .درحالیکه انتظار میرود ترجمه مترجم مرد از حکمتهای مرباو باه
زنان ،به جهت تفاوت جنسیتی ،همواره نشاندهنده اید ولوژی با باار منفای باشاد ،در روناد
تحلیل دادهها دیده شد که درحالیکه دخل و تصرف در ترجمهها از سامت هار دو متارجم
مرد و زن صورت گرفته است؛ بااینحال در بسیاری از موارد برخالف انتظاار ،متارجم مارد
نسبت به مترجم زن منعطفتر با جمالت و واژگان جنسیتی برخورد کرده ،به تلطیاف آناان
پرداخته و نگرش مثبتی نسبت به جمالت داشته است.
در این پژوهش  19مورد از خطبهها ،حکمتها و نامههای نهجالبالغه بررسی شد کاه بار
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مربو به زنان در نهجالبالغه و تأریر جنسیت در آنان است .یافتهها حاکی از آن است کاه در

مبنای دیدگاه گفتماان انتقاادی فرحایاد ( )2007و نظریاه زوبرگاا ( )2004در شاش شااخه:
انتخاب واژگانی ،مثبت -منفی ،افیایشی ،حذف ،تضعیف و جایگیینی تفکی شدهاند.
مختص به خود ،انتخابهای متفاوتی را در ترجمه انجام مایدهناد و در بسایاری از ماوارد،
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بررسی این نمونهها نشان میدهد که مترجمان بر اساا

نگارش و دیادگاههاای فکاری
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اید ولوژی خود را در ترجمه اعمال میکنند .اگرچه امکان دخل و تصرف در متاون ماذهبی
در مقایسه با متون غیرمذهبی از محدودیتهای بیشتری برخوردار است ،اما این امار باه ایان
معنا نیست که اید ولوژی مترجم هایچ تاأریری بار ترجماه متاون ماذهبی نخواهاد داشات.
همانگونه که دیده شد ترجمه نهجالبالغه نیی از این موضوع مستثنا نبوده است و مترجمان باا
تغییرات آگاهانه یا غیرآگاهانه خود ،جمالت را به شکل متفاوتی ترجمه کردهاناد و تغییارات
مثبت و منفی را در روند انتقال معانی به وجود آوردهاند.
بدیهی است که مترجمان از راهکارهای ایاد ولوژی

در ترجماههاای خاود باه نسابت

مساوی استفاده نمیکنند و برای هر متن باا توجاه باه ویژگایهاا و شارایط آن راهکارهاای
متفاوتی را برای ترجمه به کار میگیرند .همانگونه که در مقایسه دادههاای پاژوهش حاضار
دیده شد ،در ترجمه جماالت نهاجالبالغاه از شاماری از راهکارهاا باهکارات و از بعضای
از  19داده این پژوهش ،راهکارهای گیینش واژگانی  7مورد ،افایایش  6ماورد ،مثبات و
منفی  3مورد ،حذف ،تضعیف و جایگیینی هرکدام  1مورد از نمونهها را به خاود اختصااص
دادهاند و از مابقی راهکارهای فرحیاد نیی هیچ نمونهای در پژوهش یافت نشد .بادین ترتیا
در پژوهش حاضر راهکارهای گیینش واژگاانی و پاسازآن افایایش ،از بایشتارین بساامد
برخوردار بودهاند.
نهجالبالغه ارری جاودانه و دریای بیکرانی از دانش و حکمت است و درک ساخنان آن،
تنها با مطالعه معنای ظاهری آن ممکن نیست و به تأملی عمی نیازمناد اسات .ازآنجااییکاه
مترجم نقش بسیار زیادی در انتقال معناا دارد ،در مقایساه ایان دادههاا مشااهده شاد کاه در
ترجمه برخی از این جمالت ،مترجم با انتخابهای خود به درک بهتر مخاط

کما

کارده
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راهکارها هرگی استفادهنشده است.

و از برخی ابهامات پرده برداشته است.
رفع ابهامات و یا تلطیف کردن جمالت داشته است و با اعمال ایاد ولوژی خاود و تکیاهبار
تفاسیر نهجالبالغه ،رنگ دیگری به ترجمه خود داده است که در بسیاری از ماوارد منجار باه
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همانگونه که مالحظه شد ،محمد دشتی نسبت به ناهید آقاامیرزایی ساعی بایشتاری در
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درک بهتر مخاط

از سخنان میشود و مخاط

را به مطالعه نهجالبالغه ترغی

میکند ،ایان

در حالی است که بنا به جنسیت دشتی انتظار میرفت در ترجمه ساخنان مرباو باه حاوزه
زنان ،مترجم مرد با لحنی تندتر عمل کند و هیچ تالشی در جهت رفع ابهام از ساخنان بکاار
نگیرد.
برخالف دشتی ،مترجم زن ،آقامیرزایی ،در اکثر موارد به ترجمه تحتاللفظی اکتفا نماوده
است و ازآنجاییکه احتمال برداشتهای غلط و زنستییانه از مطالعاه ترجماه تحاتاللفظای
نهجالبالغه وجود دارد ،ممکن است مخاط

را نسبت به این ارر فاخر بدبین کند.

جدول  -1بررسی بسامد راهکارها بر حسب درصد
گزینش واژگانی

%37

م بت/منفی

%16

افزایش

%32

حذف

%5

تضعیف

%5

جایگزینی

%5

مجموع

%100

جاادول فااو نمایااانگر آن اساات کااه در اعمااال تفاااوتهااای ایااد ولوژی

در ترجمااه

حکمتهای حوزه زنان در نهجالبالغه« ،راهبردهای گیینش واژگاانی» باا « ،%37افایایش» باا
« ،%32مثبت/منفی» با  %16و پسازآن «حذف»« ،ضعیف» و «جایگیینی» هرکدام به میایان %5
بهکارگرفتهشده است و مابقی راهکارهاای پیشانهادی فرحایاد در تحلیال دادههاا باه چشام
نخورده است.
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راهکارهای فرخزاد و زوبرگا

بسامد برحسب درصد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

 -6نتیجهگیری
آنچه مالحظه شد تنها بررسی نمونههایی از ترجمههای نهجالبالغه بود که باا هادف بررسای
تأریر اید ولوژی و جنسایت در آناان در چاارچوب مادل تحلیال گفتماان انتقاادی فرحایاد
( )2007و دخل و تصرف اید ولوژی

زوبرگا ( )2004انجام شد.

 .1طی این پژوهش در وهله اول این پرسش مطر شد کاه آیاا جنسایت و ایاد ولوژی
مترجم میتواند تفاوتی در ترجمه متن اصلی ایجاد کنند یا خیر؟
با بررسیهای انجامشده ،بر این امار واقاف گشاتیم کاه درکال ایاد ولوژی مترجماان و
نگرش جامعه بهصورت آگاهانه و یا غیرآگاهانه بر ترجمه تأریر بسایاری دارد .بناابر اهمیات
واالی متون مذهبی ،حساسیت اعمال اید ولوژی مترجمان در این متون همچون نهاجالبالغاه
نسبت به متون غیرمذهبی بیشتر است؛ زیرا ترجمه اید ولوژی

مفاهیم و یا دخال و تصارف

میشود و حتی ممکن است دین و پیکره آن دچار آسی
گاهی مترجم دخل و تصرفهایی را بر اسا
اعمال میکند که درک صحیحی به مخاط

جدی شاود؛ اماا از ساوی دیگار،

دیدگاه خود و تفاسیر نهجالبالغاه در ترجماه
میبخشد و نگرش مثبتی را در مخاطا

نسابت

به کالم امیرالمؤمنین (ع) ایجاد میکند.
همچنین با بررسیهای انجامشده میتوان به این نتیجه رسید که جنسایت متارجم نقاش
اررگذاری را در انتقال مفاهیم ایفا نمیکند ،بارای مثاال انتظاار مایرفات کاه متارجم زن در
ترجمه سخنان امام علی (ع) پیرامون زنان که بعضاً بنا به اقتضای زماان باا لحان ساختگیرانه
ای بیانشدهاند ،ترجمه لطیفتری را با توجه به یکسان بودن جنسیت ارا اه دهاد کاه بارای
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نابجا در آنان گاهی منجر به برداشتهای زنساتییانه و غلاط از ساخنان حضارت علای (ع)

جامعه زنان مطلوب و قابلپذیرش باشد اما با مقایسه ترجمه دو مترجم ،مشخص گردید کاه
در بسیاری از موارد محمد دشتی برخالف ناهید آقامیرزایی ،لحن لطیافتاری را در ترجماه
میکند.
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خود برگییده است و این فرضیه را نفی میکند که جنسیت مترجم بر نحوه ترجماه اررگاذار
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 .2در وهله دوم به بررسی این پرسش که مترجمان از چه راهبردهایی در جهات اعماال
اید ولوژی خود استفاده میکنند ،پرداخته شد .طب بررسیهای صورت گرفتاه ،مترجماان از
راهبردهااای گاایینش واژگااانی و مثباات -منفاای فرحاایاد و همچنااین راهبردهااای حااذف،
جایگیینی ،افیایشی و تضعیف زوبرگا در ترجمه خود استفاده کردهاند و نتاایج حااکی از آن
است که در این میان ،راهبردهای گیینش واژگانی و افیایشی از بسامد بایشتاری در جهات
اعمال اید ولوژی مترجمان برخوردار بودهاند.

 -7پینوشتها

 -8منابع
 -1ابن ابی الحدید معتیلی ،عیالدین عبدالحمید بن هبه اهلل ،شر نهاج البالغاه ،بیاروت ،دار مکتباه
الحياة.) 655( ،
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Critical discourse analysis
Agency
Nominalization
Passivization/activisation
Positive/negative
Tense
Subordination/coordination
Modality
Manipulation
Deletion
Substitution
Attenuation
Addition
Lexical choices
Grammatical choices

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

 -2احمدی ،محمدهادی« ،بررسی تاریر جنسیت مترجم بر ترجمه از منظار تحلیال انتقاادی گفتماان
(مطالعه موردی ترجمههای فارسی رمان غرور و تعص )»( ،پایانناماه کارشناسای ارشاد) ،بیرجناد،
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دانشگاه بیرجند1391( ،ش).
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 -3اریس ،آزاده و هاشمی ،محمدرضا« ،تأریر دیدگاه اید ولوژی

جنسیت مترجمان در ترجمه قارآن

مجید» ،مطالعات ترجمه ،سال  ،15شماره 1396( ،23-39 ،59ش).
 -4باستانی ،سوسن ،دستوری ،مژگان« ،بررسی تأریر جنسایت در گفتماان» ،پاژوهش زناان ،دوره ،5
شماره 1386( ،5-3 ،30ش).

 -5رقفی ،علی« ،زن در نهجالبالغه و چالش های پیش رو» ،تهران ،مؤسسه تنظایم و نشار آراار اماام
خمینی (پرتال امام خمینی)1399( ،ش).
 -6حسینی شهرساتانی ،ساید هبةالردهن ،المعجرزة الخالردة ،کااظمین ،مکتباهالجاوادینالعاماه،
(1951م).
 -7خمینی ،رو اهلل ،وصیتنامه الهی -سیاسی .تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آراار اماام خمینای (ره)،
(1393ش).
 -9قرباننیا ،ناصر ،حافظی ،معصومه« ،نقد و بررسی دیادگاههای مرباو باه خطباه هشاتادم نهاج-
البالغه» ،مطالعات راهبردی زنان ،سال پانیدهم ،شماره 1392( ، 7-40 ،60ش).
 -10مکارم شیرازی ،ناصر ،پیام امیرالمؤمنین (ع) ،قم :انتشارات مدرسه االمام علی بان ابیطالا

(ع)،

(1390ش).

 -11منافی اناری ،ساالر و قدرتی ،ملیحاه« ،نقاش جنسایت متارجم در صاحت ترجماه» ،پاژوهش
زبانهای خارجی ،شماره 1388( ،143–155 ،54ش).
 -12ناظمیان ،رضا و حاج ماؤمن ،حساام« ،سااخت و بافات در ترجماه متاون دینای بررسای

مقایسهای دو ترجمه از نهجالبالغه (شهیدی و دشتی)» .ادب عربی (دانشاکده ادبیاات و علاوم
انسانی ،دانشگاه تهران) ،شماره 1392( ،254–237 ,)1(5ش).
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 -8شبلی ،احمد ،تاریخ آموزش در اسالم .تهران :نگاه معاصر1370( ،ش).
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