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در بخـش نخسـت (در شـمارۀ 74 كتاب ماه ادبيـات)، به نقد 
و بررسـی دو مقّدمـۀ مترجـم، كـه به طـور جداگانه بـر جلد اّول 
و دوم از كتـاب ترجمـه و تحليـل ديـوان متنّبی نگاشـته شـده، 
پرداختيـم. اينـك بـا كسـب اجـازه از مترجـم محتـرم، جنـاب 
آقـای منوچهريـان، بخـش دوم را بـه بررسـی و نقـد ترجمـۀ 
برخـی ابيـات، كـه از جلـد اّول انتخـاب شـده اند، می پردازيـم.

پيـش از هـر چيـز، الزم بـه ذكر اسـت كـه مترجـم محترم، 
تقريبـًا در ترجمـۀ همـۀ ابيـات، چه در جلـد اّول، و چـه در جلد 
دوم، ترجمـۀ تحت اللفظـی را اصـل و اسـاس كار خـود قـرار 
داده انـد و بيـش از حد، خـود را در قيد و بند الفاظ و واژگان متن 
مبـدأ گرفتـار كرده انـد. به عبارت ديگـر، مهم ترين اصـل ترجمه 
را، كـه همانـا بيـان مفاهيم و انتقال معانی اسـت، به فراموشـی 
تـازه كار،  مترجمـان  همچـون  مـوارد،  بيشـتر  در  و  سـپرده اند 
پشت سـرهم  بی كم وكاسـت  را  بيـت  هـر  واژه هـای  معانـی 
آورده انـد، و معنـا و مفهـوم را فـدای الفـاظ كرده انـد. از هميـن 
 رو، بيشـتر ترجمه هـا آن قـدر در قيـد و بنـد الفـاظ، و گاه تعابير 
نابجـا و غلـط، و نيـز پرانتزهای متعـّدد و پی در پـی گرفتار آمده 
كـه فهـم معانی ابيـات برای خواننـده ناممكن اسـت و مترجم، 
كـه گويـی خـود نيز بـه ايـن ضعف پـی برده انـد، در بسـياری 
مـوارد پـس از ترجمـۀ هـر بيـت بالفاصلـه گفته انـد: «مقصـود 
شـاعر اين اسـت كـه...»، و آنـگاه با اتّكا بر شـروح ديـوان، به 
شـرح و تبييـن ابيـات پرداخته، و ضمـن آن كوشـيده اند معنای 
بيـت را بـر خواننده روشـن سـازند. حـال آنكه، وظيفـۀ مترجم، 
به خصـوص در ترجمـۀ اشـعار، ايـن اسـت كـه بـا اسـتفاده از 
واژگان، تعابيـر، و اصطالحـات رايـج در زبـان مقصـد و نثـری 
اديبانـه و شـعرگونه، معنـا و مفهـوم هـر بيـت را به وضـوح و 
روشـنی بيـان دارد و مقصـود شـاعر را بـه گونـه ای در ترجمـه 
بگنجانـد كه بـرای فهم معنـا نيازمند توضيح و تفسـير نباشـد، 

كـه البتـه اين امـر نيازمند مهـارت، تجربه، توانمندی بسـيار، و 
برخـورداری از نثـری پختـه و مسـتحكم اسـت. ترجمـۀ حاضر 
از ايـن ويژگی هـا تهـی اسـت و حّتی كمتريـن انتظـار خواننده 
را، كـه فهـم ابيـات اسـت، بـرآورده نمی سـازد و ايـن ضعف و 
نارسـايی نثـر مترجـم از همـان آغـاز جلـد اّول كامًال مشـهود 
اسـت. بـرای اثبات ايـن اّدعا اّوليـن قصيده را شـاهد می گيريم 

و ترجمـۀ سـه بيـت نخسـِت ديـوان را بررسـی می كنيم: 
بيت اّول: الَقلُب أعلُم يا َعذوُل بِدائِه

و أحقُّ ِمنَك بِجفنِه و بِمائِه
ترجمـۀ مترجـم: «ای مالمتگـر! دل بـه بيمـاری عشـق خود 
داناتـر اسـت و به پلك چشـم و آب ديده اش از تو سـزاوارتر». 
اّوًال، به بيماری داناتربـودن، بی معنـی و غلـط اسـت. پـس «دل 
بـه بيمـاری عشـق خود داناتر اسـت»، درسـت نيسـت. ثانيًا، به 
پلك چشـم سـزاوارتر اسـت، يعنی چه؟  مراد از پلك چشـم (= 
بَجفنـِه)، گريسـتن و گريه كـردن اسـت. پـس، «به پلك چشـم 
از تو سـزاوارتر اسـت» معنی نـدارد. بنابراين، خواننـده از ترجمۀ 
ايـن بيـت چيـزی دسـتگيرش نمی شـود. ترجمـۀ پيشـنهادی، 
بـر اسـاس آنچـه شـارحان در معنـی اين بيـت گفته انـد، چنين 
اسـت: «ای كسـی كه عاشـق را مالمت می كنی، قلـب دردمند 
او بـه بيمـارِی خـود آگاه تـر اسـت و بهتـر از تـو می دانـد كـه 
برای شـفای بيماری عشـق بايد اشـك بريزد و گريه سـردهد».  
بـر ترجمـۀ دوميـن بيـت نيز اشـكاالتی مشـابه وارد اسـت: 
در مصـرع نخسـت «َفـَو َمـن اُِحـبُّ َألعصيّنـك فـی الهـوی» 
(46/1)، چـون فعـل «َعصـی، َيعصـی» يعنـی نافرمانی كـردن، 
مترجـم محتـرم در ترجمۀ عبـارت «َألعصيّنك فـی الهوی» به 
خـود جـرأت نداده انـد از معادلـی ديگـر به جـز «نافرمانی كردن» 
اسـتفاده كننـد. از هميـن رو، ترجمـه آن بـه غلـط چنين شـده 
پنـد  از  می كنـم»،  نافرمانـی  عشـق  در  تـو  (پنـد)  «از  اسـت: 

نقد و بررسى
ترجمه و تحليل ديوان متنبّى 
بخش (2)

عنايت اهللا فاتحی نژاد*

نقد و بررسى ترجمه و تحليل ديوان متنبّى
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نافرمانی كـردن، بی معنـی و نادرسـت اسـت.
 بيت سوم: أَ ُأحّبُه و ُأحبُّ فيِه مالمًة

إّن المالمة فيِه ِمن أعدائِه
ترجمۀ مترجم: «آيا می شـود او را دوسـت بدارم و سـرزنش 
دربـارۀ عشـق او را نيـز دوسـت بـدارم؟ هرگـز! كه سـرزنش 

دربارۀ وی از دشـمنان است».
مترجـم محتـرم توّجـه نكرده اند كـه «سـرزنش كردن دربارۀ 
چيـزی»، درسـت نيسـت؛ در فارسـی نمی گوييـم: تـرا دربـارۀ 
عشـق سـرزنش می كنـم. بنابراين، «سـرزنش دربارۀ عشـق او 
را نيـز دوسـت بـدارم»، غلط اسـت. عبارت بعدِی «كه سـرزنش 
دربـارۀ وی از دشـمنان اسـت» نيـز ترجمـۀ لفظ به لفـظ مصـرع 
دوم بيـت اسـت و عـالوه بـر اينكـه همـان اشـكال اّول بر آن 
وارد اسـت، جملۀ «سـرزنش ... از دشمنان اوسـت» نيز نادرست 
اسـت. در اينجـا، مقصـود از «المالمة»، «مالمتگر» اسـت؛ يعنی 
«مالمتگر از دشـمنان اوسـت». بـا وجود اينكه شـارحان به اين 
موضـوع اشـاره كرده انـد و واحـدی در معنـی ايـن بيـت گفتـه 
اسـت: «المعنـی أّن صاحب المالمـة و هـو الالئُم مـن أعداء هذا 
الحبيـِب»، جـای تعّجـب اسـت كـه مترجـم محتـرم در ترجمۀ 

ايـن بيت، نظـر شـارحان را ناديـده گرفته اند. 
عـالوه بـر آنچـه گفتـه شـد، در سراسـر كتـاب نيـز، از اين 
دسـت ترجمه هـای ضعيف و نارسـا فـراوان به چشـم می خورد. 
برخـی ابيـات همين قصيـده را در نخسـتين بخش (در شـمارۀ 
74)، نقـد و بررسـی كرديـم و در اينجـا، بـه ذكـر چنـد نمونـۀ 
ديگـر از ترجمه هـای سسـت و نامفهـوم ابيـات (از قصايـد اّول 

تـا سـوم)، همـراه بـا ترجمـۀ پيشـنهادی، می پردازيم: 
صفحۀ 55، بيت 15: إنّی َدعوتَك للَنوائِب َدعوًة 

لَم ُيدَع سامُعها إلی أكفائِه 
ترجمـۀ مترجـم: «مـن ترا بـه (رفـع) مصيبتهـا و گرفتاريها 
نـدا دادم، ندايـی كـه شـنونده اش (سـيف الدوله) بـه سـوی 

همـاالن خـود خوانده نشـده».
ترجمۀ پيشـنهادی: «بـرای رهايی از سـختی ها و ناگواری ها 
دسـت بـه سـوی تو دراز كـردم، چون بـرای چنيـن كاری تو را 

يافتم».  بی همتـا 
صفحۀ 57، بيت 18: ُطبَِع الحديُد َفكان من أجناسِه

و َعلیٌّ المطبوُع ِمن آبائِه
ترجمـۀ مترجـم: «تيغ از آهن سـاخته شـده، پـس از جنس 

آن اسـت، ولـی علـی (سـيف الدوله) از گرامی نياكان اسـت».
ترجمـۀ پيشـنهادی: «همان گونه كه آهن صالبت و سـختی 
را از عناصـر همجنـس خـود گرفته، سـيف الدوله نيز شـرافت و 

بزرگـواری اش را از نياكانـش به ارث برده اسـت».
صفحۀ 58، بيت 19: َعذُل الَعواِذِل حوَل قلِب التائِِه

و َهوی األحّبِة منُه فی َسودائِه
ترجمـۀ مترجـم: «مالمت سرزنشـگران، پيرامـون (و بيرون) 
دل عاشـق سرگشـته اسـت، ولی عشـق يـاران در سـويدای 

نشسـته».  دلش 

ترجمـۀ پيشـنهادی: «عشـق دلبـران، چنـان در اعمـاق دل 
عاشـق شـيدا رخنه كـرده كه جايـی برای سـرزنش مالمتگران 

باقی نگذاشـته اسـت».
صفحۀ 70، بيت 2: َقلَُق المليحِة و هی ِمسٌك َهتُكها

و َمسيرها فی الليِل و هَی ُذكاُء 
ترجمـۀ مترجـم: «جنبيـدن (و خراميدن) يار نمكيـن در حال 
مشـكبويی و (نيـز) سـير شـبانگاهی اش، با آن خورشـيدرويی 

اوست». رسـوايی  (مايه) 
جنبيـدن يـار نمكيـن در حـال مشـكبويی (!!)، يعنـی يـار 
نمكيـن می جنبـد و مشـك بـو می كند! ضمنـًا مترجـم محترم 
كلمـۀ « َهتكهـا» را به غلـط «مايـۀ رسـوايی اوسـت» ترجمـه 
كرده انـد، حـال آنكـه يكـی از معانـی «َهَتـَك»، «ظاهركـردن، 
آشـكاركردن» اسـت. از همين رو، ابن فوّرجه در شـرح اين بيت 
گفتـه اسـت: "«الَهتـُك» مصدر متعّدی اسـت و بهتر بود شـاعر 
به جـای آن از «انتهاكها» (= آشكارشـدن، ظاهرشـدن) اسـتفاده 

می كـرد"(13/1).
ترجمـۀ پيشـنهادی: «آن دلبـر زيبـارو در دل شـِب تاريـك 
خرامـان گام برمـی دارد، اّمـا بـا آن رايحـۀ دل انگيـز و چهـرۀ 
تابناكـش، كـه چـون خورشـيد می درخشـد، از ديده هـا پنهـان 

نمی مانـد». 
صفحۀ 71، بيت 3: أسفی علی أسفی الذی َدلّهتِنی

عن ِعلمِه َفبِه َعلّی َخفاُء
ترجمـۀ مترجـم: «انـدوه مـن به خاطـر اندوهـی اسـت كـه 
مـرا از يـاد آن غافل سـاخته ای و بدينسـان آن (انـدوه) بر من 

پنهـان و پوشـيده مانده اسـت».
ترجمـۀ پيشـنهادی: «افسـوس و اندوه من از آن روسـت كه 
عشـق تـو مـرا چنـان والـه و شـيدا سـاخته اسـت كه حّتـی از 

انـدوه خـود نيـز غافـل و بی خبرم». 
صفحۀ 71،  بيت 4: َو َشكّيتی َفقُد الَسقام ِألنّه

َقد كاَن لَّما كان لی أعضاُء
ترجمـۀ مترجـم: «و شـكوه مـن (به خاطـر) از دسـت دادن 
بيمـاری (عشـق تـو) اسـت، زيـرا ايـن بيمـاری وقتـی وجود 

داشـت كـه مـن (جسـمی و) اعضايی داشـتم».
از دست دادن بيماری (!)، تعبير نادرستی است.

ترجمـۀ پيشـنهادی: «از ايـن می نالـم كـه ديگـر از بيمـاری 
عشـق رنـج نمی بـرم، چـون اعضـا و جوارحـی برايـم نمانـده 

اسـت تـا درد عشـق را احسـاس كنـم».  
صفحۀ 72، بيت 5: َمّثلِت َعينك فی َحشای جراحًة

َفتشابها ِكلتاهما نَجالُء 
ترجمـۀ مترجـم: «(چون بر مـن نظر افكندی) چشـمت را در 
دلـم همچـون جراحتی تصويـر نمودی پـس آن دو (چشـم تو 
و زخـم دلـم) درحالی كه هـر دو فراخ بودنـد نظير هـم بودند».

ترجمۀ پيشـنهادی: «تيـر نگاهت بر قلبم نشسـت و جراحتی 
به درشـتی چشـمانت و همانند آن، در آن بر جای گذاشـت».                                 

شـد،  گفتـه  تاكنـون  آنچـه  كـه  اسـت  توضيـح  بـه  الزم 

معرفي، نقد و بررسي كتاب
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مـروری گـذرا بـر ترجمـۀ ابياتـی از سـه قصيدۀ نخسـت ديوان 
بـود. اينـك، بـا چشم پوشـی از نقـد نُه قطعـه و قصيـدۀ بعدی، 
كـه برخـی ابيـات آنهـا را در بخـش اّول (شـمارۀ 74) مـورد 
بحـث قـرار داده ايم، بـه نقد و بررسـی ترجمۀ ابياتـی از قصيدۀ 

دوازدهـم ديـوان، بـا مطلِع
فدينــاک مــن ربــع و ان زدتنــا كربــا

الغربـا و  للشـمس  الشـرق  كنـت  فانـك   
كـه از قصايـد معـروف متنّبـی در مـدح سـيف الدوله اسـت، 
می پردازيـم و در ادامـه، نگاهـی به بقيۀ ديـوان و ترجمۀ ابياتی 

از اواسـط جلـد اّول خواهيـم انداخت: 
صفحۀ 159، بيت 12: َو َمن تَُكن اُألسُد الَضواِری ُجدوَدُه

َيُكن لَيُلُه ُصبحًا و َمطَعُمُه َغصبا
ترجمـۀ مترجـم: «آنكه شـيران شـيفتۀ شـكار، نياكانش 
باشـند شـبش چـون روز اسـت و كسـب طعامش با سـتم 

است». زور  و 
اّوًال، «شـيران شـيفتۀ شـكار» تعبيـر مناسـبی نيسـت. ثانيـًا، 
«شـبش چـون روز اسـت» دچـار ابهـام اسـت. ثالثـًا، آخريـن 
عبـارت، يعنـی «كسـب طعامـش با سـتم و زور اسـت»، هجو 
اسـت و بـا مضمـون قصيـده، كـه همان گونـه كـه مترجـم نيز 
اسـت،  سـيف الدوله  مـدح  شـده اند،  متذّكـر  قصيـده  آغـاز  در 
متعـارض اسـت. چگونـه ممكـن اسـت شـاعر، ممـدوح خـود 
را سـتمگر و زورگويـی معّرفـی كنـد كـه از راه غصـب امـوال 
ديگـران امـرار معـاش می كنـد؟! شـارحان در معنـی ايـن بيت 
گفته انـد كـه مقصـود شـاعر ايـن اسـت كـه ممـدوح همچون 
اجـدادش شـيرصفت اسـت و بـرای جنـگ بـا دشـمنان شـب 
چنـگ  از  كـه  اسـت  غنايمـی  طعامـش  و  نمی شناسـد  روز  و 

به درمـی آورد.  دشـمنان 
ترجمۀ پيشـنهادی: «كسـی كه از نسـل شـيرصفتان اسـت، 
بـرای رسـيدن بـه هـدف، شـب تاريـك نيـز برايـش همچون 

صبِح روشـن اسـت. شـب هنگام، بر دشـمنان شـبيخون می زند 
و اموالشـان را بـه غنيمـت می گيرد».

وَر من فوق بدئِه صفحۀ 171، بيت 35: َفأضحت كأنَّ السُّ
إلی األرض قد شقَّ الكواكَب و التربا

ترجمـۀ مترجـم: «و آن (دژ مرعـش) چنـان بـود كـه گويـی 
حصارهايـش از فـراز آغـاز آن تـا زميـن، خـاک و افـالک را 

بود». شـكافته 
عبارت «از فراز آغاز آن تا زمين» نامفهوم است.

ترجمـۀ پيشـنهادی: «آن قلعـه چنـان می نمايـد كـه گويـی 
حصـار بلنـدش، ازيك سـو، سـر بـه فلك كشـيده و افـالک را 
درنورديـده، و ازسـوی ديگر، زميـن را شـكافته و در خـاک فـرو 

اسـت».  رفته 
صفحۀ 172، بيت 37: َو ترِدی الجياُد الُجرُد َفوَق جبالها

و َقد نَدَف الِصنبُر فی ُطرقها الُعطبا
ترجمـۀ مترجـم: «اسـبان تنك مـوی بـر فـراز كوه هـای آن 
قلعـه (مرعـش) می دونـد، درحالی كه (پنـداری) بادهای سـرد 

در مسـيرهای آن (دژ) پنبـه برزده انـد».
 «الِجيـاُد الُجـرُد» يعنی اسـب هايی كـه موهای كوتـاه دارند 
و كوتاهی موی اسـب نشـانۀ اصالت و نژادگی اسـت. بنابراين، 
يـا  نـژاده  «اسـبان  بـود  بهتـر  تنك مـوی»،  «اسـبان  به جـای 
اسـب های اصيـل» می آمـد. ضمنـًا، ترجمـۀ مصـرع دوم، يعنی 
«درحالی كـه (پنداری) بادهای سـرد در مسـيرهای آن (دژ) پنبه 

نيسـت. مفهوم  برزده انـد»، 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «اسـبان نـژاده، بر فـراز تپه هـای قلعه، 
سـم بـر زميـن می كوبند و گويـی دانه هـای برف، كـه راه های 
قلعـه را سـپيدپوش كرده انـد، پنبه هايـی هسـتند كـه ابرها آنها 

را رشـته اند».
صفحۀ 174ـ 175، بيت 41ـ 42: َو لم تَفترق َعنُه األسّنُة َرحمًة
حّبـا لـُه  األعـادی  الشـاَم  َيتـرک  لَـم  و 
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غيَركريمـٍة عَنـُه  نفاهـا  لكـن  و 
سـّبا ال  و  قـطُّ  ُسـبَّ  مـا  الثنـا  كريـُم 

و  رأفـت  روی  از  دشـمن)  (ی  «نيزه هـا  مترجـم:  ترجمـۀ 
شـفقت او را وانگذاشـت و دشـمن به خاطـر مهـر و محبّت بدو 
(سـرزمين) شـام را رهـا نسـاخت. (دشـمنان و نيزه هايشـان، 
تـرک  محبـت  و  رأفـت  روی  از  را  شـام  ديـار  و  سـيف الدوله 
نگفتنـد) بلكـه (مـرد) نيكنامی آنـان را با زبونـی از خويش دور 
نمـود كـه هرگز از كسـی دشـنام نشـنود و دهان به بـد گفتن 

نيالود».
را  او  شـفقت  و  رأفـت  روی  از  دشـمن  «نيزه هـای  اّوًال، 
وانگذاشـت»، ترجمـۀ تحت اللفظـی و نادرسـت اسـت. در همـۀ 
شـروح آمده اسـت كـه مقصـود از نيزه ها، دشـمنان و نيزه داران 
هسـتند و شـارحان در معنـی بيـت گفته انـد: «أّن االعـداء لـم 
َينهزمـوا َرحمـة لـه و ال أجلـوا َعن الشـام محبًَّة لـه و إنّما فعلوا 
ذلـَك َفَرقـًا ِمنـه»، يعنـی «سـپاهيان دشـمن به سـبب تـرس و 
وحشـت از او، عقب نشـينی كردنـد و از شـام دسـت كشـيدند، 
نـه بـه ميـل و ارادۀ خـود، و نـه از روی لطف يـا ترّحـم». ثانيًا، 
در ترجمـۀ بيـت دوم، مترجـم دوبـاره بيـت قبلـی را، بـا اندكی 
اختـالف، داخـل پرانتـز تكـرار كرده انـد، كه حشـو زايد اسـت. 
ثالثـًا، در ترجمـۀ بيـت گفته اند: «مـرد نيكنامی آنـان را با زبونی 
از خويـش دور نمـود». عبـارت «از خويـش دور نمـود» درسـت 
نيسـت. زيـرا در عبـارت «نَفاهـا َعنـُه» مرجـع ضميـر «ــُه» در 
«َعنـُه»، كـه به علّـت ضرورت شـعری مذكر آمده، شـام اسـت، 
نـه سـيف الدوله. بنابرايـن، طبـق گفتـۀ شـارحان، ترجمـۀ بيت 
دوم چنيـن اسـت: «بلكـه كسـی دشـمنان را با ذلّـت و خواری 
از سـرزمين شـام عقـب رانـد كه زبانـزد همگان اسـت و هرگز 
سـخنی ناشايسـت و ناروا،  نـه درباره اش گفته انـد، و نه از زبان 
او شـنيده شـده اسـت». رابعـًا، در شـرح بيـت دوم، كـه مترجم 
«غيـَر كريمـٍة» در آن را حـال دانسـته اند، بايد گفـت فقط كلمۀ 

«غيـر»، حال اسـت و نـه «غيـَر كريمٍة».
«ثَنـاء»  واژۀ  دربـارۀ  دوم،  بيـت  شـرح  ادامـۀ  در  مترجـم 
می گوينـد: «... و آن اسـم از فعـل أثنـی عليـِه اسـت يعنـی او 
را بـه نيكـی يا بـدی توصيـف نمـوده اسـت». در فرهنگ های 
لغـت، «أثَنـی َعليـِه» به معنـی «مدَحـُه»، يعنـی «مدح كـردن و 
سـتودن»، آمـده اسـت و معنـای «به بدی توصيف كـردن» از آن 
اسـتنباط نمی شـود. ايـن اشـتباه مترجـم از آنجـا ناشـی شـده 
اسـت كـه در برخی شـروح ديـوان متنّبی (مثًال شـرح عكبری، 
68/1)، در مصـرع دوم، به جـای «الَثنـا»، واژه «الَنثـا» (از ريشـه 
نَثـو) آمـده و در توضيـح آن گفته انـد: «الَنثـا» يكوُن فی الشـرِّ و 

الخيـِر (يعنـی نيكـی يا بـدی كسـی را آشـكاركردن). 
 صفحۀ 175، بيت 43: َو َجيٌش ُيثّنی ُكّلَ  َطوٍد َكأنُّه

َرطبـا ُغُصنـا  واجَهـت  ريـاٍح  َخريـُق 
را)  نيزه هايشـان  و  دشـمنان  نيـز  «(و  مترجـم:  ترجمـۀ 
لشـكری (از او دور نمـود) كـه هـر كـوه را دوكـوه می نمايانـد 
(و رويـاروی دشـمن) گويی تندبادی اسـت در برابر شـاخه ای 

نـرم و لطيـف».
 يكـی از اشـكاالت اساسـی كـه در شـيوۀ كار مترجـم در 
سراسـر كتـاب وجـود دارد، اسـتفادۀ بيـش از حـد از پرانتزهـا 
اسـت. مترجـم محتـرم در ايـن  بـاره، شـيوۀ مترجمان قـرآن را 
پيـش گرفته انـد، كـه از بيـم تحريـف و تغييـر در معانـی آيات 
سـعی می كننـد الفـاظ قرآنـی را بی كم وكاسـت و عينـًا ترجمـه 
ترجمـه  بـه  ابهـام  رفـع  به قصـد  را  واژه ای  چنانچـه  و  كننـد 
می افزاينـد، داخـل پرانتـز قـرار می دهنـد، كـه به حـق نيـز بايد 
چنيـن باشـد. حـال آنكـه مترجـم محتـرم خـود می داننـد كـه 
ترجمـۀ شـعر، رمـان، و متـون ادبـی بـا ترجمـۀ متـون مقدس 
متفـاوت اسـت و مترجـم به ويـژه در ترجمـۀ اشـعار، كـه بايـد 
اديبانه و شـعرگونه باشـد، گاه ناگزير اسـت برای رعايت جوانب 
ترجمـۀ  از  پرهيـز  و  عبارت هـا  رساترسـاختن  و  زيباشـناختی 
تحت اللفظـی، واژگانـی بـه متـن بيفزايـد. واژه هـا و عباراتـی 
كـه مترجـم محتـرم داخـل پرانتـز می آورنـد غالبـًا زايد اسـت 
و گاه به جـای روشن ترشـدن موضـوع و وضـوح بيشـتر، متـن 
را مغلق تـر و خواننـده را سـردرگم تر می كنـد؛ ماننـد ترجمـۀ 
بيـت بـاال. در ترجمـۀ ايـن بيـت اّوًال، تقريبًا نيمـی از عبارت ها 
داخـل پرانتـز آمـده، كـه نيـازی بـه آنهـا نيسـت؛ چون بيشـتر 
آنهـا تكـرار ترجمـۀ بيـت پيشـين (بيـت 40) اسـت و عبـارت 
«دشـمنان و نيزه هايشـان» در ترجمـۀ سـه بيت متوالـی (يعنی 
41، 42 و 43)  تكـرار شـده اسـت. در اين گونـه مـوارد، كـه 
دو يـا چنـد بيـت متوالـی معنـای يكديگـر را كامـل می كنند و 
موقوف المعانـی هسـتند، می توان نخسـت، ابيات را پشـت سـر 
هـم آورد و سـپس، همـه را يكجـا ترجمه كرد تا نيـازی به اين 
تكرارهـا نباشـد. ثانيـًا، عبـارت «و نيز دشـمنان و نيزه هايشـان 
را لشـكری از او دور نمـود كـه هـر كـوه را دو كـوه می نماياند» 
هـم نارساسـت و هـم غلـط. چـون به جـای «از او دور نمـود»ـ  
چنان كـه پيش تـر گفتيـم ـ «از آنجـا (يعنـی دمشـق) بيـرون 
رانـد» صحيـح اسـت. به عـالوه، در زبـان فارسـی «نمايانـدن» 
يعنـی نشـان دادن و بنابرايـن، «هـر كـوه را دو كـوه می نماياند» 
يعنـی «هـر كـوه را دو كوه نشـان می دهـد»، كه مقصود شـاعر 
ايـن نيسـت، بلكه منظور او سـپاهيانی اسـت كه قادرنـد كوه را 
بشـكافند و از وسـط به دو نيـم كنند. ثالثًا، عبـارت «و روياروی 
دشـمن گويی تندبادی اسـت در برابر شـاخه ای نـرم و لطيف» 
درسـت نيسـت، زيـرا از ايـن جملـه چنيـن برداشـت می شـود 
كـه «در مقابـل دشـمن گويـی تندبـادی اسـت كـه در مقابـل 
آن تندبـاد شـاخه ای نـرم و لطيـف قـرار گرفتـه اسـت». رابعـًا، 
در عبـارت «گويـی تندبـادی اسـت در برابـر شـاخه ای نـرم و 
لطيـف»، درسـت اسـت كـه واژۀ «َرطـب» بـه معنـای «نـرم و 
لطيـف» نيـز هسـت، اّمـا بايـد در نظـر داشـت كـه شـاعر اين 
تشـبيه را دربـارۀ دشـمن بـه كار برده اسـت. دو صفـت «نرمی 
و لطافـت» متضّمـن معنايـی مثبـت و ايجابـی اسـت و بهتـر 
بـود مترجـم به جـای آن هـا، از صفاتـی كـه داللت بـر ضعف و 
ناتوانی دشـمن باشـد، مانند شـكننده، ضعيف، نورسـته، و امثال 

معرفي، نقد و بررسي كتاب
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آن اسـتفاده می كردنـد.
 ترجمـۀ پيشـنهادی: «بـه يـاری سـپاهيانی بسـيار انبـوه و 
مجّهـز كـه می تواننـد هركـوه سـتبری را بـه دو نيـم كننـد، و 
بـه هنـگام رويارويـی بـا دشـمن، ماننـد گردبادی انـد در مقابل 

شـاخه ای نورسـته و شـكننده».
صفحۀ 176، بيت 45: َفَمن كاَن ُيرِضی اللُّؤَم و الكفَر ُملكُه

َفهذا الذی ُيرضی الَمكاِرَم و الّربّا
ترجمۀ مترجم: «هركه پادشاهی اش كفر و رذالت را خشنود 
كند، همان كسی است كه خدای و خوبی ها را از خود خرسند و 

خشنود می سازد». 
بـه  را  بی دّقتـی  بيـت  ايـن  ترجمـۀ  در  مترجـم  متأّسـفانه، 
نهايـت رسـانده اند و از خـود نپرسـيده اند چگونـه ممكن اسـت 
كفـر و رذالـت مايۀ خشـنودی خداوند گـردد! به عـالوه، عبارت 
«خوبی هـا را از خود خرسـند و خشـنود سـازد» بی معنی اسـت. 
همـۀ شـارحان اين بيـت را به روشـنی توضيح داده انـد. عكبری 
بـه نقـل از واحـدی می گويـد «يعنـی مـن كاَن لَئيمًا كافـِراً فی 
ُملكـِه، َفهـذا كريـم مومـٌن ُيرضی المـكارم بجـوده و اهللا تعالی 
بجهـادِه فـی سـبيلِه» (69/1) ، «اگر ديگـر فرمانروايان، فرومايه 
و كافرنـد، او بخشـنده و مؤمـن اسـت و بـا بخشـش خـود، 
خصلت هـای بزرگ منشـانه را ارج می نهـد و با جهـادش در راه 

خـدا، پـروردگار را راضـی و خشـنود می گرداند».
مترجم در ادامۀ مطلب، و در ترجمۀ شـرحی كه ابن شـجری 
شـده اند. ابن شـجری  لغـزش  دچـار  نيـز  دارد،  بيـت  بـر ايـن 
می گويـد بهتـر آن بـود كه متنّبـی به جـای «الَمـكارَم و الّربا» با 
اسـتفاده از صنعـت مقابلـه (= يـا تضـاد): «المـكارَم و االيماَن» 
مـی آورد تـا «ايمـان» بـا كلمـۀ «كفـر» در مصـرع اّول در تضاد 
باشـد، چنانكـه «مـكارم» بـا «لـؤم» در مصـرع اّول اين چنيـن 
اسـت. اّمـا او به ضـرورت قافيـه ناچـار شـده واژۀ «الـّرب» را 
در  بيـت  می كـرد،  چنيـن  اگـر  و  بيـاورد  «االيمـان»  به جـای 
را  اخيـر  عبـارت  ايـن  محتـرم  مترجـم  بـود.  زيبايـی  نهايـت 
به اشـتباه چنيـن ترجمـه كرده انـد: «... ولی ضـرورت قافيه او را 
ناچـار سـاخته كلمـۀ رّب را به جـای ايمـان قـرار دهـد كه اين 
خـود بی نهايـت زيباسـت...». حـال آنكـه مقصود ابن شـجری 
آن اسـت كـه اگـر به جـای «الـّرب»، «اإليمـان» می آمـد، در 

نهايـت زيبايـی بـود: «َفـكان ذلـَك فـی غاية الُحسـِن».
ضمنـًا در آغـاز هميـن مطلب (عكبـری، 69/1) آمده اسـت: 
«قـال الشـريف ابـن  الشـجری...» و مترجـم بـه گمـان اينكـه 
«الشـريف» نـام ابن شـجری اسـت، در ترجمه گفته اند «شـريف 
بـن شـجری... گويـد»، حـال آنكه اگر چنيـن بود، كلمـۀ «إبن» 
بـدون همـزه و بـه شـكل «شـريف بـن شـجری» می آمـد. نام 
ابن شـجری «هبة اهللا» اسـت و «الشـريف» لقب علويان، و چون 

وی از شـرفای علـوی بـوده او را «الشـريف» گفته انـد. 
صفحۀ 173، بيت 38: َكفی َعَجبًا أن َيعجَب الناُس أنُّه

تَّبـا ِآلرائهـم  تَبـًا  َمرَعشـًا  بَنـی 
 ترجمـۀ مترجـم: «در شـگفتی، هميـن بـس كـه مـردم در 

شـگفت آينـد كـه او (دژ) مرعـش را بنـا نمـوده. مـرگ بر اين 
مرگ!».  افكارشـان، 

از ترجمـۀ ضعيـف و نابسـامان ايـن بيـت چنيـن اسـتنباط 
می شـود كـه گويـی بنـای قلعـۀ مرعـش گناهـی نابخشـودنی 
بـوده و مـردم از اينكه سـيف الدوله دسـت به چنيـن كاری زده، 
دچـار شـگفتی شـده اند، و شـاعر كـه از ايـن افكار شـگفت زده 
شـده، نفريـن می كنـد كـه خـدا مرگشـان دهـد كـه گمـان 
می كننـد اميـر مرتكـب چنين خطايی شـده اسـت!. حـال آنكه 
مقصـود شـاعر ايـن اسـت كـه مـردم از تـوان او در سـاختن 
قلعـه مرعـش دچـار حيـرت شـدند و اگـر آنـان بـه قـدرت و 
توانايی هـای او، آن گونـه كـه بايـد، پـی بـرده بودند، برايشـان 

نداشـت. تعّجبی 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «به راسـتی جـای شـگفتی اسـت كـه 
مرعـش  قلعـه  برافراشـتن  در  او  توانايـی  مقابـل  در  كسـانی 
حيـرت زده شـده اند، وای بـر كوته فكـری آنـان، وای، كـه هنوز 

بـه قدرتـش پـی نبرده انـد».
صفحۀ 234، بيت های 3 و 4: و ما عاَقنی غيُر َخوِف الوشاة

الكـذب  طـرُق  الوشـايات  إّن 
تقليُلهـم و  َقـوٍم  تَكثيـُر  و 

الَخَبـب  و  بيننـا  تَقريبُهـم  و 
از  هـراس  و  تـرس  جـز  چيـزی  مـرا  «و  مترجـم:  ترجمـۀ 
سـخن چينان بـاز نداشـت (كـه به سـوی تـو آيـم) و بی گمان 
فـرد  (كـه  اسـت  دروغگويـی  راه هـای  (از)  سـخن چينی ها 

نيسـت). امـان  در  آن  از  بی گنـاه 
و (نيـز بيـم و هـراس از) افـزودن (در معايـب مـا از سـوی 
برخـی) مردم و اندک شـمردن (محاسـن و مناقب ما از سـوی) 
آنـان و تـالش ايشـان (در فسـادانگيزی) ميـان مـا (مـرا از 

حضـور نزد تـو بازداشـت)». 
اّوًال، ايـن دو بيـت موقوف المعانی انـد و بهتـر بـود مترجـم 
محتـرم بـرای پرهيـز از تكـرار برخـی عبارت هـا، ماننـد «مـرا 
چيـزی جـز... بـاز نداشـت كه به سـوی تـو آيـم» (در بيت 3) 
و «مـرا از حضـور نـزد تـو بازداشـت» (در بيـت 4)،  هـر دو 
بيـت را بـه همـراه ترجمـۀ آن هـا يكجـا می آوردنـد. ثانيـًا، در 
ترجمـۀ بيـت 3، آخريـن عبارتـی كه داخـل پرانتز آمـده، يعنی 
«كـه فـرد بـی گنـاه از آن در امـان نيسـت»، زايد اسـت؛ نه در 
بيـت چنيـن چيـزی آمـده و نـه از فحـوای كالم شـاعر چنيـن 
مطلبـی اسـتنباط می شـود. ثالثـًا، در ترجمـۀ بيـت 4، عبـارت 
«بيـم و هـراس از افـزودن در معايب ما از سـوی برخی مردم»، 
بسـيار ضعيـف و نارساسـت و «افـزودن در معايب» غلط اسـت. 
به عـالوه، شـاعر در ايـن بيـت و بيـت پيشـين، فتنه انگيـزی 
سـخن چينان را علّـت تأخيـر خود در رسـيدن به بـارگاه ممدوح 
«سـخن چينان»  مـردم»،  «برخـی  به جـای  بنابرايـن،  می دانـد. 
درسـت اسـت. چنان كـه در بيـت پيشـين، به صراحـت كلمـۀ 
«ُوشـاة» آمـده اسـت: «َو مـا عاقنـی غيـُر خـوِف الُوشـاة». رابعًا، 
به جـای ضميـر «ما» پـس از واژه هـای «معايب و مناقـب»، بايد 

نقد و بررسى ترجمه و تحليل ديوان متنبّى
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«مـن» می آمـد، چـون شـاعر از خـود سـخن می گويـد و نـه از 
قـوم خـود. خامسـًا، دو واژۀ «تقريبهـم» و «الَخَبـب»، كـه هردو 
بـر دويـدن و تاختن اسـب داللت دارد و شـاعر آن هـا را از باب 

اسـتعاره آورده، ترجمه نشـده اسـت.
ترجمـۀ پيشـنهادی: «آنچـه مـرا از رسـيدن بـه بـارگاه 
اميـر بازداشـت جـز بيمناكـی از فتنه انگيزی سـخن چينان 
و دروغ پـردازی آنـان نبـود، و البته گفته های سـخن چينان 
چيـزی بيـش از دروغ بافـی نيسـت. و مـن بيم آن داشـتم 
كـه آنان بـا بزرگ نمايی معايب و ناچيزشـمردن محاسـن، 
فتنـه بينگيزنـد و بـا مركـب دروغ در محضـر اميـر بر من 

بتازند». 
حـاَزُه ًفقـد  مـاًال  حـاَز  إذا   :15 بيـت   ،240 صفحـۀ 

الَيهـب  بمـا  الُيسـرُّ  َفتـًی 
ترجمـۀ مترجـم: «هـرگاه مـال و ثروتـی بـه دسـت آورد، 
آنچـه  از  كـه  آورده  دسـت  بـه  جوانمـردی  را  آن  بی شـك 

نمی گـردد». خشـنود  نمی بخشـد، 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «هـرگاه او ثروتـی بـه دسـت آورد، تا با 
جوانمـردی آن را بـذل و بخشـش نكنـد، خشـنود نمی گردد». 

صفحـۀ 261، بيت 2: ُعجنـا فأذهَب ما ابَقی الفراُق لَنا
َذهبـا   الـذی  َردَّ  مـا  و  العقـوِل  ِمـن 
ترجمـۀ مترجـم: «(در منزلگـه يـار لختـی) ايسـتاديم و (ياد 
ايّـام صحبـت) انـدک عقـل و هوشـی را كـه (روزگار) فـراق 
برايمـان واگذاشـته بـود، بـر بـاد داد و آنچه را (عقـل و هوش 

را) كـه از دسـت رفتـه اسـت (ديگـر) بازنگرداند».
يـار  منزلـگاه  خرابه هـای  بـر  پيشـنهادی: «لختـی  ترجمـۀ 
درنـگ كرديـم، اّمـا يـادآوری خاطـرات معشـوق همـان اندک 
عقـل و هوشـی را كـه پس از لحظـۀ جدايی برايمـان مانده بود 

نيـز، از سـرمان ربـود و ديگـر بـه مـا بـاز نگرداند».  
صفحـۀ 262، بيـت 3: َسـقيُتُه عَبـراٍت َظنَّهـا َمطـراً

ُسـحبا َظنَّهـا  جفـوٍن  ِمـن  َسـوائًال 
ترجمـۀ مترجـم: «او را بـا اشـك هايی آبياری نمـودم كه آن 
را بارانـی ريـزان از پلك هايـی پنداشـت، (همـان پلك هايـی) 

كـه آن را ابرهايـی می انگاشـت».
و  نيسـت  صحيـح  نمـودم»  آبيـاری  را  «او  عبـارت  اّوًال، 
به جـای «او را»، «آنجـا را»، يعنـی «منزلگاه معشـوق را» درسـت 
اسـت. ثانيـًا، «بارانـی ريـزان از پلك هايـی پنداشـت» نادرسـت 
اسـت؛ مقصـود از «جفـون» (= پلك هـا) ديـدگان اسـت، چـون 
اشـك از ديـده سـرازير می شـود و نـه از پلـك. ثالثـًا، عبـارت 
«(همـان پلك هايـی) كـه آن را ابرهايـی می انگاشـت» ترجمـۀ 

تحت اللفظـی و نامفهـوم و بی معنـی اسـت.
ترجمـۀ پيشـنهادی: «اشـك هايم همچـون بارانی سيل آسـا 
فروباريـد و ديدگانـم به سـان ابرهـا، منزلـگاه متروک معشـوق 

را سـيراب كرد».
صفحـۀ 262، بيـت 4: داُر الُملـمِّ لَهـا طيـٌف تَهّددنـی

َكَذبـا ال  و  َعينـی  صدقـت  َفمـا  لَيـًال 

ترجمـۀ مترجـم: «(ايـن خانـه، همـان) سـرای معشـوقه ای 
اسـت كـه شـبی خيالش مـرا (بـه هجـران) تهديد نمـود پس 

نـه ديـدۀ من راسـت گفـت و نه خيـال يـار، دروغ».
مترجـم «الُملـّم» را، به اشـتباه، «ديداركننده» معنـی كرده اند، 
حـال آنكـه «الُملـّم» از فعـل «اَلَـّم بِـه» و مصدر آن «المـام»، به 
معنـی «چيره شـدن، غالب شـدن، احاطه داشـتن» اسـت و «داُر 
الُملـمِّ لهـا طيـٌف»، يعنـی منزلگاهی كه شـبحی بـر آن احاطه 
داشـت. همچنيـن، «لَيـًال» را «شـبی» ترجمـه كرده انـد، كه اگر 
چنيـن بـود، بايد «ليلَـًة» می آمد، حـال آنكه «ليًال» ظرف اسـت 

و بـه معنای شـب هنگام، شـبانگاه. 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «شـبح يـار كـه شـب هنگام بـر آن 
آن  و  كـرد،  تهديـد  جدايـی  بـه  مـرا  بـود،  چيـره  منزلـگاه 
تهديـد بـه حقيقـت پيوسـت، اگرچـه آنچه بـه چشـم ديدم،

راست نبود».
صفحـۀ 362، بيـت 6:  هـاَم الُفـؤاُد بأعرابيـٍة سـكنت

ُطُنبـا لَـُه  تَمـُدد  لَـم  القلـِب  مـن  بَيتـًا 
ترجمـۀ مترجم: «دل، شـيفتۀ معشـوقه ای اعرابی گشـته كه 
در خانـۀ دل، سـكنی گزيـده اسـت، ولی بهـر (افراشـتن) آن، 

برنكشـيده». طنابی 
ترجمـۀ پيشـنهادی: «دل مـن شـيفتۀ دلبـری صحرانشـين 
شـد، و عشـق او در قلبم خيمه برافراشـت، بی آنكـه طناب های 

آن خيمـه را محكـم و اسـتوار كند».  
 نكتـۀ آخـر اينكـه عـالوه برآنچـه گفتـه شـد، مترجـم در 
ترجمـۀ ابيـات و شـروح آن روشـی يكسـان ندارنـد؛ گاه بـه 
شـرح واژه هـا و نيـز نقـش دسـتوری كلماتـی می پردازند كه 
واضـح و روشـن اسـت و پيچيدگـی خاصـی نـدارد و گاه از 
تبييـن برخـی تركيب هـا و واژه هـای مبهـم، كه شـارحان بر 
آن تأكيـد كرده انـد، چشم پوشـی می كننـد. در مـورد مسـائل 
بالغـی نيـز چنيـن اسـت؛ شـارحان گاه بـه نـكات بالغـی 
بسـيار زيبـا، ظريـف، و بديـع اشـاره كرده انـد، اّمـا مترجـم از 
ترجمـۀ آن هـا شـانه خالـی كرده اند. به عـالوه، بـرای خواننده 
روشـن نيسـت كـه ايـن نكات دسـتوری يـا بالغی يـا برخی 
توضيحـات از آِن خـود مترجـم اسـت يـا از قـول شـارحان 
نقـل شـده اسـت. مثًال در شـرح بيـت «و لَـم تفترق عنـُه...» 
(174/1) آمـده اسـت كـه «مضمـون ايـن بيـت نظير سـخن 
مـروان بـن ابـی حفصـه اسـت: َو مـا أحَجـَم األعـداء...»؛ 
حـال روشـن نيسـت آيـا بيـت ابن ابی حفصـه را خـود مترجم 
يافته انـد، يـا در شـرح برقوقـی يا ديگر شـروح آمده اسـت؟ و 
اگـر چنين اسـت بايـد مترجم با پايبنـدی به اصـل امانتداری 
در ترجمـه ذكـر می كردنـد كـه مثـًال به گفتـۀ ُعكبـری يـا 
برقوقـی ايـن بيـت نظيـر فـالن بيت اسـت يـا فالن شـارح 

نقـش دسـتوری ايـن كلمـه را چنيـن گفته اسـت.

پی نوشت
* عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركزی.

معرفي، نقد و بررسي كتاب


