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چکیده
کلیله و دمنة نصراهلل منشی توسط احمد قاضی به زبان کردی ترجمه
شده است که به سبب برخی ویژگیها و برخورداری از خصایصِ
هنر ترجمه ،اهمیت ویژهای دارد .مترجم با اطالع از فنون ترجمه
تالش میکند تا اثری ادبی از لحاظ فرم و محتوا پدید آورد .این مقاله

به شیوة مطالعة تطبیقیـتحلیلی به ارزیابیِ ویژگیهای ترجمة کلیله

و دێمنه قاضی میپردازد و با استناد به دالیلی که محققان در زمینة
ترجمة هنری از یک اثر ادبی ارائه دادهاند ،در پی معرفی این اثر
است .یافتهها نشان میدهد که هرچند مترجم در برگردانِ معانی و
مفاهیم اثر و به ویژه در انواع کنایات ،استعارات ،جمالت و عبارات
به شیوة نصراهلل منشی عمل میکند ،اما با اعمال برخی افزایشها و
کاهشها ،جابجاییهای معانی و مضامینِ عباراتِ عربی و معادل-
یابیهای واژگان و اصطالحات در زبان مقصد به ترجمة خود اصالت
میدهد .در عین حال بیتوجهی نسبت به ماهیت زبان ادبی و برخی
اصول ترجمه نظیر حذفهای بیقاعده و عدم تبعیت از شیوهای
یکسان در بخشهای مختلف ،اثر وی را از لحاظ فرم و از نظر انتقال
پیام دچار کاستیهایی کرده است.

واژگان کلیدی :ترجمة کلیله و دێمنه؛ احمد قاضی؛ نرصالله
منشی؛ مقدمه؛ بوف و زاغ.

 .١استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

کورتە

کلیله و دێمنهی نەسروڵاڵ مونشی که ئهحمهد قازی به زمانی کوردی
وهریگێڕاوهتهوه ،به هۆی ههندێک تەکنیک و تایبهتمهندی له شێوازی
وهرگێڕاندا ،گرینگی و بایهخێکی زۆری ههیه .وهرگێڕ به ئاگاداری له
چهشن و شێوازی وهرگێڕان ههوڵ دهدات تا بهرههمێکی ئهدهبی و هونهری
له چوارچێوهی فۆرم و ناوهڕۆکی ئهو بهرهەمه پێکبهێنێ .ئهم وتاره
بهشێوهی بهراوردکاری-شیکاری ،دەپەرژێته سەر ههڵسهنگاندنی تایبهتمه-
ندییهکانی وهرگێڕانی کلیله و دێمنهی قازی و به پێی بهڵگهی زانستییانه
که لێکۆڵهران له بواری وهرگێڕانی هونهریی پێشکهشیان کردووه ،دەیهەوێ
ئهو بهرهەمه بناسێنێ .ئاکامی لێکۆڵینەوەکه نیشان دهدات که ئهگهرچی
وهرگێڕ له وهرگێڕانی مانا و واتای چەمک و زاراوەکان و بهتایبهت
خولقاندنەوەی وێنا خەیاڵییەکانی وەکوو شوبهاندن و خواستن و خوازه و
درکەدا له ڕسته و دهستهواژهکانی هاوشێوهی نەسروڵاڵ مونشی کهڵکی
وهرگرتووه ،بهاڵم به هێندێک کەمکردنەوه و زۆرکردنەوهی وشهکان ،ئاڵ-
وگۆڕی واتا و ناوهرۆکی وشه عهرهبییهکان و دۆزینهوهی وشهی بهرامبه-
ریان هەوڵی داوه دەقێکی ڕەسەنی وەرگێڕدراو بخولقێنێت .له ههمان کاتدا
گرینگینهدان به ناوهرۆکی زمانی ئهدهبی و بەشێک لە بنهماکانی وه-
رگێڕان ،بهرههمەکەی له ڕوانگهی ڕواڵهت و له بواری گواستنهوهی
پهیامەوه تووشی هەندێ کهموکووڕی کردووه.
وشەگەلی سەرەکی :وهرگێڕانی کلیله و دێمنه؛ ئهحمهد قازی؛

نەسروڵاڵ مونشی؛ پێشهکی؛ بوف و زاغ (کوند و قااڵو).
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١ـ مقدمه
ترجمه در زمرة کارهای فنی و از جملة اموری است که دقت و مهارتِ بسیاری میطلبد و در ضمن ترجمة متون
ادب ،توجه به مقولههای ادبی بودن ،کمیت و کیفیتِ انتقا ِل پیام و درکِ اغراض و مقاصد مترجم از ترجمة متن ادبی
اهمیت دارد .در مواردی به سبب عدمِ شناختِ این امکان« ،بسیاری از آثار کالسیک فارسی همچون کلیله و دمنه،
مرزباننامه ...که به فارسی ترجمه شدهاند ،به ندرت و به اکراه ترجمه قلمداد شدهاند» (دباغی ورنوسفادرانی و فرهادی،
)30 :١400؛ در حالیکه این آثار از بهترین نمونههای ادب فارسیاند و ویژگیِ ترجمهایِ این متون به معنای نادیدهگرفتنِ
ارزش های ذاتی و محتواییِ آنها نیست؛ چرا که در مواردی با محتوای کتب تألیفی برابری میکنند و یا حتی از آنها در
میگذرند.
ترجمة آثار ادبی ممتاز از جمله راههای مؤثر برای انتقال مفاهیم و موضوعاتِ فرهنگیِ ملتهاست و ترجمة آنها
در هر دورهای ضروری مینماید تا انتقال تجارب خاص ملل گوناگون از طریق آن صورت پذیرد .کلیله و دمنة نصراهلل
منشی به دلیل ساختار روایی و داستانوارگیاش مأخذ کتابهای ارزشمندِ ادبی در سدههای بعد بوده و همواره در
کانون توجة اندیشمندان و حتی عامة مردم در اعصار گوناگون قرار داشته و به سبب معانی بلند و مضامین واالی
حکایتهای آن« ،از دیر زمان مورد توجه مردم با فرهنگهای مختلف قرار گرفته است» (حیدری .)45 :١387 ،بر
همین مبنا ،نویسندگان و شاعران ادوار مختلف تالش کردهاند تا آن را به اشکال گوناگون و زبانهای مختلف ترجمه
نمایند.
ترجمة کردیِ کلیله و دمنة احمد قاضی از آثارِ ارزشمندِ ادبی است که میتوان آن را از منظرِ ادبیتِ متن و همچنین
ویژگیهای ترجمة صحیح تبیین کرد .اهمیت این اثر در وهلة اول ،نه تنها به سبب خلق اثر شگرف ادبی به زبان
کردی است ،بلکه غالباً از آن روست که مترجم نگاهی جدید به کلیتِ حکایاتِ کلیله و دمنة نصراهلل منشی دارد و
میکوشد بر مبنای نیاز امروزینِ خوانندگانِ کُرد ،فرم و محتوای کتاب را در مسیر ویژة آن تبیین و معرفی کند و آن را
در قالبی تازه عرضه نماید .بر همین اساس نگارنده تالش میکند در حد توان نسبت به معرفی نقادانة این اثر از لحاظ
برخورداری از ویژگیهای متن ادبی و انتقال مفاهیم مد نظر مترجم اهتمام ورزد.
 -1-1پیشینة پژوهش
بیشتر آثار به کلیله و دمنه به عنوان اثری مستقل پرداختهاند .در ارتباط با فن ترجمه میتوان از مقالة «بررسی روشمند
ترجمة ابوالمعالی نصراهلل منشی از کلیله و دمنه» (بصیری و ابراهیمی فرد )١393 ،یاد کرد که در ضمن آن ،اسلوبی
روشمند برای بررسی همهجانبة ترجمة نصراهلل منشی از کلیله ارائه میدهند .در مقالة «تأثیر وابستگی گفتمانی بر
ترجمه؛ مطالعة موردی ترجمة فارسی کلیله و دمنه» (مقدسینیا )١397 ،آمده است که نصراهلل منشی به سبب هویت
درباری خود هر عبارتی را که به ویژگیهای منفی پادشاه اشاره داشته باشد ،حذف میکند و آن را با عبارتهای
دیگری تغییر میدهد .در مقالة «بررسی بعضی اختالفهای کلیله و دمنه نصراهلل منشی با ترجمة عربی ابن مقفع و
داستانهای بیدپای و پنجاکیانه» (حیدری ،)١387 ،برتریهای ترجمة نصراهلل منشی چه از نظر فرم ادبی و چه از نظر

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان 33  ١٤٠٠

انتقال پیام بر دیگر ترجمهها مورد تأکید قرار گرفته است .در این پژوهش ،بررسیِ تحلیلی و تطبیقیِ زبانی ،سبک ادبی
و ساختاری ترجمة کردیِ کلیله با توجه به عوامل فرهنگی و زبانی در ترجمه و بر مبنای مفهوم تعادل در ترجمه مد
نظر نگارنده است تا نشان دهد متن ترجمه از لحاظ موضوع و پیامِ سخن ،تا چه میزان با متن اصلی برابری دارد و
معادل آن تلقی میشود و ویژگیهای برجستة آن از نقطهنظرِ خلقِ اثر ادبی ،از کدام جهات قابل مالحظه است .بر
اساس بررسیهای بهعملآمده ،تاکنون پژوهش مستقلی در ارتباط با موضوع پیشرو انجام نگرفته است.
 -1-2بیان مسأله
امروزه کاربرد غالبِ واژة ترجمه «در معنای برگرداندن زبانی به زبانی دیگر است» (دلافکار .)١55 :١395 ،در ترجمة
کلیله ،توجه به پیام و موضوع ادبیِ اثر برجستگی دارد .احمد قاضی در ترجمة کردیِ کلیله ،نسخة مصحح استاد مینوی
را به خاطر «اعتبار این تصحیح نسبت به تصحیحهای دیگر» (پارسا )5١ :١389 ،مبنای کار قرار داده است .از آنجا که
کلیله به سبب ماهیت تمثیلی و بهخصوص نمادهای به کار رفته در آن ،قابلیتِ خوانشها و تفاسیرِ چندگانه دارد
(جاللی .)١46 :١397 ،استاد قاضی اغلب با توجه به عواملِ فرهنگی و زبانیِ ترجمه (خزاعیفر )69 :١384 ،میکوشد
از طریق برخی کاهشها و افزایشها بر هنری بودنِ ترجمة خویش بیافزاید تا آن را به صورتی درآورد که با فرهنگ
مقصد سازگاری یابد .توجه به ویژگیهای ادبی کلیله ،شگردهای ابتکاری قاضی در معادلیابیِ واژگانی و اصطالحی،
چگونگی ایجاد انسجام متنی با توجه به قواعد دستور زبان و مبتنی بر روشهای ترجمه ،میزان وفاداری به محتوای
متن مبدأ و تبعیت مترجم از نمونة موفق نصراهلل منشی در پدیدآوردنِ کلیله و دمنه ،نیز دقت مترجم و ظرافت عواملی
که سبب ارائه اثری مطلوب میشود از اهداف اصلی پژوهش حاضر است و این مسأله ضرورت انجام آن را تبیین
می نماید .به همین منظور ،واکاوی شیوة ترجمة هنری در ارتباط با فرم و محتوای اثر ادبی مورد توجه خواهد بود.
نوع ترجمة مورد نظر قاضی از لحاظ سبکی توجه به زبان و ساختار کهن کلیله و از لحاظ معنایی ،توانایی عموم برای
استفاده از محتوای آن است و در تحقیق حاضر مطابقِ اغراضِ موردِ اشارة مترجم ،بر همهفهمیِ متن از سوی مخاطبان
تأکید میگردد.
در این تحقیق «مقدمة» کلیله و باب «بوف و زاغ» را بر اساس معیارهای ترجمه ارزیابی میکنیم .مترجم بر حسبِ
«نوعِ متن» رفتار متفاوتی را در پیش میگیرد .با توجه به مقولههای هدف ،روش و کارکردهای تعریفشده برای
ترجمة اثر میتوان از انگیزههای اصلی وی در نوع و کیفیت ترجمه اطالع یافت و میزان رسیدن به اغراض و مقاصد
مورد نظر را تبیین نمود .همچنین بررسیِ نمونه ها و شواهد در ترجمة قاضی عالوه بر شناخت خصایصِ ترجمة او،
جایگاه وی را در نقش مترجم نیز نشان میدهد .این پژوهش ،با شیوة تطبیقی ـ تحلیلی و با روش تحلیل محتوا در
پی دستیابی به کیفیت ترجمة کردی کلیله بر اساس معیارهای ترجمة متون ادبی شکل میگیرد .باید پرسید که چه نوع
رویکردی برای ترجمة شایستة این اثر مورد توجه واقع میشود .نگارنده برای بررسی موضوع از اتخاذ رویکردی
تحلیلی بهره میبرد و بر اساس دانشِ مطالعاتِ ترجمه به موضوع مینگرد.
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 -2ترجمة متون ادبی
نظریات فراوانی دربارة هنر ترجمة آثار ادبی وجود دارد که پیوندِ «میانِ نظریة ترجمه و عمل ترجمه» (نیومارک ،به
نقل از فقهی و نصیری )73 :١389 ،را میسر می کند که برای موفقیت مترجمان در ارائة آثار هنری سودمند است.
ترجمه عبارت است از «نقل معنی و گزارش و تحویل کلمات و جمل از زبانی به زبان دیگر؛ به طوری که اگر کالم
ترجمهشده به زبان اصلی رد شود ،همان معانی و بتقریب همان الفاظ به دست آید ...مترجم باید نحو و صرف هر دو
زبان را بداند ،کنایهها و استعارهها را بشناسد ،ذوق انتخاب و قدرت تعبیر داشته باشد» (حکیمی60 :١364 ،ـ .)65
نگاهی به نظریاتِ متعددِ ترجمهشناسان امروزی ،بیانگر اهمیتی است که ترجمه در دوران معاصر یافته است و کار
پیچیدهای به حساب میآید که از عوامل زبانی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،قومی و سیاسی تأثیر میپذیرد (خزاعیفر،
.)7١ :١384
میتوان گفت ترجمهای نیکوست که مجموعهای از مهارتها و فنون ترجمه در آن رعایت شود تا این امر عالوه
بر اینکه ادبی بودنِ ترجمه را با معیارهای فرهنگ مقصد تضمین نماید ،در ضمن آن ترجمهای صحیح و شیوا بر مبنای
پیام و موضوع متن اصلی شکل گیرد .به گفتة محققان ،در ترجمة آثار ادبی به نحوة ترجمة اعالم ،برابریابیها ،حذفها
و اضافهها ،مطابقت دستوری ،سبک دوره ،کتاب و نویسنده ،مخاطب اثر ،داستانپردازی ،انسجام متن ،هدف متن و
نحوة ایجاد تعادل (بصیری و ابراهیمیفرد )١ :١393 ،دقت میشود .او در نقش «خواننده» و در جریان خوانشهای
مکرر خویش ،برداشت های خاص خود را از متن دارد و نوع درک وی به طرق گوناگون بر ترجمه اثر میگذارد و
میتوان تأثیرِ نگرش و افکار او را در ضمن مطالعة متنِ ترجمهشده دید.
از آنجا که کلیله از لحاظ کلیِ مفاهیمِ فصاحت و بالغت بر خوانندگان نفوذ دارد و نصراهلل منشی ویژگیِ آن را
به سبب حُسن قرائت میداند تا در غایت به تفهّم معنی رسد (منشی ،)39 :١375 ،شایسته است که در ترجمة آن به
هر زبانی به این موضوع توجه شود تا عالوه بر تضمینکنندة ادبیبودنِ ترجمه با معیارهای فرهنگ مقصد ،ترجمهبودنِ
ترجمه هم در معنای اصلی آن لحاظ شود (ر.ک؛ خزاعیفر )447 :١38١ ،و بنابراین ،در روش ترجمة متون ادبی باید
هم به فرمِ ادبیِ ا ثر توجه شود و هم کیفیتِ انتقا ِل محتوای آن از لحاظ هنری مورد توجه قرار گیرد.

 -3ترجمة کلیله و دێمنه
قاضی ترجمة کلیله را صرفاً رویدادی ادبی نمیبیند ،بلکه آن را به مثابة میراثی گرانسنگ برای انتقال مضامین حکمی
و اندیشگی از طریق زبانی پخته در میان دو فرهنگ میپذیرد و در ضمنِ نقدِ دیگر ترجمههای کردی( ،)١در ترجمة
آن مصممتر میشود .او به این مسأله اشاره می کند که آنچه در این موضوع اهمیت دارد ایجاد تعادل در سطح معنای
ارجاعیِ متن است؛ یعنی محتوایی که متن به خواننده انتقال میدهد .در این میان به انواع دیگر تعادل از جمله تعادل
در سطحِ صورت (ر.ک؛ صفینژاد و همکاران )7١ :١393 ،نیز نظر میکند و انتخاب ابیاتی از شاعران نامیِ کُرد و یا
کاربرد گستردة تشبیه ،مجاز ،استعاره ،کنایه و توجه به برخی ویژگیهای زیباشناختی در جهت خدمت به بیان اندیشه
و ابراز عاطفه در سراسر متن ،داللتی بیّن بر این امر دارد و این موضوع میتواند بیانگر خالقیت مترجم باشد.

پژوهشنامه ادبیات کردی
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در عین حال ترجمة او یکدست نیست و البته در هر دورهای «هر ترجمه ،تدبیر و تدارکی خاص طلب میکند»
(صلحجو .) ١ :١399 ،آیات قرآنی ،احادیث نبوی ،امثال و حکم ،ابیات عربی و فارسی ـ که در کشفِ اشاراتِ حِکم
و مواعظ و شرایطِ سخنآرایی اصلی مهماند (ر.ک؛ رستگار فسایی )60 :١380 ،ـ اغلب حذف میشوند( )2و در چنین
مقامی ارتباط بخش های منثور با اشعاری که به عنوان استشهاد آمده است ،نادیده گرفته میشود .قاضی برخی از آنها
را حذف و بعضی را به ضرورتِ بیانِ معنا حفظ می کند و استدال ِل خویش را در خصوص حذف ،در عدم احتوای
اصل هندیِ کلیله بر مجموعة این مفاهیم عنوان می نماید! در رابطه با درج ابیات سرودة خود و یا تضمین ابیات
شاعرانی همچون محوی ،نالی ،مصباح و هیمن نیز شیوهای یکسان را دنبال نمینماید؛ معانی برخی اشعار فارسی را
به صورت ترجمة منظوم نقل میکند و در مواردی اشعاری را در تأیید و تفهیم مضامین کتاب به شیوة اقتباس میآورد؛
منتها تسلطی فراگیر بر این امکان ندارد و مهارت نصراهلل منشی را در تضمین ابیات شعری فاقد است.
حذف عباراتِ عربی سبب میشود که متنِ ترجمهشده از متن اصلی صراحتِ مفهومی و معناییِ بیشتری بیابد؛
لذا عبارات آن در اغلب موارد نیازی به توضیح بیشتر ندارد و همین موضوع باعث شده است که کمتر تفسیرپذیر
باشد و به همین دلیل میانِ متنِ مبدأ و متنِ مقصد تعاد ِل زیباشناختی برقرار نیست .به هر روی ،با استناد به نوع معنا
و غرضِ اصلی متن میگوید که این یا آن روش برای ترجمه مناسبتر است و استدالل خود را در این زمینه عرضه
میدارد و می توان دانست که اصرار وی بر این شیوه ،تحت تأثیر القای جنبة داستانیِ کلیله بوده است.
 -4مقدمة استاد مینوی
قاضی ترجمة خود را با مقدمة مجتبی مینوی شروع میکند و به جز ابیاتِ استشهادیِ آن منسوب به رودکی و دیگر
ابیات ،هر آنچه وی دربارة شیوة کار خود بیان داشته است ،در متن او به صورت بند به بند ترجمه میشود و تقطیع
پاراگرافها ـ غالباً ـ به همان صورتِ متنِ اصلی حفظ میشود و این حالت در تمامی قسمتهای کتاب و البته با
برخی پس و پیشیِ محدودِ جمالت ،رعایت می شود .متنِ مقدمه در ترجمة قاضی از بند دوم صفحه «یج»« ،ید» و تا
ابتدای بند دوم صفحه «یه» حذف شده؛ یعنی آن قسمتهایی که در باب ویژگیهای لفظی و معنوی کلیله آمده است
و با توجه به سخنان مترجم در مقدمه میتوان فهمید که حذف این ویژگیها مرتبط با همان استدالل وی در باب علل
حذف عبارات عربی بوده است .عمدة عدمِ انسجامِ سبکی و یکدستیِ ترجمه به این ویژگی مربوط میشود .بیتِ
حافظ در صفحه «یز» و تمامی صفحه «یح» و بیت عربی در صفحه «یط» در ترجمة قاضی محذوف است و با ذکر
نسخ مورد استفادة مصحح ،مقدمه به پایان میآید.
 -5دیباجة نصراهلل منشی
قاضی در مقدمه بر «دیباجة مترجم» می نویسد که ستایش نویسنده از پادشاهان غزنوی ارتباطی با اغراضِ سخن در
کلیله ندارد و بهعالوه آراستگی این بخش به آیات ،احادیث ،ابیات و مصاریع عربی فراوان است و لذا متن دیباجه را
از صفحه  2تا  ١4حذف میکند! «نویسندگان آغازِ رساالتِ خویش را به مناجات و نعت پیامبر[صلّی اهلل علیه وسلم]
میآراسته اند و دیباچه ،دریچة ورود و آشنایی با متن و محتوای اثر است که میتواند بیانگر اندیشه و طرز فکر او
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باشد» (بساک )3 :١399 ،و اهمیت شایانی داشت و بهخصوص متنِ آن از عالیترین نمونههای ادبی محسوب میشود.
نصراهلل منشی در اصلِ وضع ،کلیله را «کانِ حکمت و گنجِ حصافت» میخواند و باید به لباسی فاخر مزیّن باشد
(منشی.)420 :١375 ،
مترجم معنای منظورشناختیِ (اغراضِ نهاییِ سخن) برخی آیات قرآن (حدید )25 :را با عنایت به قراین بافتی
کالم ارائه میدهد (منشی5 :١375 ،ـ  )7و معنای گزارهای و لفظگرای بعضی سخن بزرگان را در ضمنِ متن میآورد.
حذف این بخش ها و نظایر آن ،شعاع دایرة مضمونی متنِ اصلی را محدود میسازد و در عوض با تأکید مترجم بر
جنبههایی از کالمِ اصل ،او مفهوم گستردة متن را منحصر به دریافت خویش از آن میکند که احتمال صحیحبودنِ آن
کم می شود .وفاداری مترجم به ذکر این موارد با توجه به اینکه در فرهنگ مقصد نیز از نظر سبکی و به ویژه عنصر
زیباشناختی ،این نوع متن معیاری در متون ادبی تلقی میشود ،ضروری است .در ترجمة آثار ادبی شیوهای میان
مترجمان دورههای مختلف مرسوم بود که بنا به تشخیص قسمتی از متنِ اثر حذف میشد .نصراهلل منشی نیز مفتتحِ
کتاب و باب ابتدای کلیله را مانند باب «برزویه طبیب» با ایجاز و اختصار ترجمه میکند (ر.ک؛ محجوب.)96 :١395 ،
ترجمة دیباچه از ابتدای صفحه  ١5به بعد است و در ضمنِ آن تمامی ابیاتِ عربی حذف میشود و فقط ترجمة
منظوم برخی ابیات فارسی و با حفظ معنای متن اصلی انجام میپذیرد ،نظیرِ:
نور

موسی

نووری

موسا

چگونه
له

کوێ

بیند

کور؟!

نطق

عیسی

دهبینێ

کوێر؟!

نوتقی

عیسا

چگونه

داند

دهبیسێ
چلۆن
(قاضی)4١ :١394 ،

کر؟!
کهڕ؟!

مترجم برقراری تعادل را به واسطة انتقال معنی و مفهومِ مرتبط با بیانِ مضامینِ حکایات با آنچه در اساس از
تألیف کلیله مد نظر بوده است ،مالک ترجمه میداند .عباراتِ فارسی و عربی بر اساس ویژگیهای متن مبدأ ،به کردی
برگردانده و اغلب به انتقا ِل مضمون بسنده میشود .مترجم الزاماً در پی دستیابی به تطابق و تناظر صوری در جهت
دستیابی به معنای مورد نظر است و بنابراین ،مقدمة ابن مقفع و باب برزویه طبیب را ترجمه میکند؛ هرچند بنای بابِ
اخیر بر حکایتپردازی است و ارزشِ محتواییِ چندانی ندارد.
 -6بحث و بررسی
آنچه از منظر محتوایی و زیبایی شناختیِ صورت در ترجمة قاضی برجسته باشد ،برای حصول نتیجه مد نظر نگارنده

است و تحلیلِ جنبههای مذکور بر اساسِ «ابب الب ِ
وم َوالغُراب = پاژهی کوند و قااڵو» خواهد بود:
ُ ُ
 -1-6ماهیت فرهنگی ترجمه

ترجمه نیز مانند دیگر اشکال زبانی ،ایدئولوژیمحور است و مترجم در انتخاب واژهها و حذف یا اضافهکردنِ آنها
اختیار دارد .او تحت تأثیر ارزشهای فرهنگی است و با برخی اضافات ،جایگزینیها و حذفیات متنِ مبدأ را تغییر
میدهد .در ترجمة کردی کلیله تقیّد به روایت صحیح عبارات کتاب مشهود است و اگر جز آنچه نصراهلل منشی گفته
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ام ِة املطََّوقَة»
است مواردی را در متن بیابیم آن را حمل بر نگرش مترجم کنیم .برای مثال میتوان به بند آخر « َاب ُ
ب احلَ َم َ

ُ

در جملة« :ایزد تعالی کافة مؤمنان را سعادتِ توفیق کرامت کناد( »...منشی )١90 :١375 ،استناد کرد که به جای
«مؤمنان» واژة «کوردان = کُردان» مینشیند.
در ارتباط با مسائل فرهنگی و سنتهای ادبی می توان به مثال دیگری ارجاع داد .در ادبیات کردی به زبانآوریِ
گل سوسن اشاراتی رفته است؛ اما مفهومِ آن غالباً در ارتباط با مستی ،خوشبویی و زیبایی( )3است و تصویری که
دربارة گل سوسن و زبانِ آن در ادبیات فارسی مصداق دارد ،در فولکلور کردی به آن پایه و مایه نمیرسد (دهقان و
همتی .)١0 :١396 ،مترجم چنین تعبیری را از ادبیات فارسی به وام میگیرد و همان معنا را در ضمن سرودن بیتی در
ترجمه میگنجاند و در برابر بیتِ« :گر چو نرگس نیستی( »...منشی )223 :١375 ،چنین میسَراید:
سهد

زبانت

ههیه

وهکوو

سووسهن

ئهوی

لێت

و ئاسوودهن
شاد
دووره
(قاضی)200 :١394 ،

(ترجمه :همچو سوسن صد زبان داری؛ کسانی که از تو دورند ،شاد و آسودهخاطراند) .در سایر موارد که ابیاتِ
فارسی (ر.ک؛ منشی 226 :١375 ،و  228ـ قاضی 202 :١394 ،و  )203در قالبِ ابیاتِ کردی ترجمه میشود همه از
شیوة یکسان مترجم در تبعیت از فرم و محتوای اشعار موردِ استشهادِ نصراهلل منشی حکایت دارد.
برخی اصطالحات از نظر مفهوم و شعاع دایرة مضمونی در دو زبان کردی و فارسی متفاوت است؛ مثالً معنای
جملة« :دست مریخ سالح نصرتش صیقل کند ،و قلم عطارد منشور دولتش توقیع» (منشی )١97 :١375 ،در ترجمه
قاضی عیناً تکرار میشود (قاضی .)١8١ :١394 ،در ادبیات فارسی ،مریخ خدای جنگاوران (شمیسا )١94/١ :١387 ،و
عطارد کوکبِ مترسالن (شمیسا 876/2 :١378 ،ـ  )877منظور شده است؛ در حالیکه در فولکلور کردی این مفهوم
رایج نیست و از گهالوێژ (قاضی )١8١ :١394 ،مفهومی متفاوت از آنچه ذکر شد دریافت میشود.
پارهای از مفردات و واژهها در ترجمه به زبان مقصد معاد ِل چندی مییابند و به همین منظور باید به محیط
فرهنگی و خصوصیات زبانی توجه شود .واژة «بیدل» (منشی )220 :١375 ،به معنای «عاشق» را میتوان مثال زد که
در این باب و ذیلِ داستانِ جزئیترِ «درودگر» آمده است .این واژه در ترجمة قاضی به صورت «شێت و شهیدا = مجنون
و شیدا» (قاضی )١98 :١394 ،می آید که با توجه به زمینة متن ،انتخاب دو واژه با هم برای انتقال مضمون صحیح
است؛ اگر کلمة دیوانه ذکر نشود استدالل نویسنده مبنی بر اینکه« :اگر عاشقِ بیدل خطایی کند چندان اهمیتی ندارد»،
در نظر خواننده مقبول نیست .مترجم در وضع اصطالحات و کلماتِ این چنینی از زبان تخاطب استفاده میکند و این
ویژگی باعث می شود که خوانندة اثر خود را در جایگاه مخاطبِ متن قرار دهد و در نتیجه ،بیانِ صمیمی و فضای
عاطفیِ متن تقویت میشود (ذوالفقاری و همکاران.)35 :١397 ،
 -2-6توصیف در ترجمه
توصیف در آفرینش سبک ادبی نقش دارد .مترجم در برابرِ« :شاخهای آهخته ازو جسته» (منشی« ،)١9١ :١375 ،لقی
بهرهو ئاسمان تێههڵچووبوون = شاخههای آن به سوی آسمان برکشیده بود» (قاضی )١77 :١394 ،را مینهد .تصویرپردازیِ
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هنری از مالکهای ادبیتبخشی به متون داستانی است و به تعبیر محققان ،نگرش قدما به تصویر در متون ادبی که به
قصد اثبات و تقریر معنا خلق میشود ،نقش آن را توضیح و آرایشِ معنا میداند (فتوحی .)89 :١385 ،توصیف و
تصویرسازی در متون داستانی ماجرا را به سمت و سوی مسائل ویژهای میبرد بدان دلیل که تقابلهای دوگانه و
مهمتر از آن ترادفهای معنایی و ساختی ،از طریق تطویل و تفصیل صورت میگیرد .ترجمة قاضی از منظر توصیف-
های هنری غنی است.
 -3-6بالغت و ترجمه
مهم ترین نکته در ترجمة یک اثر ادبی توجه به نکاتِ بالغی است .برخی عباراتِ کلیله از نظر بالغی مؤثرند و به
گونهای به کار رفتهاند که معانی را برجسته مینمایند؛ برای نمونه« :چگونه است آن؟» (منشی ،)١9١ :١375 ،که مترجم
در برابرِ آن عبارتِ «چگونه؟» (قاضی )١77 :١394 ،را در تمامی ابواب ترجمة خود مینشاند ،قابل ذکر است .این

عبارت ،اشتیاقِ «رای» را به فهم آن چیزی که «برهمن» توصیف میکند نشان میدهد و در ابتدای تمامی ابواب کلیله
به جز بابهای اول ،دوم و ششم تکرار میشود و عبارتِ «چگونه؟» غالباً در داستانهای میانیِ ابواب ـ مثالً؛ داستان
«خرگوشی که خود را رسول ماه ساخت» در باب بوف و زاغ ـ رایج است .مترجم به آهنگ و لحنی که این تعبیر در
انتقال مضمون دارد و به ویژگی سبکی آن توجه نمیکند و یا به گفتة محققان ،برای آن سطح عالیای از معنا و مفهومِ
برخاسته از حالتِ تعلیقِ داستانی (ر.ک؛ کرس )94 :١387 ،و ماهیتِ بالغی قائل نیست؛ در حالیکه بیتوجهی به این
امکان از میزان افسون سخن و فخامت و استواریِ کالم میکاهد.
ی آوایی ایجاد میکند .کاربرد سجع
مترجم در بخشهایی با استفاده از سجع ،در میان دو پارة سخن توازن و هماهنگ ِ
به عنوان یکی از شگردهای اصلی نثر فنی که «کلیله از نمونههای عالی آن به شمار میآید» (محمودی ،)١22 :١393 ،برای
نشان دادن نوعی مهارت در نویسندگی نیز هست که در آن نثر به سبب «تراکمِ صنایعِ بالغی تا حد تشبه به شعر پیش
میرود» (عزیزی و دالوند )١0١ :١400 ،و به ساختار نحوی آن نزدیک میشود .در بسیاری از جمالت و عبارات کلیله در
همسانسازیِ قراین و پارههای سخن ،آرایشِ کالمِ منظوم مد نظر است و چون «میلِ طبعها به سخن منظوم بیش باشد»
(منشی ،)23 :١375 ،همین معنا به طور ملموسی در ترجمة کردی کلیله برجستگی مییابد.
مترجم برای ایجاد موازنه عبارات و ترکیبات نصراهلل منشی را پس و پیش میکند .در این نمونهها ،وی به آهنگ و
لحن جمالتِ ادیبانه میاندیشد و رعایت این شیوه را برای آفرینش اثر هنری الزم میبیند؛ برای مثال در کلیله میخوانیم:
«هر سوزی را داروی است :آتش را آب و ،زهر را تریاک و ،غم را صبر و ،عشق را فراق» (منشی)١92 :١375 ،؛ که در
ترجمة کردی چنین است« :ههر سۆز و برژانهوهیهک دهرمانێکی ههیه :ئاو بۆ ئاگر ،تریاک بۆ ژهر ،بۆ غهم سهبر ،بۆ ئهوین
دووری له یهکتر» (قاضی .)١9١ :١394 ،نمونهای دیگر« :پیاوی عاقڵ قسهی دوژمن به هێند ناگرێ ـ وه فێڵو فریوی ئهو له
دڵدا ڕاناگرێ» (قاضی .)١77 :١394 ،چنین کیفیتی در پایان دو عبارت ،معنی را میآراید .و یا برخی عباراتِ سادة کلیله،
در ترجمة کردی معنای ادبی قابل مالحظهای مییابد نظیرِ جملة« :بنادانی و جهالت منسوب شود» (منشی،)2١0 :١375 ،
که در ترجمة کردی به تعبیری کنایی و مثلوار در میآید و این شگرد بر ادبیتِ کالم میافزاید« :مۆری نهزانی دهدرێ له
نێوچاوانی = مُهر نادانی بر پیشانی وی زده میشود» (قاضی.)١92 :١394 ،
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در کلیله به طریق استعاره تهکمیه میآید« :از آن شربت نخست بچشانند!» (منشی .)١92 :١375 ،قاضی از مجموع
عبارت ،جملة «تااڵومان به گهروودا دهکهن = آب تلخ به کام ما فرو برند» (قاضی )١78 :١394 ،را به کار میبرد که
هرچند فاقد آن فخامت ِمعنای استعاریِ متنِ اصلی است ،اما به مقتضای ادبیات کردی و مالحظة عوامل فرهنگی آن
به کار رفته است و از فصاحت و تأثیر بهره دارد .مترجم در باب استعاره و انواع آن غالباً از معادلهای زبان مقصد
استفاده میکند .در برخی موارد و از آنجا که وی در این زمینه تواناییِ الزم و یا وقت کافی را در اختیار ندارد ،عبارات
استعاریِ تمثیلیِ «برگذر سیل خوابگه کرده باشد ،و در تیزآب خشت زده» را تحتاللفظی ترجمه میکند و حتی در
زمینة ترکیبات استعاری ،معادل همان مفهومی را به کار میبرد که در متنِ اصلی آمده است ،نظیرِ« :دست ناکامی ـ پای
حوادث ـ ساحت سعادت» (منشی)234 :١375 ،؛ «دهستی تێشکان ـ پێی کارهسات ـ ههرێمی بهختهوهری» (قاضی:١394 ،
 .) 207استفاده از نحو ،تشبیهات و استعارات زبانیِ مقصد که اندیشه و پیامی را بیان میکند (پورنامداریان:١375 ،
 )١47و «در خدمت ادبیات تعلیمی و تصویرکردنِ مفاهیم انتزاعی» (فتوحی )273 :١385 ،بر میآید ،متن را غنیتر
میسازد و کاربرد تعابیری از نوع اول است که کالم را از روایتی معمولی به سمت متنی روایی میکشد که متناسب با
شیوة داستانپردازی است.

خواننده در انواع تمثیل تشبیهی باید «وجه شبه» را دریابد .در ترجمة قاضی بدون توجه به این ویژگی ،وجه
شبه ذکر میشود و عمالً تالش ذهنیِ خواننده برای یافتن آن از میان میرود که در نثر فنی مستحسن نیست.
جملة« :روئی چون تهمت اسالم در دل کافران و زلفی چون خیال شک در ضمیر مؤمن» (منشی)2١7 :١375 ،
چنین ترجمه میشود« :ڕوخساری وهک نووری ئیمان گهش و زولفی وهک خهیاڵی بهتاڵی دڵی بێئیمان ،ڕهش =
رخسارش همانند نوری روشن و زلفش بسان خیال بیهودة دل کافر ،سیاه» (قاضی .)١97 :١394 ،بنا به اصلِ
برابریِ قرینههای سخن و یا ایجاد موازنه ،نباید سویة دیگر ترجمه فراموش شود.
تمثّل به بیت فارسی در ترجمة کلیله برای بسط معنا و مفهوم عبارات پیشین و غنای موسیقاییِ متن است و
حذف آن به اصل معنای مقصود لطمه میزند که در ترجمة کردی به این نکته توجه نشده است .اگر بیتِ:
چون باد ،خیز و آتش پیگار برفروز

چون ابر ،بار و روز ظفر بیغبار کن
(منشی)١93 :١375 ،

از متن حذف شود ،بیان این معنا که در توضیح مفاهیم دیگر اهمیت دارد مکتوم میماند و انتقال مضمون به
درستی انجام نمیگیرد؛ زیرا گفتهاند که تنوعبخشی به خصایصِ شخصیتهای داستانی با استفاده از عنصر توصیف
و در قالب ابیات شعری ،باعث تجسمبخشیدن به داستان میشود (بصیری و ابراهیمیفرد .)26 :١393 ،ظرافت
این مسأله وقتی احساس میشود که در اثر خوانشهای مکرر کلیتِ مفاهیم و معانیِ توصیفاتِ کلیله استنباط شود.
عدم توجه به این مسأله باعث میشود که تمامیِ زمینههای توصیفی مورد مالحظه واقع نگردد و بنابر این نکته
است که در ترجمة قاضی ،بیتِ «بهر سو یکی آبدان »...به بیت کردی نقل میشود (ر.ک؛ قاضی )77 :١394 ،و
این کیفیت بر جاذبة متن میافزاید.
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بسامدِ استعارههای تمثیلی در کلیله باالست و برگردانِ آنها در جهت ارتقای ادبیت کالم به نوعی نیازمند دقت
و مهارت باالیی است و انصافاً مترجم از عهدة این کار به نیکی برآمده است .برای مثال ،او در مقابلِ تعبیرِ استعاریِ
تمثیلیِ« :کعبتین دشمن بلطف باز مالند» (منشی ،)١94 :١375 ،از برابرنهادة« :پادشا دهبێ پیالنی دوژمن پووچهڵ بکاتهوه
= پادشاه باید فریب و نیرنگ دشمن را محو کند» (قاضی )١79 :١394 ،بهره میبرد .در چنین تعابیری ،وی به معنای
لفظگرای عبارت فارسی و یا عربی توجه نمیکند و فقط مفهوم کارکردی و منظورشناختیِ آن را در نظر میگیرد.
میتوان این نوع را حاصل توجه به ویژگیهای زبان مقصد دانست.
حذف مسندالیه در بسیاری از مواقع کالم ادبی ،بدان خاطر است که خواننده برای درک آن بر متن تمرکز داشته
باشد .برای نمونه در جملة« :پنجم را فرمود» (منشی ،)١95 :١375 ،مسندٌالیه محذوف است و نیازی به ذکر آن نیست.
قاضی بسیاری از واژهها را حذف و یا ذکر می کند در حالیکه دلیلی بالغی برای ذکر و یا حذف آن وجود ندارد و
عدم توجه به مبانیِ علمِ معانی (ر.ک؛ حکیمی82 :١364 ،ـ  ،)83در مواردی نقص ترجمة کردیِ کلیله را آشکار
میسازد .ذکر کلمه «پادشا» (قاضی )١80 :١394 ،در ترجمه زاید است .کلیله مهمترین منبع مورد استناد بالغیون در
دورههای گذشته بوده و شیوة نویسندگی را بر اساس معیارهای بالغی تعلیم میداده و «از روزگار قدیم میان مترسالن
معروف» (صفا ،١37١ ،ج  ) 949 :2بوده و «تا دور آخر زمان ،دستمایة جمله کُتاب و اصحاب صنعت است» (عوفی،
.)92/١ :١335
 -4-6ترادف در ترجمه
واژگان مترادف در ادبیت بخشی به اثر نقش دارند .در عباراتی نظیرِ« :مظفر و منصور و مؤید و مسرور بازگشت»
(منشی)١92 :١375 ،؛ نویسنده از ترادف برای ادای مقصود بیشتر استفاده میبرد و مترجم به عبارت «سهرکهوتوویی و
خۆشحاڵییهوه= پیروزی و شادی» (قاضی )١78 :١394 ،اکتفا میکند و واژههای نامرتبطی را هم بر اصل کلمات میافزاید.
اساسیترین تغییرات در ترجمه به «اضافهها» بر می گردد که در ترجمة کردی اغلب مرتبط با واژه است و در چنین
مواردی مترجم تصور می کند که توضیح بیشتر جهت رفع ابهام از متن ،از قِبل این نوع اضافات مقدور است؛ هرچند
در مواردی ترادفات معنایی باعث ایجاد نوعی ابهام در متن میشود که از خصوصیات الینفکِ متون هنری است و
«دلیل آن نیز پویایی بخشیدن به تفکر و تخیل در هنگام درگیربودن با یک اثر هنری است» (شیری .)١6 :١390 ،این
شگرد یکی از اسالیب عمده در نثر فنی نیز هست و مترجمان برای نشاندادنِ مهارت خود در کاربرد کلماتِ بسیار به
نشانة غنیبودنِ زبان ،از این مهارت استفاده کردهاند.
قاضی در برخی موارد هم از کلمة اصلی موجود در متن یاد میکند و هم معاد ِل کردیِ آن را میآورد .در این
صورت برابرنهادة آن به دقت روشن میشود و این امر عالوه بر آنکه سبب تقویت و نیز غنای زبان از رهگذرِ وامِ
واژه میشود ،قابلیتهای آن را در تعامل با زبانهای دیگر نیز افزون میکند .برای نمونه در ترجمة« :زجر متعدیان و
تعریک مقصران فرض شناخت» (منشی )200 :١375 ،میآید« :جهزرهبه و زهجری زاڵمان و سزادانی خهتاباران بهفهرز دابنێ»
(قاضی .)١84 :١394 ،در ادامة این عبارت ،به جای مصراعِ« :دهر خائن راستکار و چرخ ظالم ،دادگر» (منشی:١375 ،
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 )200که جزئی از جملة پیشین است ،از مضمونی کُردی بهره میبرد« :چهرخی زهمانه به قازانجی ئهو خولدهخوا= چرخ
زمانه به سود او میگردد» (قاضی .)١84 :١394 ،در ارتباط با واژهها نیز همین حالت مشهود است و برای مثال در
برابرِ «مقبالنِ خردمند» (منشی ،)203 :١375 ،از معاد ِل «گهوره پیاوانی زانا= بزرگمردانِ دانا» (قاضی )١86 :١394 ،به
صورت ترکیبِ وصفیِ مقلوب استفاده میکند که در این نوع خاص با متن اصلی تعادل صوری مییابد و از شیوة به
کارگیری قابلیت زبان در ساخت ترکیب اضافی و وصفی (کرمی و دهقانیان )2 :١389 ،سود میجوید.
 -5-6شعر و ترجمه
وقتی در پاورقی مضمون آیهای یا عبارتی عربی توضیح داده میشود و یا بیت فارسی به صورت بیت کردی در میآید،

«إن الب ِ
اط َل َکا َن َزُهوقَا» (اإلسراء ،)8١ :آمده است« :باتڵ بڵقی
ترجمه هنری به نظر میرسد .مثالً ،در ترجمة آیة قرآنیَِ َّ :

سهر ئاوه= باطل ،حباب روی آب است» (قاضی .)١89 :١394 ،بر این اساس فنای باطل در طرفةالعینی است و چنین
تعبیری در عین جذابیت برای خواننده ،امیدوارکننده است .بنابراین ،معتقدیم که حذف آیات از لطافت ترجمه میکاهد.
حذف ابیات عربی نیز غالباً چنین است و در اثر آن تأکیدِ مؤکدِ معنای پیشینِ متن از بین میرود .گاهی مترجم هنگام
وضعِ بیتِ کردی در برابر بیت فارسی ،سعی دارد به گونهای عبارات را بیاراید که از نوع ترجمة واژه به واژه نباشد،
بلکه هم از نظر واژگانی و هم از لحاظ نحو زبان مستقل بنماید و البته با همان مفهومِ متن اصلی:
از غرب سوی شرق زن بدخواه را بر فرق زن

بر فرق او چون برق زن مگذار ازو نام و نشان
(منشی)١93 :١375 ،

و برگردانِ منظومِ کُردی آن با توجه به فحوای داستان چنین است:
دوژمنت

ڕ ێی

نهکهوی،

ڕێت

دهکهوێ

ڕێی

کهوه

تا سمی ئهسپت
(قاضی)١79 :١394 ،

دهسوێ

(ترجمه :در هزیمتدادنِ دشمن اهتمام کن ،ور نه او با تو چنین کند؛ برای این منظور از توان و خیز اسبان یاری
بخواه).
در این موارد ،مترجم عناصرِ متنِ اصلی را چنان در ترجمة خود هضم میکند که آن جزوِ عناصرِ متنِ ترجمه
جلوه میکند (ر.ک؛ خزاعیفر .) 4 :١396 ،بدین ترتیب متن از تفنن به دور نیست و مترجم توانایی خود را در زمینة
سرودن شعرِ کردی میآزماید؛ ولی تالشهای وی مؤثر است و برای بیان معنا و استفاده از قابلیت زبان برای ایراد

أش ُّد ِمن ص ٍ
ب قَ ٍ
ول» (منشی،
«ر َّ
ول َ
َ
معانی و ارتقای ارزش زبان ادبی شایان توجه است .برای نمونه در برابر مثلُِ :
 )209 :١375عبارتِ« :زۆر قسهی وا ههیه له پهالماردان گورچووبڕتره» (قاضی )١9١ :١394 ،را با حفظ معنا وضع میکند.
با استفاده از راهکار جایگزینیِ عبارات ،برابریابیها ،شیوههای واژهگزینی و لغتپردازی ،ترکیبآفرینی و از طریق
بِهگویی تغییراتی در متن به وجود میآورد و نشان میدهد برای انتقال مفاهیم زبان مبدأ چگونه میتوان قالبهای نو
در زبان مقصد آفرید؛ زیرا «عدم برابریابیِ صحیح ،در نهایت به فرایند ارتباط درست و رعایت امانت در ترجمه لطمه
وارد میسازد» (فقهی و نصیری.)77 :١389 ،
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در ترجمة اشعار فارسی به کردی و در قالبِ بیتِ شعری ،مضامین ترجمه همانند ابیاتِ مورد استناد نصراهلل
منشی در بردارندة همان معنا و مفهوماند که هنرمندانه و بدیعاند .با ذکر نمونهای به تفصیل موضوع میپردازیم:
خاضع

نشوم

عدو

هرگز

ور

باز

گنجشک

برد

فرمان؟

شیر

گهر
شێر

بگاته
سهریشی
بۆ
دانوێنێ
چلۆن

ئهستێران
ڕێوی؟

ژێردهستی
نابمه
فهرمانی
و
باز

را

چه

بر

آسمان

روباه

را

کند
نهد

مسکن
گردن؟

(منشی)١97 :١375 ،

حاشا
حاشا

دوژمنم
چۆلهکه؟

(قاضی)١82 :١394 ،

در این مثالها ظرفیتهای باالی زبان مقصد آشکار است .میتوان واژة «سقر» را به دلیل استعما ِل بیشترِ آن
جایگزین واژة «باز» کرد .این ابیات از نظر کاربردِ معنایی ،مفاهیم متن را با عباراتی بلیغ توسع میدهد و از لحاظ غنای
واژگانی به گنجینة لغات آن میافزاید .به لحاظ موسیقی بین اشعار فارسی و کردی فرق است و برخی ابیاتِ کردی
از نظر وزن عروضی و ساختار شعری مشکل دارد ،اما اهمیت این مسأله چندان جدی نیست .در معادلیابیهای
شعری ،در مواردی دیگر نیز همین کار انجام میگیرد و برای نمونه در صفحة  ١90و  200کلیله در برابر بیتهای« :از
خواب گران »...و «کلبه ای کاندرو نخواهی ،»...معاد ِل کردیِ آن به صورت کلمه به کلمه و با همان معنا (قاضی:١394 ،
 ١84و  )١90وضع میشود و الگویی که در آن ارائه میشود ،نشان از تعاد ِل نوعی وزن و آهنگ در شعر فارسی و
کردی دارد و به سان متن مبدأ اوزان مختلفی برای شعر برگزیده میشود که هرچند از نظر وزنی با شعر فارسی
هماهنگیِ کاملی ندارد ،اما توجه به بارِ عاطفیِ کلمات در بافتارِ ادبیِ متن و عنایت به مفهوم شعر و سپس انتخاب نوعِ
وزن (ر.ک :کرمی و دهقانیان ،)4 :١389 ،آگاهانه انجام میگیرد:
تا

تۆ

ئاگادار

و

بێداری

واڵت

و

مهوتنی

کێشهیهک

سهرناگرێت

و

فیتنه

ڕانابێ

له

خهو

(قاضی)١8١ :١394 ،
آنچه در بررسیِ برابریابیها اهمیت دارد صحیحبودنِ معادل همراه با رعایتِ سبکِ متن و در عین حال ،توجه به
قابلیتهای زبان مقصد است (خزاییفر .)25 :١370 ،مترجم تا حد امکان خود را برای بهرهوری از امکانات زبانی و
هنری به رعایت این معیارها مقید میبیند و آن را عامل توانمندی و شکوه نثر خود قرار میدهد.
 -6-6مفردات و ترکیبات در ترجمه

ترجمة برخی اعالم در همان لفظ اصطالحی آن از مواردی است که در ترجمة قاضی برجستگی دارد .مثالً کلمة
«کبک انجیر» (منشی )205 :١375 ،به همان صورت «کهوههنجیر» (قاضی )١88 :١394 ،ترجمه میشود که معادل
دقیقی نیست؛ زیرا این کلمه در زبان کردی به کار نمیرود و بر این اساس نمیتوان مصداقِ معناییِ آن را به
درستی دریافت .ایجاد تعادلِ همزمان در مختصات سبکی و ویژگیهای صوری با رعایتِ شباهتِ معنایی
(خزاعیفر )5 :١379 ،در ترجمه الزم است .در همین رابطه میتوان به واژههای کلیدی اشاره داشت .برای نمونه،

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان ٤3  ١٤٠٠

مترجم در برابر واژة «مارِ افعی»« ،مار سوجهی سوور» (قاضی )١90 :١394 ،را مینهد که متفاوت از گونهای است
که ما از نظر علمی بدین نام میشناسیم؛ ولی از آنجا که عامّة مردم در مناطق کردنشین دربارة ماهیت اسطورهای
مارها (ر.ک :مسرور و رهبر )١398 ،و چیستیِ اسرارآمیزِ مارِ مورد اشارة قاضی داستانهایی از نوع عاشقانه نقل
میکنند ،معادل نیکویی است .یا در فرهنگ کردی استفاده از تعبیر ماه شب چهارده برای توصیف زیبایی بسیار
در حافظة فرهنگی مترجم انباشته است« :و هر محنت که پیش آید ،آن را چون یار دلخواه و معشوق ماهروی
بنشاط و رغبت در بر گیرد» (منشی« :)228 :١375 ،وه ههر کوێرهوهرییهک بێته پێش وهک یاری دڵخواز و دڵبەری
ڕوو وهک مانگی شهوی چارده ،به مهیل و ئیشتیاوه ده باوهش دهگرێ» (قاضی.)203 :١394 ،
برخی از ویژگیهای خاص ترجمة قاضی در ارتباط با ترکیبات متعددی است که در ضمن متن وجود دارد.
مثالً ترکیبهای «دشمنروی و گرانجان» (منشی )2١4 :١375 ،در ترجمه مهماند و از نمودهای بارز توانایی
مترجم حکایت میکنند .این دو ترکیب به «سهحهتگران و گرانجان = کسی که همنشینی با او سخت و روانفرساست»
(قاضی )١95 :١394 ،تعبیر میشود .معادلیابیِ این نوع ترکیبات مشکل است و در مواردی ناممکن« .گرانجانی»

تعبیری است که در هر دو زبان به کار میرود .در زمینة توصیفاتی که دربارة پدیدهها و اشخاص در متن کلیله
آمده است ،با همین نوع ناکامی در ترجمه مواجه هستیم .در امتداد دو ترکیب مذکور ،آنجا که نصراهلل منشی «زن
بازارگان» را با عباراتی وصف ،و سپس توصیف را با ابیاتی عربی کامل میکند با حذف مفاهیم آن امثال ـ هرچند
به انتقال اصل معنا در ترجمه لطمهای وارد نمیآید ،اما در ادامة ماجرای داستانی که بازارگان دزد را «شیرمردِ
مبارکقدم» (منشی )2١4 :١375 ،میخواند ،ـ جای خالی ابیات را میتوان دید و این نکتهای است که مترجم از
آن غافل مانده است.
توجه به معنای دقیق کلمات و ترکیبات در متون ادبی دقت زیادی میطلبد .از این نوع کلمات با معنای خاص
در کلیله ،واژههای «باز» در معنای امّا و «کم» در معنای هیچ در عبارتِ« :و باز غافالن بدین معانی التفات کم نمایند»
(منشی )2١6 :١375 ،است .این دو واژه به ترتیب به صورتِ «ههروهها = همچنین» و «کهمتر = کمتر» (قاضی:١394 ،
 )١97ترجمه شدهاند که صحیح نیست و باید به معانی واژهها در دورة نصراهلل منشی تذکر دهد.
گاهی عالوه بر ترجمة واژه به زبان کردی ،اصطالحِ عربیِ آن نیز جلب توجه میکند؛ هرچند مترجم اعتقادی به
عبارات عربی ندارد! مثالً قاضی در ترجمة« :زاهدی مستجاب الدعوه» (منشی )224 :١375 ،مینویسد« :زاهیدێک که
خودا دوعای قبووڵ دهکرد و "مستجابالدعوة" بوو = زاهدی که خداوند دعای او را قبول میکرد و مستجابالدعوه بود!»
(قاضی .)200 :١394 ،در اینگونه موارد خطاهایی نیز به چشم میخورد؛ وقتی که مترجم مقصود عبارت عربی را به

ِ
ام؟» (منشی )226 :١375 ،مینویسد« :چت له پشتهوهت قایم کردووه؟
درستی در نمییابد .در ترجمةَ « :ما َوَراءَ َ
صُ
ک َی ع َ
= چه چیزی را پنهان کردهای؟» (قاضی )202 :١394 ،که با توجه به بافت کالمیِ کلیله در آن مقام ،مراد از آن کسب
خبر از سوی گوینده است و آنچه بر او از اتفاقات و حوادث گذشته است ،نه کتمانِ امری و یا حتی حادثهای!

 ٤٤
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 -7-6ساختار نحوی ترجمه

حفظ ساختار نحوی کلیله از نمونههای قابل توجه در ترجمة قاضی است .مثالً« :ملک بومان ـ چنانکه رسم
بیدولتان است ـ این نصایح ندانست شنود» (منشی )226 :١375 ،در ترجمه چنین است« :پادشای کوندان ـ وهک
شێوهی بێدهوڵتانه ـ نهیتوانی ئهم نهسیحهتانه دهگوێ بگرێ» (قاضی )202 :١394 ،و در بسیاری از سیاقِ عبارات و
ترتیبِ قرارگرفتنِ واژهها همین گونه است ،مثال دیگر« :اینست داستان حذر از مکامن غدر و مکاید رای دشمن،
اگرچه در تضرع و تذلل مبالغت نماید» (منشی« :)237 :١375 ،ئهوهیه داستانی دوورهپهرێزبوون له مهکر و فێڵ و
فهرهجی دوژمن ،ههر چهند که خۆ به لێقهوماوی و زهلیلی نیشان بدا» (قاضی .)209 :١394 ،این شیوه ،هم نشان از
کهنهگرایی در سبکِ نوشتاریِ مترجم دارد و هم اینکه تأخیر و تقدمِ عبارات بنا به دالیل بالغی صورت میپذیرد
و از آنجا که مترجم شیوة نصراهلل منشی را در عبارتپردازی نیکو میداند تحت تأثیر شگرد خاص او قرار میگیرد
و سبک ویژة وی را تقلید میکند.
 -7نتیجهگیری
بر اساس تحلیل و تطبیقِ ویژگیهای ترجمة متن ادبی با ترجمة کلیله و دمنة نصراهلل منشی و احمد قاضی و با توجه
به مقولههای هدف ،روشهای تعریفشدة مبتنی بر خوانندهمحوری در ترجمة کلیله میتوان گفت که انگیزة اصلی
قاضی ،حفظ ساختار روایی و داستانیِ آن برای انتفاع خوانندگان از معانی و مفاهیمِ حکایات است و هرچند شکل و
فرم اثر نادیده گرفته نمیشود؛ اما انتقال محتوا اهمیت افزونتری مییابد؛ در حالیکه نصراهلل منشی در جنب تأکید بر
تفهّمِ معنی ،آشکارا به صورت نیز اهمیت ویژهای می دهد .با وجود این ،ترجمة قاضی موارد کثیری از اعتالی اصلِ
خود را در ترجمه واجد است؛ بدان دلیل که سبک مناسبی دارد و اثر آن در خواننده نفوذ میکند .نزدیکیِ زبانهای

فارسی و کردی در خواصِ واژهای و ترکیبی و همسانیِ ضربالمثلها و انواع تعبیرات ،شرایط مطلوبی برای ترجمة
کلیله فراهم آورده است و لذا ویژگیهای ساختاریِ ترجمة کردی در مواردی بسیار و حتی در مطابقتِ دستوری ،با
متن اصلی شباهت مییابد.
قاضی غالباً در ترجمة کردیِ جمالت و عبارات ،زمان افعا ل و ترتیبِ قرارگرفتنِ صفات ،قیود ،افعال و کلمات
را هم بر مبنای متنِ اصلی تنظیم و آن را از سبکِ نصراهلل منشی اقتباس میکند؛ با این تفاوت که مترجم در این رابطه
قصد سخنپردازی ندارد و اهتمام و تمرکزِ ویژة وی بر انتقال معانی به خواننده مقصور است و توانایی او در این امر
همزمان و در حین آفرینش اثری هنری ،از دانشِ زباندانی و لغتشناسیاش حکایت دارد .از سوی دیگر نشانة کهنگی
زبان و ابهام گراییِ مترجم را برای خلق متن ادبی و در نتیجه ،وجود پیچیدگی در سخن و عدول کالم از یک معنای
یقینی و مسلم و داللت آن به معانی چندگا نه را در اشاراتِ تشبیهی ،استعاری ،مجازی ،ایهامی و کناییِ در سطوح
کلمه ،جمله و عبارت می توان دید .ایجاد هماهنگی آوایی در میان دو پارة سخن با استفاده از سجع و موازنه ،شگرد
بالغیای است که در ترجمة قاضی بدان توجه میشود .مجموعة این عوامل بر ادبیتِ کالم هنریِ وی میافزاید و
محاسنِ ترجمة او را آشکار میسازد و هم جایگاه احمد قاضی را به عنوان مترجمی توانا تثبیت میکند.

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان ٤5  ١٤٠٠

پژوهشنامه ادبیات کردی

در عین حال ترجمة وی معایبی دارد به طوری که با توجه به مقولة معنامحوری در ترجمه ،شاهد نوعی ناهمگونی و ناموزونی در
ساختار کلی اثر هستیم .مترجم بدون توجه به مقامِ سخن قسمتهایی از ابیات ،امثال و حکم ،آیات قرآنی و احادیث نبوی را حذف میکند؛
برخی ابیاتِ نامتناسب با زمینة متن را در آن میگنجاند و بعضی ابیات و عبارات عربی را حفظ میکند و معادلِ کُردی آنها را در پاورقی
میآورد و برخی مصاریع و ابیات فارسی و عربی را به نثر بر میگرداند .لذا با قید احتیاط میتوان گفت که ترجمة قاضی از کلیله،
خالصهشدة فرم و محتوای متن اصلی است .در مواردی بسیار ،مترجم به دلیل سادهکردنِ جمالت و عبارات و بدون توجه به خصایصِ
کالم ادبی ،متن مقصد را بینیاز از توصیفات و ترادفات متنِ مبدأ کرده است .وی به دلیل تردیدهای بسیار در چگونگیِ ترجمه ،شیوة
یکسانی را تبعیت نمیکند و بنابراین نمیتوان استواری و اعتالی مضامین متن اصلی را در کلیتِ ترجمه دید و از آنجا که وی از شعر و
نثرِ مجموعة ادبیات کردی محفوظات و اندوختههای کافی در ذهن ندارد و بسان مترجمِ متنِ اصلی بر تعبیرات و زبانِ مقصد مسلط نیست
و از لحاظ ساختاری تواناییِ تلفیقِ چند متن مختلف را با همدیگر ـ با شگردهای همسان و یا متفاوت ـ ندارد ،در ارائة ترجمهای هنری و
ادبی بسان متن مبدأ توفیق نیافته است.

پینوشتها
 )١ترجمة کردی عمر توفیق از روی متن عربی کلیله در سلیمانیه عراق انجام گرفت و ترجمة کردیِ ماموستا عطوفی به نظم و با نام

«بهههشتی زانیاری» چاپ شد.

 )2مقایسة آیات ،احادیث ،امثال ،ابیات فارسی و عربی در ترجمة نصراهلل منشی و ترجمة قاضی:
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نمودار ( :)١نسبت فراوانی موضوعات مربوط به جدول شمارة  ١در باب «بوف و زاغ»
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(امامی زنبیلی 69 :١392 ،و )223

دهکا
زاوایه
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منابع و مآخذ
قرآن کریم .ترجمة استاد محمدمهدی فوالدوند.

بساک ،حسن (« .)١399سبکشناسی دیباچهها و تحمیدیههای متون نثر سبک عراقی» .ماهنامة تخصصی سبکشناسی نظم و
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