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امـروزه نقـد آثـار علمـی و ادبـی در جوامـع پيشـرفته به عنوان 
شـناخته  فرهنگـی  و  علمـی  تكامـل  و  رشـد  راه هـای  از  يكـی 
می شـود و معمـوًال نويسـندگان بـزرگ از نقـد آثـار خود اسـتقبال 
می كننـد، چـه يقيـن دارنـد كه هيـچ اثـری خالی از نقص نيسـت 
و ايـن چشـم تيزبيـن ناقـدان اسـت كـه می توانـد نقـاط ضعف و 
نقـص آنـان را به ايشـان بنمايانـد و آنان را در اصـالح لغزش ها و 
كاسـتی ها يـاری دهد. اما متأسـفانه در كشـور ما هنوز نقـد آثار از 
ايـن جايگاه برخوردار نيسـت و چه بسـيار می شـنويم و می خوانيم 
كـه برخـی نويسـندگان، منتقد يا منتقدانی را كه اثری از ايشـان را 
بـه نقد كشـيده، با پاسـخ های تنـد و نامعقول به حسـادت، رقابت، 
خصومت شـخصی و دشـمنی متهم می سـازند و گاه ايشـان را نه 
ناقـد كـه حاقـد می شـمارند و به نـدرت بـه نويسـنده يـا مترجمی 
برمی خوريـم كـه منتقـد اثـر خـود را سـپاس گويـد و كار او را 
ارج نهـد. از هميـن رو متأسـفانه تعـداد مقـاالت انتقـادی ای كـه 
سـاليانه در نشـريات كشـور منتشـر می شـود، از تعـداد انگشـتان 
دسـت تجـاوز نمی كنـد و هميـن تعـداد نيـز رونـد نزولـی دارد و 
ناقـدان از بيـِم به اصطـالح «دشمن تراشـی» از نوشـتن مقـاالت 
انتقـادی خـودداری می كننـد. هميـن امـر باعـث شـده اسـت كه 
هـر كـس بـا انـدک مايه ای جـرأت كنـد بـه كاری بـزرگ كه در 
حـد تـوان او نيسـت، دسـت زند و گاه نيـز برای موجـه جلوه دادن 
اثرخـود، دسـت به دامن يكی از پيش كسـوتان شـود تـا مقدمه ای 
بـر آن بنـگارد و به اصطـالح، اثـر خـود را بيمه نمايـد و منتقدان و 
خرده گيـران را خلع سـالح كنـد و از آنجـا كـه پيشـگامان عرصـۀ 

شـعر و ادب و فرهنـگ، عمومًا اهل تواضـع و فروتنی اند، در مقابل 
اصـرار ايـن گـروه از نويسـندگان و مترجمـان تسـليم می شـوند و 
بـرای تشـويق نويسـنده يـا مترجـم، سـخاوت مندانه بـر اين گونه 
آثـار مقدمـه می نويسـند. حـال آنكـه بايـد كار ايـن بـزرگان را به 
حسـاب ترغيـب و تشـويق و سـنت شـاگردپروری گذاشـت و نـه 

تأييـد مطلـق يك اثر از سـوی ايشـان. 
آمـار نسـبتًا بـاالی مقـاالِت ضعيـف و تأليفـات و ترجمه هـای 
سـخيف كـه روز بـه روز بـر تعدادشـان افـزوده می شـود، معلـول 
نوشـته های  از  فرهنگـی  و  علمـی  صحنه هـای  خالی بـودن 
انتقادآميـز و منتقـدان نكته سـنج و تيزبيـن اسـت. حـال آنكـه اگر 
نويسـنده يـا مترجـم مقاله يـا كتابی بدانـد كه كارش زيـر ذره بين 
منتقـدان اسـت و اشـتباهات و لغزش هايـش از ديـد تيزبيـن آنان 
در امـان نخواهـد بـود، بـا احتيـاط بيشـتر دسـت بـه قلـم می برد 
و حداكثـر تـالش خـود را بـه كار می بنـدد تـا اثـری شايسـته و 
درخـور توجـه ارائه دهـد. البتـه ناگفته نماند كـه منتقد نيـز بايد با 
احسـاس مسـئوليت و تعهدپذيری و تنها به هدف باالبردن سـطح 
كيفـی يـك اثـر به نقـد آن همت گمـارد و در چنين شـرايطی نقد 
عالمانـه و آگاهانـه، ارتقای علمـی و اعتالی فرهنگـی را به دنبال 

دارد. 
نگارنـده از سـال ها قبل جناب آقـای منوچهريان را می شناسـم 
و بـه خصلت هـای اخالقـی ايشـان تا  حـدی واقفـم و مطمئنم كه 
ايشـان همان گونـه كـه در مقدمـۀ كتـاب متذكـر شـده اند، جـزء 
كسـانی هسـتند كـه از نقـد اثـر خـود اسـتقبال می كننـد و ناقـد 
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را حاقـد نمی شـمارند و او را يـار می بيننـد و نـه خـار؛ وگـر جـز 
ايـن بـود، بنـده كـی جسـارت آن را داشـتم، كـه پيـه اتهامـات و 
دشمن تراشـی را بـه جـان بخرم. وقتی كـه منتقدان بـزرگ از بيم 
برخـی تهمت هـا و ناسـزاها بـه گوشـۀ خلـوت خزيده انـد، بنـده را 

چـه بـه واردشـدن در ايـن ميـدان هول انگيز. 
همان گونـه كـه مترجـم محتـرم نيـز در مقدمـۀ كتـاب متذكـر 
به خصـوص  و  اسـت  دشـواری  كار  ترجمـه  به راسـتی  شـده اند، 
ترجمـۀ اشـعار و باألخـص ترجمـۀ يـك ديـوان و آن هـم ترجمۀ 
ديـوان متنبی و شـروح آن كه دشـواری های خاص خـود را دارد و 
مترجـم سـال ها از وقـت خـود را بـدان اختصـاص داده و تا كنون 
تنهـا دو جلـد از آن را منتشـر كرده انـد. اينـك ضمـن قدردانـی 
از تـالش مترجـم محتـرم، از آنجـا كـه بـا ديـوان متنبـی بيگانـه 
نيسـتم، هنـگام مطالعۀ دسـت رنج اسـتاد، بـه نكاتی برخـوردم كه 
بـر خـود الزم می دانـم آنهـا را متذكر شـوم تـا مترجـم محترم كه 
بـه گفتـۀ خود مدام در حـال ويرايش و بازنويسـی ايـن دو جلدند، 
اگـر آنهـا را صائـب ديدنـد در چاپ هـای بعـد اعمال نماينـد و اگر 
نـاروا تشـخيص دادنـد آن را به حسـاب بی اطالعـی و قلّت دانش 
نگارنـده منظـور دارنـد. بـا آرزوی توفيـق بـرای مترجـم كوشـا و 
بـا پشـتكار، مـوارد را در دو بخـش، يكـی بررسـی و نقـد مقدمـۀ 
جلـد 1 و 2 و ديگـری لغزش هـا و اشـكاالت ترجمـۀ ابيات عرضه 
مـی دارم. اميـدوارم كـه ايـن خرده گيری هـا را چيـزی جـز تالش 
بـرای بهبـودی و تكامل ايـن ترجمه تلقـی نفرمايند (بـرای تمييز 
ميـان گفته هـای نگارنـده و مترجـم، نوشـته های مترجـم را داخل 

گيومـه «» و بـا فونـت سـياه آورده ايم):
1. جلـد نخسـت كتـاب با مقدمـۀ جناب آقـای دكتـر حريرچی 
كـه از پيش كسـوتان زبـان و ادبيـات عربـی بـه شـمار می رونـد، 
آغـاز می شـود و اسـتاد كـه سـال ها قبـل امثـال سـائرۀ متنبـی را 
به گونـه ای عالمانـه ترجمـه كرده انـد، در حـدود 12 صفحـه بـه 
معرفـی متنبـی و اشـعار وی پرداخته انـد، سـپس «مقدمـۀ مؤلـف» 

آغـاز می شـود و مترجـم محتـرم كـه كتاب را بـا عنـوان ترجمه و 
تحليـل ديـوان متنبـی منتشـر كرده انـد، در مقدمۀ كتـاب، خود را 

مؤلـف ناميده انـد و نـه مترجـم (نـك، بنـد 5، هميـن گفتار).
 :(20 ص  نخسـت  (سـطر  می شـود  آغـاز  اين گونـه  مقدمـه 
می خوريـم  بـر  بسـياری  ابيـات  بـه  روزگار  ديـوان  تصفـح  «بـا 
كـه ناگشـوده مانـده اسـت. بـه نـزد نگارنـده يكـی از ابيـات پر 
الغـاز....». «بـه نـزد نگارنـده» تعبيـر خوبـی نيسـت و تحـت تأثير 

اسـت. «عنـدی»  تحت اللفظـی  ترجمـۀ  و  عربـی  زبـان 
2. در (سـطر 2 و 3 ص 20) مترجـم محتـرم در ادامـۀ سـطر 
اول «يكـی از ابيـات پـر الغـاز در ايـن ديـوان پـر رمـز و راز ...» 
را ايـن دانسـته اند كـه پـس از گذشـت قرن هـا از ظهـور شـعر و 
ادب تـازی در ايـن مـرزو بـوم «... هنـوز ترجمـان و تفسـيری از 
هيـچ ديـوان تازيـان ـ همـان گرامی سـخنوران و به زبـان قرآن 
اهمـال،  ايـن  و  نيسـت  مشـتاقان  دسـترس  در  سـخن گويان ـ 
اظهـار  ادامـه  در  و  نيسـت ...»  مسـلمان  پارسـی گويان  زيبنـدۀ 
تأسـف و افسـوس كرده انـد كـه چـرا اشـعار بزرگانـی همچـون 
حافـظ و سـعدی بـه عربـی ترجمـه شـده، امـا «زبـان پارسـی از 
ترجمـۀ اشـعار سـخنوران تـازی ـ از جملـه شـاعری گرانمايـه 
چـون متنبـی ـ بی نصيـب مانـده» و ايـن مطلـب را در مقدمۀ جلد 
دوم نيـز در دو جـا به تفصيـل تكـرار كرده انـد و البتـه بـا لحنـی 
امثـال  شـاعرانی  ديـوان  ترجمه نشـدن  و  برآشـفته تر؛  و  تندتـر 
متنبـی و ابوتمـام را «بی گمـان در طـول تاريخ ادب شـرق اهمالی 
نابخشـودنی و خسـارتی جبران نشـدنی» شـمرده اند و از اينكـه 
چـرا رباعيـات خيـام را عرب هـا ترجمـه كرده انـد، امـا مـا هيـچ 
ديوانـی را از عربـی ترجمـه نكرده ايـم، سـخت بـه خشـم آمـده، 
می گوينـد: «مگـر عرب هـا بارهـا و بارهـا هميـن رباعيـات را بـه 
عربـی نگردانيده انـد. اينـك بگوييـم كـه ما ديـوان كدام شـاعر 
متقـدم عـرب را به پارسـی گردانيديـم؟» (2/ 10، 23). در پاسـخ 
بـه ايـن گاليـۀ مترجـم بايـد گفـت: در ميـان شـاعران عـرب و 
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به تعبيـر مترجـم ايـن «گرامـی سـخنوران و به زبان قرآن سـخن 
سـبك،  لحـاظ  از  كـه  می شناسـيد  را  شـاعری  كـدام  گويـان»، 
مهـارت و قـدرت شـاعرانه، لطافـت و ظرافـت الفـاظ و محتـوا و 
معانـی و ژرف انديشـی بـه پـای حافـظ و سـعدی رسـد؟ كدام يك 
از ايشـان بـه انـدازۀ حافـظ و سـعدی بـا قـرآن مأنوس و بـا علوم 
قرآنـی و احاديـث نبـوی و علـوم مختلـف كالم و فلسـفه و فقه و 
عرفـان و تصـوف آشـنا بوده انـد؟ و كدام يـك از آنـان بـه انـدازۀ 
سـعدی و حافـظ و موالنا از قرآن و سـنت نبوی تأثيـر پذيرفته اند؟ 
شـاعرانی چـون اخطـل و جريـر و امثـال آنـان كـه خلفـای اموی 
را گاه تـا مقـام انبيـاء بـاال برده انـد و حتـی در بسـياری مـوارد به 
آنـان مقـام الوهيـت بخشـيده اند، آيـا به راسـتی جـای افسـوس و 
حسـرت دارد، كـه چـرا ايرانيـان از ترجمـۀ اشـعار آنـان محـروم 
مانده انـد؟ آيـا اين گونـه شـاعران بـا خيام و سـعدی و حافـظ قابل 
قياسـند و يـا مگـر در اشـعار ابوتمـام و متنبی كه از آنـان به عنوان 
بزرگ تريـن شـاعران عـرب يـاد می شـود ـ به اسـتثنای مـواردی 
لفظ پردازی هـای  و  اغراق آميـز  مديحه سـرايی های  جـز  انـدک ـ 
متصنعانـه كـه بـه طمع برخـورداری از پـاداش خلفا و امرا سـروده 
شـده، چيـز ديگـری می تـوان يافـت؟ به راسـتی در چهـار جلـد 
اشـعار متنبـی و نيـز در ديوان بـزرگ ابوتمامـ  كـه به تعبير مترجم 
«جـادو سـخنانند» و «به زبـان قرآن سـخن گويان» بـه چند بيت 
برمی خوريـد كـه تحـت تأثيـر كالم وحـی و يـا احاديـث نبـوی 
سـروده شـده باشـد؟ از اينجاسـت كـه گذشـتگان بـه اين گونـه 
سـروده ها اعتنايـی نكرده انـد، اهميتی بـرای آنها قائـل نبوده اند و 
آنهـا را شايسـته و درخور ترجمه نديده اند، از اين گذشـته آن تعداد 
انـدک از اشـعار متنبی كه ارزشـمند و دارای مضاميـن حكمت آميز 
بـوده، بـه انـدازۀ كافـی مـورد عنايـت و توجـه قـرار گرفتـه و بـه 
فارسـی ترجمه و شـرح شـده اسـت. همچنان كه اشـعار شـاعران 
شـيعه همچـون دعبل خزائـی و كميت بن زيد اسـدی و بوصيری 
و امثـال ايشـان هميشـه مـورد توجـه و عنايـت ايرانيـان بـوده و 
هسـت و بسـياری از اشـعار آنـان كه در مـدح پيامبـر(ص) و ائمۀ 
اطهار(ع) سـروده شـده، بارها به فارسـی ترجمۀ منظـوم و منثور و 
شـرح و تفسـير شـده اسـت. بنابراين اين گاليه و شـكوای مترجم 
محتـرم كـه در چنديـن جـا فريـاد برآورده انـد كـه توجه نكـردن 
ايرانيـان بـه ترجمۀ اشـعار عرب «اهمالی بوده اسـت نابخشـودنی 
به عـالوه  و  اسـت  بی مـورد  كامـًال  جبران نشـدنی»  خسـارتی  و 
متنبـی را هم طـراز و هم پايـۀ سـعدی معرفی كردن جفـای بزرگی 
اسـت در حـق سـعدی. خود مترجـم به خوبـی می دانند كـه متنبی 
بـا اينكـه از او به عنـوان بزرگ تريـن شـاعر عرب ياد می شـود، نه 
از لحـاظ شـخصيت و جايـگاه علمی با سـعدی قابل قياس اسـت 
و نـه از لحـاظ اسـتعداد و ذوق شـاعرانه به پای او می رسـد و قدما 
كامـًال بـه ايـن امـر واقـف بوده انـد و از ايـن رو به ترجمـۀ ديوان 
امـرای  و  خلفـا  سـتايش گران  و  مديحه سـرايان  ديگـر  و  متنبـی 
امـوی و عباسـی نپرداخته انـد. نـه از آن روی كـه مترجـم محترم 
(نـك، مقدمـۀ جلـد 2) گمـان كرده اند در ايـن هزار و اندی سـال 
از ميـان ايـن همـه عالـم و دانشـمند و مترجـم و نويسـنده و اهل 

فضـل و ادب، احـدی بـه ارزش ايـن گنجينه های ادبی پـی نبرده 
اسـت و يـا بـه بهانۀ «ترجمـه ناپذيربودن شـعر» همۀ بـزرگان از 
زيـر ايـن بار سـنگين و  رسـا شـانه خالـی كرده اند و امـروز مترجم 
فاضـل و دانشـمند بـا هوشـمندی و ذكاوت، به اين كشـف بزرگ 
و ايـن گنجينـۀ عظيـم نائـل آمـده و پـرده از ايـن راز سـربه مهر 
برداشـته، آسـتين همـت بـاال زده انـد تـا بـه قصـد جبـران اهمال 
نابخشـودنی نيـاكان مـا! كـه باعـث شـده اند بيش از 1000 سـال 
ايرانيـان از ايـن همـه فيض و فضل! محـروم بمانند، قـدم در اين 
راه دشـوار و پـر خطـر نهاده انـد، «تـا فتـح بابـی گردد و سـواران 
نظـم و نثر در ميـدان درآيند» و بـا ترجمۀ دواوين شـاعران عرب، 
گوشـه ای از ايـن اهمـال و غفلت نيـاكان ما را جبـران كنند (نك، 

مقدمـۀ جلد 2). 
3. در صفحـۀ دوم مقدمـه (21/1، سـطر 8 تـا 10) چنيـن آمده 
اسـت: «... گاهـی نگارنـده ذكـر بيتـی پارسـی را در برابـر بيـت 
تـازی آرزو نمـوده ولـی شـعری در خاطر نداشـته يا بدان دسـت 
نيافتـه، آنـگاه بيتـی از خـود ببافتـه ولـی هرگـز خـود را در زمرۀ 
شـعرا داخـل نسـاخته ...». اوًال گرايـش و تمايـل بيـش از حـد 
مترجـم بـه اسـتفاده از عبـارات سـجع گونه ـ چه در مقدمـه و چه 
در البـه الی شـرح ابيـات ـ در بسـياری مـوارد مانند عبـارت فوق 
باعـث ضعـف و سسـتی و تصنـع و تزلـزل عبـارات شـده اسـت. 
ثانيـًا اينكـه فرموده انـد گاه در ترجمه و شـرح ابيـات «بيتی از خود 
ببافتـه»، چرا بايـد مترجم در ترجمـۀ اثری همچون ديـوان متنبی 
و شـروح آن از خـود بيـت ببافد و چه اصراری اسـت بـر اينكه اگر 
بيتـی فارسـی معـادل و هم معنای بيـت عربی يافت نشـد، مترجم 
كـه به اعتـراف خود «شـويعر و حتی ُشـعرور» هم نيسـت (25/1) 
بـا جـرأت تمام شـعری بسـرايد كه سـراپا ضعف و سسـتی اسـت 
و هيـچ گاه بـه پـای شـعر متنبـی نمی رسـد. بديهی تريـن اصـل 
ترجمـه ايـن اسـت كـه زبان مقصـد از لحاظ سـبك، اسـتحكام و 
اسـتواری، هم سـنگ و هم طـراز زبـان مبـدأ باشـد، آيـا به راسـتی 

ايـن بيـت منظـوم مترجم  : 
خون جگر كردی مرا اطالل يار

ليك من گردم فدات ای كهنه دار
(نك، 1/ 20، سطر 6)

از همـان اسـتواری و اسـتحكام بيـت متنبـی برخـوردار اسـت؟ 
ای كاش اسـتاد ايـن رنـج بزرگ را بر خـود و خواننـدگان تحميل 
صرف نظـر  منظـوم  ترجمه هـای  اين گونـه  از  و  نمی كردنـد 

می فرمودنـد. 
4. مشـكل اساسـی در سراسـر كتـاب ايـن اسـت كه در بيشـتر 
مـوارد معلـوم نمی شـود شـرح ابيـات آيـا از برقوقـی اسـت يـا از 
شـارحان ديگـر و يـا مترجم محتـرم. حـال آنكه بهتر بـود مترجم 
شـرح  نخسـت  ترجمـه،  در  امانـت داری  اصـل  بـه  پايبنـدی  بـا 
شـارحان را بـا ذكـر نـام هريـك ترجمـه می كردنـد و سـپس نظر 
خـود و يـا ترجمـۀ منظـوم اشـعار را در پاورقـی می آوردنـد. اكنون 
بـا ايـن كار مترجـم، ارزش شـروح مختلـف برقوقـی و عكبـری 
و يازجـی از ميـان رفتـه اسـت و انتظـار خواننـده از اينكـه بدانـد 

نقد و بررسى و معرفى
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فـالن شـارح، بيـت را چگونـه شـرح كـرده، بـرآورده نمی شـود. 
به خصـوص كـه مترجـم خـود اذعـان دارد كـه از ترجمـۀ برخـی 
سـخن شـارحان كـه آنهـا را ضـروری نديـده، چشم پوشـی كـرده 

اسـت (1/ 26، سـطر 3؛ نيـز ص 27).
5. مترجـم محتـرم با ذكـر داليلی چند از جمله: آوردن اشـعار و 
امثـال فارسـی، اعراب گذاری ابيات، «اشـاره به امثـال كتاب امثال 
سـائره» و «ذكـر مناسـبت نظـم هـر قصيـده» (1/ 26) ادعـا دارند 
كـه جنبـۀ تأليـف بـه كتـاب بخشـيده اند. حـال آنكـه اوًال تقريبـًا 
همـۀ شـروح ديـوان متنبـی به طـور كامـل اعراب گذاری شـده اند 
و ثانيـًا مگـر شـارح و مترجـم وظيفه ای جـز اين دارد. بسـياری از 
مترجمـان در ترجمـۀ آثـار هميـن روش را پيش می گيرنـد، بدون 
اينكـه نـام اثـر خـود را تأليـف بگذارند و يا خـود را مؤلـف بنامند. 
6. مترجـم محتـرم در شـرح زندگانـی متنبـی و شـروح ديـوان 
وی بـا وجـود ايـن همـه منابـع كهـِن معتبِر عربـی، به گفتـۀ خود 
از مقدمـۀ شـرح برقوقـی و لغت نامـۀ دهخـدا و تاريخ ادبيـات حنا 
فاخـوری به عنـوان مآخـذ عمـده اسـتفاده كرده اند (نـك: 1/ 30). 
و جـای شـگفتی اسـت كـه (در صفحـۀ 33) «قـول ابـن خلـكان 
در وجـه تلقيـب ابوالطيـب بـه متنبـی ...» را از لغت نامـۀ دهخـدا 
هـر  در  خلـكان  ابـن  االعيـان  وفيـات  حالی كـه  در  گرفته انـد 
كتابخانـه ای يافـت می شـود و مبحـث «نگاهـی بـه شـعر متنبی» 
(صفحـات، 38-40) چنانكـه در پاورقـی (صفحـة 38) آمـده، همه 
از تاريـخ ادبيـات حنا فاخوری اقتباس شـده اسـت و شـروح ديوان 
وی (صفحـات 41ـ44) همـه برگرفتـه از لغت نامـۀ دهخداسـت. 
حـال آنكـه مراجعه به منابع دسـت اول، الفبای كار تحقيق اسـت. 
7. بـه گفتـۀ مترجـم محتـرم، شـيوۀ ترجمـه و شـرح ابيـات در 
جلـد دوم بـا جلـد اول كامًال متفاوت اسـت و به تعبير خود ايشـان 
مترجـم  گفتـۀ  بـه  كـه  به گونـه ای  دارد  بنياديـن»  «تفاوت هـای 
كتـاب  ميـان ـ  در  بـود  حشـوش  به ناچـار  ـ گرچـه  دوم  «جلـد 
ديگری اسـت» (2/ 14، سـطر 2) و سـپس ايشـان به شـش مورد 
ايـن تفاوت هـا اشـاره كرده انـد (11/2-14). [البته بنـده از عبارت 
«گرچـه به ناچـار حشـوش بـود در ميـان»، چيـزی نفهميـدم]. اوًال 
ترجمـۀ يـك اثر كه مشـتمل بـر چهار مجلد اسـت، بايـد از لحاظ 
سـبك و سـاختار، يكسـان و يكنواخـت باشـد، نـه اينكـه مترجـم 
در هـر جلـد، روشـی متفـاوت برگزينـد و شـيوه ای نـو درانـدازد. 
ثانيـًا مترجـم به خصـوص اگر تازه كار باشـد و تجربـه ای در ترجمۀ 
كتاب هايـی از اين قبيل نداشـته باشـد، بايد نخسـت همۀ مجلدها 
يكسان سـازِی  و  مكـرر  بازبينی هـای  از  پـس  و  كنـد  ترجمـه  را 
شـيوۀ ترجمـه، نقطه ضعف هـا را برطـرف سـازد و آنـگاه  بـدون 
شـتاب زدگی بـه دسـت چـاپ بسـپارد. اگر جز ايـن باشـد، همين 
آشـفتگی و سـردرگمی پيـش می آيـد كـه مترجم به اعتـراف خود 
سـرگردان اسـت و «هنـوز نمی دانـد كـه پـس از طبع جلـد دوم، 
مجلـد سـوم را آغـاز كند يـا جلد نخسـت را دوبـاره بـاز بنگارد» 

(صفحـۀ 11، سـطر 18).   
8. مؤلـف محتـرم در بخشـی از مقدمـۀ جلـد دوم بـرای نشـان 
بـه  و  شـده اند  متحمـل  ترجمـه  كار  در  كـه  مشـقت هايی  دادن 

خورده انـد،  آن  راه  در  كـه  جگرهايـی»  «خـون  خـود،  اصطـالح 
خـود،  به اصطـالح  و  دسـت نويس  از  نمونه هايـی  و  مثال هـا 
مشـق ترجمـه را آورده انـد «تـا خواننـدگان گرامی ... دشـواری را 
كـه نگارنـده در ترجمـۀ ابيات مشـق نمـوده اسـت، بنگرنـد و با 
طـرز كار و روش ترجمـۀ اشـعار عربی در اين كتاب بيشـتر آشـنا 
شـوند» (15/2-16). در ايـن بخـش، مترجم نخسـت بيتی عربی 
را ذكـر كـرده و سـپس 6 ـ 7 ترجمـۀ متفـاوت را ارائـه داده انـد، 
سـرانجام گفته انـد كـه كدام مـورد از ايـن ترجمه ها را بـرای متن 
كتـاب برگزيده انـد (15/2ـ 17). اوًال تمريـِن مشـق ترجمه جايش 
ديـوان متنبـی نيسـت و ثانيـًا  هـر نوآمـوز درس ترجمـه می دانـد 
كـه در كار ترجمـه بسـيار اتفـاق می افتد كـه مترجم يـك عبارت 
و يـا يـك بيـت شـعر را بـه چنـد شـكل ترجمـه كنـد و نهايتـًا 
بهتريـن را برگزينـد، حـال جـای تعجب اسـت كه مترجـم محترم 
موضوعـی بـه ايـن سـادگی را بـا آب و تـاب و طمطـراق فـراوان 
به عنـوان شـيوۀ كار خـود برشـمرده و به طـور مفصـل و بـا ذكـر 
نمونـه و مثـال بـه شـرح آن پرداخته اند. حتـی در هميـن نمونه ها 
نيـز كـه به عنـوان سرمشـق انتخـاب شـده اند، برخـی عبارات هـا 
چنـان مبهـم اسـت كـه گمـان می كنـی بـه زبانـی غيـر از زبـان 
فارسـی نوشـته شـده اسـت. چنانكه در نخسـتين مورد ارائه شـده 
(بيـت 16 از قصيـده 68) مترجـم از ميـان 6 ترجمـۀ متفاوت برای 
يـك بيـت، ايـن ترجمـه را از همـه بهتـر و زيباتـر يافتـه و نهايتًا 
آن را برگزيده انـد: «و آنچـه مـرا از (رهسـپاری به سـوی) غير ابن 
محمـد بازمـی دارد، دهشـهای او بـه نـزد مـن اسـت، گرچـه نزد 
گنجايی آن (دهشـها) را نـدارد» (16/2). به جـرأت می توان گفت 
كـه صفحـه ای از كتـاب را نمی تـوان يافت كـه از اين نارسـايی ها 

و ضعف هـا تهـی باشـد، كـه در ادامـه بـدان خواهيـم پرداخت.
9. ترجمـۀ يـك اثـر بايـد نفعـی به حـال خواننده داشـته باشـد 
و هدفـی را دنبـال كنـد، مثـًال ترجمـۀ يـك اثـر علمـی بـر علـم 
و دانـش خواننـده می افزايـد، ترجمـۀ يـك اثـر تاريخـی می تواند 
مـورد اسـتفادۀ محققانـی قـرار گيـرد كـه بـا زبـان مبـدأ آشـنايی 
ندارنـد، ترجمـۀ يـك رمـان، ضمـن اينكـه خواننـده را بـا ادبيات 
زبـاِن مبـدأ آشـنا می سـازد، كمتريـن فايـده اش ايجـاد سـرگرمی 
بـرای خواننـده اسـت، حـال ايـن سـؤال پيـش می آيد كـه ترجمۀ 
اشـعاری از  قبيـل آنچـه كـه نمونه هايی از آن را در پـی می آوريم، 
حتـی اگـر درسـت و شـيوا و روان ترجمـه شـود ـ كـه اين گونـه 
نيسـت ـ چـه نفعی بـه حال خواننـده دارد؟ اشـعاری كـه از لحاظ 
معنـا و لفـظ، هيـچ زيبايـی خاصـی نـدارد و اگـر در مـواردی از 
زيبايـی لفظـی و آرايه هـای ادبـی و يـا محتوايـی برخـوردار بوده، 
در ترجمـۀ ضعيف و نارسـای فارسـی، آن زيبايی لفـظ و معنی نيز 
از ميـان رفتـه اسـت. به گونـه ای كه در سراسـر دو جلـد از ترجمۀ 
ديـوان، كمتـر بيتـی بـرای خواننده قابل فهم اسـت. پـس مترجم 
محتـرم ايـن همـه رنـج و تـالش را بـرای چـه بـر خـود همـوار 

می سـازند؟ 
مـا به عنـوان مثـال و مشـتی از خـروار، فقـط ترجمـۀ ابياتـی 
از نخسـتين قصايـد ديـوان را كـه مترجـم از عهـدۀ ترجمـۀ آنهـا 

نقد و بررسى ترجمه و تحليل ديوان متنبى
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به خوبـی برنيامـده، در زيـر می آوريـم و قضـاوت دربارۀ آنهـا را به 
خواننـدگان عزيـز واگـذار می كنيـم: 

1. بيت 6 قصيدۀ اول (49/1):
إّن الُمعيَن علی الَصبابَِة بِاألَسی

أولی بِرحمِة َربّها و إخائِه 
(و  اندوهگين نمـودن  بـا  می خواهـد  كـه  «آن  ترجمـه: 
سـرزنش كردن) عاشـق را بـر سـوز و گداز عشـق يـاری دهد، بر 

اسـت».   سـزاوارتر  او  بـا  أخـوت  و  رأفـت 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «مالمت گـری كـه بـه قصـد يـاری ايـن 
عاشـق دلباختـه، بـا سـرزنش خـود بـر انـدوه او می افزايـد، بهتـر 
اسـت شـيوه ای برادرانـه پيـش گيـرد و بـا او ابـراز همـدردی و 

دلسـوزی كنـد».  
 2. بيت 7، قصيدۀ اول (50/1):

َمهًال فإّن الَعذَل ِمن أسقاِمِه
َو تَرّفقًا فالَسمُع ِمن أعضائِه

ترجمـه: «(ای مالمتگـر) درنـگ كـن كـه مالمـت از (جملـه) 
بيماری هـای اوسـت و مالطفتـی نما كه گوش از اعضای اوسـت». 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «از سـرزنش و مالمـت دسـت بـدار كـه 
عاشـق بيمـار را طاقـت طعنـۀ سـرزنش گران نيسـت و رحـم كن 

كـه گـوِش ايـن بيمـاِر رنجـور را تحمـل آزار بيشـتر نيسـت».
3. بيت 11 (195/1ـ 196):
َو ُأسقَطِت األجّنُة فی الَواليا

و ُأجهَضِت الَحوامُل و الَسقاِب 
ترجمـه: «و (از شـدت هـول و هراسشـان) جنينهـا درون پاالن 

اشـتران و (نيـز) بچه شـتران نر و ماده سـقط گشـتند». 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «هنـگام گريختـن از شـدت تـرس، زنـان 
بـاردار بـر روی جهـاز شـتران سـقط جنيـن كردند و ماده شـتران، 

نـوزادان نـر و مـاده را نـارس بـه دنيـا آوردند».
بـرای يافتـن اين گونـه ترجمه هـای نارسـا و ضعيـف نيـازی به 
جسـت وجو و تفحـص در ديـوان نيسـت، خواننـده هـر صفحه ای 
را كـه بـر حسـب اتفـاق بـاز نمايد، بـه چند مـورد از ايـن نمونه ها 
برمی خـورد. مثـًال در قصيـدۀ (بِغيـرَک) 15 بيـت اول قصيـده را 
مـورد بررسـی قـرار داده ايـم (191/1-198)، كه از آن ميـان تنها 
ترجمـۀ يكـی دو بيـت قابـل فهميدن اسـت و بقيـۀ ابيات، بسـيار 
ضعيـف و گاه بـه كلـی نامفهـوم، گنـگ و از لحـاظ نثـر فارسـی 
غلـط اسـت. به عنـوان شـاهد 11 بيت ديگـر آن را (بـدون ترجمۀ 
پيشـنهادی) به ترتيـب می آوريـم تـا گواهـی بـر ايـن مدعا باشـد: 
ـ بيـت 1: «گـرگان هركـه جـز تـو در حـال شـبانی بـود، بـه 
بازيچـه گرفتنـد (و خوار داشـتند) و تيغ بركشـيدن، هركـه را جز 

تـو در حـال برندگـی بود، شـكافت».
ـ بيـت 3: «آنـان (بنی كالب) تـو را برای نافرمانی وانگذاشـتند 
(و نگريختنـد) بلكـه بـه آب آمـدن در حالی كه نوشـيدنی، هالكت 

باشـد نفرت انگيز اسـت». 
ـ بيـت 4: «آنـان را بـر روی آبهـا (ِی باديه) جسـتجو نمودی تا 
آنجـا كـه حتـی ابرها هراسـان گشـتند كـه مبـادا آنها را وارسـی 

نمايی».
ـ بيـت 6: «لشـكر، پيرامـون تو دو پهلوی خـود را می جنباند آن 

چنـان كه عقـاب دو بال خويش می افشـاند».
ـ بيـت 7: «آنـان (بنـی كالب) را از بيابان هـا جويا می شـدی تا 
اينكـه يكـی از آنهـا (بيابان هـا) تو را پاسـخ داد در حالـی كه آنان 

(دشـمنان) همان پاسـخ بودند».
ـ بيـت 8: «در حالـی كـه ايشـان (بنـی كالب) گريختـه بودند، 
فيـض دسـتانت و خويشـاوندی نزديكت (با آنـان) در راه عرض و 

نمود». پيكار  حريمشـان 
ـ بيـت 9: «و (نيـز) حفاظت تـو از بازمانـدگان (دو قبيله) معد و 
اينكـه آنـان از خاندان و يـاران (تو) هسـتند (موجب پيـكار تو در 

راه حريم بنـی كالب بود).
ـ بيـت 10: «تـو (از سـرمهر و محبت) سـرنيزه های سـخت را 
از آنـان بازمی داشـتی، حـال آنكـه (ايشـان گريختنـد و) گردنه ها 

از زنانشـان لبريـز بود».
- بيـت 11: چنـد سـطر باالتـر بـدان پرداختيـم: «و (از شـدت 
سـقط  اشـتران ...  پـاالن  درون  جنين هـا  هراسشـان)  و  هـول 

گشـتند».
ـ بيت 12: «و (قبيله) عمرو در سـمت راسـت (لشـكر) آنان به 
عمروهـا بـدل گشـته و (قبيله) كعب در سـمت چپ (لشـكر) آنان 

بـه كعب هـا تبديل يافتـه بودند».
ضرب المثل هـا را  و  تعابيـر  برخـی  محتـرم  مترجـم  متأسـفانه 
تحـت اللفظـی ترجمه كرده اند. چنانكه از شـرح ُعكبـری برمی آيد 
(77/1)، وقتـی در عربـی گفتـه می شـود «صـاَر عمـرو، ُعمـوراً» 
يعنـی: «قبيلـۀ عمـرو بـه كلـی متفـرق شـده از هـم گسـيختند». 
بنابرايـن مقصـود شـاعر اين اسـت: «بنـی كالب پس از شكسـت 
بـه كلـی از هم گسـيختند و افراد بنـی عمرو از ميمنه و سـپاهيان 

بنـی كعـب از ميسـره گريختنـد و تارومار شـدند». 
ـ بيـت 14 ( 1/ 197): «چـون از پـی مردمانـی روی، كاسـه 

سـرها و گردنها(يشـان) واپـس رونـد». 

اظهـار  دوم  جلـد  مقدمـۀ  در  محتـرم  مترجـم  اينكـه  جالـب 
داشـته اند كـه سـعی كرده انـد، ابيـات را به گونـه ای ترجمـه كنند، 
«... كـه برای دانشـجويان ادبيات فارسـی و عربـی و عالقه مندان 
بـه آموختـن ترجمـۀ متونـی از ايـن دسـت جنبـۀ آموزشـی نيـز 
و  اسـت؟  طـور  هميـن  به راسـتی  آيـا   .(12/2) باشـد»  داشـته 
اين گونـه ترجمه هـا می توانـد الگـو و سرمشـقی بـرای مترجمـان 

؟  شد با
چند نمونۀ ديگر از ترجمه های جلد اول و دوم: 

ـ بيـت 32 (1/ 206): «و (اگـر كسـی غيـر از او بـا بنـی كالب 
می جنگيـد، حتـی) در راه رسـيدن بـه آغل هايشـان نيـزه زدنـی 
می ديـد كـه (از كثـرت كشـتگان) كالغ، گـرگ را ديـدار می كرد».  
بيـت 2 (212/1): «مـن تـو را گرامی تـر از آن شـمارم كـه در 
حـال رثـا نامـت آرم (چرا) كـه هركس صفت تـو آورد (بدانسـان 

اسـت كـه) بـرای عرب تـو را نـام برد».

نقد و بررسى و معرفى
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ـ بيـت 7 (1/ 215): «تا اينكه درسـتی آن ( خبـر) برايم اميدی 
باقـی نگذاشـت و اشـك ها آن چنان گلوگيرم شـد كـه گويی من 

گلوگير آن گشـته ام». 
ـ بيـت 17 (219/1): «تـارک او (موجب) شـادمانی در دِل عطر 

اسـت و حسـرت در دِل خودها و زره ها». 
بيـت 18، (1/ 220): «چـون (خـود يـا زره) سِرپوشـنده خود را 
بنگـرد و (از سـويی) خولـه را هـم ببيند (كـه چارقد بر سـر دارد) 
ايـن چارقـد را عالـی رتبه تـر از خود می داند (پس بيشـتر رشـك 

مـی ورزد كـه چـرا خوله مـرا بر سـر ننهاده اسـت)».
مترجـم محتـرم در مقدمـۀ جلـد دوم (چنانكه پيشـتر نيـز گفته 
شـد) اظهـار كرده ا نـد كـه در ترجمـۀ ايـن جلـد، وسـواس بيشـتر 
بـه خـرج داده انـد تـا ترجمه هـا مسـجع باشـد و دلنشـين تر، امـا 
متأسـفانه بـا بررسـی صفحات نخسـت معلوم می شـود كـه در نثر 
فارسـِی ترجمه هـا تغييـر چشـم گيری پديـد نيامـده اسـت. بـرای 
نمونـه نگاهـی بـه ترجمـۀ نخسـتين ابيـات می اندازيـم و از نقـد 

بقيـۀ ديـوان چشم پوشـی می كنيـم:   
ـ بيت 2 (44/2): 

َو أن ُيكذَب اإلرجاَف عنه بِضِده
وُيمسی بما تَنوی أعاديِه أسعدا 

دروغ پراكنـی  كـه)  اسـت  ايـن  او  عـادت  نيـز  «(و  ترجمـه: 
دربـارۀ خويـش را بـا (عمـل به) ضـد آن رسـوا گرداند و بـا آنچه 
دشـمنانش در سـر دارنـد، خـود را بـه سـعادت رسـاند». اوًال 
عبـارت «دروغ پراكنـی را ... رسـوا گردانـد»، غلـط اسـت. ثانيـًا: 
«أن ُيكـذب» يعنـی: دروغ شـمردن، دروغـی را اثبات كـردن و نـه 
رسـواكردن. ثالثـًا: «بـا آنچـه دشـمنانش در سـر دارنـد، خـود را 
بـه سـعادت رسـاند»، مفهـوم نيسـت. رابعـًا: مترجـم «أَسـعدا» را 
فعـل گرفتـه و در ترجمـۀ آن گفته انـد: «به سـعادت رسـاند»؛ در 
حالی كـه كلمـۀ «أسـَعد» افعـل التفضيـل اسـت و خبـر «ُيمسـی» 
و بـه معنـی «سـعادتمندتر». بنابرايـن ترجمـۀ پيشـنهادی چنيـن 
اسـت: «او شـايعات و تهمت هـای دشـمنان را بـا رفتـار نيكـوی 
خـود كـه نقطـۀ مقابـل آن بيهوده گويی هاسـت، خنثـی می سـازد 
و بـا دسيسـه های دشـمنان، كامرواتـر و نيكبخت تـر می گـردد».

ـ بيت 3 (45/2):
و رّب مريٍد ضّره ضّر نفسُه

و هاٍد إليِه الجيش أهدی و ما َهدی
ترجمـه: «چـه بسـيار كسـی كـه خواسـتار آسيب رسـاندن به 
او گرديـد، ولـی بـه خـود آسـيب رسـانيد و چه بسـيار كسـی كه 
لشـكرش را بـه سـوی او هدايـت كـرد، ولـی (لشـكر را) هديـه 
كـرد و هدايـت نكـرد»، در ايـن ترجمه عبارت «چه بسـيار كسـی 
كه ...» در فارسـی درسـت نيسـت، كلمۀ «ُرّب» در اين بيت داللت 
بـر تكثيـر دارد يعنـی: «چـه بسـيار كسـانی ...». همين اشـكال در 
ترجمـۀ مصـرع دوم نيـز تكرار شـده اسـت: «و چه بسـيار كسـی 
كـه لشـگرش را بـه سـوی او هدايـت كـرد». به عـالوه به جـای 
«هدايت كـردن»، بهتـر بـود از فعـل «روانه كـردن، گسيل داشـتن» 
اسـتفاده می شـد. زيـرا در عربـی «هَدی» و اسـم فاعـل آن «هاٍد» 

بـه معنـی «روانه سـاختن، گسيل داشـتن» نيز آمـده اسـت و «َهداُه 
إليـِه: سـاقُه إليـه». بنابرايـن ترجمۀ پيشـنهادی چنين اسـت: «چه 
بسـيار بدخواهانـی كـه در صـدد ضربـه زدن بـه وی برآمدنـد، امـا 
بـه خـود آسـيب رسـاندند و چـه بسـيار فرماندهانی كه سـپاهيان 
بـه جنـگ وی روانـه داشـتند، اما سـرانجام نيروهای خـود را به او 

داشـتند».  ارزانی 
 ـ بيت 4: (45/2) 

و مستكبٍِر لم يعرِف اهللا ساعًة
رأی َسيَفُه فی كّفِه َفتشّهدا

ترجمـه: «و چه بسـيار (كافـر) متكبری كه سـاعتی هـم خدا را 
نشـناخت ولی تا شمشـير او را در دسـتش ديد، شـهادت بر زبان 
جـاری سـاخت» چنـد اشـكال بـر ترجمـۀ ايـن بيـت وارد اسـت: 
1. همان اشـتباه بيـت قبل تكرار شـده: «چه بسـيار كافر متكبری 
...» كـه بايـد به جـای كافر، كافـران می آمـد. 2. «متكبـر» معادل 
دقيقـی بـرای «مسـتكبر» نيسـت، چـون متكبـر در فارسـی يعنی 
خودپسـند، مغرور و در شـرح عكبری «ُمسـتكبِر» به معنـی «ُمتكّبر 
عـن االيمـاِن بـاهللاِ» آمده اسـت كـه معنايش بـه «گردنكشـی در 
مقابـل ايمـان بـه خداونـد» نزديك تر اسـت. 3. «سـاعة» در متون 
كهـن بيشـتر به معنـی «لحظـه، وقت» آمـده اسـت. 4. در عبارت 
«شـهادت بـر زبـان جـاری سـاخت»، به جـای «شـهادت»، بايـد 

می آمد. «شـهادتين» 
بسـيار  «چـه  اسـت:  چنيـن  پيشـنهادی  ترجمـۀ  بنابرايـن 
گردنكشـانی كـه هيـچ گاه خداشـناس و مؤمـن نبودنـد امـا چـون 
شمشـير را در كـف او ديدنـد، بـا ذكـر شـهادتين ايمـان آوردنـد».
الزم بـه توضيـح اسـت كـه ترجمـۀ آثـاری همچـون ديـوان 
متنبـی را بايـد مترجمـی كهنـه كار و بـا تجربـه برعهـده گيرد كه 
عـالوه بـر عربی دانـی، از نثـری پختـه، شـيوا و دلنشـين بهره مند 
باشـد تـا ترجمـه ای اديبانه و هم سـنگ و هم طراز زبـان مبدأ ارائه 
دهـد. شـيوايی و رسـابودن عبـارات در ترجمه به خصـوص ترجمۀ 
شـعر، شـرط اول اسـت و زبانـی شـاعرانه و ترجمـه ای شـعرگونه 
می طلبـد كـه متأسـفانه ترجمـه و شـرح ديـوان متنبـی ـ چنانكه 
مالحظـه شـد ـ از آن كامـًال بی بهـره اسـت تـا جايـی كـه خـود 
مترجـم محتـرم نيز بدان پـی بـرده، می گويند: «گاه ممكن اسـت 
خواننـدگان فاضـل بـه ابياتـی برخورنـد كه ترجمـۀ آنها بـه نظر 
شـريف ايشـان ثقيـل آيد. حـال دليل اين ثقـل ترجمه يـا ناتوانی 
مترجـم اسـت و يا غمـوض و ابهـام ذاتی شـعر متنبـی» (12/2، 
آخريـن سـطور). الزم بـه توضيـح اسـت كه ديـوان متنبی دسـت 
كـم پنج شـرح معـروف و مشـهور كهـن دارد كـه شـارحان جای 
غمـوض و ابهامـی بـرای اشـعار وی باقـی نگذاشـته اند. بنابرايـن 
نامفهوم بـودن  و  عبـارات  ضعـف  عامـل  نمی توانـد  دوم  دليـل 

ترجمـۀ ابيات باشـد.

پی نوشت
* عضـو هيـأت علمـی دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران 

مركـزی

نقد و بررسى ترجمه و تحليل ديوان متنبى


