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کــرد .یافت ههــا نشــان میدهــد ،بیشــترین لغــزش مترجمــان ،در ترجمــه مفعــول مطلــق
تأ کیــدی رخ داده اســت .انصار یــان بهدلیــل حفــظ صــورت متــن مبــدأ و ترجمه تحت
اللفظــی از مفعــول مطلــق تأ کیــدی ،ترجمــه منطبق با ترجمــه صوری نایدا ارائــه کرده و
بــه ســوی عربیگرایــی و ترجمهگونگــی روی آورده اســت؛ ّاما آیتی بهدلیــل حذف کامل
مفعــول مطلــق تأ کیــدی از ترجمه خود و عدم معادل ســازی آن ،نتواســته اســت پیام و
محتــوای فرازهــای صحیفــه ســجادیه را در متــن مقصد منتقــل کند؛ همچنیــن این دو
مترجــم در بازســازی مفعــول مطلــق نوعــی و جانشــینی عملکــرد مناســبی داشــتهاند و
کوشــیدهاند قیدهــای مناســبی را در زبان مقصد برای این ســاختار برگزینــد و بهعبارتی
ایــن دو مترجــم در ایــن محور ،مقصدگــرا و مخاطبمحــور عمل کــرده و ترجمه منطبق
بــا ترجمــه پویا نیــز ارائــه کردهاند.
واژههای کلیدی :صحیفه سجادیه ،مفعول مطلق ،یوجین نایدا ،انصاریان ،آیتی.
 -1مقدمه
صحیفــه ســجادیه ،مجموعهایــی از ادعیههــای مأثــور امــام ســجاد (ع) میباشــد که
بعــد از قــرآن کر یــم و نهجالبالغــه ،گنجینــه غنــی از حقایق و معــارف الهــی را در بردارد
و همچنیــن جنبــه فصاحــت و بالغــت آن نیــز شــایان توجــه اســت؛ از همیــنرو ایــن
گنجینــه عظیــم ،بــا القــاب “اخــت قــرآن”“ ،انجیــل اهــل بیــت  ”8و “زبــور آل محمــد
(ص)” شــناخته شــده اســت (آقابــزرگ تهرانــی ،بیتــا18 -15 :؛ پیشــوایی1372 ،ش:
 .)207تاکنــون ترجمههــای متعددی از صحیفه ســجادیه انجام گرفته اســت .از جمله
100

نهــا میتــوان بــه ترجمه آقایــان انصاریــان و آیتی کــه ترجمههای مورد نظــر این پژوهش
آ
ً
میباشــد ،اشــاره کــرد؛ ّامــا یکــی از رویکردهایی که اخیــرا مــورد توجه پژوهشــگران واقع
شــده اســت ،نقــد و ارزیابــی کیفت متــون ترجمه میباشــد .در واقع مطالعــات ترجمه،
به یک شــاخه علمی میان رشــتهای بدل شــده که بســیار روشــمند و نظریهمحور اســت
و دیگــر محــدود بــه بررســی صحیــح و غلــط بــودن یــک ترجمــه نیســت .نقــد ترجمه به
عنــوان یــک زمینه پرکار بــرد مطالعات ترجمه در تمامی زمینههــای متنی و فرامتنی یک
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اثــر ترجمهایــی ،فعالیــت میکنــد و از واژگان تــا مؤلفههــای فرامتنــی را مــورد بررســی قرار
میدهــد و بیــش از هــر چیز بــا انتخابهای ترجمهایــی مترجمان و چرایی آن ســر و کار
دارد (فرحــزاد.)40 -30 :1390 ،
شهــای بنیــادی و اساســی کــه مترجم در فرایند ترجمه ،بــا آن روبه رو خواهد
از چال 
شــد ،تفاوت در ســاختارهای دســتوری میان زبانها میباشــد و مترجم باید برای برون
رفــت از ایــن چالشها دقت ویژهایــی مبذول نماید تا در ترجمه خــود گرفتار بهکارگیری
ســاختارهای غر یــب و نامأنــوس نشــود؛ چرا که عدم توجــه به این امر منجــر به تضعیف
ســطح ترجمــه و کاهــش میــزان اثــر گــذاری آن خواهــد شــد« .حــال باتوجــه بــه ایــن که
ز بــان فارســی و عر بــی از دوشــاخه متفــاوت هســتند ،یعنــی زبــان فارســی زیــر مجموعه
ً
نهــای هنــدی و اروپایــی و ز بــان عربــی زیــر شــاخه زبانهــای ســامی اســت ،کامــا
زبا 
طبیعــی بــه نظر میرســد که مترجــم در معادلیابــی برای برخی ســاختارهای دســتوری
ز بــان عر بــی با چالشهایی روبه رو میشــود» (کوکبیدانا و ســعیداوی1400 ،ش)276 :؛
در چنیــن مــواردی“ ،یوجیــن آلبرت نایــدا” از صاحبنظران معــروف در عرصه ترجمه،
نظر یــه تعــادل و ه ـمارزی پو یــا را در برابــر یکســان بــودن مطــرح میکنــد؛ بــه ایــن منظــور
کــه مترجــم میتوانــد بــرای انتقــال محتــوا و اصــل پیــام متــن مبــدأ ،صــورت و ســاختار
متــن اصلــی را تغییــر دهــد و نزدیکتریــن و مناســبترین معــادل آن ســاختار را در متن
مقصــد برگزینــد؛ از جملــه این تفاوتهای دســتوری میتــوان به ســاختار مفعول مطلق
اشــاره کــرد که در زبان فارســی معیار فاقد شــباهت ســاختاری اســت ،طبــق این نظریه
مترجمــان بایــد بــرای برگردان این ســاختار نزدیکترین معادل آن که شــامل قیود و انواع
آن میباشــد ،برگزیند.
بنابراین به دلیل نارســاییها و مشــکالت متعددی که در نحوه برگردان مفعولهای
مطلــق صحیفــه ســجادیه ،در ترجمــه دو تــن از مترجمــان از جملــه آقایــان انصاریــان و
آیتی مشــاهده میشــود ،ضرورت نیــاز پژوهش را در این زمینه ایجــاب میکند؛ بنابراین
در ایــن پژوهش کوشــیده شــده اســت تا بــه روش توصیفــی -تحلیلی و با تکیــه بر نظریه
ه ـمارزی پو یــا و صــوری یوجیــن نایدا ،بــا نگاهی انتقــادی ایــن دو ترجمه مــورد ارزیابی
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قــرار گیــرد ،تــا ضمن تبییــن نقصهــای موجــود در ترجمههــا ،راهکارهایی را بــرای ارائه
ترجمــه مطلوب بیان شــود.
 -2 -1سؤاالت پژوهش
آیــا هــر دو مترجــم ،در بازســازی و ترجمــه مفعــول مطلــق و انــواع آن توانســتهاند
معادلیابــی دقیقــی انجــام دهنــد؟
شهــا در ترجمــه جمــات حــاوی مفعول مطلــق در کدام ترجمه بیشــتر
بیشــترین لغز 
نمــود پیدا کرده اســت؟
 -3-1پیشینه تحقیق
جســتجو در منابع متعدد نشــان میدهد ،تاکنون مطالعات محدودی در زمینه نقد،
بررســی و آسیبشناســی ترجمههای صحیفه ســجادیه انجام پذیرفته اســت .در ادامه
ً
بــه برخــی از مطالعاتــی که اخیرا در این زمینه صورت گرفته اســت ،اشــاره خواهیم کرد:
پایاننامــه «همطــرازی اســلوب تأ کیــد در ترجمــه صحیفه ســجادیه (بــا بهره گیری
از دعاهــای مناســبتها و بــا تأ کیــد بــر ترجمههــای الهــی قمشــهای ،بالغــی ،فیــض
االســام ،موســوی گرمارودی)» (1393ش)؛ نوشــته اکرم کریمیراد اســت .نگارنده اثر،
ضمــن اســتخراج اســلوبهای تأ کیــد در دعاهــای مناســبتی ،بازتولیــد آنهــا و میــزان
همطرازیشــان را در ترجمههای مذکور بر رســیده و به این نتیجه دســت یافته اســت که
تأ کیدهــای دعاهــا بــا ترجمههــای فارســی همطراز نمیباشــد.
از دیگــر پژوهشهــا میتــوان بــه مقالــه «بررســی راهبرد «کاهــش» در ترجمــه فوالدوند از
صحیفــه ســجادیه براســاس نظر یــه گارســس» (1399ش)؛ بــه قلــم مریم بخشــی اشــاره
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کــرد .نگارنــده در ایــن جســتار ،ترجمــه را طبــق نظریــه گارســس آسیبشناســی کرده و
مــوارد کاهــش و عیوب آن را برشــمرده اســت.
مقالــه «نقــد و بررســی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه ســجادیه براســاس نظریه
آنتــوان برمــن (مطالعــه موردی :ترجمــه انصاریــان)» (1396ش)؛ به قلــم محمد فرهادی
و همــکاران اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه ،به بررســی عوامــل زمینهســاز دو گرایش
انحرافــی از جملــه« :اطنــاب» و «توضیــح» در ترجمــه انصاریــان پرداختهانــد .در ادامــه
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ً
اخیرا براســاس نظریــه «یوجین نایدا» ّ
مدو ن شــده اســت
بــه برخــی از پژوهشهایــی کــه
اشــاره خواهیم کرد:
ّ
مؤکد معنــای عامل در ترجمههای فارســی
مقالــه «واکاوی جنبههــای بالغــت حــال ِ
قــرآن کر یــم با کاربســت تئــوری ه ـمارزی نایــدا» (مطالعــه مــوردی ترجم ههــای فوالدوند،
خرمشــاهی ،حداد عادل) (1399ش)؛ اثر یداهلل حیدری و ســیدرضا سلیمانزاده نجفی
میباشــد .نویســندگان ترجمهها را براســاس دو رویکرد بنیادی نظر یــه ترجمه نایدا یعنی
«ه ـمارزی پو یــا» و «ه ـمارزی صــوری» مــورد ارزیابی قــرار داده و نتایج حاکی از آن اســت
کــه ترجمــه آقایــان فوالدونــد و حــداد عادل با تئــوری همارزی پویا بیشــتر منطبق اســت؛
ّامــا آقــای خرمشــاهی ترجمه مبدأ گــرا و منطبق با ه ـمارزی صوری ارائه کرده اســت.
برگــردان «مفعول مطلــق» را در ترجمه
بنابرایــن تاکنــون پژوهشــی کــه به طور مســتقل
ِ
صحیفــه ســجادیه کــه بــر اســاس نظریــه «یوجیــن نایــدا» بررســی کــرده باشــد ،یافــت
ً
نمیشــود .همانطور که قبال بیان شــد ،در قلمرو نقد و ارزیابی ترجمه صحیفه ســجادیه
مطالعــات محدودی شــکل گرفته اســت؛ از همیــنرو این پژوهش ،میتوانــد گامی مؤثر
و پیشــگام در ایــن حــوزه بــه شــمار آیــد که بــه منظــور بهبــود و ارتقــای کیفــی ترجمهها،
نهــا را بــه روش اصولــی و علمــی مــورد تدقیــق و ارزیابی قــرار میدهد.
آ
 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2ترجمه مفعول مطلق در زبان فارسی
در دســتور ز بــان فارسـ ِـی معیــار ،چیزی بــا عنوان «مفعــول مطلق» وجود نــدارد .مفعول

مطلــق ،مختــص زبان عربی اســت و در اصطالح نحــو ،بر مصدر فعلی اطالق میشــود
کــه منصــوب اســت و پــس از فعل بــرای تأ کید یــا برای بیان نــوع و عدد آن ذکر میشــود؛
ًّ
ــن ْال َ
ماننــد«َ :ك َّال َسـ َـن ْك ُت ُب مــا َي ُقـ ُـول َو َن ُمـ ُّـد َل ُــه ِم َ
ــذاب َمــدا» (مریــم .)79 /در ایــن آیــه
ع
ِ
ًّ
َ ُّ
مبارکــه ،فعــل «ن ُمــد» عامل و َ«مــدا» مفعول مطلــق و مصدر تأ کید کننده عامل اســت.
ایــن نــوع مفعــول برخــاف دیگــر مفاعیــل کــه مقیــد به حــروف جــر میباشــد ،عــاری از
هرگونــه قیــد اســت؛ از همیــن رو تســمیه مفعــول مطلــق را بــر آن نهادهانــد (ســامرائی،
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1420ه ،ج)149 :2؛ بنابرایــن بــرای برگــردان متــن عربی به فارســی نا گزیر بایــد برای چنین
مفعولــی ،معادلــی برگزینیم.
بیشــتر دستورنویســان معتقدنــد کــه معــادل «مفعــول مطلــق» در زبان فارســی همان
«قیــد» اســت .خیا مپــور در تعر یــف قیــد بیــان میکنــد« :قیــد کلمــهای اســت کــه برای
مقیــد ســاختن فعــل یــا شــبه فعــل یا قیــد وضع شــده باشــد و بهعبــارت دیگــر برمعنای
آنهــا چیــزی از قبیــل زمــان و مــکان و کم و کیــف و دیگر اوصــاف فعل بیفزایــد ،مقصود
از شــبه فعــل چیزهایــی از قبیــل مصــدر و صفــت اســت» (خیامپــور1344 ،ش-82 :
 )83و از آنجــا کــه مفعــول مطلــق در زنجیــره نحــوی ،رابطــه مســتقیمی بــا فعــل دارد از
همیــن رو معــادل آن در ز بــان فارســی «قیــد فعــل» خواهــد بــود و یــک مترجم باید بســته
مطلق متن مبدأ ،قیــد متناســب آن را برگزیند .در ادامه متناســب با نوع
بــه نــوع مفعــول
ِ

«مفعــول مطلــق» معــادل آن را در ز بــان فارســی بیــان میکنیم:

« -1مفعــول مطلــق تأ کیــدی»؛ کــه بر مصدر مبهمی اطالق میشــود کــه از لفظ فعل
هــدف آن ،تأ کیــد وقوع
اســت و بــدون صفــت و مضافالیــه در جملــه بیان میشــود و
ِ
فعــل و تقو یــت حکــم آن اســت (حســن1422 ،ق :ج .)196 ،2در زبــان فارســی «معــادل
مفعــول مطلــق تأ کیــدی ،کلماتی چون بســیار ،خیلی ،زیاد ،خوب و به شــدت اســت؛
ً
ً
ماننــد« :أ کرمنــي إکرامــا» احتــرام زیادی به من گذاشــت یا جمله «رحب بــی ترحیبا» از
من اســتقبال خوبی کرد» (ناظمیان1386 ،ش« -2 .)43 :مفعول مطلق» نوعی؛ مصدر
مختصــی اســت کــه بیان کننــده نوع عامل اســت و همــراه با صفــت یــا مضافالیه در
ـدف آن عالوه بــر تأ کید عامل خــود ،بیان چگونگــی و کیفیت
جملــه بیــان میشــود .هـ ِ
104

وقوع فعل اســت (حســن1422 ،ق :ج .)197 -196 ،2در ترجمه مفعول مطلق نوعی که
ً
دارای صفت اســت معموال میتوان از پیشــوند «با» در متن فارســی استفاده کرد ،مانند
َ ً
ً
َ«ن َبـ َ
ـت القمـ ُـح ن َبتــة شــدیدة»؛ «گنــدم با رویشــی جدیــد ،روییــد» .اگر آن صفــت بیانگر
کیفیــت فعــل باشــد در ترجمــه آن بایــد از قیــد کیفیت اســتفاده کــرد ،ماننــد« :امتحنوا
ً
ً
ً
امتحانــا یســیرا قصیــرا»؛ «امتحانــی ســاده و کوتــاه دادند؛ ّامــا اگر مفعــول مطلق مضاف
ُ
الشــیخ إلیه
باشــد در ایــن صــورت از قیــد تشــبیه و قیــد حالت اســتفاده میشــود؛ «نظر
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َ
ُ
«قمــت َ
قیام
نظــرة األب»؛ «پیرمــرد نگاهــی همچــون نــگاه پدر بــه او کــرد» و همینگونه؛

العبـ ِـد»؛ «بنــدهوار بــه پــا خاســتم» (معــروف1396 ،ش« -3 .)126 -125 :مفعول مطلق
عــددی»؛ مصــدر مختصــی اســت که هم عامــل خود را تأ کیــد میکند و هــم عدد فعل
را مشــخص مینمایــد (حســن1422 ،ق :ج .)197 ،2معــادل این نوع مفعــول مطلق ،در
ُ
«ضربــت ضربتیــن»؛ «او را دوبار زدم».
ز بــان فارســی ،قیــد عدد میباشــد مانند
افــزون برایــن ،در برخــی مــوارد مصــادری در جملــه بــه عنــوان مفعــول مطلــق بیــان
ً
ً
میشــود کــه عامــل آن جــوازا یــا وجوبا حذف شــده اســت نحویــان در چارچــوب قواعد
دســتور ز بــان عر بــی ،از آن بــا عنــوان «مفعــول مطلــق محــذوف الفعــل» یــاد میکننــد از
ً
ً
ً
ً
ً
قبیــل :حقا ،ســمعا ،طاعة ،شــکرا ،معــاذ اهلل ،معــذرة . ...دو روش بــرای ترجمه این نوع
مفعــول مطلــق بیان شــده اســت از قبیــل« :جملهــی» »»ای :در ایــن روش مفعول مطلق
ً
ً
بــا توجــه به عامــل محذوفش ترجمه میشــود؛ مانند «صبــرا» یعنی «اصبر صبــرا» قدری
ّ
ً
صبــر کــن! و ترجمــه ت ـکواژهای :ماننــد« :شــکرا» یعنــی تشــکر» (معــروف1396 ،ش:
 .)126مــا در ایــن مقاله براســاس انواع مختلف مفعول مطلق ،ترجمه فارســی انصاریان
و آیتــی از صحیفة ســجادیه را بررســی کرده تــا معادلیابی دقیقی از انــواع مفعول مطلق
در آن دو را براســاس نظر یــه یوجیــن نایــدا بــه مخاطب بشناســانیم.
 -2-2نظریه یوجین نایدا
«یوجیــن آلبــرت نایــدا» ( )2011 -1914زبانشــناس ،مترجــم و نظریهپــرداز غربــی
اســت کــه در ســال 1969م اثری بــا عنوان «به ســوی علم ترجمــه» به زیور طبع آراســت.
تئــوری جدیــد نایــدا در خصــوص ترجمــه ،تــا حــد زیــادی متأثــر از مفاهیــم نظــری در
زباشناســیکاربردی اســت و همچنیــن از تفکــرات چامســکی و نظریــه او در خصــوص
دســتور زایشــی -گشــتاری تأثیــر پذیرفته اســت .نایدا ترجمــه را چنین تعریــف میکند:
«ترجمــه عبــارت اســت از پیــدا کــردن نزدیکترین معــادل طبیعــی پیام زبــان دهنده در
ز بــان گیرنــده ،نخســت از لحــاظ معنایــی و دوم از لحــاظ ســبک» یــا «ترجمــه عبــارت
اســت از پیــدا کــردن نزدیکتر یــن معــادل طبیعــی معنایــی و ســبکی پیــام زبــان دهنده
در ز بــان گیرنــده» (نایــدا1352 ،ش)46 :؛ بنابرایــن از نظــر نایــدا ،یــک مترجــم هیــچگاه
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نمیتوانــد میــان متــن مبــدأ و متــن مقصد تطابــق کامل برقــرار ســازد؛ بلکه همــواره باید
بکوشــد بــرای بازتولیــد پیــام متــن مبــدأ ،نزدیکتریــن معــادل را کــه بــا زبــان مقصــد نیز
ســنخیت دارد ،برگزینــد و تعــادل و تــوازن میــان معادلهــا و حالــت طبیعــی ترجمه نیز
حفــظ شــود .البتــه در امر معادلیابی ،نباید بهگونهایی افراط شــود که در انســجام متن،
خللی وارد شــود.
الگویــی کــه نایــدا بــرای فراینــد ترجمــه مطــرح کرده متشــکل از ســه مرحله اساســی
اســت که بــه شــرح ذیل میباشــد:
شــکل  .1مراحل حرکت از متن مبدأ به متن مقصد (صنعتیفر و شــجاعنینوا،
1399ش.)58 :
تحلیل متن مبدأ
«»analysis

		

تحلیل متن مبدأ
«»analysis
تحلیل متن مبدأ
«»analysis

نایــدا بــر این باور اســت که «بــرای ترجمه ،الزم اســت که مترجم ابتدا روســاخت متن
مبــدأ را تحلیــل کنــد تــا بــه ژرف ســاخت (معنــا) برســد و ســپس آن را بــه زبــان مقصــد
106

منتقــل کــرده و بــا کدهــای زبانی آن را بازنویســی کنــد .مرحلــه انتقال مرحلــهای ذهنی
ً
اســت کــه غالبــا ویرایــش ترجمــه در همیــن مرحلــه ممکــن میشــود و تجســم مییابد؛
ویرایــش ترجمــه از مرحلــه تحلیــل آغــاز
ّامــا حقیقــت ایــن اســت کــه هــم ترجمــه و هــم
ِ
یبــردن بــه مقصــود متــن بیشــتر در مرحلــه تحلیــل صــورت میپذیرد.
میشــوند؛ ز یــرا پ 
نایــدا مرحلــه تحلیــل را هــم متشــکل از دو جــزء میدانــد :تحلیــل دســتوری و تحلیــل
معنایــی» (همــان1399 ،ش.)58 :
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شکل  .2مدل ترجمه نایدا (براساس نظریه چامسکی) (همان1399 ،ش.)58 :
انتقال

تحلیل

متن

زبان مبدأ

زبان مقصد

ترجمه

بازسازی

بــه اعتقــاد نایــدا ترجمــه وفــادار ترجمهای اســت کــه؛ «همــان واکنشــی را در خواننده
ایجــادکنــد که متن اصلــی در خواننده خود ایجــاد کرده اســت» (خزاعیفر1382 ،ش:
 )11در واقــع تأ کیــد بیشــتر نایــدا ،بــر تأثیــر ترجمــه در مخاطب اســت .نایدا بــرای تحقق
چنین امری مســئله «همارز بودن» را در مقابل «یکســان بودن» ترجمه مطرح میکند .در
یکســانبودن ترجمــه ،ایجــاب میکند که میــان تمامی واحدهای ترجمه اعــم از «واژه»،
«جملــه یــا پارا گــراف» تعــادل کامــل برقــرار شــود حــال آنکــه در ترجمــه هــمارز ،مترجــم
از حــوزه زبانــی پــا فراتــر نهــاده و موظــف اســت کــه تعــادل را بیــن ویژگیهــای فــرا زبانی
از قبیــل «موقعیــت» و «بافتــار متــن مبــدأ و متــن مقصــد» و نیــز تأثیــر آن بــر مخاطبان دو
جامعــه زبانــی مختلف بــر قــرار ســازد (ر.ک؛ حقانــی1399 ،ش)72 :ر؛ بنابراین آنچهکه
در نظــر نایدا از ّ
اهم ّیت بیشــتری برخوردار اســت ،همارز بودن متــن ترجمه و متن اصلی
ً
اســت به همین منظور در دســتگاه ترجمهشناســی خویــش ،طرح دوگانــه کامال متضاد
از قیبــل «ترجمــه صــوری »1و «ترجمــه پویا »2را مطرح میســازد.
در ترجمــه صــوری ،فراینــد ترجمــه تــا حــد گســتردهای تحت تأثیــر زبان مبــدأ و متن
اصلــی اســت بهگون ـهای کــه معنــا بــه صــورت تحــت اللفظــی و ســاختار ترجمــه ،تابــع
ســاختار ز بــان مبــدأ میباشــد (فــرخزاد1384 ،ش)38 :؛ یعنــی مترجــم حــق هیچگونه
تعدیلــی اعــم از کاهــش یا افزایــش در روند ترجمه را نــدارد ،بهگونهای کــه در این فرایند،
«اســم بــه اســم»« ،صفــت بــه صفــت» و «فعــل بــه فعــل» ترجمــه میشــود (صلحجــو،
1. Formal Equivalence
2. Dynamic Equivalence
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1381ش)64 -63 :؛ بنابرایــن در ترجمــه صــوری ،مترجــم همــواره کوشــیده از هــر نــوع
دخــل و تصرفــی در محتــوا و ســاختار متن اصلی اجتناب ورزد و نســبت بــه زبان مبدأ،
اصــل وفــاداری را رعایــت کند ،تــا برابری زبان مبدأ بــا زبان مقصد تا حــد امکان محقق
گــردد هرچنــد ممکــن اســت کــه رونــد انتقــال «پیام» بــه زبان مقصــد به خوبــی صورت
نپذیــرد (نایــدا1976 ،م .)322 :نایــدا ضمن نپذیرفتن ترجمه صــوری ،ترجمه پویا را که
قطــب مخالــف آن اســت ،پیشــنهاد میکند.
در ترجمــه پو یــا ،مترجــم همیشــه ملــزم بــه رعایــت صــورت و ســاختار متــن اصلــی
نیســت؛ بلکــه همواره میکوشــد تــا از طریق انتقال پیــام متن ،تأثیر مشــابه را در فرهنگ
و ز بــان مبــدأ بــر مخاطــب جامعه زبانــی مقصد ایجــاد کند و بــا اتخــاذ معادلیابیهای
پو یــا و طبیعــی در متــن مقصــد ،خوانندگان را بــه متن اصلی متصــل گرداند .در چنین
فرآینــدی ،مترجــم در رونــد ترجمــه ،میتوانــد تعدیالت فراوانــی را در متن اعمــال کند از
قبیــل حــذف و افزایــش مطالبی بــه ترجمه یا حتــی تغییر صــورت متن (نایــدا1976 ،م:
)322؛ ز یــرا «در ایــن ترجمــه ،حــرف آخــر را پیــام میزنــد و صــورت وســیلهای اســت در
خدمــت پیــام» (صلحجــو1377 ،ش .)64 :البتــه مترجــم تــا جایــی میتوانــد در متــن
ترجمه ،دخل و تصرف داشــته باشــد که موجب تحریف آن نشــود .بنابر آنچه گذشــت
میتــوان گفــت کــه تأ کیــد ترجمــه صوری بــر متن مبــدأ میباشــد در صورتی کــه ترجمه
ـب متن ترجمه شــده و زبــان مقصد تأ کیــد دارد.
پو یــا بیشــتر بر مخاطـ ِ
 -3نقد و بررسی ترجمه «مفعول مطلق» صحیفه سجادیه انصاریان و آیتی بر پایه
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نظریه یوجین نایدا
 -1-3بازسازی مفعول مطلق تأکیدی
مفعول مطلق تأ کیدی ،از جمله موارد نحوی است که با آن فعل را مؤکد میسازند.
ایــن ســاختار تنهــا مختــص ز بــان عربی اســت و در زبــان فارســی معیار ،صــورت عینی
و مشــابهی نــدارد؛ بنابرایــن در ترجمــه متــون عربــی ،مترجــم نا گزیــر اســت بــرای چنین
صــورت زبانی ،معادل مناســبی برگزیند و از آنجا که مفعــول مطلق دارای صبغه تأ کید

بررسی ترجمه «مفعول مطلق» در صحیفه سجادیة بر پایه نظریه یوجین نایدا

اســت ،مناس ـبترین معادل این ســاختار در زبان فارســی ،قیود تأ کید ،کیفیت و نفی
میباشــند (قلــیزاده1379 ،ش)93 :؛ چرا کــه قیود همچون مفعول مطلق یک وابســته
فعلــی هســتند که چگونگی بــه فعلیت رســیدن عامل خود را تأ کیــد میکنند.
َ
ْ َ ْ
ً
ْ َ ُْ
ْ
َ ً ْ
﴿اب َتد َع ِبقد َر ِت ِه الخل َق ْاب ِتداعاَ ،واخ َت َر َع ُه ْم َعلى َم ِش َّي ِت ِه اخ ِت َراعا ﴾ (دعای  :1فراز .)3
انصار یــان :موجودات را بــه قدرتش آفرید ،آفریدنی بی مانند؛ و آفریدهها را به ارادهاش
ساخت ،ساختنی بی مثال.
آیتــی :آفر يــدگان را بــه قــدرت خــود ابــداع كــرد و بــه مقتضــاى مشــيت خويــش جامه
هســتى پوشيد.
ً
ً
دو واژه «ابتداعــا» و «اختراعــا» ،در عبارت فــوق ،بهترتیب مفعول مطلقهای تأ کیدی
لهــای ماضــی «ابتــدع» و «اختــرع» میباشــد .چنانکــه مالحظــه میشــود ،در
بــرای فع 
ترجمــه ایــن دو مفعــول مطلــق تأ کیــدی ،انصاریــان کوشــیده اســت تــا حــد زیــادی بــه
شــکل و ســاختار ز بــان مبــدأ پایبنــد و وفــادار بمانــد ،از همیــنرو میتــوان گفــت ،وی
براســاس ترجمــه صــوری نایدا عمــل کرده اســت ،به عبارتــی دیگر ،دغدغــه اصلی این
مترجــم ،انتقــال صــورت و ســاختار زبان مبــدأ در متن مقصد میباشــد تــا انتقال اصل
پیــام و محتــوای آن .برایــن اســاس مترجــم ،ایــن دو مفعــول مطلــق را بــه همــان شــیوه و
ســاختاری کــه در ز بــان مبــدأ مشــاهده میشــود ،به صــورت تحــت اللفظــی و حرف به
حــرف ترجمــه کــرده اســت؛ ّاما بــه اعتقــاد نایــدا« :مترجم خوب بــه جای آنکه ســاختار
صــوری زبانــی را بــر ز بــان دیگــر تحمیــل کند ،ســعی میکند تــا با ایجــاد تغییــرات الزم،
پیام را در قالب ســاختاری مشــخص در زبان گیرنده بازســازی کند» (نایدا1393 ،ش:
)7؛ ز یــرا ترجمــه مطلــوب و صحیح ،ترجمهای اســت که از لحاظ دســتور زبان مقصد،
ً
کامــا درســت و منطبق باشــد؛ ّامــا انصاریان بــا وارد کردن این ســاختار نحــوی که تنها
مختــص ز بــان مبــدأ (عربی) اســت ،نوعــی ناهنجاری و اطنــاب در متن مقصــد ایجاد
کرده اســت و افزون براین ترجمه او ،دچار عربیگرایی شــده اســت ،در صورتی که یک
مترجــم خــوب تــاش میکنــد ،تا حــد امــکان اثــرش ،از «ترجمهگونگی» به دور باشــد.
آیتــی در ترجمــه فــوق ،نقش مفعولهــای مطلق را به طــور کامل نادیده گرفته اســت و
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در ترجمــه ،برای آنها نه تشــابه ســاختاری قائــل بوده و نه به صورت معادل ســاختاری
بازســازی کــرده اســت .ایــن نــوع حــذف و کاهــش از زبــان مبــدأ در ترجمــه نادرســت
میباشــد؛ ز یــرا نایــدا معقتــد اســت در فراینــد ترجمــه در صورتــی مترجــم میتوانــد بــه
ً
حــذف و کاهــش از متــن اصلــی روی بیــاورد کــه اوال ترجمــه یــک عبــارت نوعــی ســوء
ً
تعبیــر بــه همراه داشــته باشــد ،دومــا آن عباراتی که به دلیــل برخورداری از یک ســاختار
دســتوری و واژگانــی خاص ،ثقیل و دشــوار به نظر برســند تا جایی کــه مخاطب نتواند،
پیــام و معنــای اصلی آن را درک کنــد (نایدا1392 ،ش ،)5 :در ایــن صورت مترجم قادر
بــه حــذف و کاهــش از متــن اصلــی میباشــد؛ ّامــا آیتــی بــا حــذف مفعولهــای مطلــق
تأ کیــدی کــه بــه منظــور تأ کیــد عامــل خــود و تقویــت حکــم آنهــا بیــان شــده اســت،
نتوانســته اســت ترجم ـهای معادل کــه ارزش یکســانی با متن اصلی داشــته باشــد ،ایفا
کنــد؛ ز یــرا در ترجمــه «ه ـمارزی» نایــدا ،میبایســت ،متــن ترجمــه همــان تأثیــری را در
مخاطــب ایجــاد کنــد کــه متن اصلــی به همــراه دارد.
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ً
افــزون برایــن ،در بخــش دوم فــراز «و اخترعهــم على م ِشــي ِت ِه اخ ِتراعــا» مترجم ،نقش
مفعولبــه «هــم» را نیــز ترجمــه نکــرده و بــه عبــارت کنایی «جامه عمل پوشــید» بســنده
کــرده اســت .بنابراین بهتــر بود ،مترجمان در بازســازی مفعــول مطلق تأ کیــدی در زبان
فارســی ،از قیــد تأ کیــد و کیفیت که معادل مناســبی برای این ســاختار اســت از قبیل:
ّ
ً
ّ
«ســخت ،ســختی ،نیک ،بهنیکی ،بهشــدت ،بهخوبی ،چنانکه بایــد ،بدقت ،کامال»
بهره میجســتند.
ترجمــه پیشــنهادی :آفر یــدگان را بــا قــدرت خویــش تمــام و کمــال آفریــد و آنــان را با
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اراده خــود بــه نیکویی پدیــد آورد.
َّ
َ
ْ
ّ َ
ْ
َّ ً َّ ً
َ
َ
َ
َ
َ
﴿الل ُهـ َّـم َصـ ِـل َعلــى ُم َح ّم ٍد َو آ ِلـ ِـه َ ،و ت ّ ِو ْج ِنــي ِبال ِكف َاي ِة َ ،...و ل ت ْج َعل ع ْي ِشــي كدا كدا،
ّ ً َ َ
َ
َ َ َ
َ ّ ً
ً َ ّ َ َ ُ َ َ
َول تـ ُـر ّد ُد َعا ِئــي َعلـ َّـي َر ّدا  ،ف ِإ ِنــي ل أ ْج َعــل لــك ِضــدا َ ،و ل أ ْد ُعــو َم َعــك ِنــدا﴾ (دعای :20
فراز .)22
انصار یــان :خدایــا! بــر ّ
محمــد و آلــش درود فرســت و تــارک وجــودم را به تــاج توانایی و
لیاقــت بیــارای ،...و زندگیام را دشــوار و ســخت قــرار مده و دعایم را به مــن بر مگردان،
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برگرداندنــی تلــخ و ناهنجــار؛ همانــا من بــرای تو ضدی در اعتقــادم قرار نمیدهــم و با تو
هماننــد و شــبیهی نمیخوانم.
آیتــی :بــار خدايــا ،درود بفرســت بــر محمــد و خاندانــش و تــاج بىنيــازى بــر ســر مــن
نــه ،...و زندگــى مــن به رنــج مياميز و دعــاى من اجابت ناكرده بر ســر من مــزن كه من تو
را همتايــى نشناســم و بــا وجــود تــو از ديگرى چيــزى نخواهم.
َ َ ُ َّ
ً
در ایــن بخــش ،شــاهد مثــال َ«ر ّدا» مفعــول مطلــق تأ کیــدی بــرای فعــل « ل تــرد »
میباشــد .انصار یــان در برگــردان ایــن مفعــول مطلــق نیــز ،مبدأ گــرا عمل کــرده و ترجمه
صــوری و تحــت اللفظــی ارائــه کــرده اســت؛ البتــه وی کوشــیده اســت در کنــار ترجمه
تحــت اللفظــی مفعول مطلق ،قیــد «تلخ و ناهنجار» را بــه آن بیافزاید که این نیز موجب
طوالنیتر شــدن ترجمه گشــته اســت؛ البته «در فرآیند انتقال از یک ســاختار فرهنگی و
ً
زبانــی به ســاختار فرهنگــی و زبانی دیگر ،تقریبا طوالنی بــودن ترجمه حاصل ،اجتناب
ناپذیــر اســت» (نایــدا1392 ،ش ،)204 :در واقــع مترجــم در مواردی که بــه ترجمه تحت
اللفظــی و صــوری روی مــیآورد ،بــه دلیــل بعــد دشــواری کــه در ایــن گونــه ترجمههــا
دیــده میشــود ناچار اســت بــرای توضیــح و انتقــال پیــام« ،حشــوهایی» را در متن خود
بیافزایــد؛ ّامــا بایــد در نظــر داشــت که مترجــم ،تنها بــه تصریــح اطالعاتی بپــردازد که به
صــورت ضمنــی در متن اصلی وجــود دارد ،به عبارتی اگر مترجــم «اطالعات جدیدی»
را وارد متــن ترجمــه کنــد ،این حشــو دیگر مجــاز نخواهد بــود (همــان1392 ،ش،)206 :
چنانکــه در ترجمــه انصار یــان مشــاهده میشــود ،وی حشــوهایی را بــه متــن مقصــد
افــزوده اســت کــه در متــن اصلی به چشــم نمیخورد؛ بنابرایــن به جای این نــوع ترجمه
تحــت اللفظــی و وارد کردن ســاختاری بیگانــه در زبان مقصد که خود میتواند آســیبی
جــدی بــه ز بــان فارســی معیــار وارد کند ،بهتر اســت از شــیوه ترجمــه پویا و بومیســازی
عبــارات و ســاختار دســتوری بــه منظــور انتقــال بهتر پیــام متن مبدأ بهره جســت.
در ترجمــه دوم ،چنانکــه مالحظــه میشــود ،آیتــی بار یدیگــر در ترجمــه خــود ،نقش
مفعــول مطلــق را نادیــده گرفتــه اســت و معادلــی بــرای آن در ترجمــه نیــاورده اســت.
افــزون برایــن ،مترجــم در متــن مقصــد عبــارت «بــر ســر مــن مــزن» را ذکــر کرده اســت که
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ً
در متــن مبــدأ (صحیفــه ســجادیه) موجــود نمیباشــد .همانطــور کــه قبــا نیــز اشــاره
شــد ایــن کاهــش و افزایش ،نوعــی نابهنجاری محســوب میشــود و مترجــم در ترجمه،
جانــب امان ـتداری را رعایــت نکــرده اســت؛ ّاما به نظر میرســد ،آیتــی در ترجمه خود،
همــواره کوشــیده اســت ،ترجمهایــی متناســب با متــن اصلی ارائــه کند نه یــک ترجمه
معــادل؛ ز یــرا در ترجمــه متناســب ،مترجــم تنهــا بــه جنبههــای اساســی متــن اصلــی
اکتفــا میکنــد و از انتقــال جزئیــات آن متــن خــودداری میکنــد ،بــه عبارتــی در ترجمه
متناســب کــه از ارزش معنایــی مشــابهی بــا متــن اصلــی برخــوردار اســت ،جزئیات آن
متــن فــدای کلیــات و رســایی ترجمــه میشــود (منافیانــاری1387 ،ش )116 :و بنابــر
اینکه دو زبان از ســاختار زبانی مشــترکی برخوردار نیســتند الزم اســت در فرایند ترجمه
تعدیــات و تغییراتــی در ســبک ایجــاد شــود تا متن ترجمــه ،همگون بــا معیارهای زبان
مقصــد ارائــه شــود و یکــی از ایــن مــوارد میتوانــد تعدیــل معنایــی باشــد؛ به ایــن منظور
کــه مترجــم ،برای رســایی و قابل فهم بــودن ترجمــه ،تعدیالتی را در مؤلفههــای معنایی
از قبیــل افزایــش ( )expansionیــا کاهــش ( )reductionعناصــر واژگانــی ایجــاد میکنــد
(منافیانــاری1387 ،ش ،)117 :چنانکــه مالحظــه میشــود ،آیتــی منطبــق بــا ترجمــه
پو یــای نایــدا نیــز عمل کرده اســت؛ چــرا که وی کوشــیده اســت براســاس تعدیالتی که
در جمــات و ســاختار ترجمــه انجــام داده اســت ،ترجمــه طبیعــی و متناســب با زبان
مقصــد ارائه کند؛ ّاما با وجود این ،مترجم نتوانســته اســت پیــام و معنای اصلی مفعول
مطلــق تأ کیــدی را در متــن مقصــد ،بازســازی کند.
بنابرایــن بــرای ارائــه ترجمــه پیشــنهادی خود بایــد دقت کــرد که عامل مفعــول مطلق
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مقــارن بــا حــرف نفــی «ال» میباشــد و در ترجمه مفعول مطلق میبایســت بــه جای قید
تأ کیــد و کیفیــت ،از قید نفی به عنــوان معادل آن برگزینیــم (ر.ک ،قلیزاده1379 ،ش:
.)93
ترجمه پیشنهادی :دعای مرا هرگز [اجابت نا کرده] بر من برمگردان. ...
ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ً َ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ﴿و َسـ ِّـل ْم َنا ِمـ ْـن ُغـ ُـرور ِهَ ،و ِآم َّنــا ِم ْن ُشـ ُ
ور ِهَ ،وان ِص ِب الموت بيــن أي ِدينا نصبــا ،ول تجعل
ـر
ِ
ِ
ْ َ َ
ً
ِذك َرنــا لـ ُـه ِغ ّبا﴾ (دعــای  :40فراز .)2
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انصار یــان :و از فر یــب آرزوهــا مــا را ســالم دار و از بدیهایش امان ده و مــرگ را در برابر
دیــدگان مــا قــرار داده؛ قــرار دادنــی دائم و همیشــگی؛ و یــادش را به گونهای قــرار مده که
روزی یــادش کنیــم و روزی از آن غفلــت ورزیم.
آیتــی :اى خداونــد ،مــا را از فر يــب ســراب آرزوهــا بــه ســامت دار و از شــر و فســاد آن
ايمنــى بخــش و مــرگ را در برابــر مــا بــدار و روزى مبــاد كــه از يــاد مــرگ غافــل باشــيم.
ً
«انصــب»
در عبــارت فــوق ،شــاهد «نصبــا» مفعــول مطلــق تأ کیــدی بــرای فعــل امــر ِ
میباشــد .آنچــه تاکنــون در ترجمه انصاریان مشــهود بود ،حفظ ســاختار مفعول مطلق
تأ کیــدی در ز بــان مقصــد بــود ،بــه نظــر میرســد مترجــم تــاش کــرده اســت ترجمهایی
مطلــوب ارائــه دهــد بهگونهایــی کــه هــم صــورت و هــم معنــا ،در زبــان مقصــد منتقــل
شــود؛ ّامــا بــه اعتقــاد نایــدا آنچــه در ترجمه کتــب مقــدس و دینــی حائز ّ
اهم ّیت اســت
و در درجــه نخســت قــرار میگیــرد ،تنها معنــا و پیام آن کتــب میباشــد؛ از همینرو اگر
مترجــم تغییراتــی را در صــورت ایجــاد کنــد نه تنهــا ترجمــه صحیحی خواهد بــود بلکه
بســیار پســندیده و مقبــول واقــع میشــود؛ بــه عبارتــی مترجــم نا گزیر اســت بــرای انتقال
پیــام ،در متــن اصلی دخل و تصرفی داشــته باشــد یا به حــذف و اضافهکردن از آن متن
روی بیــاورد ،در واقــع «مهمتریــن وظیفــه مترجــم ،تشــخیص و متمایــز ســاختن صورت
از معنــی ،کنــار نهــادن صــورت ز بــان مبــدأ و اخــذ معنــی و قالبریــزی آن در صــورت
ز بــان مقصد اســت» (طهماســبی و دیگــران1392 ،ش)156 :؛ ّاما انصاریــان ،در مرحله
تحلیــل دســتوری متــن مبدأ ،بــه دلیل حفــظ صــورت مفعول مطلق ،نتوانســته اســت،
ســبک و ســاختار دســتوری مناســب و معــادل آن را در در متــن گیرنده بازســازی کند و
بــه مراتــب نوعــی ناهنجــاری دســتوری ،در متن مقصــد ایجاد کرده اســت.
در ترجمــه آیتــی نیــز ،چنانکه مالحظه میشــود ،وی نقــش مفعول مطلــق تأ کیدی را
نادیــده گرفتــه اســت و هیچگونه معادل یا تشــابه ســاختاری ،بــرای آن در متــن مقصد،
بیــان نکــرده اســت که این حذف نابجا موجب شــده اســت پیام اصلیایــی که در این
بخــش از فــراز وجــود دارد ،یعنی تأ کید بر تــداوم یاد و ذکر مرگ ،چنانکــه در متن اصلی
بــدان اشــاره شــده اســت ،منتقــل نشــود؛ از همیــنرو میتــوان در ترجمــه پیشــنهادی از
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قیــود تأ کیــدی «همــواره»« ،بهطــور مــداوم» و «بــ ه طــور همیشــگی» کــه معادل مناســبی
بــرای مفعــول مطلق تأ کیدی اســت ،بهره جســت.
ترجمه پیشنهادی :مرگ را همواره در برابر دیدگانمان قرار ده.
 -2-3بازسازی مفعول مطلق نوعی
ً
همانگونــه کــه قبــا نیــز بــدان شــاره شــد ،مفعــول مطلــق نوعــی ،مصدری اســت که
مبیــن نــوع عامــل خــود میباشــد ،ایــن مفعــول مطلــق بــه دو نــوع تقســیم میشــود؛ نــوع
نخســت مفعول مطلق موصوفه اســت که به وســیله صفت مفرد و جمله یا شــبه جمله
نــوع آن مشــخص میگردد؛ مهمترین ایــرادی که در برگردان این نــوع مفعول مطلق دیده
میشــود ،ترجمــه آن بــه صــورت مفعــول صریــح اســت؛ ّامــا معــادل آن در متن فارســی،
قیــود تأ کیــد و کیفیت میباشــند .نوع ّدوم مفعول مطلق ،مضاف میباشــد و به وســیله
مضافالیــه نــوع آن مشــخص میگــردد؛ در برگــردان ایــن نــوع مفعــول مطلق میتــوان از
قیــد تشــبیه و قیــد حالت بهره جســت .در ادامه به بررســی مفعول مطلقهــای نوعی در
صحیفیــه ســجادیه میپردازیم:
َ
ْ
ْ
ْ
ً
َ ُ ْ َ ّ َ َ
َّ ْ َ ْ ُ َ
ْ
ـوك ُم ْخلصا في َّ
الر َخ ِاء ُد َع َ
ين لك ِفي
ــاء ال ُمخ ِل ِصيــن المضط ِر
َ﴿و ْاج َعل ِنــي ِممــن يدعـ
ِ ِ
َّ َ
ٌ
ٌ
ُّ َ
ـاءِ ،إنــك َح ِميد َم ِجيد﴾ (دعــای  :22فراز .)14
الدعـ ِ
انصار یــان :و مــرا از آنــان قــرار ده کــه تــو را خالــص و بیآالیــش ،در حــال آســایش
آالیــش درمانــده؛ همانــا تــو ســتوده بزرگواری.
ـان بی
میخواننــد ،ماننــد خوانــدن خالصـ ِ
ِ
آیتــی :بــار خدايا ،مرا از كســانى قــرار ده كه تــو را از روى اخالص مىخواننــد به هنگام

آســودگى ،آنســان كــه درماندگانــت از روى اخــاص مىخواننــد بــه هنــگام درماندگــى.
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انك حميــد مجيد.
در عبــارت فــوق« ،دعــاء» مصــدر و مفعــول مطلــق نوعــی اســت و «المخلصیــن»
ً
مضافالیــه آن میباشــد .معــادل ایــن مفعول مطلق چنانکه قبال نیز بدان اشــاره شــد،
قیــد تشــبیه اســتّ ،امــا «یکــی از مشــکالتی کــه در ترجمــه ایــن گونــه مفعــول مطلقهــا
صرفی
وجــود دارد ،بیتوجهــی بــه مصــدر بــودن مفعــول مطلــق و کم دقتــی در ســاختار
ِ
معــادل آن اســت» (قلــیزاده .)100 :1379،کلمه «دعاء» در زبان عربی ،مصدر اســت و
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ً
بــرای برگــردان ایــن گونه مصادر در زبان فارســی ،مترجــم معموال از مصــادر کمکی مثل

«عــذاب کــردن ،دعــا کــردن ،ایمــان آوردن ،تســلیم شــدن و ( »...قلــیزاده1379 ،ش:
 )100اســتفاده میکنــد؛ از همی ـنرو در بازســازی ایــن مفعــول مطلق که بــا «مضافالیه»
نوعیــت آن مشــخص میشــود ،باید مصدر «دعــاء» را به معادل صرفــی و بالغی دقیقی
یعنــی «فراخونــدن ،خوانــدن» ترجمــه کــرد .انصاریــان در ترجمــه خود ،کوشــیده اســت
ترجمهایــی پو یــا و بالغیتــر و وفادارتــر ارائــه کنــد؛ زیــرا وی بــا بهکارگیــری معــادل مصدر
«دعــاء» یعنــی «خوانــدن» و اســتفاده از قیــد تشــبیه توانســته اســت از لحــاظ معنایی و
بالغــی و صرفــی ،تعــادل ترجمهایــی برقــرار کند.

آیتــی در ترجمــه خــود ،بــا وجــود اینکــه از قید تشــبیه «آنســان» نیز بهــره جســتهّ ،اما به

دلیــل عــدم بــه کاری گیــری مصــدر کمکــی و ترجمــه مصــدر «دعــاء» بــه صــورت فعل
«میخواننــد» نتوانســته اســت آنگونــه معــادل دقیــق بالغــی و صرفــی برای ایــن مفعول
مطلــق بازســازی کند.
ترجمــه پیشــنهادی :و مــرا از کســانی قــرار ده ،کــه در آســایش و رفــاه تــو را مخلصانــه
میخواننــد؛ ماننــد خوانــدن ]صــدا زدن[ آن مخلصــان درمانــده در دعــا کــردن از تو. ...
َّ
ْ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ّ َّ ُ
﴿الل ُهـ َّـم ْاج َع ْلنــي َأ َه ُاب ُه َمــا َه ْي َبـ َـة ُّ ْ َ
وف ﴾...
ــوف  ،وأ ِبرهمــا ِبــر ال ِم
الــرؤ ِ
الســلط ِان ال َع ُس ِ
ِ
(دعــای  :24فــراز )5
انصاریان :خدایا! چنانم قرار ده که از پدر و مادرم مانند ترســیدن از پادشــاه ســتمکار
بترســم و به هر دو همچون مــادری مهربان نیکی کنم. ...
آیتــی :بــار خدايا ،چنــان كن كه هيبت پدر و مادرم در دل من چنان باشــد كه هيبت
پادشــاهى ســخت مهيب ،و به آن دو نيكى و مهربانى كنم انســان كه مادرى مهربان به
فرزند خــود نيكى و مهربانى كند.

شــاهد در عبــارت فــوق« ،هیبة الســلطان» و َّ
«بــر األم» مفعول مطلقهــای بیانی از نوع

مضــاف و مضافالیــه اســت .انصاریــان در ترجمه مفعــول مطلق نوعی نخســت یعنی
«هیبــة الســلطان» ،به خوبی توانســته اســت ترجمهایی پویــا و همارز با متــن مبدأ ایجاد
ً
کنــد و تعــادل نحــوی و معنایی در این قســم از ترجمه کامال مشــهود اســت؛ زیــرا وی با
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ب ـهکار گیــری قیــد تشــبیه «ماننــد» و مصــدر کامل «ترســیدن» کــه معادل مناســبی برای
مصــدر «هیبــة» ،توانســته اســت در ســطح تحلیــل معنایــی و دســتوری فراینــد ،تعادل
ترجمهایــی ایجــاد کنــد و پیــام متــن مبــدأ در متــن مقصد به درســتی ،بازســازی شــود؛
ّامــا در بخــش دوم ترجمــه ،مترجــم بــه دلیــل حــذف مضــاف (مفعــول مطلــق) ّ
«البــر» و
اکتفــا کــردن بــه ترجمــه مضافالیــه آن یعنــی «األم الــرؤوف» نتوانســته اســت پیــام و
بالغــت موجــود در متن اصلی را در متن مقصد بازســازی کند؛ زیــرا این حذف موجب
اختــاف در مشــبهبه شــده اســت و در نهایــت موجــب اختــاف در پیــام و انتقــال آن
ً
شــده اســت ،چنانکــه در جمالت ذیل مشــاهده میشــود ،این اختــاف در پیام کامال
مشــهود و آشــکار است:
 و به هر دو همچون مادری مهربان نیکی کنم. ... و به هر دو مانند نیکیکردن مادری مهربان ،نیکی کنم.ً
آیتــی نیــز بــا ذکر ادوات تشــبیه «چنــان ...که ،آنســان» تقریبا کوشــیده اســت ،ترجمه
متناســب ارائــه دهــد؛ ّامــا وی همچــون ترجمه قبلــی ،مصدرهــای موجــود را به صورت
اســم معنا و نه به شــکل مصدر ترجمه کرده اســت و دیگر اینکه در بخش دوم ترجمه،
یعنــی در برگــردان مصــدر «بـ ّـر» آن را به صــورت فعل «نیکــی و مهربانی میکنــد» ترجمه
کــرده اســت؛ بنابرایــن گرچــه ترجمــه وی ،ترجمهایــی متناســب اســت ولــی نتواســته
اســت ،ترجم ـهای معادل مفعول مطلق نوعــی را در متن مقصد بازتولیــد کند؛ زیرا نایدا
معتقــد اســت «مترجــم باید تــاش کند معنای متــن را آنگونه که توســط نویســنده درک
شــده اســت بازســازی کند» (نایدا1392 ،ش.)112 :
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ترجمــه پیشــنهادی :خدایــا! چنــان کــن کــه مــن از پــدر و مــادرم همچون ترســیدن از
پادشــاه ســتمکار ،بترســم! و ماننــد نیکــی کــردن مــادر مهربــان ،بــه آن دو نیکــی کنم.
َ
ْ ُ َ َ
َ ُ َ
َ َ
َ َ
َ﴿ف َن ْحـ ُـن ُم َو ِّد ُعـ ُ
ـوه ِو َد َاع َمـ ْـن َعـ ّـز ِف َراقـ ُـه َعل ْي َنــاَ ،وغ ّم َنــا َوأ ْو َحش َــنا ان ِص َراف ُــه َع ّنــاَ ،ول ِز َم َنــا ل ُه
ّ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َ
َ َ
الســا ُم َعل ْيك َيا
الذمــام المحفــوظ ،والحرمة المر ِعية ،والحــق المق ِض ّي ،فنحن قا ِئلون
ِ
ْ َْ
َ َ
َ
اهَّلل ال ك َبـ َـرَ ،و َيــا ِعيــد أ ْو ِل َيا ِئ ِه﴾ (دعــای  :45فراز )23
شـ ْـه َر ِ
انصار یــان :پــس مــا او را وداع میکنیــم؛ وداع کســی کــه هجرانــش بــر مــا ســخت و
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غمانگیــز اســت و روگرداندنــش مــا را غــمزده و دچــار وحشــت کــرد .بــرای او برعهده ما،
ّ
پیمانــی محفــوظ و حرمتــی در خــور رعایــت و حقــی واجــباالداء ،الزم شــد .بــر ایــن
اســاس میگو ییــم :ســام بــر تــو ای بــزرگ تریــن مــاه خــدا! و ای عیــد دوســتانش!
آیتــی :اى خداونــد ،اينــك بــا او وداع مىكنيم ،هماننــد وداع با عزيزى كــه فراقش بر ما
گــران اســت و رفتنــش ما را غمگين و گرفتار وحشــت تنهايى كند ،عزيــزى كه او را بر ما
پيمانــى اســت كــه بايــد نگــه دار يــم و حرمتى كه بايــد رعايت كنيــم و حقى كــه بايد ادا
نماييــم .پس ،اكنــون مىگوييم.

در عبــارت فــوق ،شــاهد «وداع َمــن  »...مفعــول مطلــق نوعــی بــه صــورت مضاف و

مضافالیــه اســت .همانطــور کــه پیشــتر بیــان شــد ،معــادل این نــوع مفعــول مطلق در
ز بــان فارســی ،تشــبیه و تماثل اســت و در بازســازی مصدر مفعــول مطلق یعنــی «وداع»
میبایســت از مصــادر کمکــی در زبان فارســی بهره جســت؛ ّاما با وجود ایــن ،انصاریان
در ترجمــه این مفعول مطلق ،نه تنها از قید تشــبیه اســتفاده نکــرده بلکه مصدر «وداع»
را بــه صــورت اســم معنا ترجمه کــرده .آیتی در ترجمه ایــن مفعول مطلــق رویکرد بهتری
داشــته اســت؛ چــرا که وی برای بازســازی مفعــول مطلق از قید تشــبیه اســتفاده کرده و
تنهــا ایــرادی کــه از این ترجمــه میتوان گرفــت ،عدم بازســازی مصدر «دعاء» به شــیوه
مصــدری در زبان مقصد اســت.
ترجمــه پیشــنهادی :پــس مــا او را وداع میکنیــم؛ همچــون وداع کــردن کســی کــه
هجرانــش بــر مــا ســخت و طاقتفرساســت. ...
َّ
َ
َ
ّ َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
﴿ الل ُهـ َّـم َصـ ِـل َعلــى ُم َح ّمـ ٍـد َو آ ِلـ ِـهَ ،و اغ ِف ْــر ِلــي ِبدعا ِئــي ل ُه َمــاَ ،و اغ ِف ْــر ل ُه َمــا ِب ِب ّ ِر ِه َما ِبي
َ
ً
ً
َم ْغ ِفـ َـر ًة َح ْتمــاَ ،و ْار َض َع ْن ُه َمــا ِب َشـ َـف َاع ِتي ل ُه َمــا ِر ً
ضــى َع ْزمــا ( ﴾ ...دعــای :24فــراز .)14
انصار یــان :خدایــا! بــر ّ
محمد و آلش درود فرســت و مــرا به برکت دعایی کــه برای آنان
میکنــم بیامــرز و آنــان را به خاطر احسانشــان به مــن ،در گردونه آمرزش قرار ده؛ آمرزشــی
الزم و قطعــی و بــه خاطر شــفاعتم در ّ
حق آنان ،از آنها خشــنود شــو ،خشــنودی اســتوار
و پابرجا. ...
آیتــی :بــار خدايــا ،درود بفرســت بــر محمــد و خاندانش و مرا به ســبب دعايــى كه در
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حــق ايشــان مىكنــم بيامــرز و آن دو را به ســبب نيكى و مهربانى كه در حــق من كردهاند
به مغفرت خويش بنواز و به شــفاعت من از ايشــان خشــنود شــو و نيك خشــنود شو. ...
ً
ً
ً
«رضی» مفعول مطلق اســت و به ترتیب «حتما»
در عبــارت فــوق ،دو واژه «مغفــرة» و
ً
و «عزمــا» نــوع آنهــا را تبییــن کرده اســت .در برگردان و بازســازی این نــوع مفعول مطلق
بایــد دقــت کــرد که «معادل مفعــول مطلق نوعی ،قیــد کیفیت و یا قیــد تأ کید میآوریم
و نــوع لغــوی قید را متناســب بــا صفت مفعــول مطلق و معنــای لغــوی آن برمیگزینیم»
(قلــیزاده1379 ،ش)97 :؛ از همی ـنرو در ایــن عبــارت ،دو مفعــول مطلــق مذکــور را
میبایســت بــه صــورت قیــد کیفیــت و تأ کیــد ترجمــه کــرد و نــوع لغــوی آنها را همســو
ً
ً
و متناســب بــا لغــات «حتمــا» و «عزمــا» انتخــاب کنیــم؛ بنابرایــن قیــدی که بــه عنوان
مفعــول مطلــق نوعی برمیگزینیــم تلفیقی از مصدر (مفعول مطلــق) و صفت آن خواهد
بود.
ّامــا در ترجمــه آقــای انصار یــان ،چنانکــه مالحظــه میشــود ،مفعول مطلــق نوعی در
دو ترکیــب «آمرزشــی الزم و قطعــی» و «خشــنودی اســتوار و پابرجــا» هــر یــک از مفعــول
مطلــق و صفــت آن بــه صــورت واحــدی مســتقل و جــزء بهجــزء ترجمــه کردهانــد؛ در
ً
ً
صورتــی کــه لغــات «حتمــا» و «عزمــا» واحــدی مســتقل و جداگانــه از ســاختار مفعــول
مطلق نیســتند؛ بلکه جزئی ناگسســتنی از مصدر (مفعول مطلق) به شــمار میآیند که
مبیــن نــوع هر یــک از مفعول مطلق و متمم معنایی آنها محســوب میشــوند ،پس این
نــوع برگــردان و بازســازی مفعــول مطلق برخالف اســتانداردهای دســتوری زبــان مقصد
ً
اســت؛ چــرا کــه صرفــا نتیجــه آن ،تکــرار کلمــه یــا تکرار یــک نقش نحــوی میباشــد که
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نوعــی ناهنجــاری و ساختارشــکنی در متــن مقصد ایجاد کرده اســت و مفــاد و معنای
نحــوی -بالغــی مفعــول مطلق بــه درســتی در متن مقصد منعکس نشــده اســت؛ بلکه
ً
صرفــا ظاهــر ســاختار مفعــول مطلــق ،بــه متــن مقصــد انتقــال یافتــه اســت؛ بنابــر آنچه
گذشــت ،میتــوان گفــت کــه ترجمــه انصاریــان از مفعــول مطلــق نوعــی به دلیــل حفظ
ســاختار مفعــول مطلــق ،مطابق بــا ترجمه صــوری نایدا اســت.
ً
ً
در ترجمــه آقــای آیتــی ،نقش مفعول مطلق نخســتین (مغفرة حتمــا) را نادیده گرفته
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و آن را به صورت متمم (به مغفرت خویش) بازســازی و ترجمه کرده اســت؛ در صورتی
کــه معــادل مفعــول مطلــق نوعی ،فقــط قیــود تأ کیــد و کیفیت میباشــد؛ ّامــا مترجم در
برگــردان مفعــول مطلــق نوعی ّدوم (نیک خشــنود شــو) موفــق عمل کرده اســت؛ چرا که

مترجــم مفعــول مطلــق و صفــت آن را بــه صــورت نقشــی واحــد و تلفیقی از قیــد تأ کید
و کیفیــت ترجمــه کــرده اســت و همیــن امــر موجب شــده اســت کــه ترجمه آقــای آیتی
بــه لحــاظ ســاختار نحــوی ترجم ـهای معــادل بــه شــمار آیــد؛ چــرا کــه مترجــم افــزون بــر
اینکــه مفــاد و بالغــت نحوی مفعول مطلــق نوعی را در ترجمه خود بازتاب کرده اســت،
توانســته اســت ترجمهایی ارائه کند که از لحاظ ســاختار نحوی و دســتوری نیز با زبان
فارســی منطبق و هماهنگ میباشــد ،پس ترجمه دوم نیز همســو با ترجمه پویا اســت.
ترجمــه پیشــنهادی :و آن دو را بخاطــر نیکیاشــان بــه مــن ،تمــام و کمال بیامــرز! و به
شــفاعت مــن از آن دو نیک خشــنود شــو! . ...
ْ
ََ َ ْ
ُ
َ
ُ َ
ْ َ
ْ
َ
َ َ َّ َ َ َ َّ
َ َ ّ
الن ْع َم ِاء،
﴿فلــك ال َح ْمــد َعلــى َمــا َوق ْي َت َنــا ِم َن ال َبــا ِءَ ،ولك الشــك ُر َعلــى مــا خولتنا ِمــن
َ ْ ً
ً ََُ َ
ـدا ُي َخ ِّلـ ُـف َح ْم َد ْال َح ِام ِد َ
ين َو َر َاء ُهَ ،ح ْمدا َي ْمل أ ْرض ُه َو َسـ َـم َاء ُه ﴾ (دعای  :36فراز .)6
حمـ
انصار یــان :تــو را ســپاس بــر آنکــه مــا را از بــا نگاه داشــتی و تو را شــکر بــر نعمتهایی
که به ما دادی؛ سپاســی که ســپاس سپاســگزاران را پشــت ســر گذارد؛ سپاسی که زمین
و آســمان خــدا را پر کند.
آیتــی :حمــد بــاد تــو را كه ما را از بال در امان داشــتهاى .ســپاس تو را كه نعــم خود به ما
عطــا فرمــودى .حمــدى كــه حمد ديگــر حمد گويــان را واپس گــذارد ،حمــدى كه زمين
و آســمانها را بينبارد.
ً
در عبــارت فــوق ،هــر دو مفعــول مطلــق نوعــی «حمــدا» دارای جمــات وصفیانــد
نهــا بــا همیــن جمــات وصفی تبییــن میشــوند و مترجــم در بازســازی این نوع
و نــوع آ 
مفعــول مطلــق بایــد از «قیــد مرکــب از نــوع قیــد کیفیــت» از قبیــل« :چنــان ...کــه،»...
«چنانکــه شایســته اســت» و «چنانکه باید» بهــره بجوید (قلیپــور1379 ،ش .)99 :پس
ً
«حمدا» مفعول مطلق اســت و جمله ُ«ي َخ ِّل ُــف َح ْم َد ْال َح ِام ِد َ
ين
در ایــن دعای شــریف،
ً
َو َر َاء ُه » صفــت آن و همینگونــه صفــت «حمــدا» مفعــول مطلــق دوم نیــز جملــه وصفــی
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ََُ َ
َ«ي ْمــأ أ ْرض ُه َو َسـ َـم َاء ُه» میباشــد.

ِّ
األدبيّ ــة
الدراسـ ُ
ـات َ

همانطــور کــه مالحظــه میشــود هــر دو مترجــم ،در ترجمــه ایــن نــوع مفعــول مطلق،
ً
رویهایــی مشــابه دنبــال کردهانــد و هــر دو معنــای مفعــول مطلــق را تقریبــا به درســتی به
ز بــان مقصــد منتقــل کردهانــد که میتــوان گفــت ،ترجمهایــی پویا ارائــه کردهانــد؛ ّاما با
وجــود ایــن بهتر بــود که مترجمــان در بازســازی این نوع از مفعــول مطلق نوعــی ،از «قید
مرکــب کیفیــت» اســتفاده میکردنــد؛ در این صــورت ترجمهایــی معادل و متناســب با
ســاختار ز بــان مقصد بــه دســت میدادند.
ســپاس سپاســگزاران را به دنبال داشــته
ترجمــه پیشــنهادی ... :چنــان سپاســی کــه
ِ

باشــد ...چنــان سپاســی که زمیــن و آســمانها را لبریــز کند.

 -3-3بازسازی جانشین مفعول مطلق و مشکالت آن در حوزه جانشینی
در علــم نحــو ،گاهــی کلماتی بــه نیابت از مفعــول مطلق در جمله بیان میشــوند که
همچــون مفعــول مطلــق منصــوب میباشــند و بــه طــور کلــی کلماتــی که نائــب مصدر
مفعول مطلق هســتند ،به دو بخش اساســی تقسیم میشــوند ،اعم از جانشینی مفعول
مطلــق تأ کیــدی که شــامل موارد ذیل میباشــد:
ُ
ً
عطــاء» -2 .مرادف آن ،از یک لفظ نباشــند ولی
«أعطیتک
 -1اســم مصــدر؛ ماننــد:
ً
از لحــاظ معنــا به هــم نزدیک باشــند؛ مانند«َ :ش ُ
ــنئت الکســان ُبغضــا» -3 .مصدری
ً
کــه از لحــاظ اشــتقاقی یکی باشــند؛ مانند« :تبتــل إلیه تبتیــا» (مزمل.)8 /
همچنیــن کلماتــی کــه جانشــین مفعــول مطلــق نوعــی و عددی میباشــند به شــرح
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ذیل میباشــد:
ً
 -1صفــت؛ ماننــد« :اذکــروا اهلل کثیــرا» (جمعــه -2 .)10 /ضمیــری کــه بــه مصــدر
ً َ ّ
َ َ ّ
ً
ً
مفعــول مطلــق بازگردد؛ ماننــد« :ف ِإني أ َع ِذ ُب ُه عذابا شــدیدا ال أ َع ِذ ُب ُه أحــدا من العالمین»
(مائــده -3 .)115 /آنچــه کــه داللت بر نوع فعل کنــد؛ مانند« :رجع القهقــری» -4 .عدد
ً
ُ
ُ
«ضربت
مخصــوص فعــل؛ مانند« :أنذرتــک ثالثا» -5 .وســیله مخصوص فعل؛ ماننــد:
ً
ً
َ
َ
خالــدا؟» و ّ
ـوطا»« -6 .مــا» و ّ
«أي عیــش
کرمــت
«أي» اســتفهام؛ ماننــد« :مــا أ
اللـ ّـص َسـ
تعیــش؟»« -7 .مــا ،مهمــا ّ
وأی» شــرط؛ مانند« :ما تجلــس أجلس»« ،مهمــا تقف أقف»

بررسی ترجمه «مفعول مطلق» در صحیفه سجادیة بر پایه نظریه یوجین نایدا

و ّ
«أی ســیر تســر أســر» -8 .لفــظ «کل ،بعــض و أي کمالیــت» کــه بــه مصــدر اضافــه
َّ
َ
ُ
ُ
«اجتهــدت ّ
أی
«ســعیت بعــض الســعی» و
المیــل»،
کل
شــدهاند؛ ماننــد« :فــا تمیلــوا
ِ
َ
اجتهــاد» -9 .اســم اشــاره؛ ماننــدُ :
«قلت ذلک القــول» (ر .ک؛ غالیینــی1330 ،ه :ج ،3
ٍ
36 -34؛ شــرتونی1392،ش .)236-237 :در این مقاله ســعی شــده اســت ،بازسازی
و برگــردان جانشــین مفعــول مطلــق صحیفه ســجادیه ،که شــامل جانشــینی به صورت
اســم مصدر ،اســتفهام و جانشــینی به صورت کلمات خاص و صفت میباشــد ،مورد
بررســی و تحلیل واقع شــود.
 -1-3-3جانشینی مفعول مطلق به صورت اسم مصدر
َْ
َ
َّ َ َ َّ
ُ َ َ َّ َ
َ َ
ْ
َ
َ
يــن احســنوا الص َحابــة َوال ِذ َ
اص ًــة ّال ِذ َ
﴿أ ّلل ُهـ َّـم َو أ ْص َحـ ُ
يــن أبل ُــوا ال َبــا َء
ـاب م َح ّمـ ٍـد خ
ْ
َ
ال َح َسـ َـن ِفــي ن ْصـ ِـر ِه ( ﴾...دعــای چهــارم :فــراز .)3
انصار یــان :خدایــا! و بهویژه اصحاب ّ
محمد (صلی اهلل علیه و آله) را ،آنان که شــرط
همنشــینی بــا او را بــه خوبــی پــاس داشــتند و کســانی کــه در یــاری دادن بــه حضرتش،
امتحــان دادند ،امتحانــی نیکو. ...
آیتی :به ويژه آنان كه حق صحبتش نيكو ادا كردند و در نصرتش دليريها نمودند...
در عبــارت فــوق« ،البــاء» اســم مصــدر و نائــب مصــدر اســت و همچــون مفعــول
مطلــق موصوفه عمــل میکند؛ در ترجمــه انصاریان ،این نائب مفعول مطلق ،براســاس
تشــابه ســاختاری ترجمه شــده اســت در حالیکه این گونه مفعول مطلق میبایست به
صــورت نقشــی واحد ترجمه شــود و نــه به صورت جداگانــه و مســتقل؛ بنابراین میتوان
گفــت کــه مترجم به دلیل حفظ ســاختار زبــان مبدأ در ترجمه خــود ،ترجمهایی صوری
به ارائه کرده اســت؛ ّاما یکی از خطاهای اساســی که در ترجمه مفعول مطلق موصوف
دیــده میشــود ،ترجمــه آن بــه صورت مفعــول صریح اســت درصورتی کــه صحیحترین
نقــش دســتوری بــرای ترکیــب فــوق ،مفعــول مطلــق نوعــی اســت و نــه مفعــول بــه ،بــه
َُ َ ّ ُ ُ ُ َْ َ َْ ْ
ذاب ال ك َبر» (غاشــیه)24 /؛ «پس
عنــوان مثــال آیتــی در ترجمه این آیــه «فيع ِذبــه اهَّلل الع
گتــر عذاب میکنــد» ،مفعــول مطلق نوعــی «العــذاب األ کبر» را
خدایــش بــه عــذاب بزر 
بــه صــورت مفعــول صر یــح برگردانده اســت .در حالیکه معــادل مفعول مطلــق در زبان
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الدراسـ ُ
ـات َ

فارســی معیــار ،تنهــا قیــود هســتند و در برگــردان آنهــا میتــوان از قیــود «بهنیکویــی ،بــا
ا کــرام ،بزرگوارانــه ،بــا بزرگواری »...بهره جســت (قلیپــور1379،ش.)97 :
چنانچــه در ترجمــه آیتــی مالحظــه میشــود ،مفعــول مطلــق «البــاء الحســن» را
ً
مجــددا بــه عنــوان مفعــول به در نظر گرفتــه و آن را به صــورت مفعول صریــح (دلیریها)
برگردانــده اســت؛ بنابرایــن میتــوان گفــت که مترجــم در مرحلــه تحلیل دســتوری متن
مبــدأ ماننــد غالــب مترجمــان دچار خطا شــده اســت و همین امر موجب شــده اســت
کــه معنــای نحوی و بالغی مفعــول مطلق به متن مقصد منتقل نشــود و دیگر اینکه این
ترجمــه بــه دلیــل دگرگونی که در ســاختار نحــوی زبان مبدأ داشــته اســت ،ترجمه پویا
محســوب میشود.
در ترجمــه پیشــنهادی ایــن نــوع مفعــول مطلــق میتــوان از پیشــوند «بــا ،بــه»... ،
اســتفاده کرد ،افزون براین هرگاه نوع مفعول مطلق به وســیله «صفت» مشــخص گردد،
ً
ایــن صفــت غالبــا بیانگــر کیفیت فعــل خواهد بود؛ از همیــنرو در ترجمــه آن چنانچه
ً
قبــا نیــز بدان اشــاره شــد ،باید متناســب با صفتی که ذکر شــده اســت از قیــد کیفیت
بهــره گرفت.
ترجمه پیشنهادی .... :و در یاری دادن به حضرتش به نیکویی تالش کردند.
َ
َّ
َ
َ
ْ َ َ
﴿الل ُهـ َّـم إ َّن َه َذ ْيــن َآي َ
ـكَ ،و َه َذ ْيــن َع ْو َنان ِم ْ
ــن أ ْع َوا ِنــكَ ،ي ْب َت ِــد َر ِان َط َاع َتك
ـ
ت
ا
آي
ـن
ـ
م
ـان
ـ
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
ِبرحمـ ٍـة ن ِافعـ ٍـة أو ن ِقمـ ٍـة ضار ٍة ،فل تم ِطرنا ِب ِهما مطر الســو ِء ،ول تل ِبســنا ِب ِهمــا ِلباس البل ِء
﴾ (دعــای  :36فراز .)1
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انصار یــان :خدایــا! همانا این “رعد و برق” دو نشــانه از نشــانههای تــو و دو خدمتگزار
َ
از خدمتگــزاران توانــد؛ کــه در مقــام فرمــان بــردن از تــو ،به رحمتی ســودمند ،یــا عقوبتی
ز یــان بخــش ،میشــتابند؛ پــس به وســیله آن دو ،بــاران زیان بار بــر ما مباران و به ســبب
آن دو لبــاس بــا بر ما مپوشــان.
آیتــی :بــار خدايــا ،ايــن دو ،دو نشــانه از نشــانههاى تــو و دو كارگــزار از كارگــزاران توانــد
كــه بــه فرمانبــردارى تو مىشــتابند آنگاه كــه بخواهى رحمت ســودمند خود را فرســتى يا
عقوبــت و عــذاب زيانبــار خو يــش را .اى خداونــد ،بــه آن دو ،بــاران عــذاب بــر مــا مبار و
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جام ـهى محنــت و بــا بر ما مپوشــان.
در عبــارت فــوق ،شــاهد مثــال َ«م َط َر َّ
الســوء» و « ِلباس َ
البالء» میباشــد کــه به عنوان
نائــب مصــدر بــه شــمار میآیند؛ چــرا که «المطــر» و «الباس» مصــدر «تمطــر» و «تلبس»
نیســتند؛ بلکــه مصــدر دیگری جانشــین مصدر اصلی شــده اســت .چنانکــه مالحظه
میشــود ،در هــر دو ترجمــه ،نائبهــای مصــدر را بــه شــکل ترکیــب وصفــی و منطبــق
بــا ترجمــه پو یــا ترجمــه کردهانــد؛ ّامــا آیتــی بــه اشــتباه «الســوء» را بــه «عــذاب» ترجمه و
«البــاء» را بــه «محنــت و بال» برگردانده اســت
ترجمــه پیشــنهادی :پــس بــه وســیله آن دو ،بــاران بــد ]زیانبــار[ بــر مــا مبــاران و لبــاس
گرفتــاری بــر ما مپوشــان.
 -2-3-3جانشین مفعول مطلق به صورت استفهام
یکی از مواردی که جانشــین مفعول مطلق نوعی واقع میشــود« ،ما» و «أی» اســتفهام
َ
ســرت؟:
یــا شــرط در جملــه میباشــد .بــه عنــوان مثــال وقتــی گفته میشــود« :أی ســیر
چگونــه راه رفتنــی را رفتــی؟» ،در واقــع منظــور ایــن اســت« :راه رفتی ،چگونــه راه رفتنی
را» .بایــد توجــه داشــت کــه در بازســازی و برگــردان ایــن نــوع جانشــین مفعــول مطلق در
ز بــان فارســی ،از ضمیــر پرسشــی «چــه» و «چگونه» که نائــب از مصدر باشــد ،در جمله
بــه کار برد:
چه دیدی که حالت دگرگونه گشت	کسی گفتش از همنشینان دشت
منظــور ســعدی در بیــت فــوق از «چه دیدی کــه حالت دگرگونــه گشــت» در واقع این
اســت که «چه دیدنی را دیدی؟» میباشــد (ر.ک ،طبیبیان1391 ،ش .)183 -184 :در
ادامه به بررســی شــاهد مثال موجــود در صحیفه ســجادیه میپردازیم:
َ
ْ
ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ
يــر غ َّــر ْر ُت ِب َنف ِســي؟!﴾ (دعــای :53
ر
غ
﴿ســبحانك أي جــرأ ٍة اجتــرأت عليــك؟! و أي ت ِ ٍ
فراز )3
انصار یــان :منـ ّـزه و پا کــی؛ بــا چــه جســارت و جراتــی ،نســبت بــه رو یگردانــی از
دســتورهایت دلیــر شــدم؟! و بــا کــدام ســبب هال کــت ،خــود را بــه نابــودی انداختــم؟!
آیتــی :منزهــى تــو اى خداونــد .بــه كــدام جــرات بــا تو گســتاخى كــردم؟ بــه دمدمهى
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كــدام فر يــب خــود را در ورط ـهى هال كــت افكنــدم؟
َ
در این عبارت شریف ،هر دو واژه «أ َّي» جانشین مفعول مطلق میباشد ،به تناسب
مصــدری کــه بعــد از آنهــا واقــع شــده اســت و هــر دو مترجــم ،در بازســازی و برگــردان
ایــن نوع جانشــین مفعــول مطلق نوعی ،معادلی مناســب بــا زبان مقصــد را برگزیدهاند؛
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه هــر دو مترجــم ،ترجمه پویــا و همارز بــه دســت دادهاند که
ً
کامال هماهنگ و متناســب با زبان و فرهنگ جامعه مقصد اســت؛ از همینرو این نوع
ترجمــه بــه مانند متــن اصلی میتواند تأثیری مشــابه و یکســان برخواننده متــن بگذارد.
 -3-3-3جانشینی مفعول مطلق به شکل کلمات خاص
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
﴿و ال ِذيــن يقولــون ِإذا نظــروا ِإلى جهنــم تز ِفر على أه ِل مع ِصي ِتك ســبحانك ما عبدناك
َ
َ
َح ّق ِع َب َاد ِتــك﴾ (دعای  :3فراز )9
ّ
انصار یــان :و آن دســته از فرشــتگانی کــه چــون به ســوی دوزخ بنگرند که بــر متخلفان
از دســتورهایت خروشــان و عربدهکنــان اســت ،میگوینــد :خدایــا! ّ
منزه و پا کــی؛ ما تو را
چنانکه ســزاوار توســت بندگی نکردیم.
آیتــی :و چــون بــه لهيب دوزخ تــو بنگرند و نهيبش را بــر گنهكاران بشــنوند ،گويند كه
پــروردگارا منزهى تو ،تو را آنچنان كه ســزاوار پرســتش توســت نپرســتيدهايم.
َ
شــاهد در عبــارت فــوق «حـ ّـق» میباشــد کــه بــه عنــوان جانشــین مفعــول مطلق ،به
مصــدر (عبــادة) بعــد از خــود اضافــه شــده اســت و در هــر دو ترجمه چنانکــه مالحظه
میشــود به صورت قید در زبان مقصد برگردانده شــده اســت از این منظر تعادل نحوی
و ســاختاری در هر دو ترجمه مشــهود میباشــد و پویا بهشــمار میآیند؛ ّاما ترجمه ّدوم،
124

بــه دلیــل ذکــر مصدر (عبادة /پرســتش) در متن مقصــد ،زیباتر و بلیغتر به نظر میرســد
و تنهــا ایــرادی کــه میتــوان از ایــن ترجمه گرفت ،این اســت کــه مترجم ،فعــل جمله را
بــه صــورت ماضــی نقلی ،ترجمه کرده اســت حــال آنکه میبایســت به صــورت ماضی
ســاده مطابــق با متــن اصلی (صحیفه ســجادیه) ترجمــه میکرد.
ترجمه پیشنهادی :ما تو را چنانکه سزاوار پرستش توست ،بندگی نکردیم.
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 -4 -3 -3جانشینی مفعول مطلق به شکل صفت
ً
ً
در مــواردی کــه صفاتــی از قبیــل« :کثیــرا»« ،قلیــا» و  ...بــه نیابــت از مصــدر مفعول
ً
مطلــق در جملــه ذکــر میشــود ،غالبا معــادل آنها در زبان فارســی قید مقداری اســت
کــه داللــت بــر شــدت و ضعــف انجــام فعــل و یا کمیــت دفعــات انجــام آن میباشــد و
شتــر ،خیلی ،فــراوان ،بــه انــدازه ...میباشــد (زرکوب،
ایــن قیــود شــامل :کــم ،بیش ،بی 
1388ش.)76 :
ْ
ْ
َ
ُ َ ْ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
يــن َو ال َب ِاق َ
اض َ
ين
﴿ثـ َّـم لـ ُـه ال َح ْمــد َمــكان ك ِل ِن ْع َمـ ٍـة لـ ُـه عل ْي َنــا َو على َج ِم
ــاد ِه ال َم ِ
يــع ِع َب ِ
ْ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ّ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ً
َع َد َد َمــا َأ َحـ َ
ـاط ِبـ ِـه ِعل ُمـ ُـه ِمـ ْـن َج ِميع الشــي ِاء ،و مــكان ك ِل و ِاحــد ٍة ِمنها عددهــا أضعافا
ْ ِ
ً َ
َ َ ً َ ً
َ
ُمض َاعفــة أ َبــدا َسـ ْـر َمدا ِإلى َيـ ْـو ِم ال ِق َيام ِــة﴾ (دعــای اول :فراز )27
انصار یــان :ســپس او را ســتایش ،بــه جــای همــه نعمتهایــی کــه او بــر مــا و بــه تمــام

بنــدگان گذشــتهاش و همــه آنانــی کــه هســتند و میآیند ،دارد ،ستایشــی به عــدد تمام
اشــیایی که دانشــش بر آنها احاطه دارد و ستایشــی به جای هر یک از اشــیا به چندین
برابــر؛ ستایشــی ابدی و همیشــگی تــا روز قیامت.
آیتــی :حمــد بــاد او را بــه جــاى هــر نعمتــى كــه بــر مــا و بــر ديگــر بنــدگان در گذشــته و
زنــده خــود دارد ،بــه شــمار همــه چيزهــا كــه در علــم بىانتهــاى او گنجــد و چنــد برابــر
نعمتهايــش ،حمــدى بىآغــاز و بىانجــام و تــا روز رســتاخيز.
َ
َ
«عــدد» صفت برای مصدر محذوف «حمد» اســت،
در عبــارت فــوق ،شــاهد کلمه
ُ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ّ ْ َ َُ
بــه عبارتــی جملــه در تقدیــر ایــن گونه بــوده اســت« :ثــم لــه الحمــد مــكان ك ِل ِنعم ٍــة له
َ
ْ
ْ
ََ
ََ
َ َ
اضيـ َـن َو ْال َب ِاق َ
ين حمد َعد َد َمــا أ َح َاط ِب ِه ِعل ُم ُــه  »...بوده
ـاد ِه ال َم ِ
عل ْي َنــا َوعلــى َج ِميـ ِـع ِع َبـ ِ
اســت کــه مصدر (حمــد) محذوف گشــته و صفت به نیابــت از آن در جمله ذکر شــده
اســت .چنانکــه مالحظــه میشــود ،هــر دو مترجم ،مفعــول مطلــق را معادل با ســاختار
ز بــان مقصــد ترجمه کردهاند؛ بنابراین هر دو توانســتهاند ترجمهایی پویــا و همارز با متن
مقصــد بــه ارائه کننــد؛ البته ترجمه انصاریــان ،به دلیل ذکر مصدر محذوف (ســتایش)
در متــن مقصــد ،ترجمهایــی بلیغتر و شــیواتر ارائه کرده اســت.
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نمودار شماره  ،1بسامد انطباق دو ترجمه مذکور بر ترجمه پویای یوجین نایدا.

نمودار شماره  ،2بسامد انطباق دو ترجمه مذکور بر ترجمه صوری یوجین نایدا.

 -4نتیجهگیری
 طبــق بررســیهایی کــه در ایــن پژوهــش صــورت گرفــت ،روشــن میشــود کــه در126

ترجمــه صحیفه ســجادیه به عنــوان یک کتاب مقــدس ،آنچه در نخســتین درجه حائز
ّ
اهم ّیت اســت ،انتقال درســت محتوای پیام میباشــد؛ یعنی مترجم در وهله نخســت
میبایســت بــه بازســازی پیام در متــن مقصد بپردازد نــه اینکه صورت یــک زبان بیگانه
را بــر ز بــان دیگــری تحمیــل ســازد و بــرای تحقــق چنیــن امــری مترجــم نا گزیــر اســت به
اصالحــات فــراوان و بهجایــی از قبیــل تعدیــات دســتوری و بومیســازی آن در زبــان
مقصــد روی آورد؛ بــه عبارتــی دیگر مترجم بایــد با اتخاذ معادلیابیهــای پویا و طبیعی
در متــن مقصــد ،خواننــدگان را بــه متــن اصلــی متصــل کنــد ،بدیــن ترتیب میــان متن
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اصلــی و متــن ترجمــه شــده ،ه ـمارزی پویا برقــرار میشــود و متــن ترجمه شــده ،تأثیری
مشــابه بــا متــن اصلــی ،بــر مخاطب خــود بهجای میگــذارد؛
 پژوهــش انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه از جملــه مــواردی کــه موجــب انتقــالصحیــح محتــوا و پیــام صحیفه ســجادیه در متن ترجمه میشــود ،این اســت که میان
ســاختارهای افتراقــی بــه و یــژه ســاختار نحــوی دو زبان هــمارزی پویــا برقرار شــود و این
مه ـم فقــط بــا انتخاب برابرها و معادلهای مناســب امــکان پذیر اســت و از آنجایی که
ســاختار مفعــول مطلــق از جمله موارد نحوی اســت که فقط منحصر زبان عربی اســت
و در ز بــان فارســی معیــار ،شــباهت ســاختاری نــدارد ،همیــن مســئله ،موجــب لغــزش
بســیاری از مترجمــان از جملــه آقایــان انصاریــان و آیتــی نیز شــده اســت؛ بنابراین برای
اجتنــاب از چنیــن لغزشــی ،میبایســت مترجــم بــرای آن در زبــان مقصــد ،معادلهای
ساختاری مناسب که همان قیود تأ کید ،کیفت و مقدار هستند ،برگزیند و در صورت
عــدم توجــه بــه این ســاختار یــا ترجمه آن به شــیوه صــوری و تحــت اللفظــی ،چنانچه
کــه در اکثــر ترجم ههــای آقایــان انصاری و آیتی ،مشــاهده میشــد باعث نارســایی متن
ترجمــه و عــدم انتقــال صحیــح پیــام به متــن ترجمه میشــود ،افــزون برایــن ،وارد کردن
ایــن ســاختار بیگانــه در متــن مقصــد میتوانــد بــه زبــان فارســی نیز آســیب جــدی وارد
کند؛
 نمونههای بررسی شده حا کی از آن است که هر دو مترجم در بازسازی معادلهایســاختاری بــرای مفعولهای مطلــق تأ کیدی ،بیشــترین لغزش را داشــتهاند ،انصاریان
در ترجمــه مفعــول مطلقهــای تأ کیــدی تا حد بســیاری به صورت و ســاختار زبان مبدأ
پایبنــد بــوده و کوشــیده اســت ترجمهایــی صــوری ســاختار مفعــول مطلــق تأ کیــدی را
در متــن مقصــد منتقــل کنــد؛ از همیــنرو به ترجمــه تحت اللفظــی این ســاختار که در
ز بــان فارســی معیــار رایج نیســت ،روی آورده اســت ،در واقع ترجمه انصاریــان در محور
بازســازی مفعــول مطلــق تأ کیــدی بــه ســوی عربیگرایــی و ترجمهگونگــی ســوق پیــدا
کــرده اســت؛ ّاما آیتــی ،در ترجمه خــود ،از ترجمه صوری نایدا ،اجتناب ورزید ه اســت،
اشــکاالت اساســی کــه در ترجمه مفعــول مطلقهای تأ کیدی آیتی مشــاهده میشــود،
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عــدم توجــه بــه ایــن ســاختار و حــذف کامــل آن از ترجمــه خــود میباشــد و هیچگونــه
معــادل ســازی بــرای این ســاختار در متن مقصــد انجام نداده اســت؛
 مترجمــان در بازســازی مفعــول مطلقهــای نوعــی و جانشــینی بهتریــن عملکــرد راداشــتهاند؛ چــرا که آنان کوشــیدهاند معادلهای ســاختاری مناســبی را در زبان مقصد
برگزینــد ،در واقــع مترجمــان در ایــن دو محور ،مقصدگــرا عمل کــرده و ترجمهایی پویا و
منطبــق با زبان گیرنــده ،به دســت دادهاند.
 در مجمــوع میتوان گفت ،طبــق نمودارهای مقاله ،آیتی ترجمهایی مخاطبمحورنتــر از انصار یــان ارائــه داده اســت؛ زیرا آیتی در ترجمه خود بــر ترجمه پویا و طبیعی
و روا 
بیشتر تکیه داشتهاند.
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