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واکاوی ترجمة پورعبادی از حکمت های رضوی  
 بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن

سید مهدی مسبوق1، ابوذر گلزار خجسته2

چکیده
"آنتوان برمن" مترجم، نظریه پرداز، فيلسوف و تاریخ نگار علم ترجمه است که 
تحت تأثير فلسفه، نگاهی نو به مطالعات ترجمه داشت. "برمن" در جایگاه مترجم 
ترجمه  در  مترجم  وفاداری  به  و  دارد  اصلی  متن  به  ویژه ای  توجه  نظریه پرداز،  و 
انتقادی سامان یافته  معتقد است. این پژوهش که با روش توصيفی تحليلی از نوع 
از  مؤلفه  هفت  اساس  بر  را  از حکمت های رضوی  پورعبادی  عباس  ترجمة  است 
کالم،  اطناب  شفاف سازی،  عقالیی سازی،  شامل  برمن  آنتوان  متن  تحریف  عوامل 
و  نقد  متن،  ضرب آهنگ  تخریب  و  کّمی  غنازدایی  کيفی،  غنازدایی  تفاخرگرایی، 
یادشده،  مؤلفة  هفت  بين  در  که  می دهد  نشان  پژوهش  برآیند  است.  کرده  بررسی 
اطناب کالم از پربسامدترین عوامل تحریف متن در ترجمة پورعبادی است و این 
مؤلفه در شفاف سازی نيز تأثير گذاشته و در مواردی شاهد افزایش مؤلفة شفاف سازی 
در ترجمة او هستيم. از جهت انتقال ساختار و محتوا  نيز در مجموع، ترجمه ای وفادار 
ارائه کرده و در سه حوزة غنازدایی کيفی، غنازدایی کّمی و تخریب  به متن اصلی 

ضرب آهنگ متن، کمترین انحراف را از متن اصلی  داشته است.
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مقدمه
قدمت نقد ترجمه به تاریخ ترجمه نمی رسد؛ اما صدها سال از پيدایش آن می گذرد. اولين 
نقدهای ترجمه بيشتر توسط کسانی ارائه شده که خود مؤلف و مترجم بوده اند. نویسنده 
یا مترجم برای بيان دیدگاه های خود در باب ترجمه رویکرد خود را الگوی نقد و تحليل 
قرار می دهد. در عرصة ترجمه و ترجمه شناسی، »آنتوان برمن« از جمله کسانی است که 
»نقد ترجمه آن گونه که  نقد ترجمه را پيش می کشد.  از  تاثير فلسفه، گونة دیگری  تحت 
»برمن« ارائه می دهد حاصل خوانش و تفکر و بسيار نزدیک به نقد ادبی است. محور دیدگاه 

ترجمه شناسی »برمن«، احترام به متن بيگانه و دیگری است« )احمدی، 1392: 2(.
آن  از  قوم مداری،  که  مبدأ گراست  نظریه پردازی   )Antoine  Berman( برمن  آنتوان 
خود ساختن و بيگانه زدایی را از مهم ترین عوامل گرایش به مبدأ گرایی و پيدایش نظریة 
مبدأ  متن  به  وفاداری  به  را  مترجم  نظریه،  این  در  او  می داند.  ریخت شکنانه  گرایش های 
دعوت می کند. با کاربست نظریة برمن می توان ميزان وفاداری مترجم را مورد سنجش قرار 
داد. »او مجموعه ای از عوامل را که باعث ایجاد فرایند بيگانه زدایی می شود، بر می شمرد و 
از مترجم می خواهد که از این تحریف ها بپرهيزد و در ترجمه، از جهت سبک و محتوا، به 

متن مبدأ پایبند باشد« )صفوی، 1371: 9(.
روایات و حکمت های رضوی تاکنون به صورت پراکنده یا به صورت دسته بندی شده 
از سوی مترجمان به فارسی ترجمه شده است. آن چه در ترجمة متون دینی مهم و ضروری 
می نماید و معيار سنجش ترجمة چنين متونی قرار می گيرد ميزان وفاداری به متن اصلی 
است. بنابراین بررسی ترجمة حکمت های رضوی بر اساس الگوی آنتوان برمن از اهميت 
زیادی برخوردار است؛ چرا که ميزان وفاداری یا عدم وفاداری مترجم به متن اصلی را نشان 
می دهد. بنابر این پژوهش پيش رو بر آن است که بخش دوم از کتاب حکمت های رضوی 
شامل شناخت معصومين و پيامبران الهی، تأليف محمدجواد مروجی طبسی و ترجمة عباس 
تعامل  ميزان  تا  کند  بررسی  انتقادی  با رویکرد  تحليلی و  به روش توصيفی  را  پورعبادی 
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پورعبادی را با هفت مؤلفة مد نظِر »برمن« شامل عقالیی سازی، شفاف سازی، اطناب کالم، 
تفاخرگرایی، غنازدایی کيفی، غنازدایی کّمی و تخریب ضرب آهنگ متن، بسنجد و می کوشد 

تا از این رهگذر به پرسش های زیر پاسخ گوید:
1. از ميان هفت مؤلفة یادشده، کدام یک نقش بيشتری در تحریف متن مبدأ داشته است؟

2. ميزان وفاداری مترجم به متن اصلی چقدر است؟ 

پیشینه
درباره نظریة آنتوان برمن پژوهش هایی صورت گرفته که از آن جمله است:  مقالة »از خود 
و دیگری و گرایش های تحریفی در گفتمان ترجمه شناختی آنتوان برمن تا ترجمه ناپذیری« 
نوشتة مهران زنده بودی )1390( که مفاهيم خود و دیگری را با تکيه بر نظریة آنتوان برمن 
نظریة  اساس  بر  نهج البالغه  از  شهيدی  ترجمة  بررسی  و  »نقد  مقالة  است.  کرده  واکاوی 
گرایش های ریخت شکنانة آنتوان برمن« نوشتة شهرام دلشاد و همکاران)1394( که ترجمة 
شفاف سازی،  عقالیی سازی،  مؤلفة  چهار  بر  تکيه  با  را  نهج البالغه  از  شهيدی  جعفر  سيد 
داستان  ترجمة  »بررسی  مقالة  است.  کرده  بررسی  و  نقد  آراسته سازی  و  کالم  اطناب 
تپه هایی چون فيل های سفيد بر اساس سيستم تحریف متن آنتوان برمن« نوشتة محمد رضا 
صميمی)1391(. نویسنده در این مقاله داستان یادشده را از چهار منظر عقالیی سازی، اطناب 
کالم، تفاخرگرایی و تخریب شبکة معنایی مستتر بررسی انتقادی کرده است. تا آن جا که 
نگارندگان این سطور جست وجو کرده اند درباره ترجمة پورعبادی از حکمت های رضوی 
تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و از این منظر این پژوهش کامال نو به شمار می رود.

نگاهی به نظریة آنتوان برمن
آنتوان برمن)1991-1942( مترجم، نظریه پرداز، فيلسوف و تاریخ نگار علم ترجمه است. 
 )Walter Bejamin(  او تحت تاثير فلسفة رمانتيک آلمانی ها و کسانی چون والتر بنيامين
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و هانری مشونيک )Henry Mshvnyk(، گونة دیگری از نقد ترجمه را پيش می کشد. نقد 
ترجمه، آن گونه که برمن ارائه می دهد، حاصل خوانش و تفکر و بسيار نزدیک به نقد ادبی 
است. محور دیدگاه ترجمه شناختی برمن، احترام به متن بيگانه و دیگری است و از این نظر 
با ارائة نظریة »گرایش های ریخت شکنانه«، دیدگاه های قوم گرایانه و معطوف به زبان مقصد را 
در کار ترجمه مورد بررسی قرار می دهد. وی هرگونه تغيير در سبک نویسنده، ساختار زبان، 
اطناب کالم یا حتی تغيير در نقطه گذاری و پاراگراف بندی را از جمله عوامل تحریف متن بر 
می شمارد. این رویکرد از 13 مؤلفه تشکيل شده که عبارتند از: »عقالیی سازی، شفاف سازی، 
اطناب کالم، تفاخرگرایی، غنایی زدایی کّمی، غنازدایی کيفی، همگون سازی متن، تخریب 
ضرب آهنگ متن، تخریب شبکه های معنایی مستتر در متن، تخریب یا بومی سازی شبکه های 

زبان های محلی، تخریب سيستم زبانی و تخریب اصطالحات« )احمدی، 1392: 1(.
»برمن« بر رویکرد غير وفادارانه تاخته و از جمله نظریه پردازان مبدأگرایی است که با 
گرایش متداول بومی سازی و تقبيح بيگانه سازی در فرایند ترجمه به شدت مخالفت کرده 
است )ماندی، 1389: 324(. به عقيدة او متون ترجمه شده در طول فرایند ترجمه، به گونه ای 
تغيير شکل می یابد که اثری از بيگانگی در آن یافت نمی شود )همان: 325(. »برمن« معتقد 
است که عده ای تمایل دارند، ریخت و شکل زبان را تغيير دهند. هدف از این کار که به زعم 
او نوعی نابودی متن اصلی و خدمت به معنا و صورت زیبا در زبان مقصد و خواننده است 
»یعنی در ترجمة خود، آن قدر در بازنویسی و آفرینش مجدد معنا و فرم، غرق می شوند 
عوامل  از  ناشی  را  تغيير شکل ها  این  او  می سپارند.  فراموشی  به  به کلی  را  اصلی  متن  که 

قوم مدارانه می داند که بر جهت گيری مترجم تأثير می گذارد« )صميمی، 1391: 44(.

نقد و تحلیل
در این بخش از مقاله به نقد و بررسی ترجمة پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس 

هفت مؤلفة پيش گفته از نظریة برمن می پردازیم.
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عقالیی سازی
عقالیی سازی به ایجاد تغيير در ساختار نحوی و شيوة عالمت گذاری متن مبدأ مربوط 
می شود. در این مولفه، مترجم با توجه به نظم گفتمان مقصد، جمالت و زنجيرة جمالت 
را بازتوليد و مرّتب می کند و به نظم در می آورد. »برمن« معتقد است که نثر از قبيل رمان، 
رساله و ... به دليل برخورداری از تکرار، تعدد جمالت موصولی و معترضه، جمالت بلند 
و جمالت بدون فعل، ساختاری شاخه شاخه دارد و مترجم با عقالیی سازی، این ساختار 
شاخه شاخه را به ساختار خطی تبدیل می کند. به عنوان مثال، مترجم برای جمالتی که در 
اصطالح،  به  و  می کند  کوتاه  را  بلند  می آورد. جمالت  فعل  هستند،  فعل  بدون  مبدأ  متن 
جمالت را می  شکند یا جمالت معترضه را جابه جا و یا اضافه و کم می کند. در حقيقت، 
)ر.ک:  می کند  رد  را  آن  و  قلمداد  اصلی  متن  در  تحریفی  را  عقالیی سازی  فرایند  برمن 

مهدی پور، 1389: 3(.
عقالیی سازی مادامی که به بافت اصلی کالم آسيبی نرساند نادرست تلقی نمی شود؛ بنا 
براین عقالیی سازی به دو نوع تقسيم می شود؛ در نوع اول مترجم به دليل متداول نبودن 
ترکيب زبان مبدأ دست به تغييراتی می زند. به عنوان مثال در زبان عربی، ابتدا فعل و سپس 
فاعل می آید، در صورتی که در زبان فارسی فاعل در آغاز کالم آورده می شود؛ پس مترجم 
در ترجمة خود، چاره ای جز این کار ندارد مانند ترجمه حکمت 546: »إذا َنَزَلت ِبُکم ِشّدٌة 
َفاسَتعیُنوا بَِنا َعَلی اهلِل؛ اگر در زندگی دچار سختی و گرفتاری شدید، به وسيلة ما از خدا کمک 

بگيرید« )پورعبادی، 1393: 181(.
این گونه تغييرات اگرچه بر اساس نظریة برمن تحریف متن به شمار می آید؛ اما مترجم 
که  »إذا« است  ترجمة واژة  این حکمت،  در  تأمل  قابل  نکتة  نداشته است.  این  راهی جز 
مترجم آن را به صورت شرطی ترجمه کرده است؛ در حالی که »إذا« ظرف متضّمن معنای 
شرط است و باید به صورت )هرگاه( ترجمه شود؛ ولی مترجم از این نکتة نحوی غفلت 
ة(  کرده و به متن اصلی بی توجه بوده است. نکتة دیگر درباره حکمت یادشده، ترجمة )ِشدَّ
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است که در جمله نقش فاعلی دارد و ترجمه باید به گونه ای باشد که این نقش را به خوبی 
ة(،  نشان دهد؛ در حالی که مترجم با نادیده گرفتن ترجمة دقيق فعِل )َنَزلت ِبُکم( و فاعِل )ِشدَّ

از ترجمة روان و وفادار به متن فاصله گرفته است.
ترجمة پيشنهادی: هرگاه سختی ای بر شما فرود آمد، به واسطة ما از خداوند کمک بگيرید.

ترجمة حکمت582 نمونه ای دیگر از عقالیی سازی است: »َمن مَل َیُکن ِمنَّا َفَلیَس ِمَن اإلسالِم؛ 
هر کس همراه ما امامان نباشد جزو جامعة اسالم نخواهد بود« )همان: 191(.

در عبارت ذکرشده اسم ليس »هو« مستتر و خبر آن »ِمَن اإلسالِم« است. ليس جزو افعال 
ناقصه است و مقّيد به زمان نيست و از آن جا که در جایگاه جواب شرط قرار گرفته بر 
اساس قواعد نحو عربی ناظر بر آینده خواهد بود و مترجم نيز به درستی آن را به زمان آینده 
برگردانده است. البته برای این که این شائبه به وجود نياید که هر کس همراه اهل بيت)ع( 
نباشد، اکنون جزو اسالم است و در آینده نخواهد بود بهتر است آن را به زمان حال متصل 

به آینده یا همان حال کامل استمراری ترجمه کرد.
ترجمة پيشنهادی: هر کس از ما )همراه ما( نباشد، جزو اسالم نيست.

شایان ذکر است، پورعبادی با پيروی از متن مبدأ و توجه به زیبایی های صرفی، نحوی و 
بالغی، در بيشتر حکمت ها به عقالیی سازی توجه کرده و کالم را وفادارانه ترجمه کرده و 
موصوف و صفت، مضاف و مضاف اليه، ظرف و سایر ساختارها را به همان صورت، ترجمه 

کرده است. مانند حکمت598: 
َسًة ُمَطهََّرًة لَیَست مبََلٍک، مَل َتُکن َمَع أَحٍد مِمَّن َمَضی إال َمَع َرُسول    إنَّ اهلَل َقد أیََّدنَا ِبُروٍح ِمنُه ُمَقدَّ
؛ خداوند  َوَجلَ  ُدُهم َو ُتَوفُِّقُهم َو ِهَی َعموٌد ِمن ُنوٍر بَیَنَنا َو َبنَي اهلِل َعزَّ اهلِل، َو ِهَی َمَع األِئَمَة ِمنَّا ُتَسدِّ
متعال به وسيلة روح القدس مطهر که فرشته نيست، ما را از سوی خود تأیيد می کند که این 
روح القدس همراه هيچ یک از گذشتگان نبوده، مگر با رسول خاتم و این)روح القدس( با ما 
امامان هست که همواره ما را به راه راست راهنمایی و هدایت می کند و توفيق می دهد و آن 

همچون ستونی از نور بين ما و خداوند متعال است.
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پورعبادی ساختار استثنا )مَل َتُکن + إال( را به زیبایی ترجمه کرده و همچنين با عنایت کامل 
به تشبيه موجود در عبارت)ِهَی َعموٌد( ترجمه ای روان و قابل قبول ارائه کرده و ترجيح داده 
بر خالف متن مبدأ تشبيه را از حالت بليغ خارج کند و ادات تشبيه )همچون( را به متن 
افزوده است. افزون بر این برای ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب ضمير مفعولی )هم( در افعال 

ُدهم( و )ُتوفُِّقهم( را به صورت ضمير متکلم )نا( ترجمه کرده است. )ُتسدِّ

شفاف سازی
آنتوان برمن، شفاف سازی را یکی از عوامل تحریف متن اصلی می داند. شفاف سازی بيان 
کنندة مسائلی است که در متن مبدأ واضح نبوده یا به تعبير دیگر، پنهان و سربسته بيان شده 
و نویسنده قصد آشکار کردن آن ها را نداشته است. از آن جا که نفس ترجمه با توضيح و 
تفسير همراه است، شفاف سازی در حوزة کاری مترجمان اغلب از اصول الزم هر ترجمه ای 
محسوب می شود )کریميان و اصالنی، 1390: 124(. در حقيقت، شفاف سازی، روشنگری 
در سطح معنایی است، در حالی که عقالیی سازی روشنگری در سطح ساختار نحوی بود 
)مهدی پور، 1389: 59(. در ادامه نمونه هایی از آن را در برگردان حکمت های رضوی از نظر 

می گذرانيم. حکمت 559:
»األَماَنُة، الَوالَیُة، َمن ادَّعاَها بَِغرِي َحقٍّ َفَقد َکَفَر«؛ آن امانتی )را که خداوند در آغاز بر آسمان ها 
و زمين عرضه کرد و هيچ کدام نتوانستند بپذیرند و انسان پذیرفت( والیت بوده است. پس 
الهی و سنگينی است( هر کس بدون داشتن صالحيت ادعا کند کفر  امانت رسالت  )این 

ورزیده است )پورعبادی، 1393: 184(.
مسلمًا شفاف سازی و ترجمه دو جزء الینفک هستند، تا حدی که هر عمل ترجمه ای، 
قابل شرح است اما در مفهوم منفی، توضيح به منظور شفاف سازی، آن چه را که نيست و 
نمی خواهد در متن اصلی باشد، هدف قرار می دهد )عشقی، 1390: 61(. در نمونة ذکرشده، 
دو روش شفاف سازی به چشم می خورد. در روش نخست مترجم در پانویس، توضيحی 
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درباره حکمت رضوی ارائه کرده و با بهره گيری از قرآن، امانت را توضيح داده است. در 
روش دوم، مترجم مفهوم امانت را در ترجمة متن مورد توجه قرار داده و آن را شرح کرده 
است که از عوامل انحراف متن محسوب می شود و در نتيجه، از تاثيرگذاری متن می کاهد.

ترجمة پيشنهادی: این امانت همان والیت است که هر کسی بدون حق، ادعای آن را کند 
کفر ورزیده است.

پورعبادی در جایی دیگر با بهره جستن از مقولة شفاف سازی در شرح و تبيين حکمت 
660 سعی کرده است:

»إنَّ اهلَل احَتجَّ بِعیَسی بِن َمرمَيَ َو ِهَو ابُن َسَنَتنِي«؛ خداوند با )حقيقت( وجود عيسی بن مریم دوساله 
)با مردم زمانه( احتجاج کرد )و او را معجزه حقيقت و هدایت خلق گردانيد( )پورعبادی، 

.)214 :1393
مترجم در پاورقی در چند سطر به شرح حقانيت حضرت عيسی)ع( پرداخته و با این کار 
این فرصت را از خواننده سلب کرده که خود، مفهوم و دليل حقانيت حضرت عيسی)ع( را 
بيابد و تأملی بر آن داشته باشد. افزون بر این در ترجمة خود نيز شرحی مختصر بر حقانيت 
حضرت عيسی)ع( آورده و موجب طوالنی شدن متن شده است که این نوع تصریح سازی بر 

اساس نظریة آنتوان برمن تحریف متن به شمار می رود.
ترجمه پيشنهادی: همانا خداوند به عيسی بن مریم که پسری دوساله بود احتجاج کرد.

تطویل یا اطناب کالم
هدف از شفاف سازی، ابهام زدایی از معناست، اما اطناب، مفصل کردن کالم و اضافاتی 
است که چيزی به متن نمی افزاید و تنها حجم خام متن را افزایش می دهد، بی آن که به بار 
معنایی و گفتاری متن بيفزاید. هر ترجمه ای به این گرایش دارد که از متن اصلی طوالنی تر 
باشد و این نتيجة دو گرایش اول است )احمدی، 1392: 7(. پورعبادی مانند بسياری از 
مترجمان از مقولة اطناب بهره جسته و در ترجمة حکمت های امام رضا)ع( از این شيوه بسيار 
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استفاده کرده است. مانند حکمت552:
مِس الّطالَِعِة لِلَعامَلِ َو ِهَی بِاالُفِق حِبَیُث ال َتَناهُلَا أالیِدُی َو األبَصاُر«؛ امام همچون خورشيدی  »اإلَماُم َکالشَّ
تابنده برگيتی است که همواره در افق )پدیدار( است، تا اندازه ای )بلند مرتبه و کمال دارد( 
که دست ها )و همت کوتاه( و چشم ها )نزدیک بين( به آن نمی رسند )پورعبادی، 1393: 

.)182
چنان که از ترجمه پيداست، مترجم با آوردن شماری از کلمات باعث طوالنی و حجيم 
شدن متن و به اصطالح سبب تحریف متن شده است. کلمات اضافی مانند پدیدار، بلند 
به شمار  اطناب کالم  از مواردی است که جزو  بين  نزدیک  مرتبه و کمال، همت کوتاه و 

می رود و مترجم می توانست با ترجمه ای کوتاه تر، متن عربی را ترجمه کند.
ترجمة پيشنهادی: امام، خورشيد تابناک بر جهان، همواره در افق است و دست ها و چشم ها 

به آن نمی رسند.
چنان که گفته شد پورعبادی از شيوة شفاف سازی و اطناب کالم به وفور بهره برده است. 

حکمت 649 نيز از آن جمله است:
أصَبحُت ِبأَجٍل َمنُقوٍص، َو َعَمٍل َمُفوٍظ، َو امَلوُت ِفی ِرقابَِنا، َو النَّاُر ِمن َوراِئنا، َو ال َندری 
َما ُیفَعُل بَِنا؛ روزی از حضرت علی بن موسی الرضا)ع( پرسيده شد، آقا در چه حالی هستيد؟ 
حضرت امام رضا)ع( چنين فرمودند: عمر را می گذرانم در حالی که )عمرم رو به کاستی 
است و اجلم( نزدیک می گردد اعمالم ثبت می شود، مرگ هم برایمان حتمی است و آتش 

دوزخ در پيش رویمان و نمی دانم با ما چه خواهند کرد )پورعبادی، 1393: 211(.

در این حکمت مترجم با افزودن عبارت )عمر را می گذرانم در حالی که( و عبارت )مرگ 
هم برای مان حتمی است( وارد مقولة اطناب شده  و باعث تحریف و فاصله گرفتن از متن 

اصلی گشته است.
ترجمه پيشنهادی: با عمری رو به کاستی و عملی ثبت شده و مرگ در برمان و آتش در پيش 

رویمان است و نمی دانيم با ما چه می کنند.
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تفاخرگرایی
»برمن« این گرایش را، گرایشی افالطونی می خواند و آن را نتيجة کار مترجمانی می داند 
که متن مقصد را از لحاظ فرم و شکل، زیباتر از متن اصلی می آورند )صميمی، 1391: 48(.
او معتقد است این گرایش مربوط به حس زیبایی شناختی افرادی می شود که معتقدند هر 
گفتمانی باید گفتمانی زیبا باشد. برمن تفاخرگرایی را در نظم، شاعرانه کردن و در حوزة نثر، 
بليغ کردن می خواند و آن را شامل توليد جمالت فاخر با بهره گرفتن از متن اصلی، به عنوان 
مادة اوليه، تعریف می کند. در واقع، برمن کار این مترجمان را بر هم زدن سبک و فرم متن 
اصلی می داند که بدون در نظر داشتن چند و چون متن اصلی، صرفًا برای خوانا، برجسته و 
فاخر کردن متن مقصد به متن اصلی توجهی نمی کنند و دست به بازنویسی و تمرین سبکی 
از متن اصلی می زنند )افضلی، 1395: 74(. پورعبادی به ندرت از مقولة تفاخرگرایی بهره 
جسته و به فرم عربی پایبند بوده و در حد توان از تعابير و عبارات ادبی و پرطمطراق دوری 

کرده است. او در ترجمة حکمت 615 از این شيوه استفاده کرده است: 
ُه«؛ رسول خدا  َلُه َخرَبَ َس  ِثَقاِتِه َمن َیَتَجسَّ َه َجیَشًا َفأمَُّهم أِمريًا، بََعَث َمَعُه ِمن  »َکاَن َرُسوُل اهلِل إَذا َوجَّ
هنگامی که می خواست لشکری را به سویی گسيل کند شخصی را فرمانده آن می کرد و 
بدهند  را  او  گزارش  به وی  محرمانه  تا  می کرد  همراه  نيز  را  اعتماد  مورد  افراد  از  برخی 

)پورعبادی، 1393: 200(.
در ترجمه عبارت مزبور تفاخرگرایی صورت گرفته است و مترجم »گسيل کردن« را به 
جای »فرستادن« آورده و از این طریق زیبایی ادبی به ترجمة خود بخشيده است. اما این 
شيوة ترجمه بر اساس نظریة برمن تحریف متن به شمار می آید و مترجم در این الگو باید 
ترجمه ای نزدیک به متن اصلی و به دور از تفاخرگرایی ارائه دهد. اگرچه برمن تفاخرگرایی 
را تحریف متن اصلی قلمداد می کند؛ اما مترجم متون دینی گاه چاره ای جز بهره گيری از 

این مقولة ادبی ندارند که پور عبادی نيز از این مقوله مستثنا نيست. 
ترجمه پيشنهادی: پيامبر خدا هرگاه قصد داشت لشکری را به جایی بفرستد شخصی را به 
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فرماندهی آن ها می گمارد و برخی از افراد مورد اعتماد خویش را همراه آن ها می فرستاد تا 
به وی گزارش او را محرمانه بدهند. 

غنازدایی کیفی
الگوی برمن، این نوع تحریف، جایگزین کردن کلمات، اصطالحات و پيچ و خم  در 
جمالت با کلمات و اصطالحاتی است که از لحاظ غنای معنایی، آوایی و طنين کلمات، در 
سطح واژه مبدأ نيستند. تحریفی که برمن از آن سخن می گوید، شاید یکی از سخت ترین 
مسائل موجود در عمل ترجمه و یکی از دشوارترین کارهای هر مترجم باشد. هر زبانی 
با توجه به ساختار و کلمات و آواهای موجود در آن، کلمات و بازی های کالمی ویژه ای 
با بار معنایی و تصویرسازی خاص خود دارد و برگرداندن آن ها غالبًا بسيار دشوار است. 
شاید گاهی بتوان با شباهت های آوایی آن ها مانور داد، اما همواره چنين شانسی وجود ندارد 
با عنوان  )مهدی پور، 1389: 4(. از جمله مواردی که می توان از آن در ترجمة عبادی پور 

غنازدایی کيفی یاد کرد، حکمت 750 است:
مِّ بِاغِتیاِل َمن َیغَتالُِنی، أعِرُف َذِلَک بَِعهٍد َمعُهوٍد إلیَّ ِمن َرسوِل اهلِل أخرَبَُه َجرَبئِیُل  »إنِّی َو اهلِل ملَقُتوٌل بِالسُّ
َعن َربِّ الَعاملني«؛ بدانيد به خدا قسم من با زهر و به دست کسی که قصد این را دارد، کشته 

خواهم شد و این را از پيش بينی که از سوی رسول خدا شده، دانسته ام؛ او را نيز جبرئيل از 
سوی رب العالمين خبر کرده بود )پورعبادی، 1393: 243(.

در این حکمت، مترجم عبارِت »باغتیاٍل َمن َیغَتالُِنی« را »به دست کسی که قصد این را 
و  عبارات  »برمن«، جایگزین کردن  اعتقاد  به  است.  کرده  ترجمه  دارد کشته خواهم شد« 
کلمات با اصطالحات و کلماتی که از لحاظ غنای معنایی، در خور متن مبدأ نيست، تحریف 
به شمار می آید و باعث ارائة تصویری غيردقيق از متن اصلی می شود. در معنی اغتيال گفته 
شده: »اغتال الشخَص قتله علی غفلة منه« )ابن منظور، 1363: ذیل ماده غول( و امروزه معادل 
ناجوانمردانه به قتل رساندن، ترور کردن و سوء قصد به جان کسی است )آذرنوش، 1389: 
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ذیل مادة غول( و تفاوت عمده ای با کشتن دارد؛ چرا که در ترور، کشتن به صورت ناگهانی 
و غافلگيرانه صورت می گيرد؛ پس مترجم در ترجمه باید به این نکته توجه داشته باشد.

ترجمة پيشنهادی: به خدا سوگند من توسط شخصی ناجوانمردانه با زهر کشته می شوم. این 
را از پيش بينی ای که رسول خدا در مورد من داشته می دانم. پيامبر را نيز، جبرئيل از سوی 

خداوند جهانيان با خبر ساخته بود. 
و  کند  توجه  آن ها  ضرب آهنگ  و  کلمات  طنين  به  باید  مترجم  شد،  گفته  چنان که 
حتی االمکان آن را در ترجمة خود منتقل کند. پورعبادی در ترجمة حکمت 690 از این نکته 

غافل نبوده و از آن بهره جسته است:
»َما لَِباُس الَقاِئِم إاّل الَغلِیُظ َو َما َطَعاُمُه ااّل اجَلِشَب«؛ لباس قائم خشن است و غذایش نيز غير لذیذ 

بوده)معمولی بوده و برای خيلی ها خوشایند نيست( )پورعبادی، 1393: 223(.
در این حکمت در کلمة »َغلِيظ« نوعی ضرب آهنگ کوبنده و با شدت و حّدت وجود 
دارد؛ زیرا حروف غين و ظاء جزو حروفی هستند که با درشتی تلفظ می شوند. مترجم با 
عنایت به این موضوع معادل » خشن« را به کار برده که بر شدت و سختی داللت دارد و با 
واژه غليظ همسو است. کلمة »اجَلِشب« نيز دارای طنينی خاص بوده و مترجم معادل »غير 
لذیذ« را  برای آن آورده که خود نوعی سختی و کراهت را در بر دارد و با متن عربی منطبق 
است. با این تفاصيل در این حکمت مترجم بر اساس نظریة »برمن« عمل کرده و تحریفی 

در متن مقصد صورت نگرفته است.
پورعبادی در جای دیگر با مهارت ویژه و تسلط کامل بر مضمون و کنایة موجود در 

حکمت673 ترجمه ای روان و همسو با نظریة »برمن« ارائه کرده است:
»إَذا ُرِفَع َعَلُمُکم َمن َبنَي َأظُهِرُکم َفَتَوّقُعوا الَفرَج ِمن حَتِت أقَداِمُکم«؛ اگر چهره سرشناس تان و امام تان 
از بين تان گرفته شد پس انتظار فرج او را در ميانتان داشته باشيد )پورعبادی، 1393: 218(.
هر یک از تعابير »ُرِفَع َعَلُمُکم« و »َبنَي أظُهِرُکم« و »حَتَت أقداِمُکم« به ترتيب به معنی »علمتان 
برداشته شد« و »بين پشت تان« و »زیر گام هایتان« است که همگی بار معنایی کنایی دارند. 
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مترجم نيز در ترجمة خود با بهره گيری از مقولة غنازدایی کيفی ترجمه ای دقيق ارائه کرده 
است.

غنازدایی کّمی
که گاهی  است  معتقد  برمن  است.  واژگانی  رفتن  از هدر  تحریف، سخن  نوع  این  در 
برای یک مدلول، چندین دال وجود دارد و انتخاب یک دال به غنازدایی کّمی منجر می شود 

)مهدی پور، 1389: 4(. مانند نمونة زیردر حکمت 738:
»یا ابَن أيِب َمُموِد، إَذا أَخَذ النَّاُس ميینًا َو ِشَااًل َفالَزم َطریَقَتَنا«؛ ای پسر ابو محمود! هرگاه که مردم 

به چپ و راست گرایش پيدا کردند، تو راه ما را در پيش گير )پورعبادی، 1393: 238(.
در این حکمت رضوی، مترجم در برابر دو واژة »ميني و ِشَال« معادل های »راست و چپ« را 
آورده و ترکيب معنایی واژگان را به هم ریخته و به کاهش مؤلفه های معنایی واژگان دست 
زده است. واژة َیمين دارای معانی »راست، نيک بخت، دست و سوگند خوردن« و واژهِ ِشَمال 
دارای معانِی« چپ، بدفال و بدبخت« است که مترجم تنها یک معادل آن ها را آورده که 
خود نشانه کاهش واژگانی است و بر اساس نظریة »برمن« در ترجمة متن تحریف یا همان 

غنازدایی کّمی صورت گرفته است.
ترجمة پيشنهادی: ای پسر ابو محمود! هرگاه مردم به این سو و آن سو گرایش یافتند تو راه 

ما را در پيش بگير.
نمونه ای دیگر از غنازدایی کّمی را در ترجمة حکمت 777 می بينيم:

َا أبَغَضُهم النَّاُس، َو َعاُدوُهم، َو اسَتَحّلوا ِدَماَءُهم َو أمَواهَلُم ِلََبَِّتُهم لََنا َو  َیا َزیُد، إنَّ ِشیَعَتَنا إمنَّ
اعِتَقاِدِهم ِلوالَیَتَنا؛ ای زید، بدان که مردم با شيعيان ما کينه ورزی کردند و با ایشان دشمنی 
ما  دليل که دوستدار  این  به  اموال شان را غارت کردند  نمودند و خون شان را ریختند و 

بودند )همان: 251(.

واژة  و  است  گروه«  و  یار  همراه،  »شيعه،  جمله  از  مختلفی  معانی  دارای  »شيعه«  واژة 
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« به  »أبَغَض« به معنای »کينه ورزیدن، دشمنی کردن و تنفر و کراهت داشتن« و واژة »اسَتَحلَّ
معنای »حالل دانستن، ریختن و مباح شمردن« است. مترجم برای هر یک از این واژه ها 
تنها یک معنا آورده و ترجمة »اعتقادهم لوالیتانا« را اساسًا فرو گذاشته است. البته درخور 
ذکر است، ممکن است یک واژه دارای چندین معنا باشد و ممکن است در یک عبارت 
چندین واژه با چندین معنای مختلف وجود داشته باشد و اگر نویسنده آوردن تمامی معانی 
را قصد کند، ترجمه عماًل دچار اختالل خواهد شد؛ بنا براین مترجم باید بهترین معنی را 
برگزیند؛ گرچه به اعتقاد برمن ترجمه دچار غنازدایی کّمی می شود و تحریف متن در آن 

صورت می گيرد.
ترجمة پيشنهادی: ای زید، مردم با شيعيان ما کينه ورزی نمودند و با آن ها دشمنی کردند و 

به خاطر محبت شان به ما، و اعتقاد به والیت ما خونشان و امولشان را مباح دانستند.

تخریب ضرب آهنگ های متن
این گرایش عبارت است از تغيير نواخت های متنی. این نوع تغيير، مثاًل با هدف قرار دادن 
بگذارد  تاثير  بر ضرب آهنگ های جمله  توجهی  قابل  نحو  به  نقطه گذاری، می تواند  عالئم 

)احمدی، 1392: 9(.
مانند حکمت 702: »إنَّ ِعیَسی ملَّا أَراَد الَیُهوُد َقتَلُه َدَعا حِبَقَِّنا جَنَا ِمن الَقتِل َفَرَفَعُه«؛ هنگامی که برخی 
یهودیان خواستند حضرت عيسی را بکشند خدا را به ما قسم داد تا دعایش پذیرفته شود. 
برد  به آسمان  او را  پيدا کرد و خدا  از کشته شدن نجات  نيز دعایش را پذیرفت و  خدا 

)پورعبادی، 1393: 227(.
است.  رسانده  آسيب  جمله  آهنگ  به  سجاوندی  عالیم  نکردن  رعایت  حکمت،  این  در 
حکمت رضوی هيچ نقطه ای ندارد؛ اما ترجمة پور عبادی، عالوه بر نقطه، تطویل کالم نيز 
دارد؛ به این دليل ترجمة فارسی طوالنی تر از متن عربی شده هر چند معنی تقریبًا انتقال 

یافته است.
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ترجمة پيشنهادی: عيسی)ع( زمانی که یهودیان خواستند او را بکشند خدا را به ما سوگند داد 
و از کشته شدن نجات یافت و خدا او را به آسمان برد.

بر اساس نظریة برمن، زمانی که مترجم با اختيار عالئم سجاوندی را کم یا زیاد می کند، 
ترجمه دچار خلل خواهد شد، چنان که در نمونة پيشين دیدیم. اما پورعبادی، در ترجمة 

حکمت 809 با رعایت ضرب آهنگ متن، ترجمه ای رسا از حکمت ارائه داده است:
»َمن َتَذکََّر ُمَصابََنا َفَبَکی َو أبَکی مَل َتبِك َعیُنُه َتبِکی الُعُیوُن«؛ هر که مصيبت های وارد شده بر ما را 
به یاد آورد و بگرید و دیگران را بگریاند در قيامت روزی که همة چشم ها گریان است 

چشمش گریان نخواهد بود )پورعبادی، 1393: 261(.
چنان که از متن عربی پيداست هيچ نقطه و ویرگولی در متن اصلی وجود ندارد و ترجمة 
عربی  متن  راستای  در  دقيقًا  مترجم  و  است  سجاوندی  عالیم  فاقد  نيز  حکمت  فارسی 
است  َتبَکی«  و  َتبک  مَل  أبَکی،  »َبَکی،  واژة  تکرار  دیگر  تأمل  قابل  نکتة  است.  برداشته  گام 
که ضرب آهنگ خاصی به متن بخشيده است. در مقابل ترجمة فارسی با تکرار واژه های 
»بگرید، بگریاند، گریان و گریان نخواهد بود« همسو با ضرب آهنگ متن عربی بوده و طنين 
خاصی به ترجمه بخشيده است. می توان گفت، ترجمة فارسی در برخی از حکمت ها بر 

اساس نظریة آنتوان برمن حرکت کرده و در برخی مخالف این الگو بوده است.

نتیجه گیری
نظریة »آنتوان برمن« در حوزة نقد ترجمه یکی از کارآمدترین نظریه ها برای نقد ترجمة 
متون دینی از جمله حکمت های رضوی است؛ چرا که ترجمة متون دینی به عنوان متن 
حساس، باید تا حد امکان به زبان مبدأ وفادار باشد و مترجم بکوشد متن مبدأ را با کمترین 

تحریف به زبان مقصد منتقل کند.
بر اساس الگوی آنتوان برمن ترجمة پورعبادی از حکمت های رضوی ترجمه ای وفادار 
شاهد  او  ترجمة  بر  متن  تحریف  عوامل  از  مورد  هفت  تطبيق  با  و  است  اصلی  متن  به 
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کم شماری این گونه تحریف ها در ترجمة او بودیم و می توان گفت این ترجمه وفادار به متن 
اصلی است و در انتقال ساختار و مفاهيم مورد نظر امام موّفق عمل کرده است. 

در بين هفت مؤلفة مد نظر برمن، اطناب کالم از پر بسامدترین عوامل تحریف متن در 
ترجمة پورعبادی از حکمت های رضوی است. این مؤلفه در شفاف سازی نيز تأثير گذاشته 

و در مواردی نيز شاهد افزایش مؤلفة شفاف سازی در تحریف متن بودیم.
در سه حوزة غنازدایی کيفی، کّمی و تخریب ضرب آهنگ متن، ترجمة پورعبادی کمترین 
انحراف از متن را داشته و ترجمة او با نظریة آنتوان برمن همسو است و مترجم توانسته 

ترجمه ای روان و وفادار ارائه کند.
انتقال ساختار و محتوای متن اصلی، در  فرجام سخن این که ترجمة پورعبادی از نظر 

مجموع ترجمه ای وفادار به متن است.
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