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استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بینالمللی امامخمینی
تاریخ دریافت  .94/12/5تاریخ پذیرش 96/3/14

چکیده
آثار سعدیشیرازی ،یکی از نامدارارترین سخنسرایان ادب فارسیی ،بنیا بیه جنبیههیای متعیدد شیکلی و
محتوایی ،قابلیت تحلیل و بررسی را از جنبههای فراوانی داراست .این شاعر برجستۀ فارسیی بیا سیرودن
اشعار قابلتوجهی به زبان عربی ،مهارت و تسلط خود را در این زبان به نحو تحسینبراگیزی بیه نمیای
گذاشته و این اشعار را مؤیدشیرازی به فارسی ترجمه کردهاست .پرس اینجاست که ترجمۀ فارسی اشعار
سعدی و به عبارت دقیقتر ،ترجمۀ مؤیدشیرازی ،چگونه و تا چه حد میتواند روح و سبک ادبی سعدی را
بنمایاند .این پژوه  ،با شیوۀ توصیفی ی تحلیلیی ،ترجمیۀ مؤیدشییرازی را واکاوییده تیا بتیوان از منظیر
زیباییشناسی این ترجمه ،ضمن تبیین ارزش ادبی اشعار عربی سعدی ،شیوۀ ترجمۀ فارسیاش را منطبق
بر جوانب شکلی و محتوایی اصل اثر ،تحلیل سبکشناختی کرد .باتوجهبه آگاهی مؤیدشییرازی از ادبییات
دو زبان ،وی در ترجمۀ فارسی اشعار سعدی ،دقت در انتقال معنا را معیار قرار داده و از ترجمیۀ آزاد ی کیه
اجازۀ بازآفرینی متن اصلی را به مترجم میدهد ی پرهیز کردهاست.
واژههای کلیدی :سعدیشیرازی ،اشعار عربی ،مؤیدشیرازی ،ترجمۀ شعر ،سبک ترجمه.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

a.nazari@hum.ikiu.ac.ir
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 .1مقدمه
ابومحمد مصلحالدین بین عبیدهللا ( 5۸5ییا 6۰6یی 691ق؛  56۸ییا 5۸۸یی 6۷1ش) ،یکیی از
فرزندان بلندآوازۀ سرزمین ادبپرور فارس است .از جنبههای متمایز سعدی ،احاطه و تسلط
وی بر ادبیات عربی و سرودن اشعار قابلتوجه به زبان عربی است .تشخیص اینکه ایرانیان
در طول سدههای پس از سعدی چه تعاملی با اشعار عربیی وی داشیتهانید ،چنیدان سیاده
نیست ،اما هرچه که هست ،همسان اشعار بهمثلدرآمده یا حکایتهای شیرین گلسیتان
نبودهاست .قرنها بعد ،جعفر مؤیدشیرازی ،به ترجمۀ اشعار عربیی وی همیت گماشیت تیا
ایرانیان ناآشنا به زبان عربی ،به هنروری سعدیشیرازی در شعر عربی نیز واقف شوند.
جعفر مؤیدشیرازی در سال  1316در شیراز به دنییا آمید و پیس از پاییان تحصییالت
متوسطه ،در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران درس خواند و در سال  1343و  134۷موفیق
به اخذ مدرک کارشناسی و دکتری زبان و ادبیات عربی شید .از سیال  1346تیا  134۸در
دانشگاه اهواز و از آن پس تاکنون در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه شیراز بیه تیدریس اشیتاال
داشتهاست .وی یگانه سعدیشناسی است که بیشترین توجیه را بیه شیعر عربیی سیعدی
داشتهاست؛ بنابراین ،ترجمۀ وی از اشعار عربی سعدی ،حائز چند عنصر مهیم بیودهاسیت؛
تسلط به زبان و ادبیات عربی ،داشتن قریحه و ذوق ادبی و شعری به زبان فارسیی ،وی را
از هر نظر در این امر متمایز گرداندهاست؛ گرچه چند سال پی موسی اسیوار نییز اشیعار
عربی سعدی را ترجمه کرد.
این پژوه سعی دارد با استقرای تام ،به تحلییل کامیل ترجمیۀ فارسیی ایین اشیعار
بپردازد .در ابتدا با اتکا به رویکرد نایدا مبنی بر ترجمۀ صوری و پویا ،موارد زیباییشناختی
ترجمه را بررسی کرده و سپس براساس دیدگاه مونا بیکر ،جنبههای همگانی سبک وی را
تحلیل کردهام تا از این رهگذر ،به دو پرس مهم زیر پاسخ درخوری بدهم:
الف .ترجمۀ فارسی اشعار عربی سعدی دارای چه جنبههای همگانی سبکی است؟
ب .تفاوت این ترجمه در رعایت و موازنه با سبک ادبی سعدی چگونه بودهاست؟
 .2پیشینۀ تحقیق
ازجمله پژوه های متعددی که به اشیعار عربیی سیعدی پرداختیه و برخیی جنبیههیای
موضوعی و واژگانی و بالغی را مورد توجه قرار دادهاست ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پایاننامۀ کارشناسیارشد با عنوان «بررسی ویژگیهای موضیوعات و مایامین اشیعار
عربی سعدی» نوشتۀ روحهللا زارعدمیرچی ( )13۸5در دانشیگاه آزاداسیالمی واحید علیوم و
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تحقیقات .پایاننامۀ کارشناسیارشد با عنوان «آرایههای ادبیی در قصیاید عربیی سیعدی»
نوشتۀ احمد دوستی ( )13۸6در دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات .مقالۀ «تحلییل
بالغی اشعار عربی سعدی با نگاه به تشبیه» نوشتۀ مصطفی کمالجو و الهام زارع (بهیار و
تابستان  )1392در پژوهشنامۀ نقد ادبی.
پژوهشگران عرب نیز به ادب سعدی توجه داشتهاند؛ ازجمله مقالۀ «سعدی الشییرازی؛
خریج باداد فی العصر العباسی األخیر» نوشتۀ حسین علی محفوظ (نیسیان  )1963در کلیی
اآلداب و مقالۀ «متنبی ایران فی الشام :سعدی الشیرازی» اثیر دیگیر وی در مجمی اللای
العربی (جلد  ،35شوال  .)13۷9همچنین پژوه نقادانۀ احسان عباس بیا عنیوان «ارزییابی
اشعار عربی سعدی» که مؤید شیرازی در کتاب شناختی تازه از سعدی و در ابتدای ترجمیۀ
اشعار عربی سعدی ذکر کردهاست .چهبسا مهمترین پژوه هیایی کیه بیه اشیعار عربیی
سعدی مرتبط است ،از آنِ مؤیدشیرازی باشد؛ بهویژه مقالۀ «مقام سعدی در شیعر تیازی و
راهی امن برای آثار وی» که در دو بخ در مجلۀ گوهر در شمارههای  23و ( 24بهمن و
اسفند  )1353و ( 25فروردین  )1354چاپ شد.
 .3سعدی و ادبیات عربی
3ی .1سعدی و زبان عربی
گستردگی زبان عربی در جهان اسالم ،بهویژه ایران ،در جایگاه زبان دین و علم و مکاتبیات
حکومتی ،باعث شده بود آشنایی با زبان و ادبیات عربی در ایران برای بسیاری از اهل علم و
ادب به نیازی اجتنابناپذیر تبدیل شود و ادیبان بزرگی چون سعدی ،راه سرزمینهای عربی
را در پی گیرند تا از نزدیک با ادب عربی و مدارس علمی آن زمیان آشینا شیوند« .سیعدی
شبان و روزانی دراز با شاعران عرب بر خوان شعر تازی نشسیته و بیا آنهیا بیه زبیان ذوق زمزمیۀ
آشنایی و همدلی ساز کردهاست» (مؤیدشیرازی 1353 ،الف .)62۸ :ایین پیونید قلبیی ،حتیی بعید از

بازگشت سعدی به شیراز نیز همراه بود و گاهی او را به سرودن شعر عربی یا اقتباس آن
در گلستان وامیداشت؛ امری که برخی پژوهشگران عرب را به سخنانی متعصبانه و بیه دور
از صواب کشاندهاست؛ برای نمونه ،حسین علی محفوظ که اقتباس  1۰2آیه و  9۷رواییت و
حدیث و چهارده حکایت و  ۸6مَثل را در آثار سعدی ،حاکی از تأثر سعدی از زبان و ادبیات و
فرهنگ عربی میداند .وی به شاعران بزرگ عرب چون ابنالرومیی ،ابینالفیار ،،ابوتمیام،
ابوالعتاهیه ،ابونؤاس ،امرؤالقیس ،بشار ،جریر ،شریف رضی ،فرزدق ،طرفه ،ناباه ،متنبی اشیاره
کرده و تعداد شاعران عربی را که سعدی از آنها متیأثر شیده 115 ،شیاعر مییدانید! (نیک.
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محفوظ15۸ ،1963 :ی )161و در جای دیگر ،سعدی را پیامبر ادبییات عربیی در ادبییات فارسیی
میانگارد (محفوظ 13۷9 ،ق .)262 :صرفنظر از صحت چنین ادعایی ،برخی پژوهشیگران نییز
این مقایسه را در قالبی علمی و منصفانه بررسی و نتایج دیگری حاصل کردهاند؛ برای نمونه،
صادق عسکری در دانشنامۀ خود با عنوان الحکم بین المتنبی و سعدی به این نتیجه رسیده
که شصت درصد از حجم کل آثار سعدی ،شامل ماامین حکمی اسیت کیه در مقایسیه بیا
ماامین حکمی متنبی ،بسیار چشمگیر است (علیمحمدی.)۸6 :13۸۸ ،
3ی .2اشعار عربی سعدی
در کلیات سعدی به تصحیح فروغی ،تعداد این اشعار  26قطعه و غزل و قصیده به همیراه
نُه تکبیت است ،اما در تصحیح انتقادی و ترجمۀ مؤیدشیرازی ،صیرفنظیر از تفیاوت در
ترتیببندی اشعار و ابیات 2۷ ،قطعه و غزل و قصیده به همراه ده تکبیت دیده میشیود.
وی در پژوه خود ،تعداد ابیات عربی را  39۷بییت برمییشیمارد (مؤیدشییرازی 1353 ،ب:
 .)9۷9درمجموع ،بی از نیمی از اشعار وی غزلهای عاشقانه است و تعدادی نیز در خمیر
و مدح و زهد و مرثیه ،اما شعر عربی سعدی از نظر مؤیدشیرازی ویژگیهایی دارد؛ ازجمله
داشتن رنگوبوی فارسی ،وجود مفاهیم و ماامین فارسیی ،تخلیص بیه سیبک فارسیی،
انعکاس سبک سخن پارسی سعدی در آثار عربی (نک .مؤیدشیرازی25 ،1354 :ی.)26
عالوه بر ویژگیهای برشمرده که حاکی از تأثیرگذاری اندیشه و سبک پارسی در اشعار
عربی اوست ،مؤید به نکتۀ قابلتوجهی اشاره دارد و آن اینکه «سعدی عربی را بیه گونیهای
سرودهاست که گویی مخاطبان

فقط ایرانیان بودهاند؛ ایرانییان عربییدان» (مؤیدشییرازی،1354 :

 .)26بااینحال ،نباید اشعار سعدی را بهاصطالح فارسیزده دانست؛ آگاهی و تسلط وی بیه
شعر عربی چنان بوده که برخی سبکها و شگردهای شاعران عرب در شعر وی به وضوح
دیده میشود .أمل إبراهیم (142 ،199۸ی )144با ذکر شواهد متعدد ،برخی ویژگیهای عربی
در شعر وی ی ازجمله استفاده از اسالیب و ترکیبات خاصی مانند «لعمرک /أییم هللا /سیحر
بابل  /قصۀ لیلی» ،یا لفظ مثنی در خطاب همراهان شاعر ،و نیز وقوف بیر اطیالل و آثیار
بهجایمانده و ذکر خنساء و صخر» را حاکی از تسلط سعدی به شعر عربی میداند.
درخصوص جایگاه و ارزش اشعار عربی سعدی ،مؤید با ذکر نظر برخی همچون قاسیم
تویسرکانی که سعدی را با شاعران درجۀ دو عرب برابر دانسته و یا حسین علیی محفیوظ
که اشعار عربی سعدی را جز اندکی ،سست و ناچیز برشمرده ،چنین نگرشهایی را زایییدۀ
بیاطالعی و احیاناً غر،ورزی میداند (نک .مؤیدشیرازی 1353 :ب9۷3 :ی)9۷5؛ البتیه از نظیر
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أمل ابراهیم نیز دیدگاه محفوظ ،آشفتگی و پریشانی دارد و در آرای وی دربارۀ سیعدی ،از
یکسو سیاهنمایی و از سوی دیگر تحسین به چشم میآید (ابراهیم .)11۸ :199۸ :به هر حال
همانطور که سعدی خود به صراحت میگوید ،در سرودن به زبان عربی میدعی نبیوده و
باید شعر عربی وی را در جایگاه خاص خود بررسی و ارزشگذاری کرد.
 .4ترجمۀ مؤیدشیرازی
اشعار عربی سعدی در سال  1362بهدست جعفر مؤیدشیرازی ترجمه شد .ایین ترجمیه بیا
عنوان شعرهای عربی سعدیشیرازی با تصحیح انتقادی و ترجمۀ جعفر مؤیدشییرازی ،بیه
سال  13۷2در  152صفحه در دانشگاه شیراز چاپ شد.
4ی .1فراترجمهای
نوشتههای روی جلد نشان میدهد مؤیدشیرازی صرفاً به ترجمهای محض از اشعار عربی،
آنهم براساس یک نسخۀ مشخص ،نپرداختهاسیت ،بلکیه ترجمیۀ ایین اشیعار ،بُعید دوم
پژوه اوست .در بعد اصلی ،وی به تصحیح مقابلیهای و بعایاً قیاسیی اشیعار براسیاس
سیزده نسخۀ مختلف کلیات سعدی پرداخته و از بررسی مقاالت افرادی چون دکتر عزّام و
عالمه قزوینی هم غافل نبوده است .در کنار این جنبههای ارزشیمند تصیحیحی ،آنچیه از
حیث فهم ترجمه حائز اهمیت است ،نشان دادن «اقتباسهیا و تیأثرات و تواردهیا از قیرآن و
حدیث و شاعران عرب» (مؤیدشیرازی )2 :13۷2 ،و نوشتن «کلیۀ توضییحات حاشییهای بیه زبیان
فارسی» است تا «ابهاماتی که در ذهن ایرانیان نسبت به این اشعار موجود است ،برطیرف گیردد»
(همان)؛ لذا خوانندۀ کتاب زمانی که با متن ترجمه مواجه میشود ،بدون توجه به اشارههای
ارزشمند فوق ،متوجه جنبههای زیبای اشعار به زبان عربی نمیشود .مترجم بیا توجیه بیه
توضیح و تفسیر در متن ترجمه ،موارد اقتباسی و تواردی و توضیحات الزم برای فهم متن
را در حاشیه آورده تا هرگونه ابهامی ی حتی از نوع خالف قیاسهای دستوری کیه فهیم و
ترجمه را متأثر میسازد ی در ذهن خواننده برطرف شود.
4ی .2ترجمهای
مؤیدشیرازی ( )3 :13۷2در مقدمۀ اثرش ،به نکات زیر اشاره میکند:
 .1کوش شده روح و جوهر شعرها با ترجمه نمیرد؛ این ترجمهها نه دقییق هسیتند و
نه آزاد؛  .2کوش شده زبان ترجمه تا حد ممکن نزدیک به سلیقۀ گوینده باشد؛ تازگی نثر
امروز به همراه تعبیرات و ترکیبات سعدی؛  .3تعابیر خاص عربی با تعابیر فارسی جایگزین
شدهاست؛  .4بهدلیل پیوستگی مامون در دو یا چند بیت ،ترجمهها با هم انجام شدهاست؛
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 .5از کاربرد فارسی سره پرهیز شدهاست.
بنا بر توضیحات اولیۀ مؤید ،میتوان دریافت که رویکرد وی در ترجمیه غالبیاً معنیایی
بودهاست .توجه به معنای شعرها و الزام به امانتداری در محتوا ،از کلییدواژهای کیالم وی
فهمیده میشود :نمردن روح و جوهر شعرها ،برخورداری از نثر امروزی ،تاییر تعابیر خاص،
ترجمۀ چند بیت با هم ،بیتوجهی به سرهنویسی ،همگی نشانگر آن است که شیوۀ مترجم
در ترجمۀ شعر ی که عناصر ترجمهناپذیر دارد ی توجه به محتوا و معناست.
4ی .3ترجمه نکردن در قالب شعر
نکتۀ حائز اهمیت در اینجا آن است که چرا متن اشعار عربی سعدی ،باوجود عدم پیچیدگی
معنایی و همچنین برخورداری مؤیدشیرازی از توان شاعری ،به شعر ترجمه نشدهاست؟ در
اینجا به مشکل ترجمۀ شعر اشاره میکنیم تا پاسخ چنین پرسشی حاصل آید .مهیمتیرین
ویژگی متن اصلی« ،شعر» بودن آن است .درخصوص ترجمهناپذیری شیعر ،سیخن بسییار
رفتهاست .از بین گذشتگان «نخستین کسی که مدعی است ترجمۀ شعر محیال اسیت ،جیاحظ
است» (شفیعیکدکنی .)۷43 :13۸1 :بااینحال گذری بر متون کهین فارسیی نشیان مییدهید
شاعران نوپای شعر فارسی در قرن چهارم و پنجم ،همچیون رودکیی و مسیعود سیعد ،در
تالشی ستودنی ،دست به ترجمۀ اشعار عربی زدهاند« ،یعنی اشعار عربی را تقریباً لفظ به لفیظ
به فارسی ترجمه کردهاند و معذلک اصیالت و درسیتی زبیان فارسیی را کیامالً نگیه داشیتهانید»

(حبیباللهی .)143 :1345 ،مؤذنجامی ( )13 :13۷2با ذکر نمونیههیایی از ترجمیۀ شیعر کهین
عربی از عنصری و قاضی ابرقو ،به این نگرش کلی گذشتگانی همچون ابوالفتیوح رازی و
سروش اصفهانی اشاره دارد که معتقدند «ترجمۀ شعر باید شعر باشید» .در عصیر حاضیر نییز
هستند کسانی که معتقدند شعر ترجمهپذیر اسیت و بیا اسیتناد بیه ترجمیۀ فیتیز جرالید از
رباعیات خیام ،قائل به وجود قابلیتهایی در مترجم شعر ی مثل «آشینایی بیه شیعر و شیاعر
بودن مترجم» ی هستند که وی را قادر به بازآفرینی متن شعری در زبان دیگر میکند (نیک.
نظیری.)33 :1391 ،
برخالف این نگرش ،آنچه امروز از نظر و آرای ناقدان برمیآید ،ترجمهناپذیری و اسیتحالۀ
شعر در هنگام ترجمه است؛ به عبارت دقیقتیر« ،ترجمیۀ شیعر کیاری اسیت تقریبیاً محیال،
تاجاییکه میتوان ادعا کرد شعر را جز به زبان اصیلی نبایید خوانید» (مقیدادی .)۸1 :1355 ،پیس
میتوان گفت ترجمۀ شعر به شعر ،جنبۀ زیباییشناختی آن را منظور دارد و ترجمۀ شعر به
نثر ،بیشتر متوجه پیام است تا انتقال زیبایی فرم؛ ازاینرو دغدغۀ مؤید ،غالباً نقل محتیوای
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شعر بودهاست نه القای زیباییشناختی محض .گرچیه وی از زیباسیازی ترجمیه در سیایۀ
انتقال دقیق معنا غافل نبودهاست.
4ی .4ترجمۀ صورت یا پیام
یوجین نایدا (1914ی ،)2۰11زبانشناس و کشی امریکایی ،از برجستهترین نظریهپیردازان
معاصر ترجمه است .وی برخالف خیلی از ناقدان ترجمه ،سالها کار ترجمه کرده و بیی
از هر فرد دیگری ،به اهمیت ترجمۀ آزاد و به عبارت دقیق وی ،ترجمۀ «پویا» تأکیید دارد.
او دیدگاه خود را در کتاب به سوی علم ترجمه به تفصیل بیان کردهاست .ناییدا ترجمیه را
به دو گونۀ کامالً متاادِ صوری ( )formalو پویا ( )dynamicتقسیم میکنید (صیلحجیو،
 .)63 :13۸۸ترجمۀ صوری ،همانگونه که از عنوان برمیآید ،ترجمۀ وفادار به صورت متن
است و از منظر روش ،به ترجمۀ لفظ به لفظ شیباهت دارد .ترجمیۀ پوییا در نقطیۀ مقابیل
ترجمۀ صوری قرار میگیرد و درواق همان ترجمهای است که از دیدگاه نایدا بیه واسیطۀ
انتقال پیام متن ،تأثیر مشابهی را در فرهنگ و زبان مبدأ بر مخاطب جامعۀ زبیانی مقصید
دارد .ترجمۀ پویا با تعدیالت فراوانی در متن همراه است (حقیانی .)۷4 :13۸6 ،بیا توجیه بیه
رسالت ترجمه از دید نایدا ،وی ترجمۀ پویا را مبنای عمیل قیرار مییدهید و «بیه واکین
ایجادشده ازطریق برخورد با نشانه ،بیشتر اهمیت مییدهید» (گنتزلیر .)۷1 :13۸۰ ،ایین نکتیه در
تعریف وی از ترجمه نیز مشهود است؛ از نظیر ناییدا «ترجمیه عبیارت اسیت از پییدا کیردن
ن دهنده در زبانِ گیرنده» (لطفیپورساعدی.)66 :13۸۷ ،
نزدیکترین معادل طبیعی پیام زبا ِ

بنابراین ،اگر از روی تسامح ،دو گونه ترجمیه از منظیر ناییدا را در برابیر دو اصیطالح
مؤیدشیرازی یعنی «دقیق» و «آزاد» قرار دهیم ،خواهیم دید که ترجمیۀ مؤیید بیین قطیب
ترجمۀ صوری و ترجمۀ پویا و پیاممحور در نوسان است و هر جا وی ترجمیهای پوییا بیه
دست داده ،جنبههای زیباییشناسانۀ ترجمه وی نمایانتر شدهاست.
 .5ویژگیهای زیباییشناختی ترجمۀ مؤیدشیرازی
5ی .1ترجمۀ ادبی
اگر به ترجمۀ مؤیدشیرازی نگاهی از باال و صرفنظر از عناصر زبانی بیندازیم ،ترجمۀ وی
را تالشی در ارائۀ متنی ساده و روان و امروزی ،و البته آمیخته به واژگان شاعرانه مییابیم
و این یعنی حرکت به سمت ترجمهای پویا .باوجود اقتباس و تلمیح و جنبههیای بیافتی و
فرهنگی در اشعار عربی ،که گاهی مترجمان را مجبور به ذکر توضیحات یا افزودن جمالت
معترضه در داخل پرانتز یا افزودن واژگان توضیحی در داخل کروشه میکند ،مؤیید همیۀ
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این موارد توضیحی را در حاشیه ذکر کرده و میتن ترجمیه را بیه ترجمیهای تفسییری ییا
نوشتاری مزجی بدل نکرده و متنی یکپارچه به دست دادهاست.
5ی .2محو نشانههای آوایی و عناصر بدیعی
از ویژگیهای مهم شعر کالسیک ،وزن و قافیه و درمجموع ،موسیقی کالم است .اگر این
گفتۀ فرزان سجودی ( )133 :139۰را در نظر بگیریم که «هنگام ترجمۀ شعر ،برخی نشیانههیا
حفظ ،برخی به نشانههای متناسب با رمزگان زبان مقصید تایییر مییکننید و بعایی هیم محیو
میگردند» ،اولین قربانی در این ترجمه ،جنبههای آوایی و بدای لفظی است.

5ی .3معادلیابی واژگان و ترکیبات
یکی از جنبههای مهم این ترجمه ،معادلیابی واژگان و ترکیبهاست که غالباً بیا دییدگاه
نایدا در ایجاد معادلهای پویا (مطابق با فرهنگ مقصد) متناسب به نظر میرسد.
5ی3ی .1معادلهای پویا
کشف برابرگزینی در ترجمۀ شعر ،کار دشواری است؛ اگر به این امیر ،پایبنیدی بیه روح و
جوهر متن را هم بیفزاییم ،برابرگزینی دشوارتر نیز میشود .بااینحال ترجمۀ اشیعار عربیی
سعدی از این حیث متمایز است و به نظیر مییآیید دو عامیل تأثیرگیذار بیودهاسیت :اول،
همانگونه که پی تر اشاره شد ،اشعار عربیی سیعدی رنیگوبیوی فارسیی دارد و گیویی
مخاطبان ایرانیان عربیداناند و سعدی به فارسی میاندیشیدهاست؛ دوم ،ذوق شاعرانه و
برخورداری از فرهنگ ذهنی غنی مترجم و معادلهای مناسب و در برخی موارد دلنشینتر
از واژۀ اصلی است؛ موارد زیر صرفاً برای نمونه ذکر شدهاست:
لیس لماصوب الفؤاد شکای  /وإن هلک الماصوب فی ید غاصب
ماصوب الفؤاد
دلباخته اگر دل در کف دلبر نابود شود ،دلباخته)را شکوهای نباشد (مؤیدشیرازی)24 :13۷2 ،

مالحظه میشود در کنار این واژه ،معادلهای مناسب «دلبر» برای «غاصیب» و «کیف»
برای «ید» ،ترجمۀ ساده اما زیبایی به لحاظ رعایت تعادل بافتی بهدست دادهاست.
مجالس شرب تری الناس سکری فی المجالس شربهم /وها أنا سکران ولست بشارب
بزم شادخواری دیگران را در بزم شادخواری مست مییابی ،اما این منم که بیبادهپیمایی،
مستم (همان)2۷ :

در باال ،برابرگزینی «شارب» با «بادهپیمایی» ترجمه را خوشایند ساختهاست.
الزجر
دورباش

أنا ال أعبأ بالزجییی /یر و وال أخشی المالما
نه به دورباشت اعتنایی دارم و نه از مالمتت بیمی (همان)134 :
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نمونۀ چنین معادلیابیهای شاعرانه و ادیبانه ،یکی از نقاط قوت و عنصیری مهیم در
زیبایی متن ترجمه است؛ واژگان و ترکیباتی مانند «سالب= دلبر» (همیان )29 :و «معاقیب=
فرشتۀ عذاب» (همان )24 :یا «مسلوب الفؤاد= دلشده» (همان )12۰ :شاید در نگیاه اول سیاده
به نظر بیاید ،اما گریز از واژگان متن عربی به چنین معادلهایی ،نیازمند فرهنگی ذهنی به
گستردگی ادب و شعر فارسی است .گاهی نیز واژهای که متیرجم آن را بیه لحیاظ بیافتی
مناسب یافته و برای چند واژۀ عربی معادل گرفتهاست که خالی از لطف و زیبایی نیسیت؛
مانند واژۀ «نازنینان» که در چند موض ازجمله معادل «رخائم » (همان )۷4 :و «نواعم» (همان:
 )۷۷آمدهاست.
5ی3ی .2معادلهای صوری
در کنار معادلهای شاعرانۀ مذکور ،گاهی با برخی برابرگزینییهیا مواجیه مییشیویم کیه
گیرایی چندانی ندارند .در این امر ،نکتهای اساسیی تیأثیر دارد و آن پایبنیدی متیرجم بیه
محتوای متن اصلی و پرهیز از فاصله گرفتن از معانی صوری واژگان است بهطوریکه در
برخی موارد ،خواندن ترجمه بدون مراجعه به متن اصلی ،با کمی ابهام همراه است:
ولواعب الخیل استوین کواعبا /وأهل األحباب تلم نورا
لواعب(ج العب )
بازیگران خردساالن بازیگر قبیله ،دخترانی نارپستان شدهاند و هاللها ،بدر کامل (همان)1۰2 :

از واژۀ «لواعب» معنایی چون «بازیگران» برمییآیید ،امیا باتوجیهبیه اینکیه متیرجم در
توضیحات اولیۀ خود ،تازگی نثیر امیروزی را منظیور داشیته ،واژۀ «بیازیگر» کیه در بافیت
کاربردی امروزین کمی با ذوق خواننده سازگار نیست؛ شاید واژۀ «دخترکان» مناسیبتیر
باشد؛ مثال دیگر:
جلبن سبایا سافرات وجوهها /کواعب لم یبرزن من خلل الخدر
سافرات وجوهها
نارپستانهایی که از رخنۀ چادر جلوه نمینمودند ،رویگشاده به اسارت برده
روی گشاده
میشدند (همان)۷6 :

«رویگشاده» معنای دقیقی برای «سافرات الوجه» است ،اما ازآنجاکه منظور زنی اسیت
که حجاب از او گرفتهاند ،شاید معادل «سیربرهنه» بهتیر بتوانید معنیای واژۀ عربیی «روی
گشاده» را برساند که بیشتر چهرۀ خندان را تداعی میکند؛ یا:
نذیر
آژیر

ماذا الصبا والشیب غیر لمتی /وکفی بتاییر الزمان نذیرا
درحالیکه موهای سپیدرنگ ،شقیقههایم را دگرگون ساخته ،این سبکسریهای جوانی
چیست؟ خردمند را آژیرِ دگرگونیها بسندهاست (همان)1۰4 :
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واژۀ «نذیر» و عبارت «الشیب غیرَ لِمَّتی» ی که میشد با عبارت «پیری ،موهایم را سپید
کرده» یا «گرد پیری بر سرم نشانده» ترجمه شود ی بهشکلی نامأنوس و کامالً وابسیته بیه
ظاهر متن ،ترجمه شدهاست.
5ی3ی .3واژگان خاص سبکی
در واژگان انتخابی مترجم ،با برخی کلمات مواجهیم که ویژگی خاصیی بیه میتن ترجمیه
دادهاند و میتوان آنها را واژگان سبکی نام برد؛ زیرا بسامد زیادی دارد؛ برای نمونه:
روحی فدا بدن شبه اللجین /ولو سطا علی بقلب کالصفا القاصی
فِدا
برخی گرچه با قلبی چون سنگ سخت بر من تاخت ،جانم برخیِ اندام نقرهگون باد (همان)1۰۸ :

واژههای دیگری نیز مانند «هُمالی» برای «بَدل» (همان )124 :و «پردگیان» برای «محیارم»
(همان )۷5 :جزو برابرگزینیهای خاص و پویایی هستند که از آنِ مؤیدشیرازی است.
5ی .4معادلیابی مفرد و جم
یکی دیگر از جنبههای سبکی ترجمۀ مؤیدشیرازی ،در معادلگزینیی صییاههیای جمی و
مفرد است که ارتباط مستقیم به ذوق زیباییشیناختی وی در ترجمیه دارد .وی در مقدمیۀ
ترجمه به این نکته اشاره کردهاست که در تعابیر عربی مانند «خلیلیّ = دو یار من» با تعابیر
مناسب فارسی عو ،شده تا نامأنوس نباشد ،اما استقرای تام ابیات ترجمیه ،نشیان داد در
ترجمۀ صیاههای مفرد و جم  ،آزادانه عمل کرده و بنابر بافیت زبیان و فرهنیگ فارسیی
هرجا الزم دیده ،برای صیاۀ جم  ،معادل مفرد و برای صیاۀ مفرد ،معادل جم آوردهاست
و به نظر میآید نگاه وی در این مورد ،بی از هر چیز ،مربوط به وفاداری به متن اصیلی
بوده است؛ اینگونه تاییر یا عدم تاییر صیاه در ترجمیه ،بیه نحیو چشیمگیری خودنمیایی
میکند ،اما هیچ معیاری غیر از اینکه مؤید با نگاه زیباییشناسانه آن را برگزیده ،نمیتوان
مشخص کرد؛ برای نمونه:
5ی4ی .1ترجمۀ مفرد به صیاۀ جم
أقرّ بأن الصبر ألزم مؤنس /بلی فی مایق الحبّ أغدر صاحب
ألزم مونس/أغدر صاحب
دمسازترین مونسها /آری اقرار میکنم که شکیبایی ،دمسازترین مونسهاست ،اما همین
شکیبایی در تنگنای عشق ،نابکارترین همراهان است (همان)24 :
نابکارترین همراهان

مترجم بهجای معادل مفرد از صیاۀ جم بیرای دو واژۀ «میونس» و «همیراه» اسیتفاده
کرده و یا در مثال زیر ،برای واژۀ «عین» ،در ترجمه ،صیاۀ جم را بهکار بردهاست:
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علی قلبی العدوان من عینی /التی دعته إلی تیه الهوی فأضلت
عی ن
دیدگان بر دل از دیدگانم ستم رفت؛ دیدگانی که دل را به وادی عشق خوانده او را گمراه کردند
(همان)16 :

5ی4ی .2ترجمۀ جم به صیاۀ مفرد
علی ظاهری صبر کنسج العناکیب /وفی باطنی همّ کلدغ العقارب
نسج العناکیب
تارهای عنکبوت ظاهرم را صبری است به سستی تارهای عنکبوت ،و باطنم را اندوهی به
سوزش نی کژدمها (همان)24 :

با آنکه «عناکیب» و «عقارب» هر دو جم مکسرند ،مترجم «عناکیب» را مفیرد ترجمیه
کرده ولی «عقارب» را به همان صورت موازی با اصل برگرداندهاست و دلیلیی جیز حیس
زیباییشناختی مترجم در این موض نمیتوان متصور بود .ترجمۀ جم به مفرد بهوییژه در
ذکر «محبوبان» نمود و بسامد بیشتری پیدا کردهاست؛ برای نمونه:
کُم
تو

سلوتی عنکم احتمال بعید /وافتااحی بکُم ضالل قدیم
مرا احتمال قرار و آرام از تو بعید است و رسواییام بهخاطر تو ،امروزی نیست (همان)13۰ :

طبیعتاً در اینجا نیز مترجم در طبیعیسازی متن فارسی ،کیاربرد صییاۀ جمی را بیرای
محبوب در بافت ادب فارسیی مناسیب ندییده و از صییاۀ مفیرد بیهجیای جمی اسیتفاده
کردهاست .گرچه در این مورد نیز وحدت روش وجود ندارد و گاهی مترجم از صیاۀ متناظر
بهره بردهاست ،و این هم تأکیدی است بر تکیۀ مترجم به حس زیباییشناختی خوی که
نوعی ترجمۀ پویاست؛ برای نمونه ،در غزل «متی طل البدر» بعد از دو بیت همسانگزینی،
در بیت سوم از صیاۀ مفرد بهره جستهاسیت:
أخالی مما حلّ بی شمت العدی /أتشمت أعدائی وأنتم أخلّتی
یاران! دشمنان بر مصیبت من شادی میکنند؛ با داشتن دوستانی چون شما سزد که
دشمنشاد باشم؟
وأن کان بلوائی وذلتی بأمرکم /فأشکر بلوائی وأرضی مذلتی
اگر مصیبت و خواری من به کام شماست ،این مصیبت را شکرگزارم و به این خواری خشنودم
عشی ذکراکم تسیل مدامعی /وبی ظمأ الینق الیل غلتی
شبانگاه که به یادت میافتم ،سرشکم جاری میشود ،اما سیلِ سرشکِ عط ِ اندرونم را
فرونمینشانم (همان)36 :

در برخی موارد در یک ترکیب اضافی ،مفرد را به جم و جم را به مفرد ترجمه کرده:
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ترکیب اضافی
عظام المیت (جم  +مفرد) ( /همان)1۰۸ :
عین الامائم (مفرد  +جم ) (همان)۷۸ :

ترجمه
استخوان مردگان (مفرد  +جم )
دیدگان ابر (جم  +مفرد)

باوجود نمونههای مزبور و موارد دیگر ،که حاکی از آزادی عمل مترجم در رعایت بافت
زبان مقصد و پویایی ترجمه اسیت ،بیه میواردی از وابسیتگی بیه فیرم اصیلی میتن نییز
برمیخوریم که به نظر میرسد مترجم میتوانست آنها را به بافتی نزدییکتیر بیه زبیان
فارسی و خوشایندتر و زیباتر ترجمه کند:
یا فاعل لذنب هل ترضی لنفسک فی /قید األساری و إخوان علی سُرُر
ای خطاکار! بر خود میپسندی که در آن روز تو در زنجیر اسیران باشی و برادرانت بر
تختها؟ (همان)9۰ :

در اینجا ،تکیه بر وابستگی به ظاهرِ متن ،ترجمه را متأثر ساختهاست ،بهشکلیکه مثال
واضح ترجمۀ صوری است و جنبۀ آموزشی و فهم متن اصلی در آن دیده میشود و چهبسا
ترجمۀ مصرع دوم به «تو در بند اسارت باشی و دوستان بر تخت باشند» مناسبتر باشد.
5ی .5معادلیابی انواع حال
از نکات تحسینبرانگیز در ترجمۀ مؤیدشیرازی ،ترجمۀ ماهرانۀ ساختار حال اسیت .وی در
ترجمۀ حال مفرد و بهویژه جملۀ حالیه از عبارت کلیشهای «درحالیکه» بیه شیدت پرهییز
کردهاست؛ برای نمونه ،در دو بیت پایانی غزل «هم کلدغ العقارب» ،چهار جملۀ حالییه ،بیه
صورت زیر ترجمه شدهاست:
طربت وبعدُ القولُ فی فم منشد /سکرت وبعدُ الخمر فی ید ساکب
مطرب آواز را به پایان نبرده بود که به طرب آمدم و ساقی ،شراب را به تمامی نریخته بود که
مست گشتم
أیقتلنی نبل و لم أدر من رمی /أیقتلنی سیف و لم أر ضاربی
این انصاف است که از خدنگ تیراندازی نابود شوم که او را نمیشناسم؟ و شمشیر ضاربی
هالکم کند که او را نمیبینم؟ (همان)24 :

در این جمالت حالیه ،در بیت اول ،جملۀ حالیه پی از جملۀ پایه ترجمه شده و سپس
جملۀ پایه با حرف اضافۀ «که» به جملیۀ حالییه پیونید داده شیدهاسیت ،امیا در بییت دوم،
باتوجهبه استفهامی بودن کالم ،ابتدا جملۀ پایه ترجمه شده و سپس جملۀ حالیه بیا حیرف
«که» ارتباط یافتهاست .در برخی موارد نیز مؤید در ترجمۀ جمالت حالیه از واژۀ «اما» برای
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ربط جملۀ پایه به جملۀ حالیه استفاده کردهاست:
تجانب خلی والوداد مالزمی /وفارق إلفی والخیال مواظبی
معشوق از من دوری گزید ،اما عشق پیوسته با من است؛ و دمساز دور گشت ،اما رؤیا و
خیال با من همراهی دارد (همان)2۸ :

چنین مواردی در ترجمیۀ وی کیم نیسیت و نقطیۀ مشیترک آنهیا پرهییز از عبیارت
«درحالیکه» و فرار از ترجمۀ صوری است؛ این شیوۀ مخصیوص مؤیید را مییتیوان جیزو
جنبههای مهم آموزشی در ترجمۀ جمالت مرتبط و سبک ترجمهای او دانست.
5ی .6ترکیب ترجمۀ ابیات
از دیگر نکات برجسته در ترجمۀ مؤیدشیرازی ،تجمی ترجمۀ برخی از ابیات است .وی در
مقدمه ،دلیل چنین کاری را «پیوستگی مامون دو یا چند بیت» بیان کیردهاسیت« .درهیم
ریختن» تعدادی از ابیات ،مسلماً ناشی از دغدغۀ مترجم در بیان منسجم شعر بوده و حاکی
از فاصله گرفتن از ساختار صوری متن مبدأ و رهایی از وابستگی بدان اسیت .نمونیههیای
متعددی از این امر دیده میشود ،اما پرس اینجاست که «معیار و مالک» وی در ترکیب
ترجمۀ برخی از ابیات چه بودهاست؟ آیا صیرفاً وابسیتگی معنیایی بیوده ،بیدون وابسیتگی
نحوی؟ یا ابیات به لحاظ ساختاری به هم مرتبط بودهاند؟
بررسی و تحلیل ابیاتی که ترجمۀ آنها در کنار هم آورده شده ،بیانگر چند نکته است:
اول اینکه غالب ابیاتی که در کنار هم ترجمه شدهاند ،وابستگی نحیوی ندارنید؛ بنیابراین،
ترجمۀ آنها به صورت آمیخته انجام نشده و میتیوان گفیت صیرفاً در کنیار هیم نوشیته
شدهاند .دوم اینکه معیار خاصی غیر از سیلیقۀ متیرجم بیرای چنیین کیاری وجیود نیدارد.
بههرحال مترجم در برخی موارد ،مهارت خود را با جابهجایی دو بیت در ترجمه بیت  2و 3
غزل «کهف األماثل» (همان )22 :نشان داده یا در ترجمیۀ چهیار بییت از غیزل «ال أخشیی
المالم» (همان:)135 :
حال که بر چمنزاران گلهای «منثور» و «رند» و
منتهی منی قلبی  /شادن یسقی المداما
«خزامی» دمیده ،منتهای آرزوی دلم غزالی است
وعلی الخارة منثو  /ر و رند و خزامی
ذو دالل سلب القلیی  /یب إذا قال کالما بادهنوش؛ غزالی کرشمهکار که با شیرینزبانی و زیبایی
اندامی نرمتر از ستاک درختان ،دلم را ربودهاست
وجمال غلب الاصی  /ن إذا مال قواما

5ی .۷نزدیکی به سبک سعدی
مترجم در مقدمۀ خود از تالش برای آراستگی ترجمه با تعبیرات و ترکیبات فارسی سعدی
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گفتهاست .برای بررسی چگونگی این توفیق ،الزم است بدین نکته اشیاره شیود ازآنجاکیه
ترجمه به نثر است ،طبیعتاً شباهت یا نزدیکی به سبک سعدی صرفاً مبتنی بر نثر اوسیت،
نه شعرش .دراینباره به نکات مشترکی از سیعدینویسیان مییرسییم؛ از ذبییحهللا صیفا و
مهدی حمیدی و حسین خطیبی و امثال ایشان که انوری (122 :13۸4ی )133از آنان نقلقول
کرده ،کالم نسبتاً مشابهی دربارۀ سبک سعدی مییابیم که همان «بیتکلفی و سهل ممتنی
بودن» سبک اوست .همینطیور سیخن نیوروزی ( )4۷ :13۸6کیه مییگویید« :سیعدی پلیی
مستحکم بین نثر مرسل و نثیر فنیی ایجیاد کیرد تیا هیم روح زمیان خیود را کیه صینعتگری و
سج پردازی بود حفظ کند و هم از گزند آفات آن که همانا افیراط در لفیاظی بیود بیه سیایهسیار
سادهگویی سابق پناه برد» .دشتی ( )59 :139۰نیز میگوید« :نثر سعدی در زمان خود این ابداع را
داشت که از سنگالخ تکلف و تصن متداول زمان بیرون شد ،بدون اینکه از تزیین عبارات عیاری
شیود» .ایرانشناس معروف ،هنری ماسه ( ،)3۰3 :1364در تحقیق خیود ،دو مزییت اساسیی
سبک سعدی را «روشنی و سادگی» میداند.

پس اگر بخواهیم سبک ترجمۀ مؤیدشیرازی را از جنبهای به جنبههای مزبیور نزدییک
بدانیم ،فارغ از سبک مسج و آمیخته به ترکیبات عربی سعدی ،سهلِ ممتن بودن بخ
اعظم ترجمۀ وی را میتوان نقطۀ قرابت با سبک سعدی دانست؛ بنابراین باید گفت ترجمه
فینفسه در نوع بیان  ،سهل ممتن است و از این حیث همانند سبک سعدی است.
 .6سبکشناسی ترجمۀ فارسی مؤیدشیرازی
شاید سخن از سبک در ترجمه کمی تردیدآمیز باشد؛ زیرا مترجم تاب افکار و اندیشههیای
خود دست به قلم نمیبرد ،بلکه منتقلکنندۀ افکیار و احساسیات و عواطیف فیرد دیگیری
است؛ بنابراین مترجم همیشه در دو قطب یا دو تنگنا قیرار دارد :یکیی وفیاداری بیه میتن
اصلی و دیگری زبان و سبک خود در نوشتار.
از کسانی که آشکارا سبک شخصی را در ترجمه مطرح میکند «مونا بیکیر» ( Mona
 )Bakerاست .از دید وی ،ترجمهای که مترجم به دست مییدهید ی ازآنرو کیه حاصیل
گزین های آگاهانه و ناآگاهانۀ او از میان گنجینۀ مادری خود اوست یی ناخودآگیاه مبییّن
ویژگی سبکی و فردی اوست (نک .حری25 :139۰ ،ی .)26پس اگر آثار یک مترجم با ظرافت
و دقت تحلیل شود ،میتوان براساس عناصر همگانی یا عمومیِ عادتها و راهکارهایی که
با بسامد زیاد ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،در ترجمه میآیند ،به سبک مترجم و ویژگیهای متمایز
او دست یافت .بیکر چهار ویژگی متمایز ترجمه را از یکدیگر بازمیشناسد:
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6ی .1تصریح ( )explicitationکه ناظر بر گرای همهجانبه به شفافسازی بهجای ابهام
است .تصریح ،شاخ و برگ دادن به پیام متن مبدأ در زبان مقصد است از رهگذر اطالعاتی
که در متن پنهان شدهاست؛ 6ی .2سادهسازی ( )simplificationکه در آن ،مطالب برای
خواننده آسانتر و سادهتر میشود ،اما ضرورتی ندارد صیراحت و روشینی بیشیتری داشیته
باشد ،مثل حذف برخی عناصر زبانی؛ 6ی .3طبیعیسازی ( )normalizationکه گیرای
به پررنگ نشان دادن ویژگیهای زبان مقصد و تبعیت از الگوهای متعارف آن است؛ 6ی.4
متوازیسازی ( )levelling outکه درواق بر همسطحی و توازن متن مبدأ و مقصد تکیه
دارد (همان2۷ :ی.)2۸
6ی .1تصریح
در کنار متوازیسازی ،بیشترین جنبۀ ترجمه ،مبتنی بر تصریح است که باتوجهبیه دغدغیۀ
مؤیدشیرازی در انتقال معنا ،جای تعجب ندارد .مؤید در موارد متعددی ،واژههیا و جمیالت
عربی را با افزودن واژه و ترکیب و حتیی جملیه ،بیرای خواننیدۀ فارسییزبیان روشینتیر
ساختهاست؛ نمونههایی از چنین آزادی عملی که با ظرافت صورت گرفته ،چنین است:
علی ظاهری صبر کنسج العناکب /وفی باطنی همّ کلدغ العقارب
ظاهرم را صبری است به سستی تارهای عنکبوت ،و باطنم را اندوهی به سوزش نی
کژدمها (همان)24:

افزودن واژۀ «سستی» و «سوزش» که در متن اصلی وجود ندارد ،محض روشن ساختن
بیشتر مفهوم بودهاست؛ یا در بیت زیر:
والبدَّ من حی الحبیب زیارة /وإن رکزت بین الخیام رماح
ناچار ،قبیلۀ محبوب را دیداری باید؛ اگرچه در آن جای نیزههایی به نشانۀ تهدید در زمین
نشانده باشند (همان)4۰ :

عبارت «به نشانۀ تهدید در زمین» را مترجم برای تصریح متن نوشتهاست.
6ی .2سادهسازی
این جنبه بیشتر بهصورت حذف برخی عناصر غیرکلیدی متن مبدأ در ترجمه نمود مییابد؛
گرچه مشی مؤید لحاظ کردن تمام عناصیر زبیانی میتن مبیدأ در زبیان مقصید اسیت ،در
ترجمهاش ،سادهسازی با بسامد اندکی مشاهده میشود؛ برای نمونه ،در این تکبیت:
سالم علیکم أهلبیت کرام  /ومقصد محتاج ومأمن خائف
ای خاندان داد و ده ! و ای مقصد نیازمندان! شما را از من درود باد (همان)142 :
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در کنار تصریح در ترجمۀ «کرام » به «داد و ده » ،مترجم دو عبارت «مقصد محتاج»
و «مأمن خائف» را سادهسازی کردهاست.
6ی .3طبیعیسازی
آشنایی مؤید با تعابیر شاعرانه باعث شده هر کجا رویکرد طبیعیسازی در پیی گرفتیه و
زبان را نه در خدمت متن مبدأ که در خدمت متن مقصد آورده ،ترجمهای جذاب و منطبق
با ذوق فارسی به دست دهد؛ برای نمونه:
رعی هللا إنسانا تیقظ بعدهم /ألنَّ المصاب الزید مزجرة العمرو
پروردگار آن را که پس از ایشان هوشیار گردد ،در پناه خوی داراد! که مصیبت فالن مایۀ
عبرت بهمان باشد (همان)۸۰ :

در بیت پی گفته ،برای رعایت بافت فارسی ،مترجم بهجای «زیید و عمیرو» عربیی از
معادلهای «فالن و بهمان» فارسی استفاده کرده کیه تالشیی در راسیتای طبیعییسیازی
است؛ همچنین این بیت:
طلّ عمري تصابیا ولَعَمري /یُحدث هللا بعد ذلک أمرا
هستيام به عاشقی بر باد شد .به جانم سوگند وقت است که خداوند گشایشی در کارم حاصل
کند (همان)1۰۰ :

در بیت باال ،عبارت «گشایشی در کارم حاصل کنید» یی کیه متیرجم انتخیاب کیرده ی
بهمراتب متعارفتر از «خداوند بعد از آن کاری را صورت دهد» است.
6ی .4متوازیسازی
ترجمۀ مؤیدشیرازی به نحو قابلتوجهی رویکرد متوازیسیازی دارد .وی بیهشیدت جنبیۀ
وفاداری به متن از لحاظ معنا و محتوا در نظر داشته ،اما به شیوۀ ماهرانهای ،همۀ عناصیر
زبانی متن مبدأ در متن مقصد را بهصورت متناظر و یکبهیک ذکر کرده و بیاوجود انجیام
این شیوه ،در دام ترجمۀ تحتاللفظی نیفتاده اسیت .از مثیالهیای فراوانیی کیه در اینجیا
میتوان زد ،به نمونهای بسنده میکنیم:
ومَن شَرب الخمرَ الذی أنا ذقته /إلی غد حشر الیفیق من السکر
هرکس از بادهای که من چشیدم بنوشد ،تا بامداد قیامت از مستی برنخواهد خاست (همان)94 :

در این بیت ،دقت مترجم در ذکر معادلهایی برای «الذی» و «ذقتیه» و «غید حشیر» و
درمجموع تکتک عناصر ساختار عربی با رعایت کامل ساختار فارسی ،قابلتوجه است.
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نتیجه
 .1با بررسی و تطبیق دقیق ترجمۀ مؤیدشیرازی با متن اشعار عربی سیعدی ،ایین نتیجیۀ
مبنایی حاصل آمد که ترجمۀ وی صرفنظر از برخی اختالفنظر و سلیقهها در فهم برخی
ابیات ،ترجمهای دقیق از مفاهیم و امانتدار و وابسته به متن مبدأ و نمونۀ آموزشی از ترجمۀ
شعر است.
 .2باوجود ذوق شاعرانۀ مؤید ،ترجمۀ وی شعر به نثر اسیت ،ولیی توانسیته از گنجینیۀ
ذهنی و ذوقی خود در بیان ادبیانۀ ترجمه بهرۀ کافی برگیرد ،که برجستهتیرین بُعید آن در
برابرگزینی برخی واژگان شاعرانه و متناسب با ذوق ادبی فارسیزبانان است.
 .3از جنبههای خاص ترجمۀ مؤید ،معادلیابی صیاههای مفرد به جم یا جم به مفیرد
است که با بررسی همیۀ ایین میوارد ،یگانیه معییاری کیه مییتیوان بیرای آن یافیت ،ذوق
زیباییشناسانه و ادیبانۀ مترجم بودهاست که بنا بر بافت زبیانی و موقعییت کیالم ،ایینگونیه
عمل کردهاست .همچنین مترجم در ترجمۀ جمالت حالیه ،با پرهیز عمدی از عبارات بییانگر
حال ،که ترجمهزدگی را به متن تزریق میکنند ،توانمندی خود را در ترجمه بروز دادهاست.
 .4مترجم بنا به سلیقه و ذوق خود ،ترجمۀ برخی ابیات را در کنار هم ذکر کیردهاسیت
که باتوجهبه پیوستگی ابیات متعددی غیر از آنچه با هم آورده ،دلیل یا معییاری جیز فهیم
وی از متن شعری و ذوق مترجم در آمیختن یا کنار هم قرار دادن ترجمه دیده نمیشود.
 .5نثر مؤیدشیرازی بی از آنکه نشانگر سبک نثر سعدی (بییانی مسیج و آمیختیه بیه
عبارات عربی) باشد ،نثری روان و بدون آرایههای لفظی است ،بنابراین ،وی در ترجمۀ خود
صرفاً اندیشۀ سعدی را منتقل کرده نه سبک نثری سعدی را .بااینحال ترجمهاش در یک
جنبه به سبک سعدی نزدیک است و آن سهلِ ممتن بودن است؛ ترجمهای کیه در وهلیۀ
نخست ساده به نظر میرسد ،ولی معادلیابی مؤید در واژگان و ساختارهای ساده و کوتیاه
نحوی ،ترجمۀ او را تقلیدناپذیر ساختهاست.
 .6به لحاظ همگانیهای سبکی ،سبک ترجمۀ مؤید مبتنی بیر متیوازیسیازی اسیت.
وابستگی و امانتداری مترجم در برابرگزینیهای دقیق و حفظ عناصر ساختاری در ترجمه،
تأکید این نکته است ،اما تصریح و طبیعیسازی و سادهسازی نیز در جایجای ترجمه دیده
میشود که زیباترین ترجمۀ ابیات را در زمان طبیعیسازی مشاهده میکنیم.

 /240تحلیل سبکشناختی و زیباییشناختی ترجمۀ اشعار عربی سعدیشیرازی بهدست مؤیدشیرازی
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