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چکيده
انتقال آرايههای بيانی و تصويرپردازیهای ادبی متن مبدأ يکی از چالشهای ترجمه است که در ترجمة متون
ادبی بهويژه متون مقدسی که در زمرة شاهکارهای ادبی قرار گرفته ،به وضوح نمود میيابد .صنعتپردازیهای
ادبی از شاخصههای سبکساز متن ادبی بهشمار میروند که میبايست مانند پيام و فحوای متن در زبان مقصد
انعکاس يابند و زمينة برقراری تعادل بيانی يا بهعبارتديگر تعادل زيباشناختی را بين متن مبدأ و مقصد فراهم
آورند .با وجود آنکه تغيير يا ناديده گرفتن الگوهای بيانی ،گوشهای از پيام صاحب اثر و ماهيت تأثير ادبی متن را
تحت تأثير قرار میدهد ،ولی تفاوت نقش گفتمانی و ارزش ارتباطی متن مبدأ و مقصد ،مترجم را ناگزير ،برای
برقراری تعادل زيباشناختی به تغيير و تعديل رهنمون میسازد .البته همه تغييراتی که در ضمن ترجمه صورت
میپذيرد ،پذيرفتنی و در راستای تعادل زيباشناختی نيست بلکه گاهی مترجم با بهکارگيری برخی از
استراتژیهای تغيير ،درجة تفسيرپذيری متن مقصد را تغيير داده و از حالت تعادل خارج میسازد .بر اين اساس
در پژوهش حاضر ،ترجمة سيد جعفر شهيدی بهدليل توجه ويژة مترجم به انتقال سبک ادبی نهجالبالغه برگزيده
شده و با تکيه بر روش توصيفی تحليلی ،گوشهای از تغييراتی که در برگردان دو آراية سبکساز تشبيه و استعاره،
به عدول از تعادل زيباشناختی انجاميده ،به تصوير کشيده شده است .مهمترين يافتة اين پژوهش بيانگر آن است
که شهيدی در برگردان آراية تشبيه و استعاره ،در مواردی از تغييراتی چون حذف ،افزايش و نيز تبديل و
جايگزينی مؤلفههای تصويری بهره برده که مغاير با اصل تعادل زيباشناختی است و تصويرپردازیهای ادبی متن
مبدأ را بهدرستی منتقل نکرده است.
کليدواژهها :نهجالبالغه ،خطبهها ،ترجمة شهيدی ،آراية استعاره و تشبيه ،تعادل زيباشناختی.

 .1استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان
* :نويسنده مسئول

Email: s.kazemi@fgn.ui.ac.ir
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 .1مقدمه
ترجمة متون دينی به دليل ماهيت و کارکرد دينی ،ادبی و فرهنگی آن همواره با دشواریهايی همراه است
که در مبانی نظری نقد و ارزيابی کيفيت آن نيز تأثير بسزايی خواهد داشت ،بهويژه اگر متون دينی در
جايگاه ادبی وااليی قرار گيرد که در اين صورت گزينش نوع ترجمه از ميان ترجمه لفظگرا 1و معنیگرا 2ـ
که يکی ساخت زبانی و ديگری پيام را محور ترجمه قرار میدهد ـ همواره مترجم و بهدنبال وی ،منتقد
ترجمه را با چالشهايی مواجه میسازد ،چرا که لفظ و معنا در اين متون از ارزش وااليی برخوردار است و
نمیتوان بهراحتی يکی را فدای ديگری نمود.
نهجالبالغه از جمله متون گرانبهای دينی و دانشنامه معرفتی است که ابنابیالحديد آن را کالمی
فروتر از سخن خالق و فراتر از کالم مخلوق دانسته است (ابنابیالحديد1691 ،م ،ج  )6 :1و اين خود بر
اهميت واژه و پيام در اين متن صحه میگذارد .در حقيقت نهجالبالغه «شيوهنامة بالغت» است (شهدادی،
 )31 :1131و بايد در ترجمه آن به ادبيت متن در کنار پيام واالی آن ،توجه شود .اگرچه مترجم نمیتواند
اوج عظمت متن مبدأ را متجلی سازد ،ولی بايد تا حد امکان جنبههای ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی
متن را منعکس سازد تا به تعادل سبکی و زيباشناختی بين دو متن مبدأ و مقصد دست يازد.
 .1-1بيان مسئله

تعادل زيباشناختی «شباهت ميان اصل و ترجمه از حيث درجه تفسيرپذيری متن» است (خزاعیفريد،
 .)11 :1161در اين تعادل حفظ درجة صراحت يا درجة تفسيرپذيری متن در زبان مقصد است که در درجة
اول اهميت قرار دارد .تعادل زيباشناختی در واقع نوعی تعادل در واکنش خوانندة متن اصلی و خوانندة
ترجمه است بهگونهایکه مترجم فرصتی به خواننده بدهد ،همچون فرصتی که نويسنده به خوانندة متن
اصلی داده است تا در خواندن و تفسير متن اصلی مشارکت کند .دستيابی به چنين تعادلی مستلزم آن
است که موارد عدم قطعيت معنی در هر دو متن کم و بيش يکسان باشد (همان.)11 :
آرايههای بيانی ازجمله تشبيه و استعاره از عناصر تفسيرپذير متن و ابزارهايی برای آراستن معنا بهشمار
میرود ،به همين دليل در فرايند ترجمه ،کوچکترين تغيير در آن به تغيير در ماهيت تأثير ادبی متن و
زيبايیهای بيانی آن میانجامد .اين امر در ترجمة متون مقدس ازجمله نهجالبالغه اهميت بسزايی دارد.
در نهجالبالغه بهويژه خطبههای آن ،بهرهگيری از شگردهای بيانی بهويژه تشبيه و استعاره که دو
عنصر برجستهساز ادبی بهشمار میرود ،نقش بسزايی در اقناع مخاطب دارد ،بر اين اساس با توجه به
ميزان غيرمستقيم بودن روش ارائه پيام در اين دو آرايه ،هرگونه تغييری در آن موجب میشود بخشی از
پيام اديب از بين رفته و به زبان مقصد منتقل نشود.
تاکنون مترجمانِ بسياری به ترجمه نهجالبالغه همت گماشتهاند که ازجمله ايشان میتوان به سيد
جعفر شهيدی مترجم توانمند و اديب اشاره نمود .ايشان در ترجمه نهجالبالغه سعی نموده ترجمهای ادبی
1. Verbal translation
2. Semantic translation
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با رعايت زيبايیهای لفظی و معنوی متن اصلی به خواننده تقديم نمايد و گوشهای از فصاحت و بالغت
سخنان گهربار اميرمؤمنان را در ترجمة خود متجلی سازد .شهيدی در بيان روش ترجمه خود چنين اظهار
داشته که ديگر مترجمان نهجالبالغه زيورهای لفظیِ سخن مولی علی(ع) را رعايت نکردهاند ،ولی وی
کوشيده تا حد ممکن صناعتهای لفظی را در کنار حفظ معنا رعايت کند (ن.ک :نهجالبالغه« ،يط»،
«کا»).
با توجه به ادعای شهيدی در حفظ صورت و معنا و شناخته شدن ترجمه ايشان بهعنوان متنی مبدأگرا
که ابزاری مناسب برای دستيابی به تعادل زيباشناختی است و شکاف معنايی متن مبدأ را بهخوبی نشان
میدهد ،در پژوهش حاضر سعی بر آن است با بررسی ترجمه جلوههای تصويری برگرفته از دو آرايه تشبيه
و استعاره در خطبههای نهجالبالغه ،الگوهايی از تغيير مؤلفههای تصويری که به عدول از تعادل
زيباشناختی ميان دو متن مبدأ و مقصد انجاميده است ،مورد مداقه و بررسی قرار گيرد ،بهعبارتديگر
پژوهش حاضر بهدنبال پاسخگويی به سؤالهای زير است:
ـ شهيدی در ترجمة تصاوير ادبی برگرفته از تشبيه و استعاره تا چه اندازه موفق بوده است و چگونه
توانسته ادبيت متن مبدأ را منتقل سازد؟
ـ آيا استراتژیهای تغيير در ترجمه شهيدی ،در راستای تعادل زيباشناختی بين متن مبدأ و مقصد است؟ و
آيا توانسته بازتاب جلوههای سحرانگيز بيان امام (ع) باشد؟
 .2-1پيشينه پژوهش

تاکنون پژوهشهايی در زمينه ترجمة آرايههای بيانی نهجالبالغه به رشتة تحرير درآمده است که غالباً
رويکرد توصيفی داشته و ميزان مطابقت ترجمه با الگوهای بيانی زبان مقصد را مورد توجه قرار نداده
است ،ازجمله :رويا اسدی ( )1161در رسالهای با عنوان« :نقد بالغی ترجمه نهجالبالغه (دکتر سيد جعفر
شهيدی) با تأکيد بر صور خيال در  111خطبه اول» به توصيف ميزان کاربرد صور خيال در ترجمه و ارائه
آماری از درصد آرايههای ادبی مورد استفاده مترجم پرداخته است.
ميرحسينی و زارعی کفايت ( )1162در مقالهای با عنوان «بررسی ترجمههای صور خيال در دو خطبة
«الجهاد» و «المالحم» نهجالبالغه (با تکيه بر ترجمههای دشتی ،شهيدی ،قرشی و فيضاالسالم)» به
مقايسه و نقد ترجمة مترجمان بر پاية ترجمة معنايی و ارتباطی همت گماشته و در نهايت چهار مترجم را
در بيان ظرافتهای ادبی متن اصلی موفق دانستهاند.
باوانپوری ،لرستانی و اسدی ( )1161در مقالة «زيبايیشناسی صور خيال و آرايههای ادبی در ترجمة
نهجالبالغه» (مطالعه موردی ترجمه سيد جعفر شهيدی) ،به بررسی ترجمة صور خيال و بيان هنرمندی و
توانمندی سيد جعفر شهيدی در بهرهگيری از آرايههای ادبی چون تشبيه ،استعاره ،کنايه و نيز سجع،
مراعاتالنظير ،تضاد و غيره پرداخته ،برای هر يک نمونههايی بيان کردهاند .در اين پژوهش نگارندگان
فقط بهدنبال بيان ميزان کاربرد آرايههای لفظی و معنوی بهعنوان عناصر تصويرساز و عوامل
زيبايیآفرينی در ترجمة شهيدی بودهاند.
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در همة اين پژوهشها ،نگارندگان با رويکردی توصيفی به بررسی ترجمة عناصر زيباشناختی
نهجالبالغه اکتفا کردهاند و ميزان پايبندی و رعايت تعادل زيباشناختی ترجمه در مقايسه با متن اصلی
مورد غفلت قرار گرفته است .بر اين اساس پژوهش حاضر با بررسی ترجمة شهيدی  -به دليل توجه ويژه
مترجم به انتقال سبک ادبی نهجالبالغه  -به دنبال بررسی الگوهايی از تغيير دو آرايه تشبيه و استعاره
است که به عدول از تعادل زيباشناختی بين متن مبدأ و مقصد انجاميده و پارهای از زيبايیها و
برجستگیهای زبانی متن مبدأ و بهعبارتديگر روح حاکم بر آن را منتقل نساخته است.
 .3-1ضرورت و اهميت پژوهش

نهجالبالغه يکی از متون ارزشمند دينی است که روح هنری در آن موج میزند ،تصويرپردازی بديع به
همراه نوآوری در آفرينش معانی از جلوههای منحصربهفرد نهجالبالغه بهشمار میرود .در اين متن مقدس،
لفظ و نحوة چينش و گزينش آن در کنار هم بيشترين تأثير را بر باال بردن نقش ارتباطی و گفتمانی
کالم و تأثيرگذاری بر مخاطب داشته است.
نقد و بررسی ترجمههای مختلف اين متن ارزشمند اسالمی گامی در راه شکلگيری و شکوفايی حوزة
مطالعات ترجمة متون اسالمی خواهد بود ،ضمن آنکه به فهم صحيح و عميق نهجالبالغه کمک خواهد
کرد .در اين راستا بررسی برجستگیهای زبانی و ادبی نهجالبالغه و تغييراتی که در فرايند ترجمه مانع از
بروز و انتقال آن در زبان مقصد میشود ،ضروری مینمايد.
 .2بحث
 .1-2تعادل زيباشناختی در ترجمۀ آرايههای بيانی

آرايههای بيانی که با عنوان صور خيال نيز شناخته میشود ،از مهمترين ابزار تصويرسازی است که به
گوينده کمک میکند يک معنا را به گونههای متعدد بيان نمايد .تصوير در آرايههای بيانی ،وسيله و ابزار
خيال (عصفور 1662 ،م )11 :و عنصری آفرينشگر در يک اثر ادبی بهشمار میرود .تصوير به مجموعه
امکانات بيان هنری گفته میشود که در شکلگيری اثر ادبی مطرح است و زمينة اصلی آن را انواع تشبيه،
استعاره ،اسناد مجازی و رمز و گونههای مختلف ارائه تصاوير ذهنی میسازد (شفيعیکدکنی.)11 :1131 ،
صور خيال ،بيانگر شيوه تصرف ذهن در نشان دادن واقعيات محسوس و مفاهيم انتزاعی است و میتوان
آن را از مهمترين عوامل اثرگذار بر مخاطب و بهترين ابزار القای انديشه دانست.
در يک اثر فاخر ادبی ،صور خيال در ترسيم تصويری سحرانگيز و اثرگذار به زيباترين شکل
نقشآفرينی میکند .اين امر ،دشواریهايی را در مسير ترجمة شاهکارهای ادبی و بازآفرينی زيبايیهای
هنری و مؤلفههای تصويری آن قرار میدهد .بديهی است در چنين آثاری ،وحدت و انسجام لفظ و معنا
هر دو در کنار هم اهميت دارد و میبايست شگردهای ادبی متون ادبی بهگونهای در ترجمه نمود يابد که
تصوير منسجم با متن اصلی را در ذهن خواننده زبان مقصد تداعی کند .ارنست سيمونس ،زبانشناس
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معروف نيز بر اين باور است که ترجمة خوب ،ترجمهای است که عالوه بر پيام متن اصلی ،شکل بيان را تا
حد امکان حفظ کند (صفارزاده.)11 :1116 ،
البته بازآفرينی شاهکارهای ادبی از رهگذر ترجمه به امری ناممکن شباهت دارد و بسی دشوار است که
مترجم قالبی زيبا و درخور روح حاکم بر متن اصلی بازآفريند و در کنار وفاداری به پيام متن به زيبايی آن
نيز وفادار باشد ،ولی در هر صورت بايد در ترجمة آرايههای بيانی در کنار حفظ معنای ارجاعی ،قابليتهای
تفسيری و تأثير ادبی آن نيز حفظ شود ،چرا که در صورت تغيير نوع صنعت ادبی در فرايند ترجمه ،تعادل
ترجمهای نيز به هم میخورد (لطفیپور ساعدی.)113 :1133 ،
مفهوم تعادل از مباحث بحثانگيز در مطالعات ترجمه بهشمار میرود که در باب ماهيت و کاربرد آن
اختالفنظر وجود دارد (خزاعیفريد .)1 :1161 ،اغلب نظريههای ترجمه بر مفهومی از تعادل مبتنی است
(گنتزلر ،)131 :1131 ،تعادل به معنی تناظر يک به يک نيست بلکه مفهومی نسبی است.
کلر 1تعادلی را که به ويژگیهای سبکی خاص متن مبدأ و عناصر زيبايیشناسی آن مربوط میشود
يکی از انواع پنجگانه تعادل برشمرده و تعادل صوری يا بيانی ناميده است (ماندی.)62 :1161 ،
خزاعیفريد نيز در مقالهای با عنوان «تعادل زيباشناختی در ترجمة متون ادبی» ضمن قائل شدن به انواع
تعادل و لزوم درجهبندی انواع آن با توجه به نوع متن و هدف ترجمه ،براساس نظريه «زيباشناسی
دريافت» ولفگانگ آيزر ،2مفهوم «تعادل زيباشناختی» را مطرح نموده که در سطح آرايههای بيانی متن
ادبی ظهور میيابد (خزاعیفريد.)1 :1161 ،
تعادل بيانی کلر را میتوان تا حدی با تعادل زيباشناختی برابر دانست .تعادل زيباشناختی ،نوعی تعادل
است که دو متن مبدأ و مقصد از درجة تفسيرپذيری يا صراحت معنايی نسبتاً يکسانی برخوردارند .اين
مستلزم آن است که موارد عدم قطعيت معنی در هر دو متن کم و بيش يکسان باشد و مترجم فرصتی به
خواننده بدهد ،همچون فرصتی که نويسنده به خوانندة متن اصلی داده است تا در خواندن و تفسير متن
اصلی مشارکت کند .تعادل زيباشناختی در واقع نوعی تعادل در واکنش خوانندة متن اصلی و خوانندة
ترجمه است .غالباً در ترجمههای لفظگرا است که اگر معنی در متن مبدأ بهصورت ضمنی بيان شود،
مترجم در تفسير متن مشارکت نمیکند ،به همين دليل است که در ترجمة کتب مقدس و برخی انواع
ادبی بهويژه شعر از اين شيوه ترجمه استفاده میشود (همان.)11 ،3 ،1 :
 .2-2تغيير در ترجمه ،راهبردی بهمنظور تعادل زيباشناختی

بديهی است که برای دستيابی به تعادل ،فرايند ترجمه بايد با تعديل و تغيير همراه باشد (صلحجو:1133 ،
 .)31با توجه به تفاوت نظام ساختاری زبانهای مختلف ،تغيير الگوی ساختاری زبان مبدأ در ترجمه به
زبان مقصد ،با هدف انتقال پيام و با توجه به نقش ارتباطی کالم امری بديهی است .تغيير بخشی از
ماهيت ترجمه است که در هر دو نوع ترجمة لفظگرا و معناگرا ظهور میيابد ،با اين تفاوت که در ترجمة
1. Koller
2. Wolfgang Iser
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لفظگرا ميزان تغيير نسبت به ترجمة معناگرا بسيار محدود است .البته در ترجمه لفظگرا نمیتوان هر تغيير
و تبديلی در اليههای مختلف ساخت زبان مبدأ را پذيرفت ،چرا که برخی از تغييرات به ويژگیهای زبان
مبدأ بهويژه خصوصيات زيبايیشناختی آن آسيب میرساند ،آنهم زمانی که صورت کالم جزئی
ناگسستنی از پيام باشد.
آرايههای بيانی بهعنوان مؤلفههای تصويری هنری نقش بسزايی در ادبيت متن دارد و تغيير آن از
رهگذر ترجمه به تغيير تصويرپردازیها انجاميده و تصاويری متفاوت از متن اصلی در اختيار مخاطب زبان
مقصد قرار میدهد .اين امر به ناديده انگاشتن بخشی و چه بسا قسمت عمدهای از پيام متن اصلی
میانجامد ،ضمن آنکه در ماهيت تأثير ادبی آن و ابعاد خالقيت پيام ادبی اثرگذار است.
ولی آيا هميشه میتوان صور بيانی را که ابزاری برای شرح و بيان و لباسی برای آراستن معنا است
(فتوحی ،)36 :1161 ،بدون تغيير در زبان مقصد منعکس کرد؟ شايد بتوان با توجه به تقسيمبندی
نظريهپردازان ترجمه همچون نيومارک ( ،)119 :1139برای ترجمه صور بيانی روشهای کاربردی زير را
در نظر گرفت:
 .1ترجمة تحتاللفظی :که در دو صورت میتوان بدان متوسل شد:
الف) مطابقت مفهومی و شکلی :اين مطابقت ناشی از همپوشی فرهنگی دو زبان در تصوير بازتاب شده از
آرايه است؛
ب) عدم مطابقت مفهومی و شکلی :که بهدليل نداشتن برابری مناسب و يا ضرورت انتقال تصويری جديد
بهمنظور غنیسازی زبان مقصد از ترجمه تحتاللفظی استفاده میشود؛
 .2جايگزينی با آرايهای مشابه؛
 .1تبديل و جايگزينی با آرايهای نامشابه؛
 .1ترجمه معنايی و تفسيری؛
 .1حذف؛
ترجمة آرايهای که مختص فرهنگ خاصی است و يا آرايهای که میتوان تصوير همايند آن را در زبان
مقصد يافت ،هر يک روش خاصی را میطلبد .بدين ترتيب گاه مترجم ناگزير از تغيير است تا بتواند
متناسب با فرهنگ و ايدئولوژی مخاطب به بومیسازی و غرابتزدايی تصاوير بپردازد و گاه بهمنظور
غنیسازی فرهنگ زبان مقصد ،انتقال تصاوير بدون هيچ تغييری ضروری مینمايد .بديهی است گزينش
روش مناسب به نگرش و روش مترجم ،نوع متن و مخاطب آن بستگی دارد.
ناگفته نماند بخشی از نقش عاطفی زبان ادبی که به تأثيرگذاری و برانگيختن احساسات مخاطب
میانجامد در گرو تصويرپردازیهای بديع است که حضور آن در خطابه ضروری مینمايد و بر اين اساس
حذف آرايه ادبی جايز نيست .بنابراين مترجم میبايست حداقل با خالق اثر به رقابت برخيزد و توازن
ظريفی بين تأثير و جذابيت برقرار سازد؛ و اگر نتواند خيال را بازسازی کند بايد با بهرهگيری از شيوههای
برجستهسازی زبان به بدلسازی روی آورد.
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 .3-2تغييرهای مغاير با تعادل زيباشناختی در ترجمۀ شهيدی

بررسی خطبههای نهجالبالغه نشان میدهد که ترجمة شهيدی با وجود پايبندی مترجم به متن مبدأ گاهی
در انعکاس جنبههای ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی متن با دستمايه قرار دادن عنصر تغيير بهگونهای
متفاوت از متن مبدأ عمل نموده که در برخی موارد بهدليل تفاوت ساختار بالغی زبان مبدأ و مقصد الزمه
دستيابی به تعادل سبکی و تعادل زيبايیشناختی و در مواردی مانع آن است .تغييراتی را که در برگردان
تصويرهای نهجالبالغه به عدول از تعادل زيباشناختی انجاميده ،میتوان در موارد زير بررسی نمود:
 .1-3-2حذف مؤلفههای تصويری

حذف آرايههای ادبی ،گوشهای از ادبيت متن ،معنا و تأثير ادبی آن را نهفته ساخته و به از ميان رفتن
تعادل زيباشناختی میانجامد ،با وجود اين گاهی مترجم با در نظر گرفتن ارزش ارتباطی کالم و بهدليل
تفاوت دنيای گفتمانی متن مبدأ و مقصد ،ناگزير از حذف است .شهيدی در برخی عبارات ،شگردهای بيانی
نهجالبالغه را که بهدنبال عينیسازی مفاهيم انتزاعی از طريق تصويرسازی ذهنی و با هدف تأثير بر
مخاطب بوده است ،مورد غفلت قرار داده و آن را در ترجمه منعکس نساخته است ،انتقال برخی از اين
تصاوير ،الزمه برقراری تعادل زيباشناختی در يک متن ادبی است و بايد مورد توجه واقع شود ،بهعنوان
ت ِ
آخ َرَها بِ َكأ ِ
ْس أ ََّولِ َها» (خطبه« :)1/رشتة اين کار را از
َس َق ْي ُ
نمونه در عبارت« :ألَلْ َق ْي ُ
ت َح ْب لَ َها َعلَى غَا ِربِ َها َول َ
دست میگذاشتم» (شهيدی ،)11 :1131 ،کنايه و استعاره درهم تنيده و مترجم را با چنداليگی معنايی
مواجه ساخته که ناگزير میبايست يکی را برگزيند.
در اين عبارت« ،خالفت» يا «امت» به شتر تشبيه شده (ابنميثم بحرانی )112 :1 ،1131 ،و بهجای
مشبهبه يکی از ويژگیهای آن يعنی «غارب :بين گردن و پشت شتر» ذکر شده است .چنين جملهای را
«در اصل برای ناقه بهکار میبرند ،آنگاه که مهارش را بر گردنش افکنده و برای چرا رهايش کنند»
(همان) ،بنابراين در کنار استعاره ،کل جمله بر مفهومی کنايی نيز داللت دارد ،ولی مترجم بهجای انعکاس
تصوير ادبی ناشی از استعاره ،به معنی کنايی «إلقاء الحبل علی الغارب» متوسل شده که کنايه از رهاسازی
است (ابنمنظور 1633 ،م« :غرب») .بدين ترتيب مترجم بهجای بازنمايی تصويرپردازی متن مبدأ ،مفهوم
عبارت را برگردان نموده و در انتقال سبک ادبی متن اصلی موفق نبوده است.
کاربرد تعبير کنايی گرچه به مفهوم برخاسته از کالم آسيبی نمیرساند و متناسب با ساختار معنايی زبان
مقصد است ،ولی تصوير حاصل از آرايه استعاره را ناديده گرفته است .اين در حالی است که در اين عبارت
امکان برقراری تعادل و تشابه زيباشناختی هر دو با هم فراهم است ،از اينرو میتوان تصوير برگرفته از
استعاره و کنايه را با عبارتی مشابه به زبان فارسی منتقل ساخت ،مانند« :مهار مرکب خالفت را بر گردن
آن رها کرده».
ِ
ض ِب» (خطبه« :)162/حميت ،آتش در دل او فروزيد»
الح ِمية فِی قَلبِ ِه َمن نَا ِر الغَ َ
همچنين عبارت « َوقَ َد َحت َ
(شهيدی ،)211 :1131 ،از ديگر نمونههای حذف نابهجای تصاوير ادبی در روند ترجمه است .در اين
عبارت ،اضافه تشبيهی «نار الغضب» ترکيبی ادبی است که ترجمة آن به «آتش خشم» با قواعد معنايی
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زبان مقصد مطابقت دارد و برای مخاطب فارسیزبان قابلفهم است و بهتر بود مترجم اين ترکيب اضافی
تصويرساز را در ترجمه خود آشکار میساخت ،بدينصورت که« :حميت ،آتش خشم در دل او فروزيد».
در عبارت «صبَّ ِ
وف َعلَی َه َاماتِ ِهم» (خطبه« :)131/شمشيرها بر کاسة سرشان فرود آيد» (شهيدی،
ت السيُ ُ
ُ
 ،)136 :1131نيز «صب الماء» به معنی ريختن آب است و در اين تعبير استعاری ،سرعت فرود شمشيرها
بر سر دشمنان به ريزش آب تشبيه شده است (ابنابیالحديد ،نقل از خاقانی .)116 :1161 ،شهيدی اين
تصوير زيبا و قابل انتقال به زبان مقصد را در ترجمه خود منعکس نساخته است ،درحالیکه فعل «سرازير
شود» يا «فرو ريزد» به جای «فرود آيد» تا حدی قدرت بازنمايی تصوير متن اصلی را دارد؛ بدينصورت:
«شمشيرها بر سرشان فرو ريزد» .البته وسعت معنايی فعل «فرو ريختن» در زبان فارسی بيش از فعل
«صبّ» در زبان عربی است؛ چرا که فقط به «آب» منحصر نمیشود ،بنابراين شفافسازی ارکان تشبيه
بهصورت« :شمشيرها [چون آب] بر سرشان فرو ريزد» ،میتواند گامی در جهت شفافسازی ارکان معنايی
جمله به منظور انتقال تصوير ادبی همسنگ با متن مبدأ باشد.
ين
اس! فَأَنَا فَ َق ُ
أت َع َ
از ديگر نمونههای بارز حذف غيرضروری تصاوير ادبی را در ترجمه عبارت« :أَي َها النَّ ُ
ِ
الفتنَ ِة» (خطبه« :)61/ای مردم! من فتنه را نشاندم» (شهيدی ،)31 :1131 ،میتوان يافت .در اين عبارت
فتنه به انسان يا حيوان درندهای تشبيه شده و چشم بهعنوان يکی از لوازم مشبهبه ذکر شده است
(ابنابیالحديد ،نقل از خاقانی .)121 :1161 ،ترجمة عبارت به «چشم فتنه را درآوردم» برای مخاطب
کامالً واضح و قابلفهم است ،ضمن که در کنار حفظ تصويرپردازی متن اصلی ،ابعاد معنايی نهفته در
عبارت را به زيبايی منتقل میسازد ،زيرا مورد هدف قرار دادن چشم فتنه به معنی نابودی ريشه و بنيان
فتنه است که در ترجمه ظهور نيافته است.
البته گاهی انعکاس جنبههای ادبی و هنری و وجوه زيباشناختی متن در ترجمه امکانپذير نيست .در
نف ه َذا
بت أَ َ
چنين ترکيبهايی برای انتقال پيام ،الزم است ساختار بيانی کالم تغيير يابد ،مانندَ « :ولََقد َ
ض َر ُ
األَم ِر َو َعينَهُ» (خطبه )11/که کل عبارت کنايه از بررسی امور از روی تدبير است (ميدانی 1661 ،م:
 ،)121/1جز آراية کنايه« ،أنف هذا األمر و عينه» استعاره مکنيه است ،ولی شهيدی عبارت را بهصورت
کنايی و با حذف آرايه استعاره به صورت« :اين کار را نيک سنجيدم» (شهيدی ،)11 :1131 ،ترجمه کرده
است .بديهی است ترجمة تحتاللفظی اين عبارت برای بازسازی استعاره بهصورت« :بينی و چشم اين امر
را زدم» ،در زبان فارسی نادرست و غيرقابل فهم است.
 .2-3-2افزودن مؤلفههای تصويری

گاهی مترجم به آفرينش آرايههايی روی آورده که در متن اصلی اثری از آن يافت نمیشود و يا در ورای
واژگان میتوان بدان راه يافت .وجود اين آرايهها در برخی موارد ممکن است به فهم بهتر معنا کمک کند،
ِ
ِ
ِِ
س
ولی گاه نيازی به ذکر آن در ترجمه نيست ،بهعنوان نمونه در عبارتَ « :و ُ
ايم الل إني ألَظُن ب ُکم أَن لَو َحم َ
ِ ِ ِ
الوغَی واستح َّر الم ُ ِ
الر ِ
أس» (خطبه« :)11/به خدا میبينم اگر آسيای رزم
اج َّ
وت قَد ان َف َرجتُم َعن اب ِن أَبيطَالب انف َر َ
َ َ ََ َ
به گردش درآيد و اژدهای مرگ دهان گشايد ،پسر ابوطالب را بگذاريد و هر يک به سويی رو آريد»

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931

78

(شهيدی« ،)11 :1131 ،حمس الشر والوغی» و نيز «استحر» به معنی «اشتدّ :شدت يافتن» است
(ابنمنظور 1633 ،م« :حمس»« ،سحر») .در اين دو تعبير ،اضافه تشبيهی يافت نمیشود ،ولی شهيدی
برخالف متن اصلی به تصويرپردازی پرداخته و رزم را به آسيا و مرگ را به اژدها مانند کرده است.
الش ِ
ِ
صل َد َها [الشم َّ
وامخ] َس َرابا َر َقرقا» (خطبه« :)161/چنانکه سنگِ
همچنين شهيدی عبارت« :فَ يَص ُير َ
سخت آن را سرابی مانَد لرزان» (شهيدی )211 :1131 ،را با تکيه بر تشبيه مرسل (با ذکر ادات تشبيه:
مانَد) برگردان کرده است ،درصورتیکه عبارت ،خالی از ادات تشبيه است ،بنابراين بهتر بود چنين ترجمه
شود« :چنانکه سنگِ سخت آن سرابی شود لرزان».
با توجه به اينکه شهيدی بيشترين همت خود را در بازنمايی ابعاد زيباشناختی نهجالبالغه گذاشته
است ،در بسياری از موارد به تصويرپردازیهايی فراتر از متن اصلی روی آورده است .از ديگر موارد کاربرد
افزودههای تفسيری در چارچوب اضافة تشبيهی و تشبيه بليغ را میتوان در عبارات و تراکيبی مانند:
«أَن َق َذ ُهم [ِ ]...من الج َهالَ ِة» (خطبه« :)1/از تاريکی نادانی رهاند» (شهيدی )9 :1131 ،و « َعه َد ِ
الل»:
َ َ
«طومار عهد» (خطبه( )1/شهيدی )1 :1131 ،يافت .افزودن واژههايی چون «تاريکی» و «طومار»
بهعنوان مشبهبه معنا و تصويری افزون از آنچه در متن اصلی است ،به خواننده منتقل میسازد ،اين در
حالی است که در ترجمه برای واژهافزايی بايد موارد زير رعايت شود:
 .1واژهها صرفاً برای درک اطالعات افزوده شود؛
 .2از نظر معنايی نسبت به متن زبان مبدأ خنثی باشند؛
 .1بار عاطفی متن را تغيير ندهند؛
 .1با سبک زبان مبدأ انطباق داشته باشند (صفوی.)93 :1133 ،
در موارد فوق ،مترجم با افزودن واژهای بهعنوان مشبهبه تصويری فراتر از متن آفريده است ،ولی گاهی
دو واژه مشبه و مشبهبه ثمرة انديشه تصويرآفرين مترجم است بیآنکه نمودی از آن در متن مبدأ ظهور و
يا ذکر آن در جهت فهم بهتر ،ضرورت داشته باشد ،مانند افزودن «دست قدرت» در ترجمة عبارت« :وَال
ف بِ ِه َعجز َع َّما َخلَ َق» (خطبه« :)91/در آنچه آفريد عجزی ،دست قدرت او را نتافت» (شهيدی:1131 ،
َوقَ َ
 .)11با وجود زيبايی و شيوايی ترجمه ،ويژگیهای سبکی متن اصلی بهدليل مبالغه در تصويرپردازی مورد
غفلت قرار گرفته است.
در مواردی نيز مترجم بر تصويری مطابق با متن اصلی ،تصوير جديدی افزوده که نيازی به ذکر آن
سقي ِ
ان أَن ُفسهما أَي هما ي ِ
احبهُ َکأس المنُ ِ
نبوده است ،مانند« :ي تَ َخالَس ِ
ون» (خطبه« :)19/هر يک میخواست
َ
ََُ َُ َ
ص َ َ َ
َ َ
جام مرگ را به ديگری بپيمايد و از شربت مرگش سيراب نمايد» (شهيدی .)19 :1131 ،در اين عبارت
«جام مرگ» برابر نهاده مفهومی و تصويری «کأس المنون» است و ديگر نيازی به تصوير جديدی از
«مرگ» با تعبير «شربت مرگ» نيست ،در واقع با چنين تعبيری ،يک مفهوم دو بار تکرار شده است.
در برخی موارد ،شهيدی برای فهم مطلب ،تصويری کنايی و يا تمثيلی به تصوير کشيده که افزودهای
تصويری بهشمار میرود ،مانند افزودن عبارت کنايی« :ای مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست» در
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االعتِس ِ
ال بِجوِر ِ
اف ُکنهُ َمع ِرفَتِ ِه» (خطبه« :)61/به خردی خود اعتراف کند که:
ترجمة عبارتُ « :معتَ ِرفَة بِأَنَّهُ ال يَنَ ُ َ
َ
ای مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه توست .با بيراهه رفتن او را چنانکه بايد نتوان شناخت» (شهيدی،
« .)31 :1131عرصه سيمرغ جوالنگه کسی بودن» کنايه از اعتبار و ارزش است و مراد از اين عبارت در
ترجمة شهيدی اين است که جايگاه سيمرغ (شناخت خداوند) نمیتواند جای مگسان (کسانی که با
کوتهبينی دعوی شناخت رب دارند) باشد .همچنين در عبارت «أُقَ وم ُکم غُدوة وتَ ِ
رجعُو َن إِلَ َّی َع ِشيَّة َکظَه ِر
ُ
َ َ
الحنِيَّ ِة» (خطبه« :)63/بامدادان شما را راست کنم ،شامگاهان چون کمان خميده پشت ،سويم بازمیآييد.
َ
شما را اندرز دادن ،سنگ خارا به ناخن سودن است و آهنِ موريانه خورده را با صيقل زدودن» (شهيدی،
 .)36 :1131دو تمثيل اخير از افزودههای تصويری مترجم است که اثری از آن در عبارت عربی يافت
نمیشود.
در ترجمه بايد سعی شود نقشی که متن اصلی در دنيای گفتمان دارد تا حد امکان مجدداً خلق و
بازسازی شود و در اين راستا جايز نيست به افزودههای تفسيری غيرضروری روی آورد ،ولی از آنجا که
شهيدی بيشترين توجه خود را بر آفرينش زيبايیهای بالغی در ترجمه گذاشته است ،گاهی بيش از متن
مبدأ به تصويرپردازی پرداخته است.
 .3-3-2تبديل و جايگزينی مؤلفههای تصويری

اگر آرايهای در دو نظام زبانی نقش و تأثيری همسان داشته باشد ،بهراحتی تعادل متنی حاصل میشود،
ولی گاهی مترجم ناگزير است به تبديل و تغيير روی آورد و اين تغيير ماهيت ،تجويزی نيست ،بلکه در پی
جابهجايی متن از رهگذر ترجمه ،دنيای گفتمان آن نيز تغيير میکند و با وجود تغييراتی که بيانگر عدم
وجود معادل مطلق است ،میتوان بين متن مبدأ و مقصد تعادل نسبی برقرار ساخت .شهيدی نيز گاهی با
تغيير آرايه های بيانی متن مبدأ ،تصويری متفاوت در اختيار مخاطب زبان مقصد قرار داده است .بررسی
تغييری که در برگردان تصويرپردازیها و شگردهای بيانی در گذر از متن مبدأ صورت پذيرفته ،نشانگر آن
است که وی در پارهای موارد در برقراری تعادل بيانی و سبکی موفق نبوده است ،ازجمله:
 .1-3-3-2تشبيه به تشبيه ديگر

تشبيه از آرايههای بيانی مشهور و پرکاربردی است که بهعنوان مرکز صور خيال شناخته شده است؛ چرا
که تمام تصاوير بهنوعی با تشبيه مرتبط بوده و آشکارا يا نهان از آن مايه میگيرند (پورنامداريان:1131 ،
.)13
تشبيه را میتوان رابط بين پديدههای عينی و ذهنی بهشمار آورد که به روشن ساختن زوايای کالم و
نزديک کردن مفهوم آن به ذهن مخاطب میانجامد و با ايجاد ارتباط تصويری بين مصداق خارجی
ملموس و مفاهيم ذهنی مجرد و ناملموس ،تصويری ماندگار در ذهن مخاطب ترسيم میکند .اين آرايه
گاهی در ترجمه شهيدی دستخوش تغيير و تحول شده و از نوعی به نوع ديگر تغيير يافته است ،بهعنوان
نمونه در عبارت« :إِنَّهُ لَيَعلَ ُم أَ َّن َم َحلي ِم َنها َم َحل ال ُق ِ
الر َحی» (خطبه« :)1/میدانست خالفت جز مرا
طب ِم َن َّ
نشايد که آسيا سنگ تنها گرد استوانه به گردش درآيد» (شهيدی .)6 :1131 ،امام علی(ع) منزلت خود را

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931

78

به موقعيت استوانه آسيا و خود را استوانه آسيا و خالفت را به سنگ آسيا تشبيه کرده است (ابنميثم
بحرانی .)119 :1 ،1131 ،در اين تشبيه صريح ،نسبت بين امام و خالفت به نسبت استوانه و سنگ آسيا
تشبيه شده است ،ولی در ترجمه با تکيه بر تشبيه مضمر ،کالم بهگونهای بيان شده که گويی مترجم خيال
همانندی نداشته است ،اين در حالی است که با افزودن ادات تشبيه بدينگونه« :میدانست که خالفت جز
مرا نشايد چو آسيا سنگ که تنها گرد استوانه به گردش درآيد» ،نه تنها به مفهوم برگرفته از متن مبدأ
آسيبی وارد نمیشود ،بلکه در بعد زيباشناختی نيز تعادل برقرار خواهد شد.
تشبيه مضمر ـ که در زبان عربی تشبيه ضمنی ناميده میشود ـ يکی از شاعرانهترين انواع تشبيه است
که ذهن مخاطب را به واکاوی روابط همانندی بين امور مختلف مشغول میسازد ،ولی از آنجا که متن
مقصد در ترجمه بايد تا حد امکان گامبهگام همراه و همسو با متن اصلی حرکت کند ،جايز نيست ميزان و
درجة بالغت آرايههای ادبی جز در موارد ضروری تغيير کند؛ و همانگونه که افزايش درجة بالغت کالم
در ترجمه جايز نيست ،کاهش آن نيز به برقراری تعادل زيباشناختی آسيب میرساند ،مانندَ « :من َرَمی بِ ُکم
فَ َقد رمی بِأَفو َق نَ ِ
اصل» (خطبه« :)26/تير بیپيکان را مانيد که آسيبی به دشمن نمیرساند» (شهيدی،
ََ
َ
 .)11 :1131در اين عبارت تشبيه ضمنی متن اصلی ،در ترجمه به تشبيه صريح تغيير يافته است .بیشک
امير بيان اميرمؤمنان(ع) چنين تعابير و آرايه هايی را به اقتضای حال و مقام و به فراخور شرايط برگزيده
است و بهراحتی نمیتوان در ترجمه از آن چشمپوشی کرد ،آن هم زمانیکه معادلی با تصوير ادبی همسان
برای آن يافت میشود ،مانند« :هر که دشمن را با شما نشانه گيرد ،تير بیپيکان سوی هدف روانه
ساخته».
همچنين در عبارت« :إِ َّن ال َخطَايَا َخيل ُش ُمس» (خطبه« :)19/خطاکاریها چون اسبهای بدرفتارند»
(شهيدی ،)13 :1131 ،با ظهور ادات تشبيه (چون) در ترجمه ،تشبيه بليغ به تشبيه مرسل مجمل تغيير
يافته است .در تشبيه بليغ ،با ذکر مشبه و مشبهبه بدون ادات تشبيه ،اين معنی در ذهن نقش میبندد که
بين مشبه و مشبهبه ،اتحاد و همسانی و تشابه در همه وجوه برقرار است و اين همان مبالغه در قدرت
تشبيه است (الهاشمی 1666 ،م ،)211 :بنابراين توان تصويری تشبيه بليغ را بايد دوچندان دانست .گرچه
تغيير اين آرايه خلل معنايی در ترجمه به وجود نياورده است ،ولی از قدرت تصوير تا حدی کاسته است ،آن
هم زمانی که چنين تشبيهی با عنوان تشبيه بليغ اسنادی بهصورت« :خطاکاریها اسبهای بدرفتارند» در
قوی َمطَايَا ذُلُل» (خطبه« :)19/پرهيزگاری
زبان فارسی کاربرد دارد .همچنين در ترجمة عبارت« :إِ َّن التَّ َ
بارگیهايی را ماند رام» (شهيدی ،)13 :1131 ،تغييری مشابه نمونه سابق رخ داده است.
 .2-3-3-2جايگزينی استعاره با تصوير استعاری ديگر

استعاره کارآمدترين ابزار تخيل و به اصطالح ،ابزار نقاشی در کالم است (شميسا )111 :1139 ،که به
آشکار شدن معنا ،تأکيد و مبالغه کالم ،زيبايی و ايجاز آن میانجامد (ابوهالل عسکری.)231 :1631 ،
استعاره ،مجازی است که بنابر نظر علمای بالغت بر حقيقت ترجيح دارد .اغراق در استعاره فراتر از تشبيه
است ،در تشبيه ادعای شباهت و در استعاره ادعای يکسانی و اينهمانی مطرح است (شميسا.)11 :1139 ،

77

عدول از تعادل زیباشناختی در ترجمه شهیدی ...

در ترجمة استعاره راهکارهای مختلفی ذکر شده که يکی از مشهورترين آن ،چهارچوب پيشنهادی
نيومارک است که بر اصول هفتگانه زير استوار شده است (:)119 :1139
 .1ترجمة تحتاللفظی و انتقال همان تصوير ذهنی؛
 .2ترجمة استعاره به استعارهای مشابه؛
 .1ترجمة استعاره به تشبيه؛
 .1ترجمة استعاره به تشبيه با افزودههای تفسيری؛
 .1تبديل استعاره به مفهوم آن؛
 .9حذف و عدم ترجمة استعاره؛
 .3ترجمه به استعاره با افزودههای تفسيری.
هفت روش پيشين هر کدام در جايگاه خود می تواند راهگشا باشد و زمينه را برای دستيابی به تعادل
ترجمهای فراهم آورد ،ولی با توجه به اهميت تصاوير هنری متن ادبی میبايست به فراخور ويژگیهای
ادبی زبان مقصد تا حد امکان به تغيير و تبديل استعارهها به آرايههای بيانی ديگر روی نياورد و به دنبال
گزينش نزديکترين معادل برای رسيدن به تعادل زيباشناختی بود.
بررسی ترجمة شهيدی نشان از آن دارد که مترجم در مواردی به تغيير تصاوير برگرفته از استعاره روی
الزن ُد بَِق ِ
دح ِه» (خطبه .)11/اين عبارت مثل است برای آنکه بر آراء خويش
ض َّن َّ
آورده است ،مانند عبارتَ « :
پذيرنده عاقل و بامعرفتی نمیيابد (ابنميثم بحرانی .)133/2 :1131 ،در اين استعارة تمثيلی ،امام علی(ع)
خود را به سنگ آتشزنهای تشبيه کرده که آتشی برنمیافروزد و از پند و اندرز و روشنگری بازمیايستد؛
چرا که گوش شنوايی نمیيابد .شهيدی تصوير تمثيلی حاصل از اين استعاره را با استعارة تمثيلی «حلوا
رنج دهان» (شهيدی )19 :1131 ،که مفهومی مشابه را با مؤلفههای تصويری متفاوت القا میکند،
جايگزين کرده است [حلوا در مقابل سنگ آتشزنه] .البته با توجه به اهميت نقش ارتباطی کالم ،صورت
کنايی اين عبارت با تصويرپردازی مشابه بهصورت« :آتشزنه از آتشافروزی امتناع ورزيد» مناسبتر
بهنظر میرسد.
 .3-3-3-2استعاره به تشبيه

در ترجمة شهيدی بيشترين تغييری که در برگردان تصاوير و آرايههای بيانی نمايان شده ،تغيير تصوير
استعاری به تشبيه بهويژه تشبيه بليغ است که باالترين بسامد را به خود اختصاص داده است .اين تغيير
بهدليل ماهيت استعاره نسبت به تشبيه ،در جهت شفافسازی اطالعات متن مبدأ بهکار رفته است ،که در
ال
ضهُ ُس َؤ ُ
اد الَّ ِذي ال يَ ِغي ُ
الج َو ُ
مواردی مترجم ناگزير از آن بوده است ،بهعنوان نمونه در عبارت« :ألَنَّهُ َ
َّ ِ
لين» (خطبه« :)61/او بخشندهای است که پرسش خواهندگان ،چشمة جود او را نخشکاند» (شهيدی،
السائ َ
 ،)31 :1131واژة «يغيض» به گونة استعاری بهکار رفته (ابنميثم بحرانی )962/2 :1131 ،و ضمير مفعولی
«يغيض» به جود و بخشش برمیگردد که میتوان بهجای استعاره در فعل ،استعارة مکنيهای در ضمير در
نظر گرفت و فعل «يغيض» قرينة استعاره باشد؛ يعنی بخشش خداوند متعال چون آبی است که فروکش
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نمیکند .کاربرد اضافة تشبيهی بهجای استعاره ،تغييری در ابعاد تأثيرگذاری آرايه به وجود میآورد ،گرچه
در اين نمونه نيز چنين تغييری برای شفافسازی ضروری مینمايد ،چرا که ترجمة استعاره به
«پرسشکنندگان ،جود او را نخشکاند» ،با آنکه در بالغت فارسی جايز است ،ولی بهدليل ويژگیهای
گفتمانی زبان فارسی ،بخشی از زيبايیهای متن اصلی را پنهان میسازد؛ بهعبارتديگر ،با وجود تعادل
سبکی ـ بالغی ،فاقد تعادل زيبايیشناختی است .اين بدان روست که فعل «يغيض» به «فرو رفتن آب»
اختصاص يافته و در فارسی برابرنهادهای مناسب که هر دو ويژگی را در يک واژه گرد آورد ،يافت نمیشود
و فعل «خشکاندن» نيز فقط به چشمة آب اختصاص نيافته است.
ور» (خطبه« :)2/تخم گناه کشتند و آب فريب به پای آن هشتند»
ورَ ،و َس َقوهُ الغُُر َ
در عبارتَ « :زَرعُوا ال ُف ُج َ
(شهيدی ،)6 :1131 ،نيز دو واژه «فجور» و «غرور» استعارة مکنيه است و يا لفظ «زرع» برای افشاندن
بذر «فجور» در زمين دلها و لفظ «سقی» برای غرور استعارة تبعيه آورده شده است (ابنميثم بحرانی،
 ،)162 :1 ،1131ولی در ترجمه ،استعاره در فعل يا اسم با آشکارسازی مشبهبه به تشبيه بليغ تبديل شده
است .اين واژهافزايی ،خأل معنايی ناشی از استعاره را پر کرده ،درحالیکه استعاره از عناصر برجستهساز
ادبی است که بهدليل توجه به همسانی بر تشبيه برتری دارد .با وجود اين ،تشبيه بليغ در ترجمة اين
عبارت تأثيری همسنگ متن مبدأ خواهد داشت و گرچه میتوان بخش نخست را با عبارت« :گناه کشتند»
در کاربرد آرايه ادبی برابر دانست ،ولی بر زيبايی و تأثير ادبی ترجمه« :تخم گناه کشتند» به دليل همين
شفافسازی افزوده شده است.
در کنار اين موارد نمونههايی يافت میشود که مترجم بدون توجه به امکان انتقال خألهای معنايی به
شفافسازی روی آورده است ،مانند دو عبارت «صب ُ ِ
العي ِن قَ َذی» (خطبه« :)1/به صبر گراييدم
رت َوفي َ
ََ
يت َعلَی ال َق َذی» (خطبه« :)29/خار
ض
غ
َ
أ
«
و
)؛
11
:
1131
درحالیکه ديده از خار غم خسته بود» (شهيدی،
َ ُ
غم در ديده شکسته» (شهيدی )29 :1131 ،که هر دو کنايه از شدت غم و اندوه (ابنميثم بحرانی،1131 ،
 )111 :1و «قذی» استعاره از غم است که در ترجمه با اضافه تشبيهی «خار غم» به تصوير کشيده شده
است .با توجه به اينکه در زبان فارسی «خار در چشم» اصطالحی کاربردی است ،تغيير آرايه در ترجمه
غيرضروری مینمايد؛ چرا که تبديل استعاره به تشبيه ،به آشکارسازی عدمقطعيت معنی انجاميده است .در
ترجمة بخشهايی از متن که دارای اهميت زيباشناختی است ،حفظ معنی نامتعين تقدم دارد و تفسير متن
و پرکردن شکافها و ابهامزدايی ،کاری است که خواننده يا مفسر بايد انجام دهد ،نه مترجم (خزاعیفريد،
.)6 :1161
ب َعلَی قَلبِ ِه بِاألَس َد ِاد» (خطبه« :)23/دل او در پردههای گمراهی نهان» (شهيدی،
در عبارت « ُ
ض ِر َ
 ،)23 :1131نيز «أسداد» که جمع «سدّ» و به معنی حاجز و مانع ميان دو چيز است (ابنمنظور 1633 ،م:
«سسد») ،استعارة مکنيهای است که بهدليل حذف مشبهبه در عين ايجاز ،تأکيدی فراتر از اضافة
تشبيهی «أسداد الضاللة» به مخاطب منتقل میسازد که در ترجمه آن به اضافه تشبيهی «پردههای
گمراهی» بخشی از بالغت کالم در گذر به زبان مقصد ناديده انگاشته شده است .ترجمهافزايی با واژة
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«گمراهی» ،از ميزان ابهام و مشغولسازی مخاطب به حدس و گمان ،کاسته است .گرچه زيبايی و رسايی
ترجمة شهيدی انکارناپذير است ،ولی انتقال ابهام زبانی جمله عربی با عبارت« :پردههايی بر قلب او
افکنده» امکانپذير است و با توجه به اين قابليت زبان مقصد در انتقال تصوير ادبی متشابه ،بهتر است از
آن رويگردان نشد.
در چنين مواردی که مترجم خألهای معنايی را بدون وجود مانع زبانی ،تفسير میکند و ساختارهای
تفسيرپذير را ابهامزدايی مینمايد و در نتيجه از رمز و راز زيباشناختی متن اصلی يعنی امکان و لذت
کشف معنی از متن میکاهد ،تعادل زيباشناختی نقض خواهد شد (خزاعیفريد.)11-11 :1161 ،
يل َوال
در مواردی نيز شهيدی ،استعاره را به تشبيه مرسل مجمل تغيير داده است ،مانند« :ينَ َح ِد ُر َعني َّ
الس ُ
لي الطَّ ُير» (خطبه« :)1/کوه بلند را مانم که سيالب از ستيغ من ريزان است و مرغ از پريدن به قلهام
يَرقَی إِ َّ
گريزان» (شهيدی .)6 :1131 ،در اين نمونه ضرورتی برای آشکارسازی استعاره با تشبيهی همچون «کوه
بلند را مانم» نيست و چنين تصريحی از زيبايی و بالغت کالم کاسته است .عبارت «سيالب از ستيغ من
ريزان است» و شفافسازی آن با افزودن واژه «ستيغ» بهعنوان يکی از مستلزمات «کوه» به خوبی ادبيت
متن مبدأ را با اسلوبی مشابه آن منتقل میسازد .واژهافزايی (قله) در ترجمة عبارت بعد نيز مورد پسند
است ،البته واژة «گريزان» مناسب نيست و «ناتوان» بر آن ترجيح داشت.
يق لِل َخابِ ِط» (خطبه« :)32/بر سر راه گمراهان چون خورشيدی بدرخشيد»
در عبارت «أَ َ
اء الطَّ ِر َ
ضَ
(شهيدی ،)11 :1131 ،نيز ترجمه روان و سليس چنين است« :راه را برای گمراهان روشن ساخت» و
مقصود از روشن ساختن راه ،هدايت و ارشاد است که در اينجا مترجم ادات تشبيه و مشبهبه «چون
خورشيدی» را که بهطور ضمنی در فعل «أضاء» نهفته است ،آشکار ساخته ،درصورتیکه به چنين افزوده
تصويری نيازی نبوده است ،ضمن آنکه در ترجمه به لزوم و تعدی فعل توجه نشده است.
در موارد پيش گفته ،تصوير بيانی جديدی حاصل نشده ،بلکه مترجم با آشکار نمودن رکن محذوف به
شفافسازی تصويرپردازیهای متن مبدأ و تغيير درجة شدت و ضعف آن پرداخته ،ولی گاهی مترجم با
رسلَهُ َعلَی ِحي ِن فَ َترة ِم َن الر ُس ِل []...
هنرنمايی ظريفی تصاوير جديد و متفاوتی را خلق نموده است ،مانند« :أَ َ
واعتِ ِزام ِمن ِ
الفتَ ِن» (خطبه« :)36/او را هنگامی فرستاد که پيامبران نبودند و [ ]...اسب فتنه در جوالن»
َ
َ
(شهيدی« .)32 :1131 ،اعتزام» به معنی «عزم و تصميم» و «اعتزام من الفتن» کنايه از وقوع فتنه است
(ابنميثم بحرانی .)911/2 ،1131 ،شهيدی در ترجمة اين عبارت ،تصويری با مؤلفههای بيانیِ متفاوت از
متن مبدأ به مخاطب ارائه داده است .گرچه عبارت «اسب فتنه در جوالن» تصوير زيبا و اثرگذاری را به
مخاطب ارائه میدهد ،ولی چنين تصويری در متن اصلی يافت نمیشود و جزء افزودههای تصويری
بهشمار میآيد؛ و مترجم گرانقدر با وجود برگزيدن ابزارهای کهنگرايی برای بازنمايی ابعاد زيباشناختی
متن اصلی ،در ترجمة برخی عبارات ،تصويری متفاوت از متن مبدأ در ذهن مخاطب ترسيم کرده است.
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نتيجهگيری
 -1تصويرپردازی هنری ابزاری برای وضوح و تأکيد اليههای معنايی کالم بهمنظور افزايش تأثيرگذاری
بر مخاطب است .با توجه به اهميت آرايههای تصويرساز بهعنوان مؤلفههای سبکساز متن و نقش آن در
آفرينش معانی ،مترجم میبايست در کنار حفظ عناصر زيباشناسی کالم و همسو شدن با سبک متن مبدأ،
پيام متن را در چارچوبی قابل فهم ارائه دهد.
 -2ترجمة شگردهای بيانی در متون مقدس ادبی ،همچون نهجالبالغه که به «أخ القرآن» لقب يافته،
دقت و توجهی بيش از ساير متون میطلبد و مترجم بايد به همة ابعاد تعادل ازجمله تعادل زيباشناختی با
متن مبدأ عنايت ويژهای داشته باشد ،بهعبارتديگر بايد در کنار رويکرد صورتگرا به مفهوم تعادل ،بين
متن مبدأ و مقصد ،تعادل معنايی ،کاربردشناختی و زيباشناختی برقرار شود؛ چرا که تصويرپردازیهای ادبی
و شگردهای بيانی در اين متون ،رهگذری به سوی مضمونپردازی و انتقال مفاهيم متعالی است.
 -1بررسی ترجمة سيد جعفر شهيدی از نهجالبالغه بيانگر آن است که مترجم در برخی موارد در انتقال
تصويرپردازیهای هنری متن مبدأ به خطا رفته است و تغييراتی در آرايههای بيانی آن به وجود آورده که
به تفاوت نقشهای گفتمانی زبان عربی و فارسی و ناسازگاری زيرساختی نظامهای معنايی دو زبان
ارتباطی نداشته است و بدين ترتيب از رمز و راز زيباشناختی متن اصلی يعنی امکان کشف معنی از متن
کاسته و از تعادل زيباشناختی عدول کرده است .حذف ،افزايش و نيز تبديل و جايگزينی مؤلفههای
تصويری ازجمله اين تغييرات است .در اين ميان تبديل استعاره به تشبيه باالترين بسامد را در برگردان
آرايهها به خود اختصاص داده است ،اين در حالی است که مترجم نبايد ساختارهای تفسيرپذير را تا حد
امکان ابهامزدايی نمايد.
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