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ٔ
ترجمه امالی سيد
مرتضی ،بررسی و نقد
127-181

ُ
ُ
چکيده :غ َرر الفوائد و د َرر القالئد معروف به امالی از آثار مهم
و مشهور سيد مرتضی است که به موضوعات مختلف
ادبی ،تفسيری ،حديثی ،کالمی ،نقد شعر و ...پرداخته و از
زمان نگارش تا به امروز در محافل علمی و آ کادميک مورد
بحث و استفاده بوده است .از اين کتاب تاکنون ترجمهای
فارسی نبود و داشتن ترجمهای فارسی از آن به شدت
ٔ
احساس میشد .دکتر حسين صابری اقدام به ترجمه
امالی در چهار مجلد کرده که با افزودن يک مجلد هم به
ً
ٔ
عنوان فهارس ،مجموعا پنج مجلد شده است .نوشته
حاضر نقاط قوت و ضعف ترجمه را بيان کرده و نتيجه
گرفته که اين ترجمه بايد يک بار ديگر با دقت و کلمه به
کلمه با متن اصلی تطبيق يابد؛ به عالوه ،ويرايش مجدد
ً
شده ،کلمات سختخوان آن نيز حتما اعرابگذاری شود.
همچنين در پاورقیهای کتاب بايد تجديد نظر شود و
ٔ
برخی از آنها حذف يا مختصر گردد .نمايه نامهای کتاب و
ٔ
دو کتابنامه تدوينشده نيز به بازنگری و يکدستسازی
نياز دارند.
ٔ
کليدواژهها :نثر کهن عربی ،امالی ،سيد مرتضی ،ترجمه
امالی به فارسی ،نقد ترجمه

A Review of the Translation of Seyyed
Murtiḍā›s Amālī
Ali Zahed
Abstract: Ghurar al-Fawāid and Durar al-Qalāid, known as Amālī, is one of the most important and famous works of Seyyed Murtiḍā›,
which deals with various literary, interpretive,
hadith, theological, poetry criticism, .... topics
and has been discussed and used in scientific
and academic circles since its genesis. There
have been no Persian translations of this book
so far, and a great need for its Persian translation was strongly felt. Dr. Hossein Saberi has
recently translated it and published it in four
volumes, which by adding one volume as an
index, has become a total of five volumes. The
present article states the strengths and weaknesses of the translation and concludes that this
translation must once again be carefully and
word-for-word compared with the original text.
Also, it must be re-edited, and its hard-to-read
words need to be transliterated. The book›s
footnotes should also be revised, and some of
them should be omitted or summarized. The
book indexes and the two bibliographies also
need to be revised and standardized.
Keywords: Ancient Arabic prose, Amālī,
Seyyed Murtiḍā›, Persian Translation of Amālī,
Translation Critique

ّ  دراسة،السيد املرتىض
ّ ترمجة أمايل
نقدية
عيل زاهد
ّ  مـن اآلثـار:اخلالصـة
ّ
للسـيد املرتضـى هـو كتـاب
املهمـة واملشـهورة
ُ ُغ َـرر الفوائـد
 وقـد تنـاول فيـه،ود َر ر القالئـد املعـروف بكتـاب األمـايل
ّ وكالمية مع حبوث
ّ
ّ
ّ مواضيع خمتلفة
نقدية
وحديثية
أدبية وتفسـير ّية
ّ
 وقد حظي هذا الكتاب منذ تأليفه وحت اليوم باهتمام. عن الشعر
ّ
ّ
.واجلامعية واستفادهتا منه
العلمية
املحافل
ّ
ّ ومل
 رغم احلاجة،تمت ترمجة هذا الكتاب قبل اآلن إىل اللغة الفارسية
ّ
ّ
ّ
ّ
 حت تصدى الدكتور حسين،املاسـة إىل ذلك يف األوسـاط املعنية
ّ
الصابـري للقيـام بترمجـة هـذه األمـايل يف أربعـة جملـدات أضـاف هلـا
ً ّ
ّ
.جملدا آخر بعنوان الفهارس ليكون املجموع مخسة جملدات
ّ واملقـال احلـايل يشـير إىل نقـاط
 وهـو،قـوة وضعـف هـذه الترمجـة
خيلص إىل نتيجة مفادها ضرورة القيام بإعادة مراجعة هذه الترمجة
ً
ّ
ّ كلمة كلمة مع
، و إعادة حتر يرها،النص األصيل
بدقة ومقارنة كلماهتا
ّ
.حتميـة القيـام بتشـکیل الكلمـات صعبـة القـراءة
مـع التأ كيـد على
كمـا جيـب إعـادة النظـر يف هوامـش الكتـاب مـع حـذف بعضهـا أو
ّ
ّ
البيبليوجرافيتبن
والقامئتين
ُ  أمـا فهـرس أمسـاء الكتـب.اختصارهـا
ً
.أيضا فتحتاج إىل إعادة الكتابة وتوحيد األسلوب
ّ
ّ
،السـيد املرتضـى
، األمـايل، النثـر العـر ّيب القـد مي:األساسـية
املفـردات
ّ
. نقد الترمجة،ترمجة األمايل إىل اللغة الفارسية
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مقدمه:
الشـريف المرتضـی علـي بـن الحسـين الموسـوي العلـوي ( 355ـ  436ق) کـه در فارسـی به سـيد مرتضی
نامـور اسـت ،علاوه بـر آن کـه در فقـه و اصـول و کالم سـرآمد علمـای زمـان خـود بـود ،از بزرگتريـن ادبـای
ُ
شـيعه نيـز بـه شـمار مـیرود .کتـاب امالـی وی کـه خـود آن را غ َـرر الفوائـد و ُد َر ر القالئـد ناميـده ،در کنـار
ُ
الکامل َّ
ّ
عبد ّ ِربه ،األغاني
مبر
العقد الفريد ابن ِ
د/مبرِد ،1البيان و التبيين جاحظ ،عيون األخبار ابن ق َت َيبهِ ،
ابی الفرج اصفهانی و کتبی از اين دسـت ،از شـاهکارهای زبان عربی به شـمار میرود؛ کتابی که هم در
زمان مؤلفش مورد اهتمام بود و هم پس از او نسل به نسل در محافل و مجالس علمی و ادبی خوانده و
درس داده میشد و میشود.
ّ
ٔ
ايـن کتـاب دربردارن ٔ
زمينـه تفسـير و بـه ويـژه تأويـل و حـل
ـده هشـتاد مجلـس از مجالـس درس وی در
اشکاالتی است که در خصوص آيات متشابه قرآن و احاديث مطرح شده است .سيد مرتضی با استناد
به متون لغوی و نظم و نثر عربی ،به تفسـير و تأويل آيات متشـابه پرداخته اسـت ،ولی فقط اين نيسـت.
امالی هم مباحث عميق ادبی و به ويژه نقد ادبی دارد ،هم مطالب تفسيری و حديثی و کالمی؛ به اين
صـورت کـه وی بعـد از تأو يـل و بيـان معنـای آيه و حديث ،مسـئلهای کالمی را مطرح میکند و به بررسـی
ٔ
خانه خود داشته که حاصل آنها در امالی
آن میپردازد .به نظر میرسد سيد مرتضی مجالس درسی در
ّ
نهـای مختلـف بوده که البته تاريخ آنها معلوم نيسـت ،ولی مسـلم
وی آمـده اسـت .ايـن مجالـس در زما 
اسـت کـه آخر يـن املای وی ،در روز پنـج شـنبه ،بيسـت و هشـتم ُج َ
مـادی االولـی سـال  413قمـری بـوده
است .در پايان کتاب ،مطالبی هم آمده که به «تکملة األمالي» نامبردار است .اين تکمله مسائلی ديگر
را در بردارد که بعد از آن مجالس ايراد کرده است .2در اثر حاضر  ،تکمله نيز ترجمه شده است.
تـا آنجـا کـه میدانيـم ،از امالـی دو تصحيـح صـورت گرفتـه اسـت :تصحيـح نخسـت کـه همـراه بـا ِاعراب
الفاظ و برخی حواشی است ،نخستين بار در چهار مجلد به سال  1907م 1365/ق در مطبعة السعادة
حواشی جلد نخست و دوم از ِآن محمد بدر الدين
قاهره چاپ شده است .در اين تصحيح ،اعراب و
ِ

نعسـانی حلبی (1298ـ 1362ق) اسـت و جلدهای سـوم و چهارم را احمد بن امين ِشـنقيطی تصحيح و
اعرابگذاری کرده و بر آن حاشيه نوشته است.

ْ
تصحيح بيشترين
تصحيح دوم از محمد ابوالفضل ابراهيم است که در سه مجلد منتشر شده و همين
چـاپ را نسـبت بـه تصحيـح پيشـين داشـته و مترجـم محتـرم جنـاب آقـای دکتـر حسـين صابـری نيـز آن
را مبنـای ترجم ٔـه خـود قـرار داده و غالـب حواشـی آن را هـم کـه بـه قلـم مصحـح فقيـدش مرحـوم محمـد
 .1اگر چه نام اين اديب بزرگ عرب به مب َّرد ـ به فتح راء ـ نامور گشته ،در برخی منابع به کسر راء نيز آمده است .برای تفصيل بيشتر مراجعه کنيد
ٔ
مقدمه مرحوم محمد عبد الخالق َعضيمة بر المقتضب مب ّرد در ج  ،1ص 12ـ15با عنوان «راء المب ّرد».
به
ٔ
 .2تلخيصی از صفحات  18تا  20مقدمه محمد ابوالفضل ابراهيم بر تصحيح خود از أمالي .مشـخصات کتابشـناختی :سـيد مرتضی،
علي بن الحسين ،األمالي :غرر الفوائد ودرر القالئد ،قاهره :دار إحياء الکتب العربية عيسی البابي الحلبي وشرکاه ،اول 1954 ،م.
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ابوالفضـل ابراهيـم اسـت ،در ترجم ٔـه خـود در ضمـن پاورقـی بـه فارسـی برگردانـده اسـت .3آقـای صابـری
ٔ
مؤسسـه چـاپ و انتشـارات آسـتان قـدس رضـوی آن را بـه
ترجم ٔـه فارسـی را در پنـج مجلـد سـامان داده و
چاپ رسانده است .جلد پنجم البته فهرستهای کتاب يا همان نمايههاست.

الف .ويژگیهای مثبت ترجمه:
کتـاب حروفچينـی و صفحهآرائـی چشـمنواز دارد .صحافـی و تجليـد آن ممتـاز اسـت .مترجـم علاوه بـر
منابـع ِارجاع ِـی مصحـح کتـاب ،خـود نيـز هـر جـا الزم ديـده بـه منابـع ديگـر ارجـاع داده اسـت .ارجاعات
مترجم شايد دو برابر ارجاعات مصحح است .وی در اين راستا ،هر شعر يا حديثی را که در متن آمده
است ،منبعيابی کرده و گاه برای يک شعر  ،شش منبع ارائه نموده است .همچنين اگر آن شعر در مصادر
ً
ٔ
درباره آن سـخن رفته ،در پاورقی متذکر شـده اسـت .معمـوال هر گاه در
ديگـر هـم مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه يا
جلد
کتاب نام شـخصيتی آمده ،مترجم در پاورقی معرفی کوتاهی از او آورده اسـت .يک
سـبب آن که دو ِ
ِ
عربی در ترجمه پنج جلد شده است ،همين میتواند باشد.
نکت ٔـه ديگـر آن کـه شـمار بسـيار اندکـی از عالقهمنـدان بـه فرهنـگ و زبـان عربـی آنقـدر توانائـی دارنـد کـه
ً
ٔ
ترجمه کتابهائی
بتواننـد مسـتقيما بـه منبـع اصلی مراجعه کنند و شـمار زيادی چنين توانائـی ندارند.
چنـان امالـی ،ايـن دس ٔ
ـته کثيـر را هـم کاميـاب میکنـد کـه بتواننـد از منابـع عربـی اسـتفاده کننـد و از اين
منظر  ،کار مترجم قابل تقدير است.
ً
ترجمـه از نثـر نسـبتا روانـی برخـوردار اسـت و عربیزدگـی در آن کمتـر بـه چشـم میخـورد .جلـد پنجـم در
حقيقت جلد فهرسـت کتاب اسـت که فهرسـتهای متعددی شـامل :آيات ،احاديث ،نامها (شـامل:
یهـا ،فرق ههـا ،قبيل ههـا ،کسـان) ،کتابهـا و اشـعار را از مطالب کتاب ارائـه داده و مترجم با ٔ
ارائه اين
جا 
فهرست ،کاری ستودنی انجام داده است.
از نقـاط قـوت مهـم ايـن ترجمـه آن اسـت کـه در امالـی اشـعار فراوانـی وجـود دارد کـه در منابـع ديگـر کمتـر
ً
شـرح و توضيـح داده شـده و ترجم ٔـه آنهـا واقعـا دشـوار اسـت .مترجـم برخـی از آنهـا را خـوب ترجمـه کـرده
است.

ب .اشکاالت ترجمه:
اشـکاالت ترجمه را میتوان در يازده بخش جای داد که نخسـت فهرسـتوار از آن ياد میشـود و سـپس
به تفصيل و با ذکر جزئيات بيان میگردد:
1ـ بیشناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شيوهنامه؛
 .3در مقال ٔـه حاضـر هـم از ايـن تصحيـح اسـتفاده و هـم بـه تصحيـح پيشـين مراجعـه شـده اسـت .مشـخصات کتابشـناختی تصحيـح
چهارجلدی :أمالي السيد المرتضی ،القاهرة :مطبعة السعادة ،الطبعة األولی 1325 ،ق ـ  1907م.
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2ـ نقصان در اعراب و حرکتگذاری؛
3ـ اغالط تايپی اعم از خطا در اعراب و کلمات؛
4ـ توضيح ندادن موارد مبهم؛
5ـ عدم دقت در ترجمه ،معادليابی نادرست و معادليابی و وفادار نبودن به متن؛
6ـ اشکاالت در کتابنامه؛
7ـ اشکاالت در نمايهها/فهارس؛
فراوان کمفائده و ناروشمند؛
8ـ پاورقیهای
ِ
9ـ زندگینامههای تکراری؛
ٔ
ترجمه اشعار تکراری؛
10ـ ناهمسانی
11ـ بی دقتی و جا افتادن متن.

1ـ بیشناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شيوهنامه

در ترجم ٔـه چنيـن کتابـی خواننـده در درج ٔـه نخسـت عالقهمنـد اسـت بداند متن اصلـی چند تصحيح و
ً
چـاپ دارد؛ نيـز مشـتاق اسـت بدانـد مترجـم بـه کدام تصحيح و چـاپ مراجعه کرده و چـرا؛ و احيانا اگر
به ٔ
ٔ
شـيوه مترجم در ترجمه چه بوده (وفادار ،
همه چاپها مراجعه کرده اسـت ،از سـبب آن مطلع گردد؛
ارتباطـی ،آزاد)4؛ زبانـی کـه در ترجم ٔـه ايـن متـن کهـن بهکار بـرده ،زبان فاخر بوده يا زبـان عادی و هر کدام

چـرا؛ ترجمـه چقـدر زمـان بـرده اسـت؛ مترجـم پيـش از ترجمـه و هنـگام ترجمـه با چه مشـکالتی دسـت و
ً
پنجـه نـرم کـرده اسـت؛ ا گـر از نـرم افزارهـا اسـتفاده کـرده ـ کـه حتما چنين بـوده ـ کدام نرم افزار بوده اسـت؛
ً
احيانـا خواننـده دوسـت دارد از انگي ٔـزه مترجـم در دسـت زدن بـه ترجمـه آ گاه شـود؛ نيـز ايـن کـه مترجـم
دسـتيار داشـته يا نه؛ به ويژه آن که وی اسـتاد دانشـگاه اسـت و میدانيم برخی اسـتادان دانشـجويان را
برای آثارشان به کار میگيرند و اموری از اين قبيل .از اين مسائل هيچ سخنی در کتاب نيست و بسيار
ٔ
مقدمه فارسی کتاب را نيز ناشر نوشته است و نه مترجم!
عجيب آن که حتی

2ـ نقصان در ِاعراب و حرکتگذاری:

َ ْ
مقصـود از « ِاعـراب» در اينجـا حرکـت حـرف آخـر کلمـات و منظـور از «حرکتگذاری» يا همان «شـکل»،
ً
حرکات ( َـ ِـ ُـ ًـ ٍـ ٌـ ْـ) بر حروف آغازين و ميانی واژگان است .طبيعتا مقصود حرکتگذاری کلماتی
نشاندن
ِ
ً
ُ
نيسـت کـه همـگان اعـراب آنهـا را میداننـد؛ يعنـی مـراد اين نيسـت که مثال «هـو » به صورت «ه َو » نوشـته

 .4منظـور از ايـن سـه ترجمـه بـه اختصـار چنيـن اسـت :در ترجم ٔـه «وفادار » در صورت تعارض ميان سـاختارهای دسـتوری زبان مبدأ و
ٔ
ترجمـه «ارتباطی» يا «پيامـی» در صورت چنين
مقصـد و نيـز تفاوتهـای فرهنگـی دو ز بـان« ،ز بـان مبـدأ» اصـل قرار داده میشـود .در
ّ
تعارضـی« ،ز بـان مقصـد» مـد نظـر قـرار میگيـرد .در هـر دو ترجمـه ،البتـه وفـاداری بـه متـن نيـز يکـی از ارکان اساسـی ترجمـه اسـت .در
ً
ّ
ٔ
ترجم ٔـه آزاد ،معمـوال ز بـان مقصـد اصـل اسـت ،ولـی وفـاداری به متـن رخ نمیدهد .از «ترجمه تحت اللفظی» يادی نشـد؛ چون مسـلم
ٔ
ترجمه مورد نقد ،به صورت «تحت اللفظی» نيست.
است که
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شود؛ چه ،هر کس میداند اين کلمه چگونه خوانده میشود ،منظور آن
است که کلمات غريب و سختخوانِ ،اعرابدار و مشکول شوند.
مس ٔ
ـأله ديگـر  ،تايـپ حـرف ياء خوانا به صورتی اسـت کـه دو نقطه زير آن
بيايـد؛ يعنـی بـه ايـن شـکل« :ي» .اگـر ايـن امـر رعايـت شـود ،در مـواردی
کـه خواننـده نمیدانـد «ی» خواناسـت يـا ناخوانـا (مانند :فعـل أعطی که
هـم میتوانـد بـه صـورت «أعطـي» باشـد و هـم «أعطـی») ،ديگـر نيـازی به
گذاشـتن الـف خنجـری نيسـت ،امـا در غيـر ايـن صـورت ،بايـد بـر روی
حرفهـای يـاء ناخوانـا الـف خنجـری گذاشـت تـا از يـاء خوانـا متمايـز
گـردد؛ و روشـن اسـت کـه چقـدر ايـن کار تايپيسـت و بازبينیکننـده
را بـه زحمـت میانـدازد! و البتـه مترجـم نـه «ي» منقـوط بـهکار بـرده و نـه
ً
«ي» ناخوانـا را مشـخص سـاخته اسـت .مثلا در ايـن حديـث« :ال ينبغي
ً
لحامـل القـرآن ان يظـن ان احـدا اعطـی افضـل ممـا اعطـی ،»...اوال .ظاهـر
نکـردن اعـراب ،دوم .مشـکول نکـردن کلمـات ،سـوم .ظاهـر نکـردن همزههـای قطـع و چهـارم .مشـخص
ً
نکردن «ي» از «ی» ،واقعا خواندن آن را دشوار میکند .حال اگر اين چهار امر رعايت شود و حديث به
القرآن
حامل
صورت ذيل نوشته شود ،بهرهای که از ترجمه برده میشود ،دوچندان میگردد« :ال ينبغي ِل
ِ
ِ
ُ
ًُ
َ
ْ ُ َ ّ
أفضل ّ
عط َي.»...
عط َي
مما أ ِ
أن َيظ ّن أن أحدا أ ِ
پـس از ايـن توضيـح مقدماتـی ،بگو يـم :معلـوم اسـت کـه امالـی کتابـی اسـت آ کنـده از نـام؛ چـه نـام
ٔ
صفحه آن دست
شخصيتها و چه نام مکانهای مشهور ؛ نيز سرشار از کلمات غريب يا ديرآشنا .هر
کـم يـک بيـت شـعر دارد و امثـال و احاديـث و آيـات دارای کلمـات غريـب هم که در جـای جای آن موج
یهـای خـود گاه چنديـن بيـت شـعر نيـز در تکميـل شـعرهای متـن نقـل کـرده؛
میزنـد .مترجـم در پاورق 
تعليقات مصحح يعنی :مرحوم محمد ابوالفضل ابراهيم را نيز که باز سرشار از نام افراد و کتابهاست
ٔ
آورده اسـت .ايـن همـه ،بـه ع ٔ
ترجمه
لاوه آنکـه روش مترجـم آن بـوده کـه اشـعار را بـه زبـان عربـی در متـن و
آنهـا را در پاورقـی بيـاورد ،بايسـته میکندنـد بـه ِاعرابگـذاری توجـه ويـژه شـود ،امـا متأسـفانه در کتـاب به
آن توجهی نشـده اسـت .البته نه اين که هيچ اعرابی نباشـد ،اما شـايد بتوان گفت %90 :واژگان نيازمند
اعـراب و حرکـت ،اعـراب و حرکـت ندارنـد! بمانـد کـه چنانکـه گفتيـم بـه ظاهـر کـردن همزههـای قطـع و
ً
تايپ ياء منقوطه نيز اصال توجهی نشده است.
خواندن درسـت آنها حتی برای آشـنايان به متون عربی
اينک چند نمونه از نامها ،اشـعار و احاديث که
ِ
نيز دشـوار اسـت و برگرفته از جلد نخسـت کتاب اسـت ،ذکر شـده ،صورت اعرابدار و مشـکول آن نيز
بيان میشود.
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ً
ٔ
ترجمه امالی نقل میشود ،عينا به صورتی است که در کتاب تايپ شده است:
شايان ذکر آنکه آنچه از
 95/1در پاورقـی« :بغيـة الوعـاة ،انبـاه الـرواة ،وفيـات ،جمهـرة ،دمية القصر  ،سـير اعالم النبالء ،عسـقالنی ،مراة
الجنان ،حموی ،ابن تغری بردی».
بـه احتمـال ز يـاد ،بسـياری از خوانندگان از درسـت خواندن اين کلمات ناتواننـد .البته تقصيری ندارند؛
ٔ
خواننـده آشـنا بـا عربـی
بـه هـر حـال ،خواننـده فارسـیزبان اسـت و ايـن کلمـات عربـی؛ و البتـه هـر چنـد
غيـة ُ
هـم ممکـن اسـت اعـراب هم ٔـه ايـن کلمـات را ندانـد .يعنـی ندانـد کـه بايـد چنيـن خوانـد«ُ :ب َ
الوعـاة،
َ
َ َ
َ
َ
إنباه ُّ
ُّ
َ َ ُْ
ُ
الجنانَ ،ح َموي ،ابن تغري
الرواة ،وفيات ،جمهرة ،دمية القصر ِ ،س َـير أعالم الن َبالء ،عسـقالنیِ ،مرآة ِ
ِب ْردي».
ّ
تعلل بددن/ان ّ
همی فی سـماع و اذن ....و هند اتی
« :111/1عدی بن زيد عبادی نيز گويدّ :ايها القلب

من دونها النأی و البعد».
َ
معلوم نيسـت َع ِدي درسـت اسـت يا ُعد ّيِ .عبادی يا َع ّبادي .شـعر هم که معلوم اسـت میتوان آن را به
چند صورت خواند .اکنون همين متن با اعراب چنين است:
ََ
ٌ
ـب َت َع َّل ْـل ب َـد َد ْن ّ
َ
«ع ِـد ّي بـن ز يـد ِعبـادی نيـز گو يـدّ :أيهـا القل ُ
/إن َه ّمي فـي َسـماع و أذ ْن ...6و هنـد أتی ِمن
ِ
ٍ
َّ ْ
ُ ُ
الب ْعد».
النأ ُی و
دو ِنها
« :123/1اکثـر اهـل الجنـة البلـه» .در ايـن عبـارت هـم «اکثـر » و هـم «اهـل» ٔ
همزه قطـع دارند کـه بايد ظاهر
َ ّ ْ ُ ُْ
ُ
أهل الجن ِة البله».
شود و هم کلمهای مانند «بله» بايد با ِاعراب باشدِ .اعراب جمله چنين است« :أ کثر ِ
قبر َب َ
« :155/1فما زال قبر بين تبنی و جاسم/عليه من الوسمي طل و وابل» .اعراب« :فما زال ٌ
ين ُت ْب ٰ
نی و
َ ٌّ
ُ
َْ ْ
وابل».7
جاسم/عليه ِمن الوس ِم ِ ّي طل و ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ميص ن َص ُبته».
« :161/1و ابيض موشی القميص نصبته»« :و أ ْبيض َم ْو ِش ّي الق
ِ
ِ
ْ
«شـاهد إذا مـا
« :172/1شـاهد اذا مـا کنـت ذامحميه/بـدار م ّـی امـه ضبيه/صمحمـح مثـل ابـی مکيـه»:
ِ
ُ
ّ
ُ َ
َ ْ َّ ْ
ُّ َ ّ َّ ْ َ َ ْ َ
ثل أبي َم ِک َّـي ْـه».
/ب ِ
کنت ذا مح ِميه ِ
دار ِم ٍ ّي أمه ض ِبيــه/صمحم ٍح ِم ِ
ٔ
ٔ
صفحه آن است.
ترجمه فارسی و عدد بعدی بيانگر
 .5عدد قبل از مميز نشانگر جلد
 .6در امثـال ايـن کلمـات بايـد در پاورقـی توضيـح داده شـود کـه ا گـر چـه سـاکن بودن حرف پايانـی کلمه مختص کلمات ّ
مبني اسـت و
ً
حتما َ
متح ّرک هستند ،اما گاه کلمهای به جهت ضرورت شعری يا وزن ،به سکون خوانده میشود.
حرف پايانی کلمات ُمع َرب
گذاری کلمات پايانی مصراعها ،در مصراع اول حرکت تنوين ظاهر میشـود ،ولی
 .7در اينجا هم بايد توضيح داده شـود که در اعراب
ِ
در مصراع دوم ،تنوين نصب تبديل به ضمه و تنوين ج ّر به کسـره تبديل میشـود؛ چنانکه در اين بيت همين گونه اعراب گذاشـته
شده است.
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ََ َ ٌ ْ ٌ ْ ٌ َ ُ
البانة ُ
نفط ْر ».
« :186/1برهرهة رؤدة َرخصة/کخرعوبة البانة المنفطر »« :بر
الـم ِ
رعوبة ِ
هرهة ُرؤدة َرخ َصة/کخ ِ
َ
طـی َت َو َّس َـد َأ ْب َر َد ْيه/خ ُ
توسـد ابرديه/خ ُ
« :189/1اذا االرطـی ّ
عيـن» .اعـراب« :إذا األ ْر ٰ
ـدود
ـدود
ِ
ٍ
جـوازئ بالرمـل ِ
َّ ْ
َ
ين».
ج ٍ
وازئ بالرم ِل ِع ِ
ُ ْ َ ََ
ُ
ور ق
عنده/خماشـات ذحـل مـا يـراد امتثالهـا» .اعـراب«َ :ر بـاع لهـا مـذ أ
« :271/1ر بـاع لهـا مـذ اورق العـود
ٍ
ُ
ُ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ماشات ذ ْح ٍل ما يراد امتثالها».
الع ُود عنده/خ
ْ
ٰ
أمسـی و ْه َو
« :824/2اذا اله ّـم امسـی وهـوداء فامضـه/و لسـت بممضيـه وانـت تعادله» .اعراب« :إذا ال َه ُّم
ََ
َ ُ ُ
َ َ
ٌ
عادل ْه».
ضيه و أنت ت ِ
داء فأ ْم ِض ِه/و لست ِب ُم ْم ِ
ً
بن بـدر قد َو َل َ
جـرذا فيهـا تخون و تسـرق» .اعـراب« :أحار َ
يت
« :830/2احار بـن بـدر قـد وليـت امارة/فکـن
ٍ
ِ
ً
ً َ ُ
َ ُ َ ُ
خون وتسرِق».
إمارة/فک ْن ُج َرذا فيها ت
« :834/2وثديکـم االدنـی اذا مـا سـألتم/ونلقی بثـدی حيـن نسـأل باسـر » .اعراب« :و َث ْد ُي ُ
ٰ
األدنی إذا ما
کـم
ُ
ُ ُ َ
لقی َبث ْدي َ
/ون ٰ
باس ُر ».
سألتم
حين نسأل ِ
ٍ

ّ
«القيمن ميلک و جنفک و اودک و درأ ک و ضلعک و صدفک و ظلعک و صغوک و صعرک
:1697/4
ُ
َ
َ
َ
َ َْ
َ ََ
َ
َ ْ َ
َ
َْ
َ
َ
و صدرک» .اعراب« :ل َ
قيم ّن َم ْيلک و َج َنفک و أ َودک و د ْرأ ک و ضلعک و صدغک و ظلعک و ِصغوک
َ
و َص َع َرک و َصددک».8
ً
واقعا مترجم چه توجيهی دارد که اين کلمات را اعرابگذاری نکرده است؟!

3ـ اغالط تايپی اعم از خطا در اعراب و کلمات:

ٔ
ترجمه کتابهايی همچون امالی ،آن اسـت که بیغلط يا شـمار غلطهای آن
يکی از انتظارات بجا از

بسيار بسيار اندک باشند .متأسفانه در اين کتاب اغالطی به چشم میخورد که البته فراوان نيست ،اما
هميـن مقـدار هـم نبايـد باشـد؛ بـه و يـژه که به دليل نقش مهـم ِاعراب در زبان عربی ،ايـن اغالط در معنی
مؤثرند و اغالط راهيافته به کلمات هم ممکن اسـت تأثيری قابل توجه در کلمه داشـته باشـند .به عنوان
نمونـه در مجلـس پنجـم کـه از ص  142تـا ص  177جلـد اول کتـاب را دربرگرفتـه 14 ،غلـط در کلمـات و
ً
یخـورد کـه بـه همـراه غلطهائـی از مجلـدات ديگـر  ،ذيلا بـه تفکيک و با بيـان صورت
اعـراب بـه چشـم م 
درست آن میآيد:

 -1-3اغالط در حروف:
ً
ِ .8اعـراب و حـرکات ايـن کلمـات را عينـا از چـاپ محمـد ابوالفضـل ابراهيـم گرفتـهام( .ج  ،2ص  .)172در چـاپ نعسـانی البتـه
ً
تفاوتهائی هست .اين تفاوتها را مترجم بايد در پاورقی میآورد و احيانا داوری میکرد.

 192آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀششم ،بهمــــنواسفنـــــــد1400

135

باتک یسررب و دقن
دقن ویسررب ،یضترم ديس یلاما ٔهمجرت

ص  :142تريد← تريه؛
ٌ
شجوة← شجوه؛ُ
ص :154
ً
ً
ص ( 158پاورقی) :جمال← جهال؛
ص  :165لها← بها؛
ص  :167انصرم← أتصرم؛
ص ( 168پاورقی) :رأيت ←:رأيتک؛
ص  :174عن← من؛
ُ
ص  :174الحشوف← الحتوف.
اغالط حروفی در مجالس ديگر :
 :203/1فيصل← فصيل
َ ُ
ُ
ِ :273/1تقذ← ت ِقذ
 :279/1من← ّ
منا
لصاحب ← و ّ
 :283/1و ّ
للصاحب .عجيب است که در چاپ عربی نيز به همين شکل آمده است.
ً
گويا به تايپيسـت گفتهاند عينا از روی چاپ عربی ،اشـعار را به همان شـکلی که هسـت بدون کمترين
تغييـری تايـپ کـن؛ و او هـم چـون ديـده در متـن عر بـی ّ
«لصاحـب» آمـده ،در متن فارسـی نيـز همين گونه
تايپ کرده است!
 :828/2الحاجت ← الحاجات
 :1007/2يحيي ← يحي
 :1692/4ندعيها ← نديمها
 :1694/4تا نوح خود مؤمنان را نجات دهد←.تا نوح خود و مؤمنان را نجات دهد.
 :1697/4صدفک← صدغک
 :1697/4صددک ← صدرک
 :1702/4استخباه← استنجاه
 :1861/4صنم ← عنم

 -2 -3اغالط ِاعرابی:
حزن← ْ
َ :154/1
حزن؛
حجر← ْ
َ :160/1
حجر ؛
َّ
َ َ
تقرب ّن؛
تقربن← ال
 :165/1ال
َّ
ّ
العشي؛
العشي←
( 168/1پاورقی):
ِ
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ً
ً
َ :176/1مسربال ← ُمسربال ؛
ّ :177/1
يتطربني← ّ
يتطربني؛
ْ
ّ
 :1700/4بأنه← بأنه.

4ـ توضيح ندادن موارد مبهم:
در کتابهايـی ماننـد امالـی سـيد مرتضـی ،آنچـه بيـش از ترجمـه مـورد نيـاز اسـت ،توضيـح و شـرح متـن
ً
اسـت .برخـی جاهـای امالـی اساسـا نيـاز بـه ترجمـه نـدارد و هـر فـردی کـه اطالعاتـی انـدک هـم از عر بـی
ً
داشته باشد ،معنای آن را میفهمد ،اما برخی جاها اگر چه ظاهرا قابل فهم است ،بسا يک کلمه يا يک
عبارت ،آن را نيازمند توضيح میکند؛ و وقتی توضيح آن عبارات ذکر شود ،ترجمه سودمند میافتد.

نمونهها:
ً
4ـ1ـ وقــال الفـ ّـر ُاء وغيـ ُـره :يجــوز في النحو« :بــدم کذبا» ّ
بالنصــب علی المصدر ؛ ألن «جــاءوا» فيه معنی
ٍ
َ ً
َ
9
ک ِذبوا ک ِذبا».
ً
ترجمـه :فـراء و برخـی ديگـر گفتهانـد :از ديـدگاه نحـوی ايـن امـکان وجـود دارد که «بدم کذبا» گفته شـود و
ً
«کذبا» به عنوان مفعول مطلق منصوب داشته شود؛ چرا که در آيهٔ ،
واژه «و جاؤ » [چنين است در متن!]
ً
به معنای «کذبوا کذبا» است.
نقد:
ٔ
1ـ خـوب بـود مترجـم در پاورقـی در بـاره عبـارت «يجـوز فـي النحـو » ايـن توضيـح را مـیداد کـه منظـور ف ّـراء و
ً
برخـی ديگـر آن اسـت کـه از نظـر نحـوی میتـوان «کذبا» هم خوانـد ،اما از نظر قرائت بايـد به همان قرائت
ٔ
کلمـه «الرحمـن» و «الرحيم» از نظر
مشـهور ملتـزِم بـود .هماننـد ايـن کـه در «بسـم اهلل الرحمـن الرحيم» ،دو
نحوی میتوانند مرفوع (بنا بر نعت مقطوع) و منصوب (به تقدير «أعني») خوانده شوند ،ولی چون هيچ
يـک از قـراءات ايـن گونـه نخوانـده ،ايـن دو وجـه ِاعرابـی فقـط از نظـر نحـو مطـرح میشـود و مجـوز قرائـت
نيست.
ً
2ـ عبارت «يجوز في النحو  :بدم کذبا بالنصب علی المصدر » مختصرتر هم ترجمه میشـود؛ اين گونه:
ً
ً
«از نظر نحوی« ،بدم کذبا» هم جايز است؛ که کذبا بنا بر مفعول مطلق بودن منصوب باشد».
ً
3ـ نکت ٔـه دقيـق ايـن متـن عبـارت اخيـر اسـت .نمیگويـدٔ :
واژه «جـاؤوا» معنـای «کذبـوا کذبـا» دارد ،بلکـه
ً
میگويد :در «جاءوا» معنای «کذبوا کذبا» وجود دارد؛ و بين اين دو فرق بسـيار اسـت .اگر همانند آنچه
مترجـم ترجمـه کـرده اسـت گفتـه شـود ،بـه ايـن معناسـت کـه «جـاؤوا» از معنـای «آمـدن» منسـلخ شـده و
 .9متن عربی :ج  ،1ص  106و ترجمه :ج  ،1ص .257
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بـه معنـای «کذبـوا» بـهکار رفتـه ،حـال آن کـه عبـارت «فيـه» میگويـد :در «جـاؤوا» معنـای «کذبـوا» اسـت؛
يعنـی کـه «جـاؤوا» معنـای خـود را حفـظ کـرده ،در عيـن حـال معنـای «کذبـوا» را هـم دارد؛ و ايـن چيـزی
نيسـت جـز همـان بحـث معـروف «تضمين» .توضيح آن که «تضمين» بنا به تعريف مشـهور يعنی :فعلی
در جمله بهکار رود که عالوه بر معنای خود ،معنای فعل ديگری هم بدهد10؛ يعنی که معنائی ديگر را در
معنـای اصلـی آن فعـل ـ بـه اصطلاح ـ ِاشـراب کردهاند؛ به اصطالح فارسـی ،بـه آن خوراندهاند .آن معنای
ً
معموال از حرف ّ
جری که آورده میشود ،يا ذکر نمیشود ،يا استعمال فعل الزم به صورت متعدی
ديگر ،
فهميده میشود.
ً
ً
«وکذبـوا علـی قميصه بـدم کذبا».
بديـن ترتيـب« ،جـاءوا علـی قميصـه بـدم کذبـا» بنـا بـه نظـر فـراء يعنـیِ :
ً
يعنـی :خونـی بـر پيراهنـش آوردنـد کـه واقعـا دروغ میگفتنـد .گويا در اصـل چنين بوده :و جـاؤوا بدم علی
ً
ً
قميصه کاذبين کذبا .البته مسـامحتا و برای سالسـت بيشـتر بهتر اسـت چنين ترجمه کنيم :و خونی بر
ً
پيراهنش آوردند که واقعا دروغين بود.
میبينيم که يک سخن ّفراء و برخی ديگر چه ٔ
نکته ظريفی دارد که مترجم کتابهائی کهن چون امالی
بايد به توضيح آنها بپردازد.

ُ
ً
ً
4ـ2ـ وقد ُر وي ّأن في ِقراءة أ َ
ّ
فاصبري
والمعنی:
اإلغراء،
علی
يکون
وذلک
بالنصب،
»
جميال
«فصبرا
:
ي
ب
ِ
ٍ
ً
ً 11
يا ُ
نفس صبرا جميال .
ً
ً
ترجمـه :همچنيـن رؤ يـت شـده کـه در قرائـت اب ّ
ـي «فصبـرا جميلا » آمـده اسـت .ايـن قرائـت بنـا بـر اغـراء
ً
ً
«فاصبـري يـا نفـس صبـرا جميلا » (اي نفـس ،بـه زيبائـی شـکيبايي
ممکـن اسـت و در ايـن صـورت معنـا
ِ
کن) خواهد بود.
صـرف نظـر از ايـن کـه «رؤ يـت شـده» نادرسـت و صحيـح آن «روايـت شـده» اسـت؛ «يکـون» نيـز بـه معنی
«ممکـن اسـت» نيسـت؛ «در ايـن صـورت» هـم در متـن نيامده ،مترجم بايد توضيح مـیداد که «اغراء» در
اينجـا بـه چـه معناسـت و ايـن کـه آيـا میتوان مفهـوم اغراء را به فارسـی منتقل کرد يا نه و اگـر امکان دارد،
ً
چگونـه بايـد بـه فارسـی برگردانـد .جالب اسـت که مترجم معمـوال پاورقیهای محمد ابوالفضـل ابراهيم را
ترجمه کرده ،اما در اينجا پاورقی وی را که مربوط به «اغراء» اسـت ترجمه نکرده اسـت! در پاورقی آمده:
ّ
ُ
َ
اإلغراء ْأن ُيغرِ َيه القائل بالتزام الذي أشـار إليه؛ کقو ِلهم :عليک به!» .يعنی :معنی اغراء آن اسـت
«معنی
ِ
که گوينده فرد را تشـويق کند به چيزی که بدان اشـاره کرده اسـت پايبند باشـد .مانند اين که میگويند:
َّ
 .10چنانکه ابن هشام میگويد« :وفائدة التضمين أن ُيدل بکلمة واحدة علی معنی کلمتين» .مغني اللبيب ،ج  ،2ص  .530ميرسيد
َ ّ
ُّ ُ َ َ
َ
ُ ُ َ
ناسـبه ،ويدل عليه
فعل معناه
فعل آخ َر ُي ِ
الحقيقي و يالحظ معه معنی ٍ
شـريف جرجانـی ه ّـم میگو يـد« :و التضميـن أن يقصـد بلف ِـظ ٍ
ـيء مـن َ
علقاتـه» .يعنـی :فعلـی آورده شـود کـه معنـای حقيقـی آن مقصـود اسـت ،منتهـی همـراه بـا آن ،معنـای فعـل ديگری
مت ِ
بذکـر ش ٍ
هم که با آن مناسبت دارد در نظر گرفته شود؛ در ضمن ،متعلقی از آن فعل هم در کالم هست .الحاشية علی الکشاف ،ص .140
 .11متن عربی :ج  ،1ص  106و ترجمه :ج  ،1ص .257
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حواست به او باشد!/به او توجه کن!
اکنـون در اينجـا کـه بحـث اغـراء مطـرح شـده اسـت ،شـايد بتـوان چنيـن ترجمـه کـرد« :ای نفـس ،آنچـه
ٔ
ترجمـه آن به «ای
شايسـته اسـت صبـر نيکوسـت» يـا «ای نفـس ،صبـر نيکـو را در نظر داشـته باش!»؛ و با
نفس ،به زيبائی شکيبائی کن» ،اسلوب اغراء منتقل نمیشود.
البته برخی هم معتقدند «اغراء» معادلی خاص در فارسی ندارد.
ْ
4ـ3ـ مؤلـف مقدم ٔـه مصحـح متـن عر بـی يعنـی مرحـوم محمـد ابوالفضـل ابراهيـم را نيـز ترجمـه کـرده ،امـا
ِ
ً
برخـی ابهامـات را روشـن نکـرده يـا خـود چيزی افزوده که ابهام ايجاد کرده اسـت .مثلا مصحح در ضمن
يادکرد آثار منسوب به سيد مرتضی میگويد« :المسائل الناصرية في الفقه ،ذکره أبوجعفر الطوسي ،وابن
شـهر آشـوب .وقـد ُطبـع هـذا الکت ُ
ـاب مـع کتـاب الجوامـع الفقهيـة لمحمد بن باقـر في طهـران 12»1276؛ و
ً
مترجـم هـم عينـا ترجمـه کـرده ...« :ايـن کتـاب در سـال  1276همـراه بـا الجوامـع الفقهيـة محمـد بـن باقـر
منتشر شده است».13
قبـل خـود را بيـاورد کـه در معرفـی کتـاب االنتصـار
در اينجـا الزم بـود مترجـم همـان توضيـح چنـد صفحـه ِ
فـي فقـه اإلماميـة گفتـه اسـت« :ايـن کتـاب در سـال  1276ق ]1239[ .در مجموعـه الجوامـع الفقهيـة بـه
کوشـش محمدباقـر بـن محمـد رحيـم خوانسـاری ...چـاپ شـده اسـت» .14بـه سـبب آن کـه اگـر خواننـده
ٔ
صفحه  38کتاب را باز بکند و با عبارت پيشگفته روبرو شـود ،نمیداند اين سـال  1276قمری
اتفاقی
است يا شمسی و نيز اين «محمد بن باقر » کيست؟ اگر خود مترجم يا شخصی ديگر اين مقدمه را يک
بار ديگر میخواند ،چنين ابهامی را برطرف میکرد.
امـا مس ٔ
ٔ
گردآورنده کتـاب الجوامع الفقهية محمدباقر بن محمدرحيم اسـت و
ـأله مه متـر آن اسـت کـه نام
نه «محمد بن باقر »! اين خطا در نمايه هم راه يافته و در بخش «نامها» در مجلد پنجم میبينيم مدخل
«محمد بن باقر » ايجاد شـده اسـت .خود بنده وقتی آن را ديدم ،گمان کردم منظور امام محمد باقر ( ع)
اسـت کـه بـه خطـا ،محمـد بـن باقـر ثبت شـده ،وقتـی به صفحهای کـه اين نـام در آن آمده اسـت مراجعه
کردم ،با عبارتی که در باال ذکر شد مواجه شدم.
حـاال کـه معلـوم شـد ايـن «محمد بـن باقر » کذائی همان «محمدباقر بن محمدرحيم خوانسـاری» اسـت،
انتظار میرود هر دو ذيل يک مدخل بيايند ،اما به سبب همين خطا ،دو مدخل ايجاد شده و آن دومی
در مدخل «خوانساری ،محمدباقر بن محمدرحيم» آمده است.
 .12متن عربی :ج  ،1ص .16
 .13ترجمه :ج  ،1ص .38
 .14ترجمه :ج  ،1ص .25
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4ـ4ـ يکـی از مـواردی کـه در ترجمـه کـم و بيـش بـه آن برمیخوريـم ـ و البتـه چـون ٔ
همـه مجلـدات را بررسـی
نکردهام ،نمیتوانم تعداد آن را تعيين کنم يا درصد ارائه دهم ـ اين است که گاه متن شعر به ضبط امالی
َّ
ً
ٔ
15
زوج
ترجمـه نشـده و ترجمـه آن بنـا بـه ضبـط ديگـر انجـام شـده اسـت .مثلا در مصـراع دوم شـعر (و کل ٍ
ً
َ
ُ َ
ّ
ّ
ملقب به اعشـی اسـت ـ ٔ
کلمه
يباج َي َلب ُسـه/أبو قدامة مجبورا بذاک معا) 16ـ که از َميمون بن قيس
من الد ِ
َ ُ ً
ً
ً
حب ّوا» ترجمه گشته و چنين شده است« :ابوقدامه
«مجبورا» آمده ،اما در ترجمه« ،مجبورا» به صورت «م
هر گونه ديبا را بر تن میکند و اينها همه را هديه ستانده است».

17

ً
ضبط َ«م ْح ُب ّوا» در خود ديوان اعشی آمده و محمد ابوالفضل ابراهيم نيز آن را تذکر داده است .در اينجا
ً
ً
مترجم بايد میگفت که در متن «مجبورا» آمده ،ولی من ضبط َ«م ْح ُب ّوا» را ترجمه کردهام .اين توضيح الزم
ٔ
ٔ
ترجمه
ترجمه شعر با ضبط سيد مرتضی چيست ،نه آن که بخواهد
است؛ زيرا خواننده میخواهد ببيند
شعر را با ضبطی که در ديوان شاعرش يا کتاب ديگر آمده است بخواند .اگر هم مترجم ناچار به اين کار
ً
شـده اسـت ،بايد توضيح دهد که چرا چنين کرده؟ مثال بگويد که با وجود تأمل بسـيار و مراجعه به منابع
ً
مختلف ،نتوانستم با ضبط «مجبورا» ترجمهای از شعر ارائه بدهم.
ٔ
ٔ
اصل تحقيق ،ايـن کلمه به صورت
محمـد ابوالفضـل ابراهيـم همچنيـن تذکـر داده که در حاشـيه نسـخه ِ
َ«م ْح ُب ٌّـو »؛ يعنـی :بـه رفـع «واو » هـم آمـده کـه معلـوم اسـت در اصل بـوده« :هو َم ْح ُب ٌّـو » .اينجا نيـز مترجم که
پاورقیهای محمد ابوالفضل ابراهيم را ترجمه کرده ،بايد اين توضيح وی را میآورد؛ و سـپس مشـخص
ً
ً
ُ َ
ُ َ
یکـرد کـه ا گـر مصـراع دوم بـه صـورت «أبو قدامة َم ْح ُـبـ ّـوا بذاك معا» باشـد يا به صورت «أبو قدامة َم ْح ُـب ٌّــو
م 
ً
بذاك معا» ،آيا در ترجمه نيز تفاوتی میکند يا نه؛ اگر تفاوت میکند چرا و اگر تفاوتی ندارد چرا.
ايـن مـوارد اسـت کـه در ترجم ٔـه متنـی کهـن همچـون امالـی کاربـردی و سـودمند اسـت و گرنـه زندگينامه
ً
نوشـتن و بعـد هـم ده منبـع بـرای زندگینام ٔـه فـرد ذکـر کـردن ،يـا متذکـر شـدن که اين شـعر در مثال هشـت
کتـاب ديگـر هـم آمـده ،چنـدان بـه کار خواننـده نمیآيـد؛ زيـرا وی بـه راحتـی بـا جسـتجوی شـعر در نـرم
افزارهای موجود و حتی در اينترنت ،به منابع ديگر که شعر را آوردهاند میتواند دسترسی بيابد.

5ـ عدم دقت در ترجمه ،معادليابی نادرست و وفادار نبودن به متن:

ً
مترجـم کتـاب امالـی قاعدتـا میدانسـته اسـت که با متنـی روزنامهای و عادی رو به رو نيسـت؛ بنا بر اين
کلمـه بـه کلم ٔـه متـن بايد فهميده شـود؛ سـپس معادليابی و برگردان شـود .حذف حتـی يک کلمه بدون
توجيـه جايـز نيسـت .در چنيـن متنهائـی نمیتوان گفت اين جمله میخواهد ايـن را بگويد و به ترجمه
ُّ
ّ
یتـوان آن را بنـا بـر مبتـدا بـودن ،بـه صـورت مرفـوع ( کل) نيـز خوانـد.
 .15کلم ٔـه «کل» در اينجـا از بـاب اشـتغال منصـوب شـده اسـت ،م 
ِاعرابگذاری به چنين توضيحاتی نيز نياز دارد که مترجم با نگذاشتن ِاعراب کلمات ،بار سنگينی از دوش خود برداشته است.
 .16متن عربی :ج  ،2ص .172
 .17ترجمه :ج  ،4ص .1695
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دسـت زد .بايـد بـر روی تـک تـک کلمـات تأمـل کـرد؛ آنـگاه بـا نگاهـی مجموعینگـر و وفـاداری کامـل بـه
ٔ
ترجمه مورد بحث ،مترجم روش «اين را میخواهد بگويد» پيشه کرده و
کلمات ،اقدام به ترجمه کرد .در
به ترجمه دست زده؛ لذا فراوان کلمات يا عباراتی هست که ترجمه نشده يا به شکلی نادرست برگردان
شده است.
ً
ٔ
بيت شـعری
از سـوی ديگـر  ،در ترجمـه اشـعار کهـن بايـد روشـی خـاص در پيـش گرفـت؛ چـرا کـه مثال گاه ِ
کلمه آن «غريب» است؛ يا حديثی آمده که در آن چند ٔ
آمده دارای هشت کلمه ،که هفت ٔ
کلمه غريب

ٔ
ترجمه کتابهايی همچون امالی ،آنگاه که به مواردی اينچنين برخورد میشود ،بايد نخست
است .در
ً
ٔ
ترجمـهای تحـت اللفظـی ارائـه داد تـا خواننـده دريابـد دقيقـا هر کلمه يا عبارت از شـعر ترجمه فارسـيش
ٔ
ترجمه
چيسـت؛ آنگاه ترجمهای روان ارائه کرد .همچنين اين مسـئله هم بسـيار مهم اسـت که اگر ميان
تحـت اللفظـی و ترجم ٔـه روان تفـاوت ز يـادی بود ،مترجم بايد برای خواننده توضيح دهد که چگونه از آن
ترجمه به اين ترجمه رسيده است .از آن مهمتر  ،برگردانی که از شعر يا حديث يا آيه ارائه میشود ،نبايد
با توضيحات خود مؤلف ـ يعنی :سيد مرتضی ـ تفاوتی داشته باشد.
ٔ
مقالـه حاضـر اسـت ـ مـواردی از جلـد اول و
بـرای ايـن بنـد (عـدم وفـاداری بـه متـن) ـ کـه مهمتريـن بخـش
ً
ً
چهارم به عنوان نمونه و به صورت کامال تصادفی انتخاب شده است که ذيال میآيد .اگر بخواهيم تمام
ٔ
اندازه خود همين چهار جلد میتوان اشکال گرفت.
چهار جلد را با متن اصلی بسنجيم ،دست کم

َ ّ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
فإنه من غريب شــعرهّ .
وفسره،
األبکار ،
وادم
ارة ِلق
5ـ1ـ وأما قول
ارة ت ِقذ الفصيل ِب ِر ْج ِلها/ف ّط ٍ
الفرزدق« :شــغ ٍ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َ
ّ
ْ َ ُ
َ
َ
أي :تركله وتدفعه عن الد ّنو
قال :معنی «شغارة» أنها ترفع ِرجليها بالبول ،وقوله« :ت ِقذ الفصيل برجلها»؛
ْ
ّ
ّ
بن على َ
18
الرضاع ِليتوفر الل ُ
ّ
الحلب.
إلى ِ
ترجمه:
اينکه فرزدق گفته« :زنی که چون شتری که پای خويش میگشايد و کره را میراند پای میگشايد ،و همو
ٔ
ناشـناخته اين شـاعر
که با سـه انگشـت پسـتان پسـين شـتران جوان تازه را میدوشـد» ،اين بيت از اشـعار
اسـت .و آن را تفسـير کرده و گفته اسـت« :شـغاره» يعنی آنکه پای خود را برای پيشـاب کردن باال میبرد.
اينکه گفته« :تقذ الفيصل برجلها» ،بدان معناست که به سمت کره لگد میپراند و آن را دور میکند تا
به اين ترتيب شير بيشتری در پستان برای دوشيده شدن گرد آيد و بماند.

نقد:
ً
1ـ «غر يـب» اصطالحـا بـه دو معنـی بـهکار مـیرود :يکـی .بـه معنـای «بديـع»؛ يعنـی :نـو و شـگفت؛ ديگری
بـه معنـای نامأنـوس .آنچـه مترجـم آورده (ناشـناخته) ،چنيـن معنـی میدهد کـه اين بيت فـرزدق تاکنون
 .18متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .203
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شناخته شده نبوده يا شناسائی نشده بوده و اکنون (در زمان سيد مرتضی) شناخته شده و معلوم گشته
ً
کـه از فـرزدق اسـت .در اينجـا مترجـم بـه جـای «ناشـناخته» بايـد میگفت «نامأنـوس»؛ تا کاملا مقصود از
اصطالح «غريب» مشخص شود.
ّ
2ـ «شـغارة» يعنی :شـتری که پاهايش را باال میآورد که لگد بزند19؛ يا بنا به توضيح سـيد مرتضی ،شـتری
کـه پـای خـود را بـرای پيشـاب کـردن بـاال میبـرد 20کـه در اينجـا و بنـا بـه کلمـات بعدی شـعر  ،صفـت برای
مشـبه آن ٔ
خال ٔـه جر يـر اسـت .بـه عبـارت ديگـر  ،در اينجـا اسـتعارهای مصرحـه ترتيـب داده شـده که ّ
خاله
جرير و ّ
مشب ٌه به ،شتری با چنين خصوصيات است.

ٔ
ترجمه اسـتعاره به ش ٔ
ـيوه تشـبيهی عمل کرده اسـت؛ يعنی اسـتعاره را به تشـبيه تبديل کرده
مترجم برای
و طرفيـن تشـبيه را ذکـر کـرده اسـت .ايـن کار وی البتـه اشـکالی ندارد ،ولی بايد در پاورقـی ذکر میکرد که
ّ
چگونـه ترجم ٔـه يـک کلمـه (شـغاره) اين عبارت طوالنی شـده اسـت (زنی که چون شـتری کـه پای خويش
میگشايد ...پای میگشايد).
3ـ در اين گونه کتابها که خود مؤلف به توضيح واژگان پرداخته ،مترجم بايد نخست ترجمهای مطابق
ٔ
ٔ
ضميمه آن کند .کاری که مترجم
ترجمه خود را نيز
با توضيحات مؤلف ارائه دهد؛ سپس اگر خواست،
نکرده و ترجمه کرده« :زنی که چون شتری که پای خويش میگشايد و کره را میراند پای میگشايد».
َ ُ
َ
4ـ در شـعر آمـده« :ت ِقـذ الفصيـل برِجلهـا» و مترجـم نوشـته اسـت« :کـره را میرانـد» ،حـال آن کـه بر اسـاس

توضيحات خود سـيد مرتضی ،بايد میگفت« :کره را به شـدت لگد میزند که برای شـير خوردن نزديک
نشود».21
ُّ
الد ُن ّو إلی ّ
الرِضاع» را ترجمه نکرده است .ترجمهاش میشود :و او را از نزديک شدن برای
5ـ مترجم «عن
ٔ
شير خوردن دور میکند .ترجمه روانتر  :و نمیگذارد برای شير خوردن نزديکش شود.
َّ َّ
َ ْ
الحلـب» يعنـی :تـا شـير بـرای دوشـيدن بمانـد؛ که میبينيـم مترجم ترجمـهای آزاد
6ـ « ِل َي َتوف َـر الل َب ُـن علـی
ارائه داده است (تا به اين ترتيب شير بيشتری در پستان برای دوشيده شدن گرد آيد و بماند).

 .19تاج العروس ،ج  ،7مدخل «شغر » ،ص  .41سبب ارجاع کلمات به تاج العروس ـ با اين که متنی متأخرتر از أمالی است ـ جامعيت
ً
ٔ
ٔ
آن اسـت .به عالوه ش ٔ
ٔ
ترجمه
نويسـنده اين مقاله در
تجربه
ـاکله اصلی آن قاموس فيروزآبادی اسـت که از متون نسـبتا متقدم اسـت.
متون کهن نشان داده که در فهم اين نوع متون ،تاج العروس لغتنامهای ممتاز و جامع است.
َ
ّ
َ
جلها َ
للبول» .امالی ،ج  ،1ص .80
« .20معنی "شغارة" أنها َترفع رِ
ُ
ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ّ
« .21و قولـه"َ :ت ِقـذ الفصيـل برِجلهـا" ،أي :ترکلـه و تدفعـه عـن الدن ِـو إلـی ال ّرِضـاع ...و أراد بـ"تقـذه" أي :تبالـغ فـي إيالمـه و ضربه» (ج  ،1ص
 )80و مترجـم نيـز ترجمـه کـرده اسـت« :اينکـه گفتـه" :تقـذ الفيصل [چنين اسـت در متن!] برجلها" ،بدان معناسـت که به سـمت کره
لگـد میپرانـد و آن را دور میکنـد  ...مقصـود از "تقـذ" نيـز آزاررسـاندن و بيشـتر وارد آوردن ضربهای سـنگينتر اسـت»( .ترجمة امالی،
ج  ،1ص 203ـ.)204
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7ـ ترجمه کرده« :پستان پسين» که بايد میگفت« :پستانهای پيشين».
8ـ گفته« :شتران جوان تازه» ،که ٔ
کلمه «تازه» در اينجا بیمعناست.
9ـ «ش ّـغارة» و ّ
«فطـارة» صيغ ٔـه مبالغـه هسـتند کـه در ترجمـه ايـن امـر منظـور نشـده اسـت .اگـر هـم مترجم
معتقـد بـوده اسـت صيغ ٔـه مبالغ ٔـه عر بـی در فارسـی معادلـی نـدارد و بايـد به همـان صفت فاعلـی ترجمه
گردد ،الزم است در شيوه ٔ
نامه ترجمهاش ذکر میکرد.

اکنـون کـه معنـای کلمـات اين بيت معلوم گشـت ،نخسـت ترجمهای تحت اللفظی و سـپس ترجمهای
ارتباطی از شعر ارائه میدهيم:

ٔ
ترجمه تحت اللفظی:
«و اما شعر فرزدق " :کسی که بسيار پايش را برای بول کردن باال میبرد و به شدت میراند کره را با پايش،
ٔ
دوشنده پستانهای پيشين شتران جوان با سه انگشت" از اشعار نامأنوس اوست.».
بسيار
ٔ
ترجمه ارتباطی:
«و اما شعر فرزدق" :زنی همچون شتری که بسيار پايش را برای بول کردن باال میبرد و کره را به شدت دور
میکند و کارش اين است که پستان پيشين شتران جوان را با سه انگشت میدوشد" ،از اشعار نامأنوس
وی اسـت .وی [=سـيد مرتضی] آن را تفسـير کرد و گفت :معنای «شـغاره» يعنی که پاهايش را برای بول
َ ُ َ
کردن باال میبرد .و «ت ِقذ الفصيل ِبرِ ْجلها» يعنی :او [بچهاش] را لگد میزند و از نزديک شـدن برای شـير
خوردن دور میکند تا شير برای دوشيدن بماند».22
َ
ـ«ت ِق ُذ ُه»؛ أيُ :تبا ِلغ في إيالمه ْ
وضربه .ومنه« :ال َـموقوذة».
5ـ2ـ وأراد ب
ترجمه :مقصود از «تقذ» نيز آزار رسـاندن و بيشـتر وارد آوردن ضربهای سـنگينتر اسـت و ٔ
واژه «موقوذ» از
همين باب است.
23

نقد:
ً
1ـ «بيشـتر وارد آوردن ضر بـهای سـنگينتر » اصلا در متـن عربـی نيسـت؛ بمانـد کـه از نظر زبان فارسـی هم
فصيح نيست.
ً
2ـ سـيد مرتضـی اشـاره کـرده کـه «الموقـوذة» نيـز از همين باب اسـت .در اينجا مترجـم اوال «الموقـوذ» آورده که
آيه ش ٔ
نادرسـت اسـت .دوم بايد اشـاره میکرد که «الموقوذة» که سـيد مرتضی آورده ،ناظر به ٔ
ـريفه پنجم س ٔ
ـوره
ٔ
 .22اين که در ترجمه آوردم «کارش اين اسـت که» برای توضيح دادن مبالغه بودن ّ
صيغه مبالغه کثرت
«فطارة» اسـت .چون میدانيم
انجام کار را میرساند.
 .23متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .204
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مائده 24اسـت که دسـتهای از حيواناتی را که خوردن گوشتشـان حرام اسـت ذکر میکند؛ از جمله ،گوشـت
َ«موقوذة»؛ يعنی :حيوانی که از کتک مرده باشد.
ترجم ٔـه پيشـنهادی :و مقصـودش از «تقـذه» يعنـی :در آزار دادن و کتـک زدنـش افـراط میکند« .الموقوذة»
نيز از همين باب است.25

ُ
5ـ3ـ و«القوادم» هي األخالف.
ترجمه :و «قوادم» همان پستانهای پسين شتر است.
26

نقد:
ْ
«خلف» يا به معنای نوک پسـتان اسـت يا خود پسـتان ؛ بنا بر اين ،اگر چه سـه حرف
«أخالف» جمع ِ
27

28

اصلـی «أخلاف» « ،خلف» اسـت ،امـا ربطـی بـه معنـای متبـادر بـه ذهـن آن يعنـی« :پشـت» و «پسـين»
ندارد .چون سه حرف اصلی آن « خلف» است ،مترجم به خطا افتاده است.

ّ
ّ ُ
العرب ّ
الن َ
َ
ُ
َْ ُ
ساء.
مما ت َع ِّي ُر به
راعيات ،وذلك
جرير بأنهن
ٍ
5ـ4ـ ومعنى البيت تعييره نساء ٍ
ترجمه :بر اين پايه ،معنای شعر سرزنش زنان خاندان جرير به اين نکته است که شتر میچرانند و شير
میدوشند و اين از چيزهايی است که زنان عرب را بدان مینکوهيدهاند.
29

نقد:
ٔ
1ـ عبارت «و شير میدوشند» در متن عربی نيست و افزوده مترجم است.
2ـ «العرب النساء» به خطا خوانده شده است« .العرب» فاعل است و «النساء» مفعول ،ولی مترجم اين
دو را بـه صـورت مقلـوب يعنـی« :النسـاء العـرب» خوانـده و به صـورت موصوف و صفت نيـز ترجمه کرده
است.
ترجم ٔـه پيشـنهادی :و مفهـوم بيـت سـرزنش کـردن زنـان خاندان جرير اسـت به اين که شـترچران هسـتند.
اين شترچرانی از چيزهايی است که عرب ،زنان را بدان سرزنش میکردند.30
ُ َّ
ُ َ ُ
َ َ ُ َّ
الم ُ
ُ .24
قة و َ
والد ُم َول ُ
وقوذة( .»...مائده)3/
اهلل به والمنخ ِن
«ح ّرِ َم ْت عليکم الميتة
الخنزيرِ و ما أ ِهل ِلغيرِ ِ
حم ِ
« .25إيالم» يعنی :به درد آوردن؛ چون ترجمه سليس نمیشود ،سبب آن را که «آزار دادن» باشد ذکر کردم.
 .26متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .203
ْ
َ ُ َ
واآلخران» .صحاح ،ج  ،4مدخل «خلف» ،ص .1355
الخلف ـ بالکسر ـ َحلمة ض ْرع الناقة القادمان ِ
« .27و ِ
ْ
ُّ
ّ
وظلف ُ[سم برخی حيوانات که شکافته است]» .النهاية،
ف ُ[سمدار ] ِ
« .28األخالف جمع ِخلف ـ بالکسر ـ وهو الضرع لکل ذات خ ٍ
ج ،2مدخل «خلف» ،ص .68
 .29متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .204
 .30در عبارت «تعييره» ،ضمير «ه» به فرزدق برمیگردد؛ و چون اين امر معلوم بود ،ترجمه نشد.
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5ـ5ـ أال ترى إلى قوله قبل هذا البيت
ترجمه :مگر نمیبينيد شاعر پيش از بيت موضوع سخن دو بيت ديگر بدين شرح آورده است:
31

نقد:
1ـ «بديـن شـرح» زائـد اسـت و در کالم نيسـت .بـه علاوه ،سـيد مرتضـی هـم شـرحی از ايـن دو بيـت ارائـه
نکرده است.
ً
2ـ بعـد از هم ٔـه اينهـا ،اساسـا الزم نبـود ايـن درازنويسـی در ترجمـه باشـد ،مترجـم بـه راحتـی میتوانسـت
بگويد« :نمیبينی قبل از اين بيت چه گفته است.»...:

َ ّ َ
عاء قد َح َل ْ
وخالة * َف ْد َ
لك يا ُ
بت ّ
علي ِعشاري!
جرير
5ـ6ـ كم عم ٍة
ٍ
ّ
ترجمه :ای جرير  ،تو را چه شمار عمه و خاله است که لنگ بودهاند و چوپانی گله من میکردهاند.
32

نقد:
َ
َ
ً
1ـ اوال مترجـم بايـد توضيـح مـیداد کـه آيـا مقصـود از لنگـی (فدعاء يعنـی :زن لنگ) همـان نقص ظاهری
ً
است يا مجازا برای مقصودی ديگر بهکار رفته يا هر دو احتمال میرود .اين بيت از ابيات مشهور است
َ
کـه در کتـب نحـوی نيـز از آن در بحـث «کم» خبريه ياد شـده اسـت .رضی در توضيـح «فدعاء» میگويد:
منظـور ايـن اسـت کـه مـچ دسـت يـا پايش از جا بيرون زده اسـت .سـپس میگويد :اين امر يـا به خاطر کار
زيادی است که کردهاند يا آنها مادرزاد چنين بودهاند و فرزدق عيب مادرزادی آنان را به رخشان کشيده
است.33
مرحوم استاد محيي الدين عبد الحميد معانی ديگری هم برای «فدعاء» میگويد که با مقصود شاعر از
ايـن بيـت کـه هجـو جر يـر از طريق تحقير عمه و خالههايش باشـد تناسـب دارد .از جمله :فدعاء به زنی
میگويند که انگشتانش از کثرت شير دوشيدن کج شده است .نيز زنی که از بس به دنبال شتران بوده،
پايش کج شـده اسـت .34چنانکه در تاج العروس هم از قول ابن ُد َر يد آورده« :فدعاء کنيزی اسـت که به
خاطر کار زياد کف دستش کج شده است».35
َ
حل ْ
بت ّ
علي عشاری»:
2ـ و اما عبارت «قد
ُ َ
ً
شار ُع ّ ِطل ْت ـ تکوير  )5/که اينجا به ياء
الع
«عشار » است که در قرآن هم آمده (و إذا ِ
«عشاری» همان ِ
اوال ِ
 .31متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .204
 .32متن عربی :ج  ،1ص  .80ترجمه :ج  ،1ص .203
 .33شرح الرضي علی الکافية ،ج  ،3باب «حذف التمييز وأحکام أخری» ،ص .161
 .34منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،ج  ،1پاورقی ص .226
 .35ج  ،11ص  ،335مدخل «فدع».
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َ
متکلم اضافه شده استِ .عشار جمع ُعشراء است؛ يعنی :شتران ده ماهه.
ً
ثانيـا« .حلبـت» بـدون حـرف ج ّـر بـهکار مـیرود ،امـا در اينجا با «علی» آمده اسـت .سـبب هـم «تضمين»
است .به اين معنی که «حلبت» متضمن معنای «ثقلت» است .36شاعر میخواسته بگويد :اينها علی
رغـم ميـل مـن ،شـير شـتران ده ماهـهام را دوشـيدند .بنـا بـر ايـن ،ايـن کـه مترجـم نوشـته« :چوپانـی ٔ
گله من
ٔ
ترجمـه ايـن
کردهانـد» ،نـه در متـن عر بـی اسـت و نـه آنچـه را در متـن عربـی آمـده اسـت میرسـاند .اکنـون
بيت:
ٔ
خاله چالق داشتی که علی رغم ميل من ،شير شتران ده ماههام را دوشيدند!
جرير  ،چقدر عمه و
در ضمن ،آنچه آمد بنا بر آن است که «کم» ،خبريه گرفته شود .میتواند استفهاميه هم باشد ـ و در اين
ّ
ً
ّ ً
عمة ...وخالة» ـ که اسـتفهامی تهکمی/تمسـخرآميز اسـت؛ آنگاه معنايش اين
صـورت بايـد خوانـد « :کـم
میشود:
ٔ
خاله چالق تو چند بار علی رغم ميل من ،شير شتران ده ماههام را دوشيدند [حسابش از
جرير  ،عمه و
دسـتم دررفته]37؟! يا بنا به شـرح ابن هشـام :بگو ببينم عمهها و خالههايت که علی رغم ميل من ،شـير
شتران ده ماههام را دوشيدند [و خدمتکار من بودند] چند تا بودند [تعدادشان را يادم رفته است]؟!

38

ّ
کذب ،والکذب من صفات األقوال ال من صفات األجسام؟».
5ـ7ـ «کيف وصف الدم بأنه ِ
ترجمه :چگونه با آنکه «کذب» نه از صفات اجسام ،بلکه از اوصاف اقوال است ،خداوند تعالی در اين
آيه خود را به «کذب» (دروغ) بودن وصف کرده؟
39

نقد:
 .36شرح الرضي علی الکافية ،ج  ،3باب «حذف التمييز وأحکام أخری» ،ص .161
ْ
ْ
 .37پيشين .عبارت داخل کروشه را بر اساس توضيح رضی آوردهام که در بيان معنای بيت میگويدّ :
الحلب ٌ
ثابت
س
نف
يقول:
ه
«کأن
ِ
ُ َ َ
إال ّأنـه ذهـب ّ
الحلبـات» پيشـين ،ص ( .163تـو گوئی میگويد :خود شـير دوشـيدن که ثابت اسـت ،حسـاب دفعات آن از
عنـي عـدد
ْ
ـبت ايـن عبـارت رضـی ،طبـق قاعـده« ،نفـس» که برای تأ کيـد بيايد ـ و در فارسـی به «خـود» يا «همان»
دسـتم دررفتـه اسـت) .بـه مناس ِ
َّ
یشـود ـ بايـد پيـش از اسـم مؤکـد داخـل شـود .بنـا بـر اين ا گـر بخواهند بگوينـد« :همان صفحـه» ،بايد بگويند« :فـي الصفحة
ترجمـه م 
نفسـه» ،ا گـر در ايـن مثـال ،پيـش از «الصفحـة» بيايـد ،در حقيقـت معنايـش هسـت« :در ذات صفحـه» و میبينيـم کـه معنـای تأ کيد
ِ
ٔ
نـدارد .اکنـون در ايـن عبـارت منقـول از رضـی میبينيـم او ـ کـه خـود از ّ
ائم ٔـه نحـو اسـت ـ نگفتـه« :الحلـب ُ
طريقـه
نفسـه ثابـت» ،بـل بـه
مقلوب آورده است که عجيب است.
ُ
ٔ
ـيته» .مغنـي اللبيب ،ج  ،1ص ٔ .185
خد ْم َننـي! فقد نس ُ
« .38أخب ْرنـي بعـدد ّ
«عمه» و
نکته ديگـر آن که
عماتـک و خاال تـک الال تـي ک ّـن َي ِ
ِ
ّ
«خالـة» را در ايـن بيـت بـه صـورت مرفـوع هـم میخوانـد؛ آنـگاه بـر خالف حالـت ج ّر و نصب ـ که بيانگر آن اسـت که جريـر  ،عمهها و
خالههـای متعـددی داشـته/دارد ـ مقصـود فقـط يـک ّ
عمـه و يـک خالـه اسـت .چون ايـن مقاله بيـش از اين گنجايش شـرح موضوع را
نـدارد ،بـرای تفصيـل مطلـب ر .ک :در ِخزانـة األدب ،ج  ،6ص  ،440در توضيـح «الشـاهد الثانـي و التسـعون بعـد األربعمائـة» [شـاهد
چهارصد و نود و دوم].
 .39متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص .255
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1ـ مترجـم «وصـف» را معلـوم خوانـده کـه فاعـل آن «هـو » مسـتتر باشـد و بـه خداونـد برگـردد .میتـوان آن را
مجهول هم خواند و هيچ يک ترجيحی ندارد .بجا بود در پاورقی اين نکته را متذکر میشد .اگر مجهول
خوانـده شـود ،آنـگاه ترجمـه چنين میشـود« :چگونـه خون به «کذب» (دروغين) توصيف شـده ،حال آن
که «کذب» «دروغين» را برای توصيف سخن بکار میبرند و نه جسم؟!».
َ
2ـ «ک ِـذب» در اينجـا مصـدر بـه معنـای مفعـول اسـت؛ چنانکـه سـيد مرتضـی هـم در ادامه بـدان تصريح
دارد ،حـال آن کـه مترجـم آن را بـه صـورت مصـدری معنی کرده اسـت (کذب (دروغ) بـودن) .اگر آن گونه
َ
ٔ
ميصه
که مترجم ترجمه کرده (يعنی به صورت مصدری) معنی شود ،آنگاه در ترجمه آيه «وجاؤوا علی ق ِ
َ
بدم ک ِذ ٍب» 40بايد گفت« :و بر پيراهنش خونی دروغ بودن را آوردند»! که میبينيم نادرسـت اسـت .خود
ٍ
ٔ
ترجمه آيه آورده است« :و پيراهنش را [آغشته] به خونی دروغين آوردند» .البته
مترجم هم در پاورقی ،در
ايـن ترجمـه هـم نادرسـت اسـت« .آوردنـد» در عربـی «جـاؤوا بـه» اسـت و در ٔ
آيـه شـريفه ،حـرف «بــ» بـر سـر
ٔ
ترجمه درست چنين است« :و خونی دروغين را که بر پيراهن او بود
«دم» آمده و نه «قميصه» .بنا بر اين
ّ
آوردنـد» .فخـر رازی در توضيـح اين مطلب میگويد« :المسـألة الثانيـة .قوله" :وجاءوا علی قميصه"؛ أي:
َ
وجاءوا فوق قميصه بدم ،کما يقال" :جاءوا علی ِجمالهم بأحمال»؛ يعنی :بارهايی را بر روی شترانشان
آوردند41؛ و شبيه به آن در کشاف ،ج  ،2ص  451نيز آمده است.
ً
ُع َ
کبـری میگو يـد"« :علـی قميصـه" محلا منصـوب اسـت بـرای آن کـه حـال از "الـدم" اسـت؛ زيـرا تقديـر
چنين است" :جاؤوا بدم کذب علی قميصه"». 42
محيـي الديـن درو يـش هـم میگو يـد« :تقديـر بـوده :آنان خونی دروغيـن آوردند در حالی کـه روی لباس او
بود».43
البتـه مترجـم میتوانـد بگو يـد خـود سـيد مرتضـی آيـه را بـه ايـن معنـی آورده اسـت آنجـا که میگويـد« :وقد
ُ
ْ َ َّ
ُ َّ
َ
ُ
ُ
فارتد
قميصه ِمن ُد ُبرٍ  ،وحين أ ِلق َي علی وجه أبيه
آيات :حين قد
قيل :إنه کان في
قميص يوسـف ثالث ٍ
ِ
ً
َ
ٔ
44
ذب» ؛ ترجمه مترجم« :گفتند :پيراهن يوسـف سـه بار در خود نشـانی
بدم ک ٍ
بصيرا ،وحين جاءوا عليه ٍ
داشـت :آن گاه که از پشـت دريده شـد ،آن گاه که بر صورت پدرش افنده شـد و پدر بينا گشـت و آن گاه
که آن را با خونی که به تقلب و تزوير بدان آغشته شده بود آوردند» .45در اينجا مشخص است که ضمير
 .40يوسف.18/
 .41مفاتيح الغيب ،ج  ،18ص .104
ً
ّ
ّ
َ
كذب على قميصه» .التبيان في إعراب القرآن ،ج  ،1ص
وضع
[« .42علی قميصه] في َم ِ
بدم ٍ
ٍ
نصب حاال من الدم؛ ألن التقدير جاءوا ٍ
.209
ٌ
ُّ
ٌ
ٌ
محلـه ّ
الن ُ
بدم ،وهـذا الظرف معمول
قميصه
فـوق
وجاءوا
قيل:
كأنه
الظرفيـة؛
علـی
صـب
ـه"
ص
قمي
ـی
ل
"ع
و
،
ـل
ع
فا
و
ـل
ع
ف
ـاءوا"
ج
"
« .43و
ٍ
َ َ
َ
ً َ
قميصه»إعراب القرآن الكريم و بيانه ،ج ،4ص.462
بدم ك ِذ ٍب حال كو ِنه كائنا فوق
وجاءوا
:
التقدير
و
،
دم
من
محذوفة
لحال
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
 .44أمالي ،ج ،1ص .160
ً
 .45ترجمة امالی ،ج  ،1ص  .258در همين ترجمه هم عدم وفاداری مترجم به متن روشن است .مثال «به تقلب و تزوير » در متن عربی
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«ه» در «عليه» به پيراهن برمیگردد.
اما اگر هم اين پاسخ را بپذيريم ،مترجم محترم بايد در پاورقی اين نکته را تذکر میداد.
3ـ از همه مهمتر آن که خداوند در اين آيه «خون» را به «کذب» توصيف کرده نه «خود» را!! و به احتمال
زياد در حروفچينی« ،خون»« ،خود» خوانده شده است.
4ـ مترجـم کوشـيده متـن را بـه گونـهای ادبـی و فاخـر ترجمـه کنـد ،ايـن کار خـوب اسـت ،ولی تبحـر فراوان
ٔ
ٔ
ترجمه نارسا مرزی باريک است و رعايت آن دشوار  .در اينجا مترجم
ترجمه فاخر و
میطلبد؛ زيرا ميان
آورده« :نه از صفات اجسام ،بلکه از اوصاف اقوال است»؛ که میبينيم جمله روان نيست.
ّ
متعلق به «جاؤوا» اسـت
تا اينجا سـخن از اين بود که در «جاؤوا علی قميصه بدم کذب»« ،بـ» در «بدم» ِ
ّ
ٔ
متعلـق به «کائـن» محذوف گرفته شـده
و «علـی» حـال اسـت .طبـق همـه وجوهـی کـه گفتـه شـد« ،علـی» ِ
کائن علی قميصه» .اما يک احتمال ديگر هم در
است .يعنی
آيه گويا در اصل بوده« :وجاؤوا بدم کذب ٍ
َّ
ّ
َ
متعلق به «مسـکوب» اسـت .يعنی بوده:
خصـوص متعلـق «علـی» میتوانـد طرح شـود و آن اينکه «علی» ِ
ـوب علـی قميصـه»؛ آنـگاه ترجمـه چنيـن میشـود« :و خونـی دروغيـن را کـه بـر
«و جـاؤوا بـدم کـذب مصب ٍ

پيراهنش ريخته شده بود آوردند» .والعلم عند اهلل

ْ
ّ َ ّ
5ـ8ـ ُّ
بأنــه جميـ ٌـل؟ ومعلـ ٌ
ـوم ّأن صبـ َـر يعقـ َ
ـوب ـ عليه الســام ـ علــی فقد ابنه
«وأي معنــي لوصفــه الصبــر
ّ
َ
ً
46
يوسف ال يکون إل جميال ؟».
ترجمه :و در شرايطی که میدانيم صبر يعقوب در فقدان يوسف جز صبری شايسته نتواند بود ،اتصاف
خبر او به «جميل» در آيه چه معنايی دارد؟
نقد:
ـاری «در شـرايطی کـه میدانيـم» ،مناسـب آن نيسـت؛
1ـ ا گـر بناسـت ترجمـه فاخـر باشـد ،عبـارت گفت ِ
بمانـد کـه بـا متـن نيـز تطابـق ندارد .در پاراگراف بعدی نيـز آمده« :در مورد واژه» ،که عبـارت «در مورد» نيز
ٔ
«درباره» و نظائر
مناسـب متنـی ادبـی نيسـت ،بلکـه در يـک متن علمی نيز بايد با عباراتی مشـابه ماننـد:
آن جايگزين شود.
2ـ سـيد مرتضـی میگو يـد (ترجم ٔـه تحـت اللفظـی)« :توصيـف کـردن او صبـر را بـه اين که «جميل» اسـت
چـه معنـی دارد»؟ و مترجـم آورده« :اتصـاف خبـر او بـه جميـل در آيـه چه معنايـی دارد؟» .يعنی که فاعل
را ظاهر نکرده است.
نيست؛ «بدان آغشته شده بود» نيست.
 .46متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص .255
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3ـ نه ضمير «وصفه» ترجمه شده و نه «ابنه».
ترجم ٔـه پيشـنهادی« :توصيـف صبـر بـه "جميـل" در آيـه چـه معنـی دارد؟ بـه ويـژه آن کـه معلوم اسـت صبر
يعقوب ـ که بر او درود باد ـ در از دست دادن فرزندش يوسف ،جز "جميل" نيست؟!».47

5ـ9ـ «والجواب ،يقال له»...:
ترجمه :پاسخ آن خواهد بود که گفته شود...:
48

از آنجـا کـه محقـق کتـاب مرحـوم محمـد ابـو الفضـل ابراهيـم ،ميـان «والجـواب» و «يقـال لـه» ويرگـول
ً
َ
گذاشـته ،بنـا بـر ايـن «يقـال لـه» جملـهای مسـتأنفه اسـت و «والجـواب» مبتدائـی بـا خبـر محـذوف .مثلا
چنيـن :والجـواب هکـذا .يـا والجـواب هـذا و امثال اينها ،آنچه مترجم محتـرم آورده ،اگر به عربی برگردان
شود چنين میشود« :والجواب هو ما يقال».
ٔ
ترجمه پيشنهادی« :و پاسخ چنين است که به پرسشگر گفته شود».
البته عبارت دقيقتر چنين اسـت« :و پاسـخ چنين اسـت که به وی [= پرسشـگر ] گفته شـود» ،ولی برای
ٔ
مرتبه نخسـتينی که عبارت «والجواب ،يقال له» آمده ،بايد گفته
روان شـدن ترجمه و حذف کروشـه ،در
شـود کـه از ايـن بـه بعـد ،ايـن عبـارت تکـراری بـه صورت «پاسـخ چنين اسـت که به پرسشـگر گفته شـود»
ترجمه میگردد.

ّ َ
ٌ
مکذوب فيه وعليه».
«أما «ک ِذ َب» فمعناه أنه
5ـ10ـ
ٔ
ترجمـه :در مـورد واژه « کـذب» :ايـن واژه در آيـه بـه معنـای «مکـذوب فيه» و «مکذوب عليه» اسـت؛ يعنی
آنچه دربارهاش دروغ گفته شده است.
49

نقد:
ٔ
1ـ عبـارت «آنچـه در بـارهاش دروغ گفتـه شـده اسـت» ترجمـه «مکـذوب فيـه» اسـت و «مکـذوب عليـه»
ترجمه نشده است.
َ
ٔ
2ـ «در مورد ٔ
ٌ
«مکذوب
ترجمه وفادار چنين اسـت :اما «ک ِذب» به معنای
واژه» و «در آيه» در متن نيسـت.
 .47سـبب آنکـه در ترجم ٔـه پيشـنهادی «وصفـه» بـه «توصيـف  ...در آيـه» ترجمـه شـد ،آن اسـت کـه ضميـر «ه» در «وصفـه» يـا بـه خـدا
ٔ
ترجمـه مصدرِ همراه بـا فاعلش از عبارتی همچون «توسـط» يا «به دسـت»
برمیگـردد يـا بـه قـرآن .چـون در فارسـی در نثـر معمـول بـرای
ٔ
یشـود و از نظـر ادبـای کالسـيک نادرسـت اسـت ،از ترجمـه عبـارت «لوصفـه الصبـر بأنـه جميـل» بـه صـورت
و نظائـر آن اسـتفاده م 
ً
«توصيف صبر توسط خدا به اينکه "جميل" است» خودداری شد .از سوی ديگر  ،اگر هم عينا ترجمه میشد ،ترجمه نارسا میبود؛
ز يرا بايد گفته میشد« :توصيف او صبر را به اينکه "جميل" است» .برای رفع اين دو محظور  ،عبارت «در آيه» آورده شد.
 .48متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص .255
 .49متن عربی :همان .ترجمه :همان.
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ٌ
«مکذوب عليه» [= آنچه بدان دروغ بسته شده/بدان نسبتی
فيه» [= آنچه دربارهاش دروغ گفته شده] و
دروغين داده شده] است».
ٔ َ
ـاده «قـول» بـه معنای نسـبت دادن اسـت؛ چنانکه در «قـال علی» يا
توضيـح آنکـه اسـتعمال «علـی» بـا م
َ«ت َق ّول علی» نيز بدين معناسـت .در بيشـتر افعالی که بحث از نسـبت دادن اسـتٔ ،
واژه «علی» میآيد.
ً
مثال «افتری علی».

ُ َ
ٌ ْ
ٌ
وشراب َص ّب».
ماء َسکب
5ـ11ـ «مثل قولهم:
ترجمـه« :نظيـر اينکـه گوينـد« :هـذا مـاء سـکب» و مقصود از آن «مسـکوب» (آبی که در جام ريخته شـده
است) باشد و گويند« :شراب ّ
صب» و مقصود «مصبوب» (شرابی که در جام ريخته شده است) باشد.
50

نقد:
ٔ َ ْ
َ
ّ
1ـ هـم در ترجمـه «سـکب» و هـم «صـب» عبـارت «در جـام ريختـه شـده اسـت» آمـده کـه معلوم نيسـت بر
چـه اسـاس مترجـم آن را آورده اسـت؟! حـال آن کـه در صحـاح جوهـری ،در توضيـح ٔ
واژه «سـکب» آورده:
َ ْ ً
ْ
«س َـک ُ
ُ
َ
وجـه األرض ِمـن غيـر حفـرٍ [آبـی
ـاء َسـکبا»؛ أي:
بت الم
صببتـه .ومـاء مسـکوب؛ أيَ :يجـري علـی ِ
کـه بـدون حفـر زميـن ،بـر روی زميـن جـاری است/باشد/بشـود]» .51بنـا بـر ايـن اگـر هـم بناسـت علاوه بـر
«ريختن» معنائی ديگر افزوده شود ،بايد اين توضيح آورده میشد نه «در جام ريختن»! در توضيح ٔ
ماده
َ َ ًّ ْ
ُ
فان َص َّب؛ أي :س َـکبته َف ْان َس َـک َب .والماء َ
يتص َّبب من الجبل؛ أي:
«صببت الماء صبا
«صب» نيز آورده:
َّ
َ
ٌ
َ
ٌ
ْ ٌ 52
ّ
َي َتحد ُر  .ويقال :ماء صب وهو کقولک :ماء سکب»  .بنا بر اين« ،سکب» و «صب» مترادفند.
ترجم ٔـه پيشـنهادی :ماننـد ايـن کـه میگوينـد« :م ٌ
ـاء سـکب» [آب ريختـه شـده] و «شـراب ّ
صـب» [شـراب
ريخته شده].

َ
ٌ َ
5ـ12ـ «و مثله :ماء غ ْور  ،ورجل َص ْوم ،وامرأة ن ْو ٌح».
ترجمه :از همين قبيل است :ماء غور (آبی که فرونشسته است) ،رجل صوم (مردی که روزهدار است) و
امرأة نوح (زنی که نوحه سراست)».
53

نقد:
ُ
1ـ خوب بود در عبارت «امرأة نوح» ،بر روی حرف «ن» فتحه گذاشته میشد تا خواننده آن را «نوح» نخواند؛
 .50متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص 255
 .51صحاح ،ج  ،1مدخل ص  ،148مدخل [سکب]
 .52ج  ،1ص  ،160مدخل [صبب] .اين که «سکب» و «صبب» را داخل کروشه گذاشتم ،به تبعيت از مصحح صحاح است که وی
آن را در تحقيق خود به کتاب افزوده و گويا در اصل کتاب چنين نبوده است.
 .53متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص .255
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ٔ
نويسنده اين مقاله در
روی «ة» هم تنوين نهاده میشد که به صورت مضاف خوانده نشود .همان کاری که
نقل عبارت انجام داد.
2ـ چنانکه معلوم اسـت ،وقتی به جای توصيف چيزی يا شـخصی به جای اسـم فاعل يا مفعول ،مصدر
ٔ
دهنده ايـن اسـت کـه آن صفـت در آن شـخص يـا چيـز رسـوخ کـرده و جـدا از آن
یشـود ،نشـان
آورده م 
ً
نيسـت؛ حـال يـا مبالغـه میکننـد يـا واقعـا چنيـن اسـت .اين امـر بايد در ترجمـه نيز منعکس شـود؛ بدين
َ
معنی که برگردان «ماء غائر » بايد از برگردان «ماء غور » متفاوت باشد؛ همچنين بايد ميان «رجل صائم»
َ
و «رجـل َصـوم» و «امـرأة نائحـة» و «امـرأة نـوح» نيـز در ترجمـه تفـاوت گذاشـته شـود ،چيـزی کـه در ترجم ٔـه
ً
ٔ
پاورقی متن اصلی ،عبارت مصحح را آورده و ترجمه
ترجمه
ارائهشده شاهد آن نيستيم .اتفاقا مترجم در
ِ
ُ
بالمصدر
هـم کـرده ،هـر چنـد ترجم ٔـه خو بـی از آن ارائـه نـداده اسـت .متـن عربـی چنين اسـت« :الوصـف
ِ
ُّ
ً
َ
َ
ّ
ُ َ
ٔ
ترجمه
ُيفيـد ق ّـوة ذلـک الفع ِـل .کقولهـم :رجـل صـوم؛ يعنـي أنه لکثـرة َصومه ،کأنـه صـار ِبک ِل ّي ِته صومـا.»...
ٔ
واسطه مصدر حاکی از فراوانی و ّقوت اتصاف به آن مضمون است ،چونان که وقتی
مترجم« :اتصاف به
میگويند" :رجل صوم" ،به اين معناست که او به سبب فراوانی روزه ،گويی به کلی خود روزه است».
چنانکه میبينيم ترجمه دقيق نيست.
ً ُّ
ً
ٔ
ترجمـه پيشـنهادی« :توصيـف بـه
اوال .ق ّـوة بـه معنـی فراوانـی نيسـت؛ ثانيـا .بک ِل ّيتـه يعنـی :تمـام وجـود او .
ٌ
ً
وس ٔ
ٔ
ٔ
دارنـده آن] اسـت .مثلا اين کـه میگويند" :رجل
وجـود
دهنده شـدت آن مفهـوم [در
ـيله مصـدر نشـان
ِ
َ
داری بسيارش/به سبب آنکه بسيار روزه میگيرد ،توگويي تمام
صوم"؛ مقصود آن است که به سبب روزه ِ
وجودش روزه شده است.»...

َ
3ـ ن ْـوح يعنـی :نوحـه و زاری کـردن ،نوحـه سـر دادن يـا عـزاداری کـردن54؛ و «نوحـه سـرايی کـردن» يعنـی:
سـرودن اشـعاری کـه بـرای نوحـه خوانـده میشـود .دهخـدا در مدخـل «نوحـه سـرای» میگويـد« :نوحـه
ٌ
«امـرأة َن ٌ
وح» يعنـی :زن غرق در
نکـه نوحـه سـرايد ،آنکـه نوحهخوانـی کنـد» .بنا بـر اين
سـراينده ،نوح هگـر  ،آ 
ً
َ
ٔ
عـزا نـه زن نوحهسـرا .خـود مترجـم نيـز در ترجمـه شـعری کـه ذيلا میآيـد «نوح» را بـه گريه سـر دادن ترجمه
کرده است.
ٌ َ
ً
ـاء غـور [= آب کاملا فرونشسـته]« ،رجـل َصـوم» [= مـرد هميشـه روزهدار ]،
ترجم ٔـه پيشـنهادی :و ماننـد :م
َ
«امرأة نوح» [= زن سراپا عزادار ].
َ
توضيح آنکه منظور از «غور » يعنی :آبی که آنچنان در زمين فرورفته که دسترسی به آن ممکن نيست.
ناح َي ُ
 .54اين عزاداری کردن را از اين عبارت ابن اثير برگرفتم که «نياحة» ـ ديگر مصدر َ
«واال لتدام:
نوح ـ را به اين معنی بکار برده استِ :
َ
هن في ّ
ض ْر ُب ّ
وجوه ّ
النياحة» (زنان در عزاداری به صورت خود بزنند) .النهاية ،ج  ،4ص .245
ساء
الن ِ
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َ َ ُّ
ُ َ ً
ُ َ َّ ً َ
عليهم/مقلدة ِأع ّن َتها ُصفونا.
يادهم ن ْوحا
5ـ13ـ تظل ِج
ترجمه :اسبهايشـان در حالی که افسـار بر گردنهايشـان آويخته اسـت و بر روی سـه پا ايسـتادهاند بر آنان
گريه سر میدهند.
55

نقد:
ّ
1ـ «تظـل» يعنـی :همچنـان .از افعـال نامبـردار بـه «ناقصـه» اسـت کـه در عربـی صـورت فعلـی دارد ،ولی در
ّ
ً
فارسی به صورت قيد ترجمه میشود« .تظل جيادهم نوحا عليهم» يعنی :اسبانشان همچنان...
َ
3ـ «نوح» نوحه سر دادن است .آنچه مترجم به فارسی برگردانده است ،اگر به عربی ترجمه گردد ،چنين
ً
میشـود« :تبکـي جيادهـم عليهـم» .درسـت اسـت کـه «نوحـه و زاری کـردن» معمـوال با گريه همراه اسـت،
َ
ٔ
ترجمه مورد نقد ،نه «تظل» ترجمه شده و نه مفهوم «نوح» برگردان
ولی چيزی بيش از گريه است؛ و لذا در
شده است.

5ـ14ـ وألبي َد ْهبل في قتل الحسين بن علي صلوات اهلل عليهما.
ترجمه :ابو دهبل درباره قاتالن حسين بن علی نيز گفته است:

56

نقد:
ٔ
معلوم است که «قتل» يعنی :کشته شدن و نه قاتالن .بنا بر اين ترجمه درست چنين است« :ابی دهبل
ٔ
درباره کشته شدن حسين بن علی ـ صلوات اهلل عليهما ـ سروده است.»:
ُ
صبر جميل»] و إنما يکون [الصبر ] جميــاً إذا ُقصد به ُ
5ـ15ـ [در توضيــح آيـ ٔـه «فصبــري ٌ
وجه اهلل ،وف ِعل
ً
ُ
ـبّ .
للوجــه ّالــذي وجـ َ
المحمودَ ،صـ ّـح وصفه بذلک (ص
فلما کان في هذا الموضــع واقعا علی الوجه
ِ
ِ
ِ
)106
ترجمه[ :صبر ] زمانی زيباست که هدف از آن خشنودی باشد و بدان وجهی انجام گيرد که واجب شده
اسـت .در اينجـا نيـز چـون آن صبـر بـر وجهـی پسـنديده صـورت پذيرفته ،اتصـاف آن به وصـف «جميل»
امکانپذير شده است.
نقد:
ٔ
1ـ «إنما» که در اينجا افاده حصر میدهد ،ترجمه نشده است.
2ـ «وجه اهلل» ترجمه نشده و به جای آن عبارتی مبهم آمده« :هدف از آن خشنودی باشد»!
 .55متن عربی :ج  ،1ص  .105ترجمه :ج  ،1ص .256
 .56متن عربی :ج  ،1ص  .118ترجمه :ج  ،1ص .282
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3ـ «وجب» در اينجا نه به معنای وجوب فقهی است ،بلکه به معنی چيزی است که بايد باشد.
4ـ «امکانپذير » نيز در کالم نيست.
ٔ
ترجمه پيشنهادی :صبر تنها وقتی زيباست که مقصود از آن رضايت الهی باشد و به صورتی که بايسته
است انجام شود؛ و چون در اينجا به شکل مطلوب خود واقع شد ،توصيف آن به زيبا درست است.57
ٌ
ٔ
ٌ
«صبر جميل» چند نظر را سيد مرتضی آورده که يکی هم از ِآن
درباره سبب مرفوع بودن «صبر » در
5ـ16ـ
َ
ُ
َ
إلي َج َملي طول ُّ
طر ٌب :معناه :فصبري ٌ
طرب است .میگويد« :وقال ق ُ
ُق ُ
صبر جميل ،وأنشدوا :شکا ّ
السریٰ/
َ َّ
ٌ
ّ
ْ
يـا َج َملـي ،ليـس إل َّـي ُ
ٌ
فليکن منک
فکالنا مبتلـیٰ ،معنـاه:
ـان کلفانـي مـا تری
ٰ/صبـر جميـل ِ
المشـتکیِٰ .
الدرهم ِ
ٌ
58
ٌ
صبر جميل».
ترجمـه :قطـرب گفتـه :معنـا «فصبـری صبـر جميـل اسـت» .ايـن ابيات را هـم در تنظيـر آوردهاند :شـترم از
شـبرو یهای بسـيار بـه مـن ناليـد .ای شـترم ،بـه مـن شـکايت ميـاور  .آن دو درهـم مـرا بـه آنچـه میبينـی
واداشـته اسـت .صبـری زيبـا پيشـه کـن کـه مـا هـر دو گرفتاريـم .مقصـود از اين عبـارت نيـز «فليکن منک
صبر جميل» است.

نقد:
1ـ ايـن کـه قطـرب گفتـه معنـای آن «فصبـری ٌ
صبـر جميـل» اسـت ،بر اسـاس دو بيتی که بعـد از آن آمده و
ٌ
معنائـی کـه سـيد مرتضـی آورده (فليک ْـن منـک ٌ
صبـر جميل) ،يعنـی که حالت امری دارد .بنـا بر اين ،نظر
قطرب بايد با ترجمه آن هم به صورت امری باشد.
2ـ عبارت «در تنظير » در عبارت عربی نيست .بماند که اين دو بيت هم تنظير نيست ،بلکه استشهاد
اسـت .استشـهاد هـم از آن روسـت کـه سـيد مرتضـی میخواهـد بگويـد همـان گونـه کـه در شـعر  ،شـاعر
شـترش را مخاطـب قـرار میدهـد و میگويـد :آنچـه از تـو سـر میزند بايـد صبری نيکو باشـد ،در اينجا نيز
يعقوب خود را مخاطب قرار داده ،خطاب به خويش میگويد :صبر من بايد صبری نيکو باشد.
3ـ مترجم پس از نقل اين دو بيت میگويد« :مقصود از اين عبارت نيز »...؛ از اين عبارت چنين فهميده
ً
یشـود کـه قبلا چنيـن معنائـی گفتـه شـده و اينجـا نيز همان معنی صادق اسـت؛ يعنی :امـر  ،در حالی
م 
ٔ
کلمـه «نيز » که در ترجمه
کـه ديديـم پيـش از آن چنيـن معنائـی را سـيد مرتضـی ذکر نکرده بود .بنا بر اين،
آمده زائد است.
 .57يکی از معانی «وجه» هنگامی که مضاف به «اهلل» شـود« ،رضا» اسـت .ر .ک :تفسـير البيضاوي ،ج  ،3ص  ،327ذيل ٔ
آيه «والذين
ٔ
غاء وجه ّربهم»؛ که ٔ
صبروا ْاب ِت َ
آيه ٔ 22
َ
مبارکه رعد است.
سوره
ِ ِ
 .58متن عربی :ج  ،1ص 106ـ .107ترجمه :ج  ،1ص 258ـ.259
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ٌ
4ـ عبارت َ«ف َلي ْ
کن منک ٌ
صبر جميل» هم بدون ترجمه و هم بدون اعراب آمده است.

ٔ
ترجمه پيشنهادی:
و قطـرب گفتـه :معنايـش چنيـن اسـت« :صبـر مـن بايـد صبـری نيکـو باشـد!»؛ و [شـاهد بـر ايـن تفسـير ]
آوردهاند« :شـترم از طوالنی بودن شـبروی نزد من شـکوه کرد [ .گفتم ]:شـتر جانم ،شـکايت نبايد به نزد
مـن آورده شـود .آن دو درهـم مـا را بـه وضعيتـی که میبينيم واداشـته اسـت/صبری نيکو در پيش گير که
هر دوی ما گرفتاريم» که يعنی :بايد صبری نيکو داشته باشی!
َ
َ ْ
5ـ17ـ ّإني عج ُ
ألم َ
بت ّ
عار
العمر إذ ه ِزئت ِ
/من شيب رأسي و ما بالشيب من ِ
ِ
ِ
ٔ
59
از ام عمر در شگفتم که از الغری من دلآزرده و رنجور نشد ،در حالی که پيری مايه ننگ نيست .
نقد:
ً
1ـ ّ
60
«إن» ا گـر چـه همـه جـا معنـای تأ کيـد نمیدهـد و گاه به معنای تعليل اسـت و گاه صرفـا برای زيبائی
کالم ،61اما معنای اصلی آن تأ کيد است .مترجم اگر هم در اينجا ّ
«إن» را به معنای تأ کيد نمیدانست،
بايد دليل خود را میگفت.
2ـ بنا بر وزن شـعر  ،بايد َع ْمر خواند و نه ُعمر ؛ که مترجم «ام عمر » معنی کرده اسـت .البته ممکن اسـت
مترجـم بگو يـد :مـن هـم َع ْمـر خواندهام .در پاسـخ میگوييم :پس بايد حرکتگذاری میشـد يا به صورت

ٔ
ٔ
خواننده عرب ،وقتی عبارت «أم عمر » را
خواننده فارسـیزبان و بلکه حتی
یشـد؛ زيرا
«عمرو » نوشـته م 
َ
ْ
بدون اعراب ببينيد ،هرگز آن را عمر نمیخواند.

3ـ هزئت من شيب رأسي :يعنی موی سفيد سرم را مسخره کرد .نمیدانم مترجم «الغری» را از کجا آورده
ً
است؟! شايد «هزئت» را «هزلت» خوانده .اگر هم چنين باشد ،اساسا شعر چنين چيزی را نمیگويد.
ٔ
فائده آمدن
4ـ «بــ» در «بالشـيب» بـه معنـای «فـي» اسـت و «مـن» بـر سـر «عار » زائده اسـت و میدانيم کـه
حروف زائد تأ کيد است .نه «بـ» ترجمه گشته و نه تأ کيد منعکس شده است.
 .59متن عربی :ج  ،1ص  .378ترجمه :ج  ،2ص . 820
 .60از جملـه ابـن عاشـور در تفسـير گرانقـدر خـود التحر يـر و التنو يـر ـ کـه سـوگمندانه در مجامـع علمـی شـيعی مغفـول مانـده اسـت ـ در
َ
ٔ
موارد متعددی «إن» را دارای معنای تعليل میداند .مثالً در ٔ
شريفه «ا َ
فرعون ّإنه ٰ
طغی» (طه )24/میگويد« :فجملة "إنه
ذه ْب إلی
آيه
ِ
َّ
ٌ
َ َ
ٌ
ّ
بالذهـاب إليـه؛ و ّإنمـا َص ُل ْ
حت ّ
ّ
ٌ
للتعليل؛ ألن المراد ذهاب خاص» (ج  ،16ص  .)313البته مفسـران ديگر هم به
طغ ٰـی" تعليـل لإلمـر
ّ
اين معنای تعليلی «إن» ّ اشاره کردهاندَ ّ .
ّ
ٔ
ُ
ُ
ٰ
 .61دسـوقی در توضيـح «إن» در عبـارت «فـإن أولـی مـا تقترحـه القرائـح »...ـ کـه در مقدمـه مغنـي اللبيـب آمده اسـت ـ میگويـد« :إن هنا
ل َّلتوکيد؛ علی ُّ
منکر  ،أو ّإنها لـتزيين اللفظ ال َّ
للتوکيد» .ر .ک :حاشية الدسوقي ،ج  ،1ص .3
وجود
توهم
ِ
ِ
شخص ِ ٍ
ٍ
ُ َ ُّ ّ ُ
َ
شـايان ذکر آن که «الدسـوقی» منسـوب به شـهر «دسـوق» در مصر اسـت .ز بيدی میگويد« :دسـوق کصبور ـ وقد يضم أوله ـ قرية کبيرة
عامرة من أعمال مصر » .بنا بر اين ،هم میتوان َدسوقی به فتح دال خواند و هم ُدسوقی به ّ
ضم .تاج العروس ،ج  ،13مدخل «دسق».
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َ
5ـ «شـيب» ا گـر چـه بـه معنـای پيـری هـم بـهکار میرود ،امـا معنای اصلی آن سـفيدی اسـت؛ چنانکه در
ٔ
ترجمـه بيتی ديگـر به اين
اينجـا هـم «شـيب رأسـی» يعنـی :سـفيدی مـوی سـرم نـه پيـری سـرم! مترجـم در
نکته متفطن بوده است.62
ّ
«إنـي هز ُ
ئـت مـن ّأم
5ـ خـوب بـود مترجـم کـه پاورقیهـا را هـم مـیآورد ،ضبـط الکامـل مبـرد را هـم مـیآورد:
ِ

الغمر إذ هزِئت/بشـيب رأسـي وما بالشـيب من عار » .به سـبب آن که حذف «و » از «عمرو » و آمدن «الـ»

بر سـر «عمرو » بسـيار شـگفت و بلکه باورنکردنی اسـت و بعيد نيسـت در تصحيح ،تصحيفی رخ داده
و «الغمر » به صورت «العمر » نوشـته شـده اسـت؛ احتمال بدخوانی نسـخه هم ضعيف اسـت؛ زيرا در هر
ٔ
نسخه چاپی امالی« ،العمر » آمده است.
دو
ٔ
ترجمه پيشنهادی :از ام َعمر سخت در شگفتم که سفيدی موی سرم را به تمسخر گرفته ،حال آنکه در
سفيدی ،هيچ عيبی نيست.

ُ
َ ً
علي ِک ُ
لها/ز ؤورا ولم َت َنب ْح َّ
البها
5ـ18ـ إذا غاب عنها بعلها لم أکن
63
ترجمه :آنگاه که شوهرش در سفر باشد ،نه به ديدار او میروم و نه سگهای او بر من پارس میکنند.
نقد:
ً
ٔ
ٔ
ٔ
1ـ ترجمه جمله شرط در مصراع نخست کامال آزاد است .ترجمه ارتباطی :وقتی شوهرش نزد او نباشد.
ً
ٔ
ٔ
ديدارکننده او
صيغه مبالغه اسـت؛ يعنی :پيوسـته ديدارکننده .قاعدتا بايد ترجمه شـود :پيوسـته
2ـ َز ؤور
نيسـتم؛ کـه بـرای سالسـت ترجمـه میکنيـم :و چنـدان به ديـدن او نمیروم .ممکن اسـت مترجـم بگويد:
ّ
خود سيد مرتضی از اين عبارت ،نفی کلی ديدار را برداشت کرده است آنجا که میگويد«:ألنه [= شاعر ]
َ
ٰ
نفی عن نفسـه زيارة جارته عند غيبة بعلها» ،64میگوييم :پس اينجا مترجم بايد به دنبال توجيهی برای
ً
برداشت مخالف ساختار صفت مشبهه باشد؛ و مثال بگويد :در اينجا دو توجيه به نظر میرسد:
اين
ِ
ً
ً
اول .شاعر به خاطر ضرورت و به هم نخوردن وزن «زؤورا» گفته و نه «زائرا»؛
ٔ
صيغـه ّ
دوم« .زؤور » نيـز ماننـد صيغ ٔـه ّ
«فعال» برای مبالغه اسـت ،اما گاه نه
«فعـال» باشـد .توضيـح آن کـه

ٔ
بـه معنـای مبالغـه بلکـه بـرای بيـان وجـود صفـت در موصوف بـهکار میرود؛ از ايـن رو در ٔ
شـريفه «و ّأن
آيه
ّ
ّ
ٔ
صيغه مبالغهاش
اهلل ليـس بظلا ٍم للعبيـد» 65گفتهانـد :ظلام يعني :ذو ظلم66؛ چـرا که اگر آن را به معنای

ُ
ّ َ
ُ
َ َّ َ َ
َ ْ
 .62در جلـد سـوم ،ص  1310در ترجم ٔـه بيـت َ«تعي ُ
عيب» گفته اسـت« :خوبرويان موی
الغانيـات
ـب
علـي ش ْـيبي/ومن لـي أن أمتع بالم ِ
سپيد مرا بر من خرده میگيرند ،ليک چه توانم کرد آن گاه که به اين عيب برخوردار گشتهام؟»
 .63متن عربی :ج  ،1ص  .379ترجمه :ج  ،2ص . 822
 .64أمالی ،ج  ،1ص .380
 .65آل عمران.182/
ّ
ّ
ّ
(قدم له َ
وراج َعه
"« .66ليس بظل ٍم" أي :بذي ظلم» .المحلي ،محمد بن احمد وسيوطی ،عبد الرحمن بن ابي بکر  ،تفسير الجاللين،
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ً
بدانيم ،معنی چنين میشود« :قطعا خداوند به بندگانش زياد ظلم نمیکند» ،که الزمهاش اين است که
َ
ظلم میکند ،اما کم و نه زياد .اينجا نيز «زؤور » بايد چنين تأويل شود .البته در کتب نحوی برای «فعول»
چنين چيزی گفته نشده است.
ً
ٔ
ترجمه امالی صرفا بيان اين که شعر چه میخواهد بگويد نيست،
اين نکته از آن رو گفته آمد که بدانيم
ّ
بلکه بايد اين ظرايف را مد نظر داشت و بيان کرد.

َ
وک ِث َ
بيتها/وال عالم من ّ
يابها
أي َح ٍ
5ـ19ـ وما أنا بالداري أحاديث ِ
ترجمـه :نـه در سـرای مـن سـخن از گفتههـای خان ٔـه اوسـت و نـه میدانـم جامـة او از چـه نخی بافته شـده
67
است.
نقد:
ٔ
1ـ مترجم «الداري» را با «داري» يعنی :خانه من اشتباه گرفته ،حال آن که خود نيک میداند اگر مقصود
ٔ
«خانه من» بود ،ديگر الف و الم بر سـر مضاف درنمیآمد .اين «الداري» در حقيقت اسـم فاعل از َد ٰ
ری
ّ
ٔ
ترجمه درسـت :و نه از
َيدري اسـت .اين خطا سـبب شـده که کل معنای مصراع نخسـت دگرگون شـود.
گفتههای ٔ
خانه او آ گاه هستم.
َ
ٔ
ترجمه درست :و نه
2ـ َح ْوک يعنی :بافتن و نه نخ .ثياب هم جمع ثوب است؛ يعنی :لباسها/جامهها.
از نوع بافت لباسهايش آ گاهم.

ّ
ُ
َ ّ
ّ
الفتک ما َ
ُ
القيت :إنک فاعله
آمرت فيه وال الذي/تحدث َمن
5ـ20ـ وما
ترجمـه :دليـری نـه آن کار اسـت کـه در آن رايزنـی کـردهای و نه آن اسـت که به هر کـه ديدهای ،گفتهای آن
68
را انجام خواهی داد.
نقد:
عالوه بر ابهام در متن فارسی ،اشکاالتی هم دارد:
َ
1ـ درست است که يکی از معانی «ف ْتک» جسور بودن و دليری است ،69اما اينجا به معنی کشتن ناگهانی
َ
يا به اصطالح امروزی همان ترور اسـت70؛ زيرا میگويد «ف ْتک» با مشـورت کردن و گفتن نمیسـازد؛ و گر
مروان سوار  ،بيروت :دار المعرفة ،بی تا) ،ص .93
 .67متن عربی :ج  ،2ص  .379ترجمه :ج  ،2ص . 822
 .68متن عربی :ج  ،1ص  .381ترجمه :ج  ،2ص . 824
 .69تهذيب اللغة ،ج  ،2مدخل «فتک».
 .70صحاح ،ج  ،4مدخل «فتک».
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نه دلير بودن يا نبودن چه ارتباطی میتواند با رايزنی و مشورت داشته باشد؟! يا اين که به افراد بگوئی آن
را انجام خواهی داد [ که معلوم نيست «آن» به که برمیگردد؟!] چه ربطی به دليری دارد؟!
ٔ
ترجمه اشعار آورده« :ابياتی از متن را پراکنده از هم يا با جا به جايي در ترتيب بنگريد
2ـ مترجم در پايان
در »...؛ و چند مأخذ ذکر کرده است .به اصل اين کار اشکال وارد است ـ که در بند هشتم مفصل بدان
خواهيم پرداخت ـ خود عبارت هم اشکال دارد:
ً
َ ُ
ً
الذ ّ
ري ،بنا بر اين
اوال .فقط در اين مآخذ نيامده ،در جاهای ديگر هم هست .مثال در أنساب األشراف ب
مترجم بايد بگويد« :به عنوان نمونه بنگريد در .»...
ً
ٔ
صفحـه  141دادهانـد کـه بـا مراجعـه معلـوم شـد جلـد سـوم
ثانيـا .نشـانی البيـان و التبييـن را جلـد سـوم،
ٔ
صفحه  218است.
ٔ
ترجمه بيت میپردازيم:
باری ،بعد از اين همه به
ٔ
ترجمه تحت اللفظی :و نيست کشتن ناگهانی ،آن چيزی که مشورت کنی در خصوص آن؛ و نه چيزی
ٔ
کننده آن هستی.
که سخن بگوئی با کسی که مالقاتش میکنی که تو
ٔ
ترجمه ارتباطی« :کشتن ناگهانی» نه اين است که در خصوص آن [با کسی] مشورت کنی و نه به کسی
که ببينی بگوئي میخواهی انجامش دهی.

َ
ُ
َ
نی بعد َض ّر َ
له/غ ً
أور ْثته أوائله
5ـ21ـ وال
تسأل المال البخيل تری ِ
ِ
ٍ
ترجمه :از آن زفت که میبينی پس از فقر و درماندگیای که پيشينيان او برايش به ارث گذاشتهاند تازه
71
صاحب ثروتی شده است مالی مخواه.
نقد:
ُ
ٔ
ترجمـه اشـکالی نـدارد .فقـط بيـت را بـرای کلمـه زفـت آوردم« .زفـت» کـه بـه معنـای انسـان بخيـل اسـت
واژهای اسـت نامأنوس و مهجور  .خوب بود مترجم هم اعراب آن را میگذاشـت و هم توضيح میداد که
بـه چـه معناسـت .بنـده چنـد بـار ايـن جملـه را خوانـدم و گمـان کـردم غلط تايپی اسـت تا اين کـه به فکر
ٔ
لغتنامه دهخـدا ديدم چنين اسـت و حرف
افتـادم نکنـد «زفـت» بـه معنـی بخيـل اسـت؟! بـا مراجعـه بـه
«ز » آن هم مضموم است.

ً
ً
َ
ُ
5ـ22ـ و لقد َو َل ُ
فرجعتها/في المال سالمة ولم أت َم َّو ِل
يت إمارة

72

 .71متن عربی :ج  ،1ص  381و ترجمه :ج  ،1ص . 824
 .72متن عربی :ج  ،2ص  .383ترجمه :ج  ،2ص .828
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ترجمه :امارتی را بر عهده گرفتم و در حالی از آن بازگشتم که در ثروت به سالمت ماندم و از من رهگذر
مالی فراهم نساختم.

نقد:
ُ
ُ
«رجعتهـا» گرفتـه ،حـال آن کـه حـال از «هـا» در
1ـ مترجـم «سـالمة» را حـال از ضميـر فاعل ِـی «ت» در
«رجعتها» است که به «إمارة» برمیگردد .دليلش هم عالوه بر معنی ،آن است که حال در جنس (تذکير
و تأنيـث) ،بايـد بـا ذو الحال/صاحـب حـال مطابقـت کنـد و در اينجـا اگـر بنا بود «سـالمة» حال از ُ
«ت»
ً
باشد ،بايد «سالما» میآمد.

2ـ مترجـم «رجع ُ
مفعولی
ـت» را بـه معنـی الزم يعنـی« :برگشـتم» گرفتـه ،حـال آن کـه بـه قرينة اتصال ضميـر
ِ
«هـا» بـه آن ،متعـدی اسـت و بـه معنـای «برگردانـدم» .شـايان ذکـر آن کـه «رجـع يرجـع» هم الزم بـهکار رفته
اسـت و هـم متعـدی ،کـه البتـه صـورت الزم آن بيشـتر در اذهـان فارسـیزبانان اسـت و بـرای متعـدی آن،
بـاب إفعـال آن را در نظـر میگيرنـد ،حـال آن کـه «رجـع يرجـع» بـه هـر دو وجـه ،در قـرآن و متون کهـن بهکار
ً
رفته است .مثال صورت الزم آن به عنوان نمونه« :و ّلما رجع موسی إلی قومه غضبان ِأسفا73 »...؛ و مثال
متعـدی آن (بـاز بـه عنـوان نمونـه و نه تنهـا مورد)« :فرجعناک إلی ِّأمک َک ْي َت َق َّـر ُ
عينها .74»...تفاوت لزوم و
ّ
تعدی فعل «رجع» در مصدرشـان اسـت .به اين صورت که اگر الزم باشـد ،مصدر آن «رجوع» میشـود يا
َ
75
ُ
رجـع»؛ و ا گـر متعـدی باشـد ،مصدرش َ«ر ْجع» اسـت؛ لـذا در قرآن آمده:
«رجع ٰـی» و يـا مصـدر ميمـی «م ِ
ْ َ
ً
ّ
ُ
«رجعتهـا» نيز در اينجا
ـادر »76؛ يعنـی :قطعـا وی بر بازگرداندن او تواناسـت .بنا بر اين
«إنـه علـی رجعـه لق ٍ
متعدی است.
3ـ عبارت «و از من رهگذر مالی فراهم نساختم» هم نامفهوم است.
ترجمـه :امارتـی را بـر عهـده گرفتـم؛ و آن را بـدون خيانـت در امـوال و بـی آن کـه مالـی اندوختـه باشـم،
برگرداندم.

ُ ّ
ً
ٌ َ ٌ ُ ُ
ّ
وس َّرق؛ فإن بها شرابا ُوصف لي
5ـ23ـ قال :ت َوليني رامهرمز ؛ فإنها أرض عذاة
ترجمه :مرا بر رامهرمز بگمار  ،که سـرزمينی گرم و خشـک و مشـتمل بر منطقه سـرق اسـت و آنجا شـرابی
77
است که برايم وصف کردهاند.

 .73اعراف.150/
 .74طه.40/
ً
ّ
«.75إن إلی ّ ِربک ال ُّر ْج ٰ
عی» [علق :]8/قطعا بازگشت به سوی پروردگارت است.
 .76طارق.8/
 .77متن عربی :ج  ،1ص  .384ترجمه :ج  ،2ص . 830
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نقد:
َُّ
ٔ
1ـ «تولينـي» صيغـه مفـرد مذکـر مخاطـب بـه همـراه نـون وقايـه و يـاء متکلـم اسـت ،در صورتـی کـه برگـردان
ّ
فارسی را اگر به عربی برگردانيم ،میشود«َ :و ِلني».
2ـ َ
«عذاة» يعنی:
آب شور.78
سرزمين خوش ِ
خاک دور از ِ
ِ

ً
3ـ ُ
«س َّـرق» که در متن ترجمه بدون اعراب آمده ـ و اين از مواردی اسـت که حتما بايد با ِاعراب میآمد ـ
نام يکی از بخشهای اهواز بوده است.79
ٔ
کلمه
4ـ «مشتمل بر منطقه» در عبارت عربی نيست .برای آن که کمترين کلمات در تقدير گرفته شود و
ٌ
ُ
«سـرق» هـم از نظـر نحـوی بتوانـد جايـگاه مناسـب بيابـد ،بايـد گفـت عبـارت در اصـل بـوده« :فإنهـا أرض
ُ
ٌ
عذاة و بها/فيها ُس َّرق».
ترجمه[ :آمرانه] گفت :مرا به واليت رامهرمز میگماری! زيرا رامهرمز زمينی خوشخا ک است و ُس َّرق هم
در آنجاست؛ شرابی نيز در آنجاست که وصفش را برايم گفتهاند.

ّ
ّ َ
ُ
ّ
المعلمين
فالمراد به
«مسومين»،
وأما قوله في المال ئکة
5ـ24ـ
ِ
ِ
ٔ
80
ّ
«مسومين» ،مقصود فرشتگان نشانهدار است.
درباره فرشتگان فرمود:
ترجمه :و در اين هم که خداوند
ِ
نقد:
َ
ّ
ّ
«مسومين» را که به کسر واو و اسم فاعل است« ،مسومين» به فتح واو و به صورت اسم
مترجم در اينجا
ِ

مفعول خوانده و لذا «نشـانهدار » معنی کرده اسـت .در پاورقی هم آن را به «نشـاندار » ترجمه کرده اسـت.
ً
ً ّ
مسـومين يعنـی :نشـانهگذار  .البتـه ايـن خطـا از
اوال بجـا بـود متـن و پاورقـی يـک جـور معنـی میشـد؛ ثانيـا ِ
ناآ گاهـی مترجـم و عـدم تشـخيص اسـم فاعـل از اسـم مفعـول نيسـت ،خطائـی اسـت که به طـور طبيعی
ممکن است رخ دهد.

5ـ25ـ قد َف َث ُ
غضبه ّ
َ
عني
أت
81
ترجمه :خشمی را که او از من داشت فرونشاند.
نقد:
ُ
ٔ
صيغـه چهـارم يعنـی :مفـرد مؤنـث غائـب خوانده اسـت ،حـال آن که
مترجـم در اينجـا «فثـأت» را گو يـا بـه
 .78زمخشری ،الفائق في غريب الحديث ،ج  ،2ص  ،343مدخل «عذب»
 .79حموی ،ياقوت ،معجم البلدان ،ج  ،3ص  ،214مدخل «سرق»
 .80متن عربی :ج  ،1ص  .618ترجمه :ج  ،3ص .1307
 .81متن عربی :ج  ،2ص  .171ترجمه :ج  ،4ص 1693
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ٔ
ٔ
ترجمه درست آن ـ که به همين قرائت هم در باال ِاعرابگذاری شد
صيغه متکلم وحده است .بنا بر اين
ـ چنين است :خشمی را که از من داشت فرونشاندم.

َّ
ّ
ّ
الذ َکر واألنثی ٌ
زوج
واحد من
5ـ25ـ و إنه يقال لکل ٍ
82
ترجمه :چه اينکه هر نر و مادهای را با هم يک زوج گويند.
نقد:
ّ
ٔ
ْ
مسـلم اسـت که متن نادرسـت معنی شـده اسـت .ترجمه درسـت :چه اينکه به هر يک از نر و ماده زوج
گفته میشود.

ّ َّ َ
وأما اللدد ،فقيل :هو الخصومات
5ـ26ـ
درباره ٔ
ٔ
83
واژه «لدد» برخی گفتهاند :به معنای «خصومات» (کينهورز یها و مخالفتها) است.
ترجمه:
نقد:
1ـ وقتـی بـر سـر خبـر « ،الــ» بيايـد ،معنـای حصـر دارد .در اينجـا حصـرِ مسـتفاد از «هـو الخصومـات» در
ترجمه منتقل نشده است.
2ـ برای «الخصومات» دو معنی داخل پرانتز آمده که معلوم نيسـت مترجم از کجا اين دو معنی را برای
ً
اتفاقا «دشـمنی» را که معادل شناخته ٔ
شـده آن اسـت ذکر نکرده اسـت« .کينهورزی»
اين کلمه برگزيده و
ٔ
که در لغتنامهها نيامده و «مخالفتها» البته میتواند يکی از معادلهای «خصومه» باشد .اگر مترجم
معتقـد باشـد کـه «خصوم ٔـه» معنـی دشـمنی نمیدهـد ،مشـکلی نيسـت ،امـا بايـد علـت آن را هـم بگويد.
خالصه که همين جوری نمیتوان در ترجمه ،دست و دل باز بود و هر چه در ذهن آمد ،بر کاغذ آورد.
ٔ
ٔ
3ـ ٔ
«خصومـه» ـ يعنـی:
کلمـه
واژه «لـدد» مفـرد اسـت ،ولـی سـيد مرتضـی بـه جـای آن کـه در توضيـح آن،
بـه صـورت مفـرد ـ بيـاورد ،صـورت جمـع آورده اسـت .اينجـا مترجـم بايـد يـا علـت ايـن امـر را بگويـد ،يا اگر
تحقيـق کـرد و بـه جائـی نرسـيد ،ايـن مطلـب را گوشـزد کـرده ،بگويـد :بـه نتيجهای نرسـيدم .آنچـه به ذهن
ََ
میرسد اين است که سيد مرتضی خواسته بگويد «لدد» شامل انواع دشمنی میشود؛ و به جای اين که
بگويد« :أنواع الخصومة»« ،أنواع» را حذف و «الخصومة» را به صورت جمع آورده است .والعلم عند اهلل
ََ
ٔ
ترجمه درست :و اما «لدد» ،گفته شده :همانی است که برای انواع دشمنیها بهکار میرود...

َّ ْ ُ ُ
قول فضالة بن وکيع َ
الب ّ
کري ()174/2
أحسن ما ُوصف به الثغر
5ـ27ـ ِومن
ِ
ِ
ٍ
 .82متن عربی :ج  ،2ص  .172ترجمه :ج  ،4ص .1695
 .83متن عربی :ج  ،2ص  .173ترجمه :ج  ،4ص .1697
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فهـا بـرای شـکاف دهان و رديف دندان پيشـين سـرودهای از فضالة بن
ترجمـه :يکـی از زيباتر يـن توصي 
وکيع بکری است که در آن گويد:

84

نقد:
«شکاف دهان»« ،که در آن گويد» و «رديف» در متن عربی نيست.
ٔ
ترجمه درست :و از بهترين توصيفات برای دندانهای پيشين ،85شعر فضالة بن وکيع بکری است:

6ـ اشکاالت در کتابنامه:

مترجـم دو «کتابنامـه» بـرای ترجم ٔـه خود آماده کرده اسـت :يکی .کتابنامة محقـق امالی؛ يعنی :محمد
ٔ
«کتابنامـه مترجـم» را دارد .کاری کـه وی کـرده و
ابوالفضـل ابراهيـم و ديگـری کتابنام ٔـه خـود کـه عنـوان
خـود اين
جـای تقديـر دارد ،ذکـر تار يـخ تولـد و وفـات هـر کـدام از مؤلفـان اسـت کـه بـا توجه بـه کثرت آنهاِ ،
کار کاری وقتگير و نفسگير است و جای ستودن دارد .کار ديگرش آن است که برخی آثار مورد استناد
محقق ،از نظر مشخصات کتابشناختی ناقص بوده و مترجم آن را تکميل کرده است .همچنين با آنکه
هر دو کتابنامه سرشار از نام کتابهای عربی است ،غلط در نامها بسيار اندک است که اين هم امری
سـتودنی اسـت و بدين ترتيب مشـخص میشـود که مترجم زحمت زيادی برای تدوين دو «کتابنامه»
کشـيده اسـت ،امـا متأسـفانه اشـکاالت چنـدی هـم بـه ايـن دو کتابنامـه راه يافتـه اسـت کـه در بازبينی
مجدد کتاب بايد اصالح شود.
6ـ1ـ چينـش نا مهـا در کتابنامـه بـر اسـاس مؤلـف آنهاسـت .بنـا بـر ايـن ،در کتابنامـه ،نخسـت بـا نـام
پديدآورنـده مواجـه میشـويم؛ سـپس نـام کتاب .حـال اگر مترجم از چندين مدخل دائـرة المعارف بزرگ
اسلامی اسـتفاده کرده ،قاعده آن اسـت که نام مؤلف آن مدخل بيايد؛ سـپس نام خود دائرة المعارف و
مجلـدی کـه آن مدخـل در آن چـاپ شـده اسـت ،امـا در اينجـا میبينيـم مترجـم مدخـل «ابـن دمينـه» در
دائـرة المعـارف بـزرگ اسلامی را سرشناسـه کـرده اسـت .ايـن بـدان معناسـت کـه خـود «ابـن دمينـه» دائرة
المعارف بزرگ اسالمی را نوشته است ،حال آن که میدانيم چنين نيست.
6ـ2ـ يکی از موارد مبتالبه در تدوين کتابنامه چگونگی درج کتابهائی است که نام اصليشان چيزی
ً
اسـت و نامـی کـه بـدان مشـهور شـدهاند چيـز ديگر  ،که معمـوال صورت مختصر نام اصلی اسـت .در اين
گونه موارد بايد نام اصلی کتاب بيايد؛ و نام مشهور  ،يا بعد از عبارت «المشهور بـ» بيايد و يا داخل پرانتز
ً
ٔ
کتابنامـه مـورد بحـث،
ذکـر شـود .مثلا نوشـته شـود :الجامـع الصحيـح المشـهور بــصحيح البخـاري .در
 .84متن عربی :ج  ،2ص  .174ترجمه :ج  ،4ص .1702
َ َّ
َّ ْ
(الثغر  :ما َتقد َم ِمن األسـنان) .ر .ک:
« 85ثغر » که فراوان هم به معنای دهان بکار میرود ،در اصل به معنای دندانهای پيشـين اسـت
صحاح ،ج  ،2مدخل «ثغر ».
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ٔ
نشـانه «؛» درج
چنيـن چيـزی نمیبينيـم و بـه جـای ايـن دو روش ،دو نـام بـرای کتـاب آمـده و بين دو نام،
ً
شـده اسـت .مثلا« :االبانـة؛ االبانـة عن شـريعة الفـرق الناجة و مجانبـة الفرق المذمومة» يا «مسـند احمد؛
المسند» .اگر عالمت «؛» بيانگر آن است که نام پيش از آن نام مشهور و نام پس از آن نام اصلی است،
ْ
ابداعی مترجم است و دست کم بايد در آغاز کتابنامه آن را ذکر میکرد .بماند که در عبارت:
اين روش
ِ
ً
«حماسة ابی تمام بشرح التبريزی؛ الحماسة» ،86قاعدتا اول بايد «الحماسة» میآمد و بعد «حماسة ابی
ً
تمـام بشـرح التبر يـزی» .امـا همـه جـا به اين روش پايبنـد نبوده و مثال برای اإلصابةی ابن حجر عسـقالنی
چنين کرده است« :االصابة [في تمييز الصحابة]» .يعنی که نام کامل را در [] آورده و نه بعد از «؛» .جای
ّ
ديگـر از «؛» اسـتفاده کـرده کـه عنـوان فرعـی کتاب را نشـان دهدّ :
«هديـة العارفين؛ اسـماء المؤلفين و آثار

ّ
المصنفيـن»؛ کـه البتـه عنـوان فرعـی را يـا بـا ويرگـول يا بـا « »:و يا داخـل پرانتز مشـخص میکنند .خالصه
کـه معيـاری يکسـان بـرای مشـخص کـردن نـام اصلی اثـر نام مشـهور آن و عنوان اصلی اثـر و عنوان فرعی
آن وجود ندارد.
6ـ3ـ مت َ
بهـا ،درج نـام کتابهـا بـه صـورت ايتاليـک اسـت؛ کـه نـه در خـود
ـداول و رايـج در ذکـر نـام کتا 
کتاب و نه در کتابنامه اين امر رعايت نشده و کتابها به صورت برجسته ( )Boldآمدهاند.
6ـ4ـ اشـکالی که در کل کتاب هسـت و اشـکال فاحشـی اسـت و متأسـفانه در کتابنامه هم تکرار شـده،
همزه قطع کلمات اسـت .ظاهر کردن ٔ
ظاهر نکردن ٔ
همزه قطع در خواندن نام کتاب هم مؤثر اسـت و به
ً
خواننـده در خوانـدن درسـت آن کمـک میکنـد .مثلا ا گـر اتحـاف المهرة به صورت إتحاف نوشـته شـود،
َ
خواننده ديگر آن را اتحاف نمیخواند.
6ـ5ـ ا گـر مترج ْـم اعـراب برخـی کلمـات سـخت را هـم میگذاشـت ،مصـداق «کار را کـه کـرد؟ آنکـه تمـام
ً
یشـد و بلکـه ايـن کار در ايـن گونـه کتابهـا الزم اسـت .مثلا «نزهـة االلبـاء» کـه بـه هميـن صـورت
کـرد» م 
َ
ُ
آمـده ،بايـد بـه صـورت نزهة األ ِل ّباء نوشـته شـود« .جمهرة»َ :ج َ
مهرة« ،وفيات» :وفيـات؛ «ابن طقطقی» :ابن
ّ
َ
ّ
الطر ّماح؛ «البيـزرة»َ :
َ َ
ُ َ ّ
الب َيز َرة؛ «دمية»:
ِطقطق ٰـی؛ «الهذلييـن» :الهذلييـن؛ «الحيـوان» :الحيوان؛ «الطرمـاح»ِ ِ :
ُ َ
الم َع ّمرين؛ «بطليوسی»َ :ب َطليوسي و ...
ُد ْم َية؛ «المعمرين»:
بهـا در کتابنام ٔـه محقـق و مترجـم غلـط آمـده اسـت .نخسـت بـه «کتاب ٔ
نامـه
6ـ6ـ نـام برخـی افـراد و کتا 
محقق» سر میزنيم:
ّ
الحـي بـن
الـف« .ابـن عبـاد ،عبـد الحسـن بـن احمـد» 87در حالـی کـه درسـت آن «ابـن عمـاد ،عبـد
ً
صـورت مندرج در کتاب اسـت و تغييری در آن
 .86ايـن عبـارت و عبـارات ديگـرِ منقـول از ترجمـه کـه داخـل پرانتـز آمـده  ،عينا مانند
ِ
داده نشده است.
 .87ترجمة امالی ،ج  ،4ص  ،2171ش .30
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احمـد» اسـت .محمـد ابوالفضـل ابراهيـم ايـن نـام را درسـت آورده 88و جالـب آن کـه خـود مترجـم هـم در
«کتابنام ٔـه مترجـم» آن را درسـت ضبـط کـرده و در اينجـا بـه خطـا آمـده اسـت.
ب .نام محقق مقاتل الطالبيين در کتاب ٔ
نامه محقق «سيد صقر » آمده 89و در کتاب ٔ
نامه مترجم «احمد
ْ
صقـر » ،90حـال آن کـه نـام کامـل محقـق کتاب «السـيد أحمد َصقر » اسـت که «السـيد» اسـم او و «احمد»

نـام پـدرش و «صقـر » نـام ّجـد وی اسـت .مرحـوم محمـد ابوالفضل ابراهيم هم بايد نـام او و پدرش را و اگر
ّ
ّ
عربـی رايـج
میخواسـت ،جـدش را مـیآورد و نـه نـام او و جـدش .در ضمـن« ،السـيد» يکـی از نامهـای
ِ
است که با «الـ» میآيد و «الـ» جزء اصلی آن است؛ بنا بر اين ،نبايد هنگام فارسی کردن نامهای عربی،
«الـ» اين کلمه را در انداخت .بنا بر اين ،صورت درسـت نام وی به صورت مقلوب چنين اسـت :صقر ،
السيد أحمد.
َ
ج .به دنبال نام «اعلم ش ْـن َت َمری» آمده اسـت« :اشـعار السـنة» .91اين را بايد غلط وحشـتناک خواند .نام
الس ّ
کتاب معروف اعلم شـنتمری ،أشـعار الشـعراء ِ ّ
ـت الجاهليين اسـت نه «اشعار السنة» .معلوم نيست
چرا مترجم به چنين خطای بزرگی دچار شده است؟!
د .نـام مؤلـف شـرح الشـواهد الکبـری «بـدر عينـی» آمـده ،92حـال آنکـه شـهرت او «عينـی» و لقبـش «بـدر
الدين» است .بنا بر اين طبق ترتيب الفبائي بايد در حرف «عين» درج شود.
هـ  .آمده است« :بطليوسی  ...االنتصاب [في شرح ادب الکاتب]».93
ً
ُ
ٔ
کتابنامه
اوال .کتاب معروف َب َطليوسی در شرح أدب الکاتب ابن ق َت َيبه ،االقتضاب است .94اين اسم در
محمد ابو الفضل ابراهيم نيز به همين شکل آمده است95؛
ً
ثانيـا .مترجـم میدانـد نويسـندگان قديـم بسـيار میشـد کـه عنـوان کتابهايشـان را بـه صـورت دو جزئ ِـی
َ
مس ّـجع میآوردند 96و اينجا بايد تأمل میکرد که «االقتضاب» يا همان «االنتصاب» ايشـان ،با «الکاتب»
 .88أمالي ،ج « ،2مراجع التحقيق» ،ص  628که گفته« :شذرات الذهب البن العماد.»...
 .89پيشين ،ص  630که گفته« :مقاتل الطالبيين ألبی الفرج األصفهاني ،تحقيق السيد صقر .»...
 .90ترجمة امالی ،ج  ،4ص  ،2201ش .250
 .91ترجمة امالی ،ج  ،4ص  ،2173ش .64
 .92همان ،ش .71
 .93پيشين ،ش .74
 .94از منابـع کهـن کـه نـام آن را بـه هميـن شـکل آورده اسـت :ذهبـیِ ،س َـير أعلام النبلاء ،ج  ،19ص  ،532رقـم  315و صفـدي ،الوافـي
بالوفيات ،ج  ،17ص  .308نيز در کشف الظنون حاجی خليفه ،ج  ،1ص  48و األعالم ِز رِکلي ،ج  ،4ص  ،123مدخل «البطليوسي».
السيد البطليوسي.»...
 .95أمالي ،ج « ،2مراجع التحقيق» ،ص  625که گفته« :االقتضاب البن ّ ِ
ُ
َ
َ
َ
الجنـان و روح الجنـان ،مسـالک األفهـام إلـی تنقيـح شـرايع اإلسلام،
 .96نمونههايـش :االسـتبصار فيمـا اختلـف مـن األخبـار ،روض ِ
َّ
َ
اللئالـی المصنوعـة فـي األحاديـث الموضوعـة ،تنويـر الحوالـک شـرح موطـأ مالـک ،بحار األنـوار الجامعة لـدرر أخبار األئمـة األطهار،
تفصيـل وسـائل الشـيعة و تحصيـل مسـائل الشـريعة ،روضـات الجنـات فـي أحـوال العلمـاء و السـادات ،العـروة الوثقـی فيمـا يعـم بـه
البلوی ،منتهی اآلمال في تاريخ النبي و اآلل؛ و تکملة آنّ :
تتمة المنتهی في تاريخ الخلفاء .البته مترجم فاضل از نام اين کتابها
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همسـجع نيسـت .ايـن تأمـل وی را بـر آن میداشـت کـه خـود االقتضاب را به دسـت مـیآورد و با خواندن
مقدم ٔـه محقـق آن يـا مؤلفـش درمیيافـت جـزء دوم عنـوان کتـاب چيسـت؟ يـا بـه تراجـم مراجعـه میکـرد
و خالصـه درمیيافـت کـه نـام کتـاب معـروف ابـن قتيبـه ،هـم بـه صـورت أدب الکاتـب آمـده ،هـم أدب
َ
ُ
الک َتبـة98؛ بنـا بـر ايـن ،االقتضـاب فـي شـرح أدب ّ
الکتـاب هيـچ مشـکلی نـدارد و
الک ّتـاب 97و هـم أدب
درست است.
و .در تار يـخ تولـد و درگذشـت امـرؤ القيـس آمـده80« :ـ  130قبـل از هجـرت» .در تواريـخ مربـوط بـه پيـش
یشـود و نخسـت تاريـخ دورتـر آورده میشـود؛ سـپس تاريخ
از ميلاد يـا هجـرت ،برعکـس معمـول عمـل م 
نزديکتر  .بنا بر اين بايد گفت130« :ـ 80قبل از هجرت».
ز  .غلـط مشـهور در ب ٔ
ـاره يکـی از کتـب اربع ٔـه شـيعه يعنـی :کتاب مـن ال يحضره الفقيه تکرار شـده و نام آن
به صورت «من ال يحضره الفقيه» آمده اسـت .عبارت «من ال يحضره الفقيه» يعنی :کسـی که فقيه نزد او
حاضر نيسـت؛ به عبارت ديگر  ،کسـی که به فقيه دسترسـی ندارد .آيا میتوان نام کتابی را «کسـی که به
فقيه دسترسی ندارد» ناميد؟! از اين رو نام درست آن يا «کتاب من ال يحضره الفقيه» بايد باشد يا «فقيه
من ال يحضره الفقيه» .آنگاه معنی درست میشود؛ يعنی :اين کتاب کسی است يا فقه ٔ
نامه کسی است

ٔ
مقدمه
کـه بـه فقيـه دسترسـی نـدارد .خـود مرحـوم علـی اکبـر غفـاری نيز متفطـن به اين مطلـب بـوده و در
خـود بـر کتـاب آورده اسـت« :أمـا بعـد ،فهـذا " کتـاب مـن ال يحضـره الفقيه"» .99مرحوم شـيخ صـدوق (ره)
نيـز در مقدم ٔـه کتـاب ،در ذکـر سـبب تأليـف آن کـه بـر اسـاس تقاضای شـخصی به نام محمد بن حسـن
معروف به نعمه است ،مینويسد« :از من خواست برايش کتابی در فقه و حالل و حرام و فتاوا و احکام
بنويسـم کـه جامـع هم ٔـه آنچـه باشـد کـه در ايـن موضوع نوشـته شـده اسـت .من عنـوان آن را " کتـاب من ال
ٔ
ٔ
تکيه وی بر آن باشد.100 »...
مراجعه او به آن و
يحضره الفقيه" مینهم؛ تا
ح« .عبد الغني الدفر » 101آمده که صحيح آن «الدقر » است.
6ـ7ـ عنوان برخی کتابها ناقص آمده است؛

ً
و عنوان ّ
مسجعشان آ گاه است ،صرفا برای استحضار برخی خوانندگان که احتمال میرود تمايل دارند مواردی از اين امر را بدانند،
آورده شد.
ٔ
مقدمه ،ص  .553محققان کتاب
َ .97ن َووی ،شرح مسلم ،ج  ،3ص 60؛ ياقوت َح َموي ،معجم البلدان ،ج  ،5ص 206؛ ابن خلدون،
ابن بطليوسی هم در اين باره سخن گفتهاند .ر .ک :االقتضاب في شرح أدب ّ
الکتاب ،ص .19
 .98ازهری ،تهذيب اللغة ،ج  ،1ص .31
 .99ج  ،1ص ُ 3مقدمه.
ُ
ً
ً
« .100وسـألني أن أ ِّ
صنـف لـه کتابـا فـي الفقـه والحلا ل والحـرام والشـرايع واألحـکام موفيـا علـی جميـع مـا ُص ِّنفـت فـي معنـاه ،وأترجمه بـ"
َ
ُ
َ
مرجعه وعليه معتمده» .ج  ،1ص .2
کتاب من ال يحضره الفقيه" ليکون إليه ِ
 .101ج  ،4ص  ،2200ش .239
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الف .در «کتاب ٔ
نامه محقق»:
«دمية القصر »؛ نام کاملُ :د ْمية القصر و ُعصرة أهل العصر؛
«نزهة االلباء»  3نزهة ّ
األلباء في طبقات األدباء؛
«الکامل»  3الکامل في التاريخ؛
َ
ٔ
«وفيات االعيان»  3وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان؛ البته در کتابنامه خود نام کامل را آورده است.
اين مربوط به کتاب ٔ
نامه محقق است.
«شذرات الذهب»  3شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛
نقده؛
«العمدة»  3العمدة في ِصناعة الشعر و ِ
ُ ُّ ُ
ب لباب لسان العرب؛
«خزانة االدب» ِ 3خزانة األدب و ل
«ثمار القلوب» ِ 3ثمار القلوب في المضاف و المنسوب؛
«کشف الظنون»  3کشف الظنون عن أسامي الکتب و الفنون؛
ُّ َ
«التطفيل»  3التطفيل و حکايات
الطفيليين و نوادرُهم و أخبارُهم؛
ب .در «کتاب ٔ
نامه مترجم»:
مر ًة في ّ َ
«اقبال االعمال»  3اإلقبال باألعمال الحسنة فيما ُيعمل ّ
السنة ؛
«االمان من اخطار السفر »  3األمان من أخطار األسفار و الزمان؛
َ َ
ّ
الموطأ من معاني الرأي واآلثار؛
«االستذکار »  3االستذکار لمذهب علماء األمصار فيما تض ّمنه
ُ َّ
َّ
کل ْ
التکرار؛
شهر علی
«الدروع الواقية»  3الدروع الواقية من األخطار فيما ُيعمل ِمثلها
البتـه انصـاف بايـد داد در بخـش «کتاب ٔ
نامـه مترجـم» ،مـواردی که عنوان کتاب به صـورت کامل نيامده
باشد بسيار اندک است و اين امر بيشتر در «کتاب ٔ
نامه محقق» به چشم میخورد.
يک مورد هم در بخش «کتاب ٔ
نامه مترجم» محل تأمل است :مترجم برای ابن سعد سه کتاب ذکر کرده
است به ترتيب ذيل:
ـ «الطبقات الکبری ،تحقيق »...؛
ّ
ـ «الطبقـات الکبـریّ ،
متمـم الصحابـة ،الجـزء
المتمم لطبقات ابن سـعد [الطبقة الخامسـة في من قبض
رسول اهلل وهم أحداث األسنان]»؛
المتمم لطبقات ابن سعد [الطبقة الرابعة من الصحابة ّ
ّ
ـ «الطبقات الکبریّ ،
ممن
متمم الصحابة :الجزء
أسلم عند فتح مکة وما بعد ذلك]».
سخن البته بر سر عنوان است و نه محقق.
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ً
اوال .نخست بايد الجزء الرابع میآمد و بعد الجزء الخامس؛
ً
ً
ثانيـا .عبـارت «الجـزء المتمـم »...بايـد داخـل پرانتـز میآمـد و اساسـا نسـبت آن بـا «متمـم الصحابـة»
مشخص میشد؛
ً
ثالثـا .چـرا توضيـح ايـن دو متمـم داخـل [] آمـده اسـت؟ ا گـر منظـور آن اسـت کـه محققـان آن را بـه عنـوان
ّ
المتمـم لطبقـات ابن سـعد» هم معلوم اسـت که زائـد بر عنوان
طبقـات اضافـه کردهانـد ،عبـارت «الجـزء
است و بايد داخل [] میآمد.
6ـ8ـ مترجـم در آغـاز «کتابنام ٔـه محقـق» ،در پاورقـی آورده کـه در صـورت ناقـص بـودن مشـخصات
ً
کتابشناختی ،آن را کامل کرده است ،اما برخی موارد چنين نيست .مثال اين عبارت آمده« :ابو عبيده،
معمر بن مثنی (110ـ209ق).؛ شـرح النقائض» ،که طبيعی اسـت خواننده مايل اسـت بداند کدام چاپ
و بـه تحقيـق چـه کسـی؟ هميـن گونـه ،اغلـب ديوانهای شـعری که مورد اسـتناد محقق بـوده و مترجم در
کتابنام ٔـه وی آورده ،بـدون نـام مصحـح اسـت؛ و چـون مترجـم تصريـح کـرده« :مآخـذی کـه در داخل []
قـرار گرفتـه شـامل مـواردی اسـت کـه مصحـح در متـن اثر عربـی به آنها ارجـاع داده ،ولی ذکر مشـخصات
ٔ
وظيفه خود دانسته نواقص را تکميل کند و در نتيجه
آنها را در کتابنامه از قلم انداخته است»؛ تو گويی
خواننده هم انتظار دارد اين موارد کامل گردد.

7ـ اشکاالت در نمايهها:
7ـ1ـ در مجلـد پنجـم کـه بـه نمايههـا اختصـاص يافتـه اسـت ،بايـد فهرسـتی باشـد کـه نشـان دهـد چـه
مطالبـی نمايـه شـده تـا خواننـده بـه راحتـی بـه سـراغ نماي ٔـه مـورد نظـر خود بـرود .در چـاپ کنونی کـه ٔ
نمايه
ً
آيات ،احاديث ،نامها (شـامل :جایها ،فرقهها ،قبيلهها ،کسـان) ،کتابها و نهايتا اشـعار آمده ،چنين
ْ
ً
ٔ
نمايه کتابها را ببيند ،بايد از اول صفحات را ورق بزند تا
فهرستی نيست و اگر خواننده بخواهد مثال
به ٔ
نمايه کتابها برسد.
نهـا و فرقههـا و قبيلههـا و کسـان يـا همـان اشـخاص نـه
7ـ2ـ در نماي ٔـه نامهـا ،در آميختـن اسـامی مکا 
اسـتاندارد اسـت نه کمکی به يافتن ٔ
نمايه مورد نظر میکند ،بر عکس دشـوار یآفرين و ابهامزاسـت .اين
کار چند اشکال دارد:
ً
اول .نامـی آمـده کـه معلـوم نيسـت نـام شـخص اسـت يـا قبيلـه يـا فرقـه يـا جـا .مثلا «خلاف»« ،خلال»،
«خدينـا»« ،طـراف»« ،طر يـف»« ،لهـازم»« ،ليـث»« ،مخلـص»« ،مـرادی»« ،مسـتوغر »« ،هبيـره»« ،هجـر »،
ً
َ
«خلال» بايـد خوانـد يـا «خلال» يـا
«واردات» .102سـوگمندانه هيـچ کـدام هـم ِاعـراب نـدارد تـا مثلا بدانيـم ِ
 .102مؤلف در متن کتاب ،در توضيح اين کلمه نوشته است« :واردات جائی است در سمت چپ راه مکه»( .ج  ،1پاورقی ص .)467
که همين توضيح هم مبهم اسـت« .جائی اسـت» يعنی :روستاسـت؟ منطقه اسـت؟ منزلگاه اسـت؟ .ابهام ديگر «راه مکه» اسـت.
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َ ّ
«خل ل».
7ـ3ـ در نماي ٔـه نا مهـا ،مؤلـف نا مهـا را بـر اسـاس حـرف اول آنهـا مرتـب کـرده اسـت ،در نتيجـه هـم اسـم
َ
کوچک را شـاهديم ،هم کنيه و هم نام َا َ
شـهر  ،حال آن که مرسـوم آن اسـت که نمايهها بر اسـاس نام اشـهر
ً
ً
مثال خواننده اگر بخواهد ببيند نام ّ
«عتابی» شاعر در امالی آمده يا نه ،طبيعتا چون اين شخص
باشد.
به همين لقب مشهور است ،بايد به حرف عين مراجعه کند ،اما در اينجا «عتابی» به صورت «ابو عمرو
کلثـوم بـن عمـرو بـن ايـوب بـن حبيـش بـن اوس بن مسـعود بن عمـرو بن کلثـوم عتابی تغلبي» نمايه شـده
اسـت! از آن سـو « ،ابـن عتائقـی» عالـم معـروف امامی ،که به همين نام َا َ
شـهر اسـت ،به صـورت «عتائقی،
عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم» آمده است.
ٔ
قاعده واحد تبعيت کند .آنچه متعارف است آن است که نخست نام
7ـ4ـ در نمايه بايد آوردن نامها از
َ
اش َـهرِ شـخص میآيد؛ سـپس نام کوچک او و نام پدرش .کنيهها و لقبها هيچ گاه ذکر نمیشـوند مگر
آن کـه آن شـخص بـه کنيـه بيشـتر مشـهور باشـد .از ايـن رو در مدخـل «وارانـی ،مرشـد الديـن ابی الحسـن
علـی بـن حسـين بـن ابـی الحسـن» ،هـم «مرشـد الديـن» و هـم «ابـی الحسـن» هـر دو زائـد هسـتند .و بايـد
چنين میشد« :وارانی ،علی بن حسين» .در مدخلها آمده« :نفس زکيه محمد بن عبد اهلل بن حسن».
ً
ً
اوال ديگـر نيـازی بـه «بـن حسـن» نبـود؛ ثانيا بايد ميان «نفـس زکيه» و «محمد» با ويرگـول فاصله میافتاد.
از سوئی میبينيم نام ّ
«فراء» يا «فراهيدی» به همين شکل بدون هيچ توضيح ديگر آمده ،از سوی ديگر ،
شـاهد مدخلـی همچـون «فضـل بـن علـی بـن عبيد اهلل بن محمـد بن عبيد اهلل بن حسـين» يا «محمد بن
ابـی طاهـر بـن ابـی الحسـين ّ
وراق» يـا «حـارث بـن عمـرو بـن قيـس بـن عيلان بـن مضـر » هسـتيم .يـک جا
آمـده« :ظبيـه دخـت کيـس نمـری» ،جـای ديگـر آمده« :عاتکـة بنت عبد اهلل بـن يزيد بن معاويه» .سـبب
آن اسـت که در متن ترجمه ،يک جا «بنت» به «دخت» ترجمه شـده و جای ديگر ترجمه نشـده؛ همين
ً
امر در نمايه منعکس گشته است .آمده« :اشکوری ،احمد حسينی» .اوال نام خانوادگی ايشان «حسينی
ً
اشـکوری» اسـت؛ ثانيـا چـون از سـادات هسـتند و «سـيد» در شناسـنامه پيـش از نـام کوچـک آمـده ،در
حقيقـت نـام کوچـک «سـيد احمـد» اسـت و نـه «احمـد» بـه تنهائی .در يـک مدخل آمده« :بنـی عامر » به
تنهائـی ،پـس از آن آمـده« :بنـی عامـر بـن تيـم اهلل»« ،بنـی عامر بن عبيد بـن حارث»« ،بنی عامـر بن لؤی»،
«بنـی عامـر بـن معاو يـه» .آيـا اين چهار «بنی عامر » متفاوت از آن «بنی عامر » باال هسـتند؟ مدخلی به نام
«جرير بن عبد المسيح ضبعی» آمده که ارجاع داده شده به «متلمس»؛ يعنی خواننده بايد به نام َا َ
شهر

ً
ّ
مبناء درسـت اسـت ،اما وقتی اسـتفاده
«متلمـس» باشـد مراجعـه کنـد ،اين کار اگر چه
ايـن شـخص کـه
ً
ٔ
یشـود کـه مثلا در ايـن مـورد نـام «جر يـر بـن عبد المسـيح» هم به همان اندازه «متلمس» مشـهور باشـد؛
م 
که اينجا چنين نيست .به عالوه ،اگر بناست نام کوچک اشخاص آورده شود و سپس به نام اشهرشان
ً
منظور کدام راه است؟ مثال راه مکه به شام؟ راه مکه به يمن؟ و ...
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ً
ارجاع گرددٔ ،
نمايه نامها دو برابر میشود؛ و اساسا کار غلطی است.
7ـ5ـ آوردن نـام کوچـک شـخص بسـيار مهـم اسـت؛ چـون برخـی لقبهـای منسـوب بـه شـهرها بسـيار
پرمصداق هستند .يعنی افراد زيادی ممکن است به آن لقب ملقب باشند؛ بدين ترتيب ،مدخلهای
«ثقفي»« ،خوانسـاری»« ،عنزی»« ،قزوينی»« ،منفوسـه»« ،موصلی»« ،نمری»« ،نهروانی»« ،هروی» که آمده
ً
است عمال بی فايده است.
7ـ6ـ آمـده« :مخبـل سـعدی/ربيعة بـن مالـک بـن عـوف» .معلـوم نيسـت ،ايـن مميـز به چه معناسـت؟ به
نظر میرسـد مقصود آن اسـت که نام کوچک «مخبل سـعدی»« ،ربيعة» اسـت .اگر چنين هدفی در نظر
بوده ،بايد بعد از «مخبل» ،ويرگول بيايد وسپس نام کوچک آن شخص ذکر شود .اين امر چند بار ديگر
هم تکرار شـده اسـت؛ مانند« :مضرب/عقبة بن کعب»« ،ممزق عبدی/شـاس بن نهار عبدی» .در اين
اخيـر  ،ديگـر نيـازی بـه تکرار «عبدی» نيز نبود .همچنين آمده« :والبی/علی بن ابی طلعه هاشـمی» .اگر
الزم بوده «هاشمی» هم ذکر گردد ،اين کلمه بايد بعد از «والبی» بيايد.
7ـ7ـ مدخـل «التونجـی ،محمـد» در حـرف «ت» آمـده ،حـال آنکـه «الــ» در «التونجـی» جـزء خـود کلمـه
اسـت« .التـون» در ترکـی يعنـی طلا و «ألتونجـی» يعنـی :زرگـر  .بنـا بـر ايـن ايـن مدخـل بايد در حـرف الف
جای بگيرد.
7ـ8ـ در نماي ٔـه نا مهـا بـه مدخـل «گذشـته» برمیخور يـم .ايـن «گذشـته» اسـم جائی اسـت؟ اسـم شـخصی
اسـت؟ اسـم قبيلـهای اسـت؟ اسـم فرقـهای اسـت؟ در مدخـل «گذشـته» دو شـماره صفحـه آمده اسـت:
يکـی  1895و ديگـری  .2146بـا مراجعـه بـه صفح ٔـه  ،1895در پاورقـی چنيـن میبينيـم« :گذشـته« ،ابـن
ٔ
صفحـه « :2146ر .ک :گذشـته« ،ابـن قبـه»،
زبعـری» ،دائـرة المعـارف بـزرگ اسلامی614/3 ،ـ»616؛ و در
ً
دائرة المعارف بزرگ اسالمی»446/4 ،؛ و نهايتا هم معلوم نشد منظور از «گذشته» چيست؟ و «معلومم

شد که هيچ معلوم نشد».
7ـ9ـ ا گـر بناسـت نـام کوهـی در نماي ٔـه نا مهـا آورده شـود ،قاعـده آن اسـت که خود ٔ
کلمه «کـوه» را از آغاز آن
میاندازند و اگر هم بناست به کوه بودن آن نام اشاره کنند ،آن را در مقابل آن داخل پرانتز میآورند؛ اما
در اين نمايه شاهد «کوه رضوی» و «کوه کبکب» هستيم!
7ـ10ـ در برابـر مدخـل «ناصـر الديـن ،محمد» چهار ش ٔ
ـماره صفحه آمده اسـت .کنجکاو شـدم ببينم اين
شخص کيست که نامش چهار بار آمده است؟ با مراجعه معلوم شد وی مصحح ديوان اخطل است.
َ
امـا چـرا چهـار بـار آمـده؟ چـون مترجـم در چهـار جـا که نـام اخطل در متـن امالی آمده ـ البته شـايد بيشـتر
از چهار بار آمده باشـد ،اين چهار بار را بر اسـاس نمايه میگويم ـ هفت سـطر و نيم زندگی ٔ
نامه اخطل را
ً
تکرار کرده و طبيعتا ديوان و مصحح ديوان وی هم را ذکر کرده که همين آقای ناصر الدين اسـت و در
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نتيجه چهار بار نام ايشان تکرار گشته است .بماند که نام درست وی هم «ناصر الدين ،مهدی محمد»
است .نمونههای ديگر از زندگینامههای تکراری ،در صفحات بعد خواهد آمد.

فراوان کمفائده و ناروشمند:
8ـ پاورقیهای
ِ

پاورقـی بـرای يـک کتـاب بـه عنـوان جـزء ِّ
متمـم بـهکار مـیرود و هـدف از آن توضيـح امـر مبهم ،بيـان منبع
مورد اسـتناد مؤلف يا مترجم ،ضبطهای مختلف کلمه يا شـعر و اموری از اين قبيل اسـت .خالصه که
ً
ً
بايد حتما فايدهای در ميان باشد که آوردن پاورقی را بايسته کند .مثال در امالی مواردی هست که سيد
مرتضـی کني ٔـه شـخصی را آورده کـه چنديـن نفـر ّ
مکنـی بـه آن بودهانـد .در اينجـا بجاسـت مترجـم بگويد:
ً
مثال سـه نفر دارای اين کنيه بودهاند و احتمال دارد مقصود سـيد مرتضی فالن شـخص باشـد ،يا دسـت
کم بگويد نمیدانيم مقصودش کدام يک از اين سه نفر است.
ترجمه حاضر  ،در بيان زندگی ٔ
ٔ
نامه افراد ،با انبوهی نام کتاب مواجه میشويم که با هدف نشان دادن
در

آن کـه نـام آن شـخص در ايـن کتابهـا هـم آمـده ،گاه نصـف صفحـه را پـر کـرده و نيـازی نبـوده اسـت.
همچنين در خصوص اشـعار متن ،موارد بسـيار زيادی را شـاهديم که مترجم نشـانی آن شـعر يا اشـعار را
در منابـع ديگـر داده اسـت؛ کـه ايـن هـم نياز نيسـت؛ زيرا امروزه با وجود نرم افزارهـای مختلف و اينترنت
و قـدرت جسـتجوی بـاالی موتورهـای جسـتجوگر از قبيـل  ،Googleخواننـده بـه راحتـی میتوانـد منابـع
ديگری را هم که آن شعر يا اشعار در آنها آمده است ،بيابد؛ لذا برای بيان زندگی ٔ
نامه شخصيتها ،يک
يا حداکثر دو مرجع کافی است .البته اگر تک نگاری هم شده باشد که ذکر آن خوب است.
از سوی ديگر  ،چون متن برای فارسی زبانان است ،بجا بود مترجم جستجو میکرد و منبعی فارسی هم
ً
بـرای افـراد میيافـت تـا خواننـدهای هـم کـه به مثال ُبغية الطلب دسترسـی نـدارد يا اگر دارد سـواد عربيش
آنقدر نيست که بتواند از آن استفاده کند ،بداند در فالن منبع فارسی هم زندگی آن شاعر آمده است.
در اين خصوص ،تا آنجا که تفحص کردهام ،منبع فارسی بسيار اندک است.
امـا در خصـوص اشـعار  ،فقـط وقتـی خـوب اسـت نشـانیهای ورود شـعر در منابـع ديگـر داده شـود کـه
ضبطی متفاوت از ضبط امالی داشته باشند و آن ضبط هم در معنی تأثيرگذار باشد.
یهـا ،از ايـن قـرار اسـت کـه ـ بـه عنـوان نمونـه ـ نشـانی يـک شـعر در لغتنامـه يـا
و امـا ناروشـمندی پاورق 
لغتنامههائـی داده شـده ،امـا مترجـم معلـوم نکـرده اسـت در کدام مدخـل لغتنامه بايد به دنبال شـعر
بـود؟! يـا بـه لغتنامـهای متقـدم مثـل تهذيـب اللغـةی ازهـری اسـتناد شـده ،در کنـارش تـاج العـروس هم
آمده است.
ً
مورد ديگر از ناروشمندی ،اين است که مثال از ميان ده تفسير کهنی که فالن شعر را نقل کردهاند ،فقط
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به دو تفسير ارجاع داده شده که وجه ترجيح اين دو تفسير بر ديگر تفاسير نامعلوم است.

نمونهها:
8ـ1ـ مترجم برای «حکم بن ظهير » در پاورقی چنين آورده است:
ً
ّ
«ظاهـرا مقصـود ابومحمـد حکـم بـن ظهيـر فـزازی کوفـی (د .حـدود  180ق ).اسـت کـه از سـدی و عاصـم
روايـت کنـد .در بـاره او ر .ک :بخـاری ،التار يـخ االوسـط214/2 ،؛ ابـن ّ
حبـان ،المجروحيـن 250/1 ،و 251؛
ابـن شـاهين ،المختلـف فيهـم 26 ،و 27؛ سـهمی ،تاريخ جرجان556 ،؛ ابن جـوزی ،الضعفاء والمتروکون،
226/1؛ ِم ّزی ،تهذيب الکمال99/7 ،ـ103؛ ذهبی ،تاريخ االسالم88/1 ،ـ90؛ همو  ،ميزان االعتدال571/1 ،؛
ابن حجر عسقالنی ،لسان الميزان.103»201/7 ،

نقد و بررسی:
ّ
چـه لزومـی دارد وقتـی بـه المجروحيـن ابن ِحبان ارجاع میدهيم ،هفت منبع ديگر در آن موضوع هم ذکر
جرجان سهمی چرا آمده است؟ مگر اين حکم بن ظهير اهل جرجان بوده است؟!
شود؟! تاريخ
ِ

ٔ
درباره شعری از اعشی میگويد:
8ـ2ـ مترجم
«بيـت را بنگر يـد در  :ديـوان االعشـی الکبيـر .107 ،نيـز بنگريـد در  :ابـن ازرق ،مسـائل نافـع بـن االزرق101 ،؛
طبـری ،جامـع البيـان323/15 ،؛ ابـن طباطبـا ،عيـار الشـعر116 ،؛ ازهـری ،تهذيـب اللغـة105/11 ،؛ ثعلبـی،
الکشـف و البيان169/5 ،؛ واحدی ،التفسـير البسـيط421/14 ،؛ ابن منظور  ،لسـان العرب293/2 ،؛ مرتضی
الزبيدی ،تاج العروس.»21/6 ،
نقد و بررسی:
نشـانی ديوان بجاسـت .اين که مسـائل نافع بن األزرق نيز آمده خوب اسـت؛ زيرا با توجه به اين که اين
ٔ
کتـاب حـاوی سـؤاالت پرسـيده شـده از ابـن عبـاس در ب ٔ
سـابقه
ـاره معانـی برخـی واژههـای غريـب قـرآن و
اسـتعمال آنها و پاسـخهای وی اسـت که او با اسـتناد به شـعر کهن عربی گفته اسـت ،وجود شـعر مورد
نظر در اين کتاب نشـان میدهد اين شـعر از اشـعار مورد استشـهاد ابن عباس بوده اسـت .بماند که در
اصـل ايـن پرسـش و پاسـخ تشـکيکاتی شـده اسـت و برخـی آن را سـاختگی میداننـد ،امـا بـه هـر حـال،
نشـانی شـعر را در ايـن کتـاب دادن کاری نيکوسـت .ارجـاع بـه تفسـير طبـری هـم مشـکلی نـدارد؛ چون از
تفاسـير مرجـع اسـت ،امـا ديگـر چـرا تفسـير ثعلبـی و واحدی آمدهاند؟! چرا به تبيان شـيخ طوسـی ارجاع
داده نشـده کـه دسـت کـم يـک منبـع شـيعی هـم در ميـان منابـع آمده باشـد؟! تفسـير قرطبی کـه از اين دو
تفسـير مهمتر اسـت چرا مغفول مانده اسـت؟! ِعيار الشـعر ابن طباطبا چه خصوصيتی داشـته که بدان
ً
نکـه پيشـتر نقـل شـد ،مترجـم نـام کتابهـا را نـه به صـورت ايتاليـک که به
 .103آنچـه نقـل شـد ،عينـا مطابـق بـا متـن چاپـی اسـت .چنا 
صورت برجسته ( )Boldآورده است.

باتک یسررب و دقن
دقن ویسررب ،یضترم ديس یلاما ٔهمجرت

170

آینۀپژوهش 192
سال سیودوم ،شمـــارۀششم ،بهمــــنواسفنـــــــد1400

ارجاع شده است؟ چرا به العمدةی ابن رشيق استناد نشده است؟!
اما شگفتانگيز  ،ارجاع به تهذيب اللغة در کنار لسان العرب است! که سه اشکال دارد:
ٔ
گردآمـده پنـج کتـاب لغـت اسـت که عبارت اسـت
ـرب ابـن منظـور در حقيقـت
1ـ میدانيـم کـه لسـان الع ِ
ـيده ،صحـاح جوهری ،حاشـية ابن ّبری بر صحـاح و النهايةی
از  :تهذيـب اللغـة ازهـری ،المحکـم ابـن ِس ِ
ابـن اثيـر  .بنـا بـر اين ،اگر کسـی به لسـان العـرب ارجاع دهد ،در حقيقت به تهذيـب اللغة هم ارجاع داده
است؛ بنا بر اين ذکر تهذيب اللغة کاری عبث است.
2ـ چون شعر مورد بحث شعری جاهلی است ،برای ارجاع آن به کتب لغت ،بايد لغتنامههای متقدم
سده هشتمی (لسان العرب) يا ٔ
را در نظر گرفت؛ بنا بر اين ،گفتن اين که اين شعر در لغتنامهای ٔ
سده
سيزدهمی (تاج العروس) هم آمده است ،سودی ندارد.
3ـ در منابـع ارجاعـی ،همعصـر بـودن آنهـا بايـد رعايت شـود ،مگر آن که بخواهند سـير تطور لغتی را بيان
کننـد .بنـا بـر ايـن ارجاع به لغتنامهای مربوط به ٔ
سـده چهارم (تهذيب اللغـة) و در کنارش لغتنامهای
مربوط به سدة سيزدهم (تاج العروس) وجهی ندارد.
حـاال از اينهـا گذشـت ،ا گـر خواسـتيم ايـن شـعر را در لسـان العـرب بيابيم ،بـه کدام مدخل رجـوع کنيم؟!
بـا توجـه بـه ايـن کـه از لسـان العـرب حداقـل دو چـاپ متفـاوت هسـت (يکـی چاپ بر اسـاس حـرف اول
لهـا و ديگـری حـرف آخـر ) ،ايـن مجلـد دوم مربـوط بـه کـدام چـاپ اسـت؟! از ايـن رو  ،در ارجـاع به
مدخ 
ً
ٔ
لغتنامه ـ اگر هم بخواهند حتما شماره صفحه را بگويند ـ ذکر مدخل الزم است.
ٔ
درباره اعشی گفته است:
8ـ3ـ1ـ مترجم در توضيح مختصری
«ابوبصير ميمون بن قيس بن شـراحيل بن جندل قيسـی ،مشـهور به اعشـی ميمون يا اعشـی اکبر (د .پس
از  5ق ).از شـاعران مسـيحی صـدر اسلام بـوده کـه برخـی از اسلام آوردنـش سـخن گفتهانـد .در يمامـه
والدت يافته و در همان سـرزمين نيز پس از سـال  5ق .درگذشـته اسـت .شـعر او در ديوان االعشـی الکبير
ميمون بن قيس به شرح م .محمد حسين در مکتبة اآلداب در قاهره 1950 ،م .منتشر شده است».

نقد و بررسی:
ً
فعال تا همين جای پاورقی را نگاهی بکنيم.
1ـ در معرفی او آمده« :ميمون بن قيس بن شراحيل بن جندل قيسی» .معلوم نيست که اين توالی اسماء
نياکان وی از کدام منبع است؟ بايد ذکر میشد که از چه منبعی اين نسب برای وی نوشته شده است؛
زيرا در چند منبعی که مراجعه شد ،قيس بن جندل بن شراحيل بود نه قيس بن شراحيل بن جندل .از
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ً
مثال عمر رضا ّ
کحاله نوشته« :ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل» .104زِ ِرکلی
جمله :در منابع متأخر ،
هـم نوشـته« :ميمـون بـن قيـس بـن جنـدل» .105و در منابـع متقـدم ،يعقوبی نوشـته« :واألعشـی ،وهو أعشـی

وائـل ،وهـو ميمـون بـن قيـس بـن جنـدل بـن شـراحيل»106؛ چنانکـه ابـن هشـام هـم نوشـته« :واسـم األعشـی
ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة».107
2ـ نوشـته« :مشـهور بـه اعشـی ميمـون يـا اعشـی اکبـر » .آيـا مشـهور بـه «اعشـی کبيـر » نيسـت؟! سـه سـطر
پايينتر  ،وقتی از ديوان او سخن میرود ،نوشته« :ديوان االعشی الکبير !»...
3ـ چه کسانی از اسالم آوردنش سخن گفتهاند؟
ٔ
دربـاره او ذکـر
4ـ اکنـون کـه بناسـت مختصـری از زندگینام ٔـه شـخص آورده شـود ،بايـد مهمتريـن مطالـب
ً
َّ
ملقب به َ
گردد .مثال اين که
«ص ّناجة العرب» 108بوده و کلمات فارسی در شعر او فراوان يافت میشود.
5ـ ايـن گونـه کـه آمـده ،گو يـا تنهـا چـاپ ديـوان وی از ِآن هميـن «م .محمـد حسـين» اسـت ،حـال آن کـه
دسـت کـم دو چـاپ ديگـر هـم دارد :يکـی بـا عنـوان الصبـح المنيـر فـي شـعر أبـي بصير کـه همراه با شـرح
ثعلب اسـت و البته شـامل ٔ
همه اشـعار وی نيسـت؛ و ديگری در دو جلد با عنوان ديوان األعشـی الکبير
ميمـون بـن قيـس بـن جنـدل کـه به تصحيـح محمـود ابراهيم محمـود الرضوانی و ويراسـتاری باسـم عبود
الياسـری در سـال .2010م منتشـر شـده اسـت .اين ديوان را وزارة الثقافة و الفنون و التراث ـ إدارة البحوث
والدراسـات الثقافيـةی 109قطـر چـاپ کـرده اسـت .بـه علاوه ديـوان اعشـی را نخسـتين بـار رودلـف گايـر
مستشـرق آلمانی به سـال  1928م به چاپ رسـاند .بنا بر اين ،اگر بناسـت از چاپ ديوان شـاعری سخن
رود ،بايد به گونهای سخن گفت که خواننده گمان نکند تنها يک نفر به چاپ ديوان اقدام کرده است.
6ـ نوشته است« :شعر او در ديوان االعشی الکبير ميمون بن قيس به شرح و تحقيق م .محمدحسين در
 .104معجم المؤلفين ،ج  ،13ص  ،65مدخل «ميمون األعشی».
 .105األعالم ،ج  ،7ص  ،341مدخل «األعشی».
 .106تاريخ يعقوبي ،ج  ،1ص .262
 .107سيرة النبي ،ج  ،1ص 7
ٔ
ّ .108
نشـانه تأنيث .اين واژه برسـاخته از
صناجة بر وزن ّفعالة اسـت که از اوزان صيغة مبالغه اسـت« .ة» آن نيز برای مبالغه اسـت و نه
ّ
ٔ
َ
واژه فارسی «سنج» است که به عربی رفته و سين آن به صاد بدل شده است .اسمی که بر وزن «فعالة» باشد ،محتمل است به يکی
ٔ
ّ
از سـه معنای ذيل باشـد1 :ـ صيغه مبالغه2 ،ـ بيان حرفه و شـغل3 ،ـ بيان دارا بودن صفت .بدين ترتيب« ،صناجة» نيز از نظر صرفی
میتواند به يکی از سه معنای ذيل باشد:
ً
ٔ
(صيغه مبالغه)
الف .کسی که بسيار با «سنج» سر و کار دارد؛ مثال سنج میزند؛
ب .کسی که حرفهاش ساختن سنج است .در اين صورت مانند «عطار » میشود؛
ج .کسـی که صاحب و دارای سـنج اسـت .يعنی که ّ
«صناجة» به معنای «ذو صنج» باشـد .ابن قتيبه اين وجه سـوم را گفته اسـت« :و
ّ ُ
ّ َ
أول من ذکر ّ
ٔ
ُي ّ
الصنج في شعره» .الشعر و الشعراء ،الجزء األول ،ص  ،258شماره  .434البته اگر آن را به
"صناجة العرب"؛ ألنه
سمی
ً
معنی «ذو صنج» بدانيم و بخواهيم با سـخن ابن قتيبه نيز همنوا باشـد ،بايد به گونهای در معنای آن تصرف کنيم .مثال بگوييم :او
مرتبه نخست در کاربست ٔ
دارای ٔ
کلمه صنج در شعر عربی است.
ٔ
ٔ
ترجمه عنوان :وزارت فرهنگ و هنر و ميراث :اداره پژوهشها و تحقيقات فرهنگی.
.109
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مکتبة اآلداب در قاهره 1950 ،م .منتشر شده است».
ً
مرسـوم نيسـت بگويند مثال شـعر اعشـی در ديوان اعشـی چاپ شـده ،بلکه میگويند :ديوان او با عنوان ...
چـاپ شـده اسـت .اگـر هـم عنـوان خاصـی نـدارد ،میگوينـد :ديـوان شـعر او را انتشـارات فالن چاپ کـرده و
در فالن شـهر منتشـر شـده اسـت .همچنين میدانيم که کتاب نه در انتشـارات ،بلکه در چاپخانه منتشـر
میشود .پس متن فوق بايد چنين تصحيح گردد:
«ديوان وی را مکتبة اآلداب در قاهره به سال .1950م ،با عنوان ديوان األعشی الکبير ميمون بن قيس ،به
َ
متداول اسـت « :ديوان وی با عنوان
تصحيح و شـرح م .محمد حسـين منتشـر کرده اسـت» .يا چنانکه
ديـوان األعشـی الکبيـر ميمـون بـن قيـس ،بـه تصحيـح و شـرح م .محمد حسـين توسـط مکتبـة اآلداب در
قاهره به سال .1950م منتشر شده است».
7ـ ميان «محمد» و «حسـين» فاصلهای گذاشـته نشـده و به صورت «محمدحسـين» نوشـته شده است.
موهـم ايـن اسـت کـه نـام مصحـح «محمـد حسـين» بـوده؛ يعنـی :نامـی مرکـب ماننـد
ايـن گونـه نوشـتن ِ
نامهائـی کـه بيـن مـا ايرانيـان فراوان اسـت (محمدرضـا ،محمدعلی ،محمدحسـن و  ،)...حـال آنکه بايد
ميان «محمد» و «حسـين» فاصله باشـد؛ چون «حسـين» نام پدر وی اسـت .در ضمن در ميان عربها
مرکب اين گونه شايع نيست.
نامهای
ِ

ٔ
دنباله پاورقی اعشی:
8ـ3ـ2ـ
«درباره او ر .ک :ابن قتيبه ،الشعر و الشعراء250/1 ،ـ258؛ جمحی ،طبقات فحول الشعراء52/1 ،؛ آمدی،
المؤتلف و المختلف13 ،؛ مرزبانی ،معجم الشعراء 401 ،و 402؛ ابن عساکر  ،تاريخ دمشق327/61 ،ـ336؛
ّ
زرکلـی ،االعلام 341/7 ،و 342؛ ّ
کحالـه ،معجـم المؤلفيـن65/13 ،؛ سـرکيس ،معجـم المطبوعات العربية،
458/2؛ شـيخو  ،شـعراء النصرانية ،القسـم الثالث ،مدخل «اعشـی قيس»؛ معجم الشـعراء العرب544 ،؛
سزگين ،تاريخ نگارشهای عربی219/2 ،ـ.»222
نقد و بررسی:
الف .وقتی به کتابی همچون الشـعر و الشـعراء اسـتناد میشـود ،اسـتناد به سـه کتاب ديگر که در همين
موضوع است؛ يعنی :طبقات فحول الشعراء و المؤتلف و المختلف و معجم الشعراء بی وجه است.
ً
ٔ
درجه اول شاعر و اديب است و قبال هم به کتابهای مربوط به شعرا استناد شده،
ب .چون اعشی در
ً
استناد به تاريخی عام همچون تاريخ دمشق زائد است .به عالوه چرا به مثال تاريخ بغداد استناد نشد؟
ج .اگر بناسـت عالوه بر کتابهای مربوط به شـعرا ،به کتابهای ديگر اسـتناد شـود ،چرا به کتابهای
ً
تراجم معروف که اتفاقا اغلب هم به آن رجوع میکنند ـ مانند :وفيات األعيان ـ ارجاع داده نشد؟
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د .ز رکلـی و ّ
کحالـه و سـرکيس هـم از همـان منابـع متقدم مطالبشـان را گرفتهاند .بنا بر اين اسـتناد به آنها
ِِ
کاری عبث است.

ً
ٔ
درباره شـعرای مسـيحی اسـت
هـ  .اسـتناد به کتاب لويس شـيخو بجاسـت؛ چون کتاب وی اختصاصا
و اعشی نيز مسيحی بوده است.
و .پديدآورده يا پديدآورندگان معجم الشعراء العرب چه کسی يا چه کسانی هستند؟ چرا نامشان نيامده
است؟
ً
ز  .اسـتناد به کتاب سـزگين صرفا به سـبب آن که منبعی فارسـی اسـت پذيرفتنی اسـت ،و گر نه وی نيز
اطالعاتش را از همان منابع متقدم گرفته است.
8ـ4ـ سيد مرتضی از شخصی به نام «اموی» نقل قول میکند ،مترجم در پاورقی میگويد:
«مقصود ابومحمد عبد اهلل بن سعيد بن ابان بن سعيد بن عاص اموی است که ابوعبيده از او لغت نقل
میکند .کتاب النوادر را از آثار او برشمردهاند و زبيدی از او در طبقه سوم لغويان کوفی ياد کرده است».
تـا اينجـا درسـت اسـت و اطالعـات خو بـی داده ،در دنبالـه کـه منابـع را ذکـر میکنـد ،بـاز بـه ناروشـمندی
گرفتار آمده است:
ّ
النحويين211 ،؛ خطيب بغدادی ،تاريخ
«درباره او ر.ک :بخاری ،التاريخ الکبير104/5 ،؛ ّتنوخی ،تاريخ العلماء
بغـداد143/11 ،؛ ياقـوت حمـوی ،معجـم االدبـاء1526/4 ،؛ قفطـی ،انبـاه الـرواة120/2 ،؛ فيروزآبـادی ،البلغـة170 ،؛
سيوطی ،بغية الوعاة.»43/2،
ً
اوال .وقتی به التاريخ الکبير بخاری ارجاع داده میشود ،ذکر تاريخ بغداد زائد است؛ چون هر دو تاريخ
ّ
عام هستند و يکی از آنها خواننده را از ديگری بی نياز میکند.
ـاره اشـخاص ،در درج ٔـه اول بـه کتـب تراجـم اسـتناد میشـود و نه کتب تاريخی بـا موضوع ّ
ثاني ًـا .در ب ٔ
عام.
َ ّ
ً
مثال در اين مورد انتظار بود به وفيات األعيان ابن خ ِلکان ارجاع داده شود.
ً
ثالثا .وقتی به متنی ٔ
سده پنجمی؛ يعنی :تاريخ العلماء النحويين ّتنوخی ارجاع داده میشود که مربوط
بـه تراجـم نحو يـان اسـت ،ارجـاع بـه متـون ديگـر بـا ايـن موضـوع بيهـوده اسـت ،مگر آن کـه در آنهـا مطلبی
اضافی باشد؛ و البته اين مسئله را هم مترجم بايد ذکر کند.
8ـ5ـ برخـی مـوارد هسـت کـه خواننـده بـر اسـاس رو ي ٔـه مترجـم در توضيـح اشـخاص ،انتظـار توضيـح
میبـرد ،امـا توضيحـی در کار نيسـت .البتـه ممکـن اسـت از شـخصی در امالـی يـاد شـده باشـد کـه نتوان
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ٔ
نمونه
زندگینامهای برای او يافت ،اشکالی ندارد ،ولی مترجم بايد همين نکته را در پاورقی گوشزد کند.
چنين موردی« :فضالة بن وکيع بکری» 110است که مترجم بی هيچ توضيحی از آن رد شده است.

9ـ زندگینامههای تکراری
معلوم نيست چرا مترجم ،زندگینامههای برخی شخصيتها را مرتب تکرار کرده است .اينک فهرستی
از اين زندگینامههای تکراری ارائه میشـود .طبيعی اسـت که بايد در چاپ بعد ،به جز يک مورد از هر
زندگینامهٔ ،
بقيه موارد حذف گردد.
َ
ـ زندگی ٔ
نامه شاعر معروف جاهلی «لبيد» سه بار در  89/1 :و  .1168/3 ،423هر بار هم  13سطر را اشغال
کرده است! قطرب :سه بار در  259/1 :و 1751/4 ،259؛ خنساء :سه بار در  993/2 ،185/1 :و 1379/3؛
زندگینام ٔـه فـرزدق شـش بـار در  62/1 :و 1924/4 ،1122/3 ،599/2 ،164؛ ُح َط َيئـة پنـج بـار در  146/1 :و

 413و 658/2 ،537؛ ِام ُـرؤ القيـس شـش بـار در  186/1 :و  413و 1733/4 ،1226/3 ،718/2 ،509؛
ًّ
ٔ
نمايـه نامهـا) ،در هـر دو بـار زندگینامـهاش نيـز
مهلهـل کـه نامـش کل دو بـار در امالـی آمـده (بـر اسـاس
ذکـر شـده اسـت 294/1 :و 1869/4؛ ـ ِخـداش بـن زهيـر دو بـار  995/2 :و  .1531/3مترجـم محتـرم در

چـاپ بعـدی بسـيار بجاسـت کـه تمـام نمايههـای نامهـا را کـه تکـراری هسـتند ،يـک يـک بررسـی کـرده،
زندگینامههای تکراری را حذف کند.
نمايه «عمرو بن کلثوم» را هم بررسی کردم .زندگی ٔ
به مناسبت تکرار زندگینامهٔ ،
نامه وی نيز دو بار آمده
ٔ
نامه نخست با زندگی ٔ
و البته زندگی ٔ
مرتبه نخست چنين آمده است:
نامه دوم متفاوت است! در
«ابوعمـرو کلثـوم بـن عمـرو بـن ايـوب بـن حبيـش بـن اوس بـن مسـعود بن عمـرو بن کلثـوم عتابـی تغلبی

111

( ـ  220ق ).از شـاعران خانـدان عباسـی اسـت و منصـور عـزی نيـز شـاگرد و راوی اوسـت .دربـاره او ر .ک:
جاحظ ،البيان و التبيين64/1 ،؛ ابن قتيبه ،الشعر و الشعراء581/2 ،؛ ابن معتز  ،طبقات الشعراء261 ،ـ263؛
مرزبانـی ،الموشـح365 ،ـ367؛ هـم ،معجـم الشـعراء 351 ،و 352؛ حصـری ،زهـر اآلداب674/3 ،ـ680؛
ابـن حـزم ،جمهـرة انسـاب العـرب304 ،؛ خطيـب بغدادی ،تاريخ بغـداد515/14،؛ ياقـوت حموی ،معجم
االدباء2243/5 ،؛ ابن خلکان ،وفيات االعيان122/4 ،ـ124؛ زرکلی؛ االعالم .»231/5 ،ج .163/1
ٔ
مرتبه دوم اين گونه:
و در
«عمـرو بـن کلثـوم بـن مالـک بـن عتـاب بـن سـعد بـن زهيـر بن جشـم بن بکـر بن حبيـب بن عمـرو بن غنم
 .110ترجمة امالی ،ج  ،4ص .1702
 .111معلوم نيست مترجم اين سلسله نسب را از چه منبعی گرفته است ،اما چون جزء منابع وی َج َ
مهرةَ أنساب العرب ابن حزم است،
سلسـله نسـب وی در ايـن کتـاب چنيـن اسـت« :کلثـوم بـن عمـرو بـن أيـوب بـن عبيـد بـن ُح َبيش بـن أوس بن مسـعود بن عبـد اهلل بن
َ
عمرو بن کلثوم بن مالک» .میبينيم که «عبيد» و «عبد اهلل» افتاده است .ر .ک :جمهرة ،ص « ،304و هؤالء بنی ُجشم بن بکر .»...
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بـن تغلـب (د .حـدود  40قبـل از هجـرت) از شـاعران مشـهور عرب در روزگار جاهليـت و صاحب يکی از
معلقات سبع است .در بار [چنين است در متن!] او ر .ک :جمحی ،طبقات فحول الشعراء151/1،؛ ابن
قتيبة ،الشعر و الشعراء228/1 ،ـ230؛ ابن دريد ،االشتقاق338 ،؛ آمدی ،المؤتلف و المختلف202 ،؛ ابن
ّ
جنـی ،المبهـج131 ،؛ ابـن سـعيد مغربي ،نشـوة الطرب646 ،ـ649؛ شـيخو  ،شـعراء النصرانيـة197/2 ،ـ204؛

زرکلی ،االعالم84/5 ،؛ ّ
کحاله ،معجم المؤلفين( .11/8 ،ج  ،3ص .)1187

سـبب ايـن تفـاوت بسـيار سـاده اسـت .مترجـم دو نفـر را با هم اشـتباه گرفته اسـت :يکی عمـرو بن کلثوم
ّ
شـاعر جاهل ِـی معـروف و صاحـب معلقـه و ديگـری کلثـوم بـن عمـرو  .سـبب ايـن خطـا شـايد آن بـوده کـه
ً
نسـب دومی به اولی میرسـد و اتفاقا نام پدر اين دومی هم «عمرو » اسـت که همنام شـاعر اولی اسـت؛ از
اين رو  ،برای «عمرو بن کلثوم تغلبی» دو زندگی ٔ
نامه متفاوت آمده است.

ٔ
ترجمه اشعار تکراری:
10ـ ناهمسانی

بـا مراجع ٔـه تصادفـی بـه برخـی ابيات تکراری ،مشـخص شـد کـه مترجم برخـی از آنها را به يکسـان ترجمه
ً
ذيال چند مورد به عنوان نمونه و نه به معنای استقصاء ّ
تام ،ذکر میگردد:
نکرده است.
َ َ َ
ََ َ
ٌ
جهـل الجاهلينا»،
علينا/فنجهل فوق
جهل ْن أحـد
تغلبـی «أال ال ي
10ـ1ـ ايـن بيـت معـروف عمـرو بـن کلثـوم ِ
ِ
در سـه جای امالی آمده اسـت :مجلس پنجم ،مجلس بيسـت و سـوم و مجلس شـصت و دوم .مترجم
هر کدام را به گونهای ترجمه کرده است .بدين سان:

ـ زنهار که کسی با ما جهالتی نکند ،که ما با او فراتر از جهالت جاهالن کنيم112؛
ـ زنهار مباد کسی با ما نادانی کند که ما با او فراتر از نادای [چنين است در متن] نادانان کنيم.113
ـ زنهار که کسی با ما جهالتی نکند که ما با او جهالتی فراتر از جهالت جاهالن کنيم114؛
ٔ
در ضمن ،در
نمايه اشـعار نيز اين بيت دو بار آمده ،115حال آن که بايد يک بار میآمد و سـه شـماره هم
ٔ
برای آن به عنوان شماره صفحاتی که بيت در آنها ذکر شده است درج میشد.
َ
ً
رت به/و إذا ُذ ُ
خيرا ُذک ُ
10ـ2ـ ُ
کرت بسوء عندهم أ ِذنوا».
«ص ٌّم إذا َس ِمعوا
ِ

116

در نماي ٔـه اشـعار  ،دو عـدد مقابـل ايـن شـعر آمـده اسـت 110 :و  .1130خواسـتم ببينـم ايـن شـعر در ايـن دو
 .112متن عربی :ج  ،1ص 57؛ ترجمه :ج  ،1ص .162
 .113متن عربی :ج  ،1ص 327؛ ترجمه :ج  ،2ص .715
 .114متن عربی :ج  ،2ص 147؛ ترجمه :ج  ،4ص .1640
 .115ج  ،5ص .2474
 .116متن عربی :ج  ،1ص 32؛ ترجمه :ج  ،1ص .110
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ٔ
صفحه  1130که مراجعه کردم ،شعر را نيافتم .با تأمل بيشتر  ،ديدم
صفحه چطور ترجمه شده است .به
ٔ
در حقيقـت صفح ٔـه  113آمـده اسـت؛ يعنـی کـه يـک صفـر اضافه جلو  113خورده اسـت .نکتـه بعد آنکه
در هـر دو چـاپ امالـی ،مصـراع دوم «و إن» اسـت کـه هميـن هـم درسـت اسـت؛ زيرا اگـر چنانکه مترجم
ثبت کرده« ،و إذا» باشد ،وزن شعر مختل میگردد .البته در اينجا همان ضبط مترجم را حفظ کردم.
ْ
ْ
الخد ُر ».
10ـ3ـ «أعمی إذا ما جارتي
خرجت/حتی ُيواري جارتي ِ
ـ چون زن همسايه از خانه برون آيد خود را نابينا بدارم تا پوشش بر خود گيرد117؛
ـ چون زن همسايه از خيمه بيرون آيد کور شوم تا ديگربار پردههای خيمه او را فروپوشاند.118
ٌ
ُ ّ
ّ
10ـ4ـ َ
يد».
«ح َن ْتني حانيات الدهر حتی/کأني خاتل أدنو ِل َص ِ
ـ آن سختیهای روزگار که کمر خم میکند کمر مرا خم کرده است ،گويی شکارچیای هستم که آهسته
به شکار نزديک میشود119؛
ـ آنچه در روزگاران کمر قامت [چنين است در متن!] انسان خم کند قامت مرا خم کرده است تا جايی
که گويی شکارچیای هستم که در پی شکار با قامتی خميده آهسته آهسته پيش میرود.120
ٔ
ترجمه دوم هم اشکاالتی هست که معلوم است.
در
َّ
ً
ضاحية/و ّ
الن ْب ُع َي ُنب ُت بين ّ
النخل َي ُنبت بين الماء َ
والع َجل».
الصخر
10ـ5ـ «و
ـ چشمه در کنارهای ميان صخرهها برمیجوشد و درخت خرما ميان آب و گل برمیآيد.121
مترجـم در صفح ٔـه بعـد سـخن سـيد مرتضـی را مـیآورد کـه« :ايـن بيـت را ثعلـب نيـز از ابن اعرابـی روايت
َّ
ً
الن ْب ُع َي ُنب ُت بين ّ
الصخر ضاحية/و
کرده و در برخی از واژهها به تفاوت نقل کرده و چنين آورده است :و
ّ
النخل َي ُنبت بين الماء َ
والع َجل».122
چنانکـه میبينيـم ،ميـان ايـن بيـت و بيـت قبـل هيـچ تفاوتـی در واژگان نيسـت .بـه نظـر میرسـد مترجم
ٔ
صفحـه بعـد  Copy – Pasteکـرده ،ولـی يـادش رفتـه واژگان را تغييـر
همـان بيـت را از صفح ٔـه پيشـين در
دهد.
 .117متن عربی :ج  ،1ص 44؛ ترجمه :ج  ،1ص .134
 .118متن عربی :ج  ،1ص 474؛ ترجمه :ج  ،2ص .1010
 .119متن عربی :ج  ،1ص 46؛ ترجمه :ج  ،1ص .139
 .120متن عربی :ج  ،1ص 256؛ ترجمه :ج  ،2ص .572
 .121متن عربی :ج  ،1ص 469؛ ترجمه :ج  ،2ص .1001
 .122ترجمة امالی ،ج  ،2ص .1002
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اشـکال بعـدی کـه مر بـوط بـه موضـوع مـورد بحـث اسـت ايـن اسـت کـه ايـن بيـت چنيـن ترجمـه شـده:
«جوشش چشمه از ميان سنگ سخت است ،ولی درخت خرما ميان آب و گل میرويد».123
ٔ
فاصله يک صفحه هم کمتر  ،از يک بيت دو ترجمه انجام شده است!
يعنی به
َّ
الصخرة ّ
الن ْب ُع في ّ
الص ّم ِاء َم َنب ُته/
اما شـعر با تغيير واژگانی که سـيد مرتضی نقل کرده ،چنين اسـت« :و
و ّ
النخل َي ُنبت بين الماء َ
والع َجل».124
ً
َ
فاشر ْب َ
«فاليوم َ
واغل».
غير ُم
10ـ6ـ
ِ
ستحق ٍب/إثما من اهلل وال ِ
ـ امروز بی آنکه در برابر خداوند گناهی کرده باشم و بی آنکه ميهمانی ناخوانده باشم مینوشم125؛
ـ امـروز امـا شـراب میخـورم ،بـی آنکـه در برابـر جانـب خداوند [بر سوگندشـکنی خويـش] مرتکب گناهی
شده باشم يا گناهکار باشم.126
صـرف نظـر از دوگانگـی ترجمـه ،خطائـی کـه مترجـم در برگـردان هـر دو بيـت مرتکـب شـده ،آن اسـت کـه
«فاشـرب» را کـه فعـل امـر مخاطـب اسـت ،به صورت صيغ ٔـه َ
متکلم وحده از فعل مضارع خوانده اسـت.
ٔ
صيغه متکلم وحده باشـد ،وزن شـعر مختل میشـود .بنا بر اين« ،شـراب
حال آن که معلوم اسـت اگر به

میخورم» يا «مینوشم» بايد بشود :بنوش!
والنجوم ّ
عليکم/لنا قمراها ّ
الط ُ
ُ
والع».
10ـ7ـ «أخذنا بآفاق السماء
ـ ما در برابر شـما کرانههای آسـمان را در اختيار گرفتيم و ماه و خورشـيد و سـتارگان درخشـان آسـمان از
آن ماست127؛
ـ در برابر شما کرانههای آسمان را گرفتيم و ماه و خورشيد و ستارگان درخشنده آسمان از آن ماست.128

11ـ بی دقتی و جا افتادن متن:

ً
در اين ترجمه برخی موارد جاافتادگی هم هست .ذيال نمونههائی از اين جاافتادگی که از يک عبارت تا

يک بيت شعر را شامل میشود ،ذکر میگردد:
 .123همان.
 .124متن عربی :ج  ،1ص  .470ترجمه :جوشش چشمه در صخرهای خاراست ،اما درخت خرما ميان آب و ِگل میرويد .نکته :گاهی
«و » میتواند بر اساس قرائن و به ويژه هنگام مقايسه ميان دو چيز  ،به حرف استدراک يعنی« :اما»« ،ولی» و «لکن» ترجمه شود.
 .125متن عربی :ج  ،1ص 148؛ ترجمه :ج  ،2ص .780
 .126متن عربی :ج  ،1ص 453؛ ترجمه :ج  ،2ص .968
 .127متن عربی :ج  ،2ص 148؛ ترجمه :ج  ،4ص .1642
 .128متن عربی :ج  ،2ص 288؛ ترجمه :ج  ،2ص .1937
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ُ
ُ
ٍ ُ
ُ
َ
ـ «و أنشد أبو ّ
المجلود»129؛
در َک
وأ
السماء
العباس لثعلب :قد و الذي َس َمک
بقدرة/ب ِلغ العزاء ِ
ّ
ّ
ـ «و يرویِ :ض ٌيق کضيق و ُوسع کالذي اتسعوا»130؛

َّ ْ
ً
ً
َْ
ـ «معنی ُ"ت َ
کت ُب صادقا"  ،أي :تکون عند اهلل صادقا .وقوله" :فتحلل"؛ أي:
استث ِن»131؛
ُْ ّ
ّ
ين َ
تش َ
الماد َ
أيديهم إلی الشيء المه
ـ همان جا ،دو سطر بعد« :معنی الباهشين:
ين له»132؛
ٌ ُ
َ َ
ُ ّ
ّ
ْ
الش َ
راب ،فمتی ّقر ُبتک
«و أنت رجل تديم
وظهرت منک رائحة الشراب ،لم ُآم ْن أن ُيظ ّن بي»133؛
ـ «الغيم والغين :العطش .و إنما يعني ريق جارية».134
يک مورد نادر  ،آمدن دو بيت شعر در ترجمه است ،در حالی که در خود امالی در هيچ يک از دو چاپ
ٔ
ٔ
نسـخه خطـی يـا چـاپ
صفحـه  1008آمـده اسـت .آيـا مترجـم بـه
آن نيسـت! ايـن دو بيـت در جلـد دوم،
سنگی مراجعه کرده يا شعر را از ديوان شاعر ترجمه کرده است؟ برای نويسنده معلوم نيست.

نتايج وپيشنهادها:
اثـر حاضـر در کنـار نقـاط قـوت آن همچـون :حروفچينـی و صفحهآرائـی چشـمنواز  ،صحافـی و تجليـد
ٔ
ترجمـه اشـعار دشـوار  ،نقـاط ضعفـی هم
ممتـاز اسـت ،اغلاط ِاعرابـی و حروفـی انـدک ،روانـی نسـبی نثـر ،
ٔ
مقاله حاضر به تفصيل ،به بيان تک تک آنها پرداخت:
دارد که به ترتيب ذيل میتوان فهرست کرد و
1ـ بیشناسنامه بودن ترجمه و نداشتن شيوهنامه؛
2ـ نقصان در اعراب و حرکتگذاری؛
3ـ اغالط تايپی اعم از خطا در اعراب و کلمات؛
4ـ توضيح ندادن موارد مبهم؛
5ـ عدم دقت در ترجمه ،معادليابی نادرست و معادليابی و وفادار نبودن به متن؛
6ـ اشکاالت در کتابنامه؛
7ـ اشکاالت در نمايهها/فهارس؛
فراوان کمفائده و ناروشمند؛
8ـ پاورقیهای
ِ
9ـ زندگینامههای تکراری؛
ٔ
ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن در ج  ،1ص  257بود.
 .129ج  ،1ص  .106در
ٔ
 .130ج  ،1ص  .117در ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن در ج  ،1ص  281بود.
ٔ
ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن در ج  ،2ص  828بود.
 .131ج  ،1ص  .383در
ٔ
 .132ج  ،1ص  .383در ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن همان ج  ،2ص  828بود.
ٔ
ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن در ج  ،2ص  830بود.
 .133ج  ،1ص  .384در
ٔ
ترجمه فارسی اگر میآمد ،جای آن در ج  ،4ص  1708بود.
 .134ج  ،2ص  .177در
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ٔ
ترجمه اشعار تکراری؛
10ـ ناهمسانی
11ـ بی دقتی و جا افتادن متن.
ٔ
نتيجه بررسـی تفصيلی موارد فوق ،آن اسـت که مترجم محترم ،بايسـته اسـت برای چاپ بعدی کارهای
زير را انجام دهد:
1ـ تجديد نظر در پاورقیها با حذف موارد ناسودمند و موارد تکراری و تصحيح موارد ناروشمند؛
2ـ بازبينـی و کنتـرل مجـدد فهارس/نماي ههـا و همچنيـن تفکيـک بخشـی از فهـارس کـه بـه «نامهـا»
اختصاص دارد و شـامل جایها ،فرقهها ،قبيلهها و کسـان اسـت؛ نيز مسـتند کردن نام افراد بر اسـاس
ٔ
کتابخانه ملی؛
استانداردهای
3ـ بازبينی مجدد دو کتاب ٔ
نامه موجود؛
ً
4ـ گذاشـتن حرکات و اعراب کلمات دشـوارخوان و نامأنوس؛ که اين کار بسـيار واجب اسـت و اساسـا
ٔ
ترجمه امالی بدون اين کار سخت ناقص است؛
5ـ تطبيـق کلمـه بـه کلم ٔـه متـن ترجم هشـده بـا متـن عر ب ِـی اصلـی بـه دقـت .نيـز اگـر اثـر تراثـی ديگـری را در
ٔ
ٔ
ترجمـه آن بپردازند؛
ترجمه امالی بـهکار بردند به
دسـت ترجمـه دارنـد ،بـا دقتـی دوچنـدان از دقتـی کـه در
ز يـرا ا گـر ترجمـهای نادقيـق از متنـی کهـن چـاپ شـود ،چـون بـه سـختی مترجمـی پيـدا میشـود کـه بـرای
ٔ
ٔ
ٔ
ّ
ترجمه مجدد آن
هزينه
علميت کافی داشـته باشـد و از سـوی ديگر  ،کمتر ناشـری هم زير بار
ترجمه آن
ٔ
نتيجه
متـن مـیرود ـ بـه و يـژه ا گـر متـن کهـن چنـد مجلـد باشـد ـ  ،در نتيجـه زحمتی کشـيده میشـود ،امـا

ٔ
ترجمـه تفسـير مجمـع البيـان يـا تفسـير فخـر رازی
مطلـوب بـه دسـت نمیآيـد؛ مشـابه وضعيتـی کـه بـرای
ٔ
يـا ترجم ٔـه نامبـردار بـه ترجم ٔـه خواندنـی قـرآن رخ داده اسـت .از آن مهمتـر  ،خواننـده ناآشـنا گمـان میکنـد
ً
ترجمـه دقيقـا بـا متـن برابـر اسـت و بـدان اعتمـاد میکند و مطلبـی را به خطا ياد میگيـرد و گمان میکند
نظر مؤلف يا شاعر چنين است ،حال آنکه در واقع چنين نيست.
6ـ پس از ٔ
همه اين کارها ،يک بار ديگر متن ويرايش ظاهری شود.
با آرزوی توفيق بيش از پيش برای مترجم محترم
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قرآن کريم

ـ ابن األثير ،المبارك بن محمد ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي،
بيروت :المکتبة العلمية 1399 ،ق 1979/م؛
ـ ابن حزم ،علي بن أحمدَ ،ج َ
مهرة أنساب العرب ،تحقيق و تعليق عبد السالم محمد هارون ،القاهرة :دار المعارف ،الطبعة
الخامسة ،بال تا؛
َ
َ
ـ ابن خلدون ،عبد الرحمن ،العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان
األ کبر المشهور بـتاريخ ابن خلدون ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الرابعة ،بال تا؛
ـ ابن عاشور ،محمد الطاهر ،تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد المشهور بـالتحرير
والتنوير ،تونس :الدار التونسية للنشر 1984 ،م؛
ـ ابن قتيبة ،الشعر و الشعراء ،تحقيق و شرح أحمد محمد شا کر ،جزءان في مجلد ،القاهرة :دار المعارف ،الطبعة الثانية،
 1377ق 1958/م؛
ّ
ـ ابن هشام ،جمال الدين بن يوسف ،مغني اللبيب عن کتب األعاريب ،حققه وفصله وضبط غرائبه محمد محيي الدين
عبد الحميد ،القاهرة :المکتبة التجارية الکبری بمصر1404 ،ق؛
ّ
ّ
حقق أصلها و ضبط َ
غرائبها و علق عليها محمد محيي الدين عبد الحميد ،القاهرة:
ـ ابن هشام ،عبد الملك ،سيرة النبي،
أوالده ،الطبعة األولی 1383 ،ق 1963/م؛
مکتبة محمد علي صبيح و ِ
ّ
ّ
َ
َ
ـ األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،حققه وقدم له عبد السالم هارون ،راجعه محمد علي النجار ،القاهرة :المؤسسة
المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر ،دون تا؛
َ ْ
ّ
الب َطليوسي ،عبد اهلل بن محمد ،االقتضاب في شرح أدب الکتاب ،بتحقيق مصطفی السقا وحامد عبد المجيد ،القاهرة:
ـ
مطبعة دار الکتب المصرية ،الطبعة األولی1996 ،؛
ُ ّ ُ
ـ البغدادي ،عبد القادر بن عمرِ ،خزانة األدب و لب لباب لسان العرب ،تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بديع يعقوب،
بيروت :دار الکتب العلمية ،الطبعة األولی 1998 ،م؛
ـ َ
البيضاوي ،عبد اهلل بن عمر ،أنوار التنزيل و أسرار التأويل المشهور بـتفسير البيضاوی ،تحقيق :محمد عبد الرحمن
المرعشلي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة األولی 1418 ،ق؛
ـ الجرجاني ،علي بن محمد ،الحاشية علی کتاب الکشاف ،القاهرة :شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأوالده،
 1385ق1966/م؛
ّ
ـ الجوهري ،إسماعيل بن حماد ،تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبدالغفور عطار ،بيروت :دار العلم للماليين،
الطبعة الرابعة 1407 ،ق 1988/م؛
ُ
ـ درويش ،محيي الدين ،إعراب القرآن الکريم و بيانه ،بيروت :دار ابن کثير ،الطبعة األولی 1412 ،ق1992/م؛
ـ الدسوقي ،مصطفی محمد ،حاشية الدسوقي علی مغني اللبيب ،بال نا ،دون تا؛
ّ
ُّ
ّ
َ
حققه و ّ
أحاديثه و علق عليه شعيب األرناؤوط ،الطبعة التاسعة ،بيروت:
خر ج
الن َبالء،
ـ الذهبي ،محمد بن أحمدِ ،س َير أعالم
مؤسسة الرسالة 1413 ،ق 1993/م؛

ـ الفخر الراضي ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب المشهور بـالتفسير الکبير ،بيروت :دار إحياء التراث العربي 1986 ،م؛
ـ الرضي األستراباذي ،محمد بن الحسن ،شرح الرضي علی الکافية ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،بنغازي (ليبيا):
ٔ
ٔ
شـيوه متـون عربـی تدويـن شـد؛ يعنـی« :الــ» از آغـاز نـام
ـتفاده مترجـم عر بـی بـود ،کتابنامـه نيـز بـه
 .135چـون تمـام منابـع مـورد اس
پديدآورندگان و نام شـهرها حذف نشـده؛ از عال ئم اختصاری فارسـی مانند« :چ»« ،بی تا» و «بی نا» و  ...اسـتفاده نشـده؛ همزههای
قطـع ظاهـر شـده؛ «ة» و «ي» بـه «ه» و «ی» تبديـل نگشـته و بـرای نشـان دادن کار پديدآورنـدگان نيـز عباراتـی همچـون« :بـه کوشـش»،
ٔ
مقدمه» و  ...ـ که در کتابنامههای فارسی مرسوم است ـ بکار نرفته است.
«تصحيح»« ،با
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جامعة قاريونس 1398 ،ق 1978/م؛
َّ
الزبيدي ،محمد بن محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دراسة وتحقيق علي شيري ،بيروت :دار الفکر1414 ،
ـ
ق1994/م؛
َ
ّ
َ
ُ
الز ِرکلي ،خير الدين ،األعالم :قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب والمستعربين و المستشرقين ،بيروت :دار
ـ ِ
العلم للماليين ،الطبعة الخامسة 1980 ،م؛
ـ الزمخشری ،محمود بن عمر ،الفائق في غريب الحديث ،تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،القاهرة:
دار إحياء الکتب العربية عيسی البابي الحلبي وشرکاه ،الطبعة الثانية 1971 ،م؛
ـ ـ ـ ـ ــّ ،
الکشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل ،القاهرة :شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی بابي الحلبي
وأوالده ،الطبعة الثانية 1385 ،ق1966/م؛
ـ الشريف المرتضی ،علی بن الحسين ،أمالي المرتضي (غرر الفوائد ودرر القالئد) ،تحقيق أبوالفضل إبراهيم ،القاهرة :دار إحياء
الکتب العربية عيسی البابي الحلبي وشرکاه ،الطبعة األولی1373 ،ق ـ  1954م؛
ّ
الشنقيطي (ج  3و ،)4
ـ ـ ـ ـ ـ أمالي السيد المرتضی ،تصحيح و تعليق محمد بدر الدين النعساني (ج  1و )2؛ أحمد بن أمين ِ
القاهرة :مطبعة السعادة ،الطبعة األولی 1325 ،ق ـ  1907م؛
َ
َ
َّ َ
الصفدي ،خليل بن أ َيبك ،الوافي بالوفيات ،تحقيق أحمد األرناؤوط و ترکي مصطفی ،بيروت :دار إحياء التراث العربي،
ـ
 1420ق 2000/م؛
ـ عبد الحميد ،محمد محيي الدين ،منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ،القاهرة :المکتبة التجارية الکبری ،الطبعة
الرابعة عشرة 1384 ،ق1964/م؛
ـ العکبري ،عبداهلل بن حسين ،التبيان في إعراب القرآن ،الرياض :بيت األفكار الدولية ،الطبعة األولی1419 ،ق؛
کحالة ،عمر رضا ،معجم المؤلفين :تراجم ّ
ـ ّ
مصنفي الکتب العربية ،بيروت :مکتبة المثنی؛ دار إحياء التراث العربي ،الطبعة
األولی 1376 ،ق 1957/م؛
ـ ّ
المبرد ،محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،القاهرة :لجنة إحياء التراث اإلسالمي التابعة للمجلس
األعلی للشؤون الثقافية ،الطبعة األولی  1415ق1994/م؛
ّ
ّ
َ
ـ المحلي ،محمد بن أحمد والسيوطی ،عبد الرحمن بن أبي بکر ،تفسير الجاللين ،قدم له وراج َعه مروان سوار ،بيروت :دار
المعرفة ،دون تا؛
َّ
الن َووي ،يحيی بن شرف ،المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية،
ـ
1392ق؛
ـ الياقوت الحموی ،ابن عبد اهلل ،معجم البلدان ،بيروت :دار صادر 1993 ،م؛
ـ اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب ،تاريخ اليعقوبي ،بيروت :دار صادر 2012 ،م.

