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Abstract
In this article, it has been tried to investigate one of Golestan's Turkish translation and
Explanations, which was of importance due to being a textbook at the beginning of the
fourteenth century, in terms of the particular style, content, and the extent of its
compliance with translation goals. Zobde Golestan, written by Osman Fayeq (1307
AH), is one of the few translations worthy of attention that has been selected and
criticized in this study because of its purpose and particular viewpoint on Golestan and
its historical place. This research consists of three main topics: 1. Introducing and
expressing the prominent features of the book on the teaching of Persian language and
literature; 2- An overview of the grammatical analyzes written in the margins of
Golestan, in order to receive and describe the patterns of the author's writing, referring
to some of its features, strengths and weaknesses; 3- In the third part, following the
review of some of the most widely used theories in the translation of texts, Antoine
Bremen's theory of translation of classical texts was selected because of the proximity to
the goal. The text was criticized based on seven components of the twelve components
in the distortion of the text including: Clarification, Expansion, Ennoblement,
Qualitative impoverishment, Quantitative impoverishment, the destruction of
underlying networks of signification, and the destruction of linguistic patterning. The
results suggest that this book, despite some inescapable defects in the translation of
literary texts, offers interesting ideas for better introducing both Turkish and Persian
languages, and in particular the unexplored important aspects of Gulistan Sa'di.
Keywords: Zobde Golestan, Translation Critique, Ottoman Turkish Translation of
Golestan, Textbook for Persian Language, Grammar Analysis
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چکیده
در این مقاله سعی شده است با نگاهی اجمالی به کتاب زبدۀ گلستان ،از شرح و تحجمرههرا گلسرتان بره زبران تحکری
عثمانی ،افزونبح مطالعه و بحرسی شیوه و محتوا ویژۀ کتاب ،میزان تطابق آن با هرد هرا تحجمرها  ،یعنری آمروز
زبان نیز سنجیده شود .این اثح جزو کتابها درسی بوده و به همین سبب در اوایل قحن چهاردهم اهمیت داشته اسرت.
در این پژوهش از میان تحجمهها اندکِ درخور توجه بحا کتاب گلسرتان ،کتراب زبردۀ گلسرتان نوشرتۀ عثمران فرا ق
( 7031ق) به سبب هدفمند و دیدگاه ویژه ا

به گلستان و جایگاه تاریخی آن ،انتخاب و نقد شده است .این پرژوهش

دربحدارندۀ سه مبحث اصلی است )7 :معحفی و بیان ویژگی هرا بحجسرتۀ کتراب در آمروز

زبران و ادب فارسری )2

بحرسی کوتاه تحلیل ها دستور که در حاشیۀ گزیدۀ گلستان نوشته شده است .این بحرسی برحا دریافرت و توصری
الگوها دستور منظور نویسنده و بحخی ویژگی ها و قوّت و ضع

آن است  )0ارزیابی کیفیت و دقت تحجمرۀ ادبری

ازنظح صورت و معنا .در مبحث سوم پس از مطالعۀ چند نظحیۀ پحکاربحد در تحجمۀ متون ،نظحیۀ آنتوان برحمن در تحجمرۀ
متون کالسیک به سبب نزدیکی به هد

انتخاب شد و متن بحپایۀ هفت شناسه از شناسه ها دوازده گانه در تححی

مرتن

ر غنازدایی کیفی ،غنازدایی کمی ،شفا ساز  ،فخیم ساز  ،تخحیب الگوها زبانی ،تخحیب سیستم مفهومی متن ،اطناب
کالم ر نقد شد .نتایج بیانگح آن است که این کتاب برا وجرود نقر

هرا گحیزناپرییح انردک در تحجمرۀ مترون ادبری و

کاستیهایی در شح دستور و زبانشناختی ،ایدهها جالبی بحا شناسراندن هرح دو زبران تحکری و فارسری و برهویرژه
جنبهها آشکار و پنهان گلستان سعد در بح دارد.
واژههای کلیدی
زبدۀ گلستان نقد تحجمه تحجمۀ تحکی عثمانی گلستان کتاب درسی آموز

زبان فارسی تحلیل دستور
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مقدمه
از مهم تحین دالیل درخشش گلستان در عحصۀ آموز

زبان فارسی ،سبک ویژۀ این کتاب بوده است .سادگی ،کاربحد

بجا و درست قواعد زبانی ،تطابق لفظ با معنی و حتی گاه غلبۀ معنا در عین ایجاز رسا و فصیح ،روانی همحاه برا موسریقی
ساده و دلپسند ،آرایه ها دور از تکل

و موزون ،تناسب لغات فارسری و عحبری و دور از چیحگری یکری برح دیگرح و

مهم تح از همه محتوا شیحین و آموزندۀ عبارتها و حکایتها و اشعار ،این اثح را شایستۀ آموز

و یادگیح کرحده اسرت.

به همین سبب گلستان از دیحباز در ایحان کتاب درسی بوده است و حتی در سحاسح دنیا اسالم ترا هفتراد یرا هشرتاد سرال
پیش تدریس میشد همچنین سالطین آل عثمان اشعار و حکایتهرا آن را از برح بودنرد و شراهزادگان عثمرانی در آغراز
جوانی از لطای

و معانی آن بحخوردار میشدند (شرفق .)12 :7071 ،بره گفترۀ ریراحی ،گلسرتان در دورۀ عثمرانی یکری از

بحجسته تحین کتاب ها در ادبیات کالسیک شحق بود که با شور و اشتیاق بسیار خوانده می شد .بحا آموز

زبان فارسری در

مدرسه ها ،گلستان در صدر کتاب ها درسی قحار داشت (ریاحی )220 :7013 ،و این توجه از آغراز ترللی

تراکنون پایردار

مانده است .بنابح سند دیگح ،گلستان بهسبب داشتن حکایتها اخالقی و پندآموز «جزو کتابهایی بوده کره دانرشآمروزان
آن را حفظ میکحدند» ( )Karaismailoğlu, 1999: 75تا پنجاه سال پیش نیز در مدرسهها دورۀ متوسطۀ آناتولی ،خوانردن
کتاب گلستان و حفظ کحدن آن محسوم بوده است .در ادبیات تحک ،از قحن  72میالد  ،تحجمره و شرح گلسرتان آغراز شرد
( )Olgun, 1978: 117و پیشینۀ تدریس آن در سحزمین چین بیش از  233سال است.
تحجمۀ آثار ادبی نیز در کنار تللیفات ،شح ها و نظیحه ها جزو آثار مهم ادبی و علمی شمحده میشود .حتی ایرن دسرته
از آثار ازنظح ایجاد ارتباط بینافحهنگی و بینازبانی امتیاز ویژه دارد زیحا گستح
در گحو تحجمۀ آثارشان به زبان ها مختل

فحهنگ و زبان ملت ها تا حرد بسریار

است و اقدام به تحجمۀ هح اثح منافع متقابلی را برحا زبران هرا مقصرد و

مبدأ در بح دارد .از عوامل رویکحد به این امح گویشوران زبان مقصدند که باید درک و فهم متون بحجسته و فراخح جهران
را الزم دانند همچنین تمایل به مطح و شناخته شدن ارز

ادبی و علمی آن آثار در زبان مبدأ نیز از دیگرح عوامرل ایرن

رویکحد است .قلمحو عثمانی نیز مانند شبه قاره در این مسیح گام ها بلند بحداشته است .در این مقاله ابتدا کتراب زبردۀ
گلستان معحفی و ساختار آن تحلیل میشود .این کتاب یکی از تحجمهها گلستان به زبان تحکی عثمانی است و بهسربب
قحارگحفتن در کتابها درسی ،در اوایل قحن چهاردهم ،اهمیت دارد .سپس ضمن اشارها کوتاه به یکی از نظحیرههرا
مطح در حوزۀ تحجمۀ متون کالسیک ،متن تحجمه نقد و بحرسی میشود.
پیشینۀ پژوهش
کتاب گلستان به سبب بحخوردار از جایگاه واال ادبی و زبانی در میان فارسی زبانان و غیحفارسی زبانان ،تحجمه ها و
شح ها بسیار دارد که نیازمند بحرسی و واکاو است اما با وجود اهمیت این کتراب ،توجره چنردانی بره تحلیرل و
ارزیابی علمی این تحجمهها و شح ها نشده است و مشخ

نیست که ادراک و توفیق متحجمان و شرارحان در آثارشران

تا چه اندازه بوده و این کتاب از چه جنبه هایی توانسته است با ملت ها دیگح ارتباط فحهنگی و ادبی بحقرحار کنرد .البتره
گفتنی است در حوزۀ نقد تحجمه بحپایۀ نظحیه ها این حروزه ماننرد نظحیرۀ آنتروان برحمن ،رایرس و ونروتی و ...نقرد و
تحلیل هایی در ایحان و جهان انجام شده است مثل کتاب جنۀ الورد که از تحجمه ها گلستان در حروزۀ زبران و ادبیرات
عحبی است .همچنین مقاله ا به قلم علی افضلی و عطیه یوسفی با عنوان «نقد و بحرسی تحجمۀ عحبری گلسرتان سرعد
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بحاساس نظحیۀ آنتوان بحمن :مطالعۀ مورد کتاب الجلستان الفارسی اثح جبح یل المخلع» در مجلۀ پژوهش ها تحجمه در
زبان و ادبیات عحبی چاپ شده است .نویسندگان در این مقاله کتاب گلسرتان را بحپایرۀ هفرت شناسرۀ تححیر

مرتن از

شناسه ها دوازده گانۀ آنتوان بحمن بحرسی کحدهاند .با وجود این پژوهشها ،در حوزۀ تحجمۀ گلستان بره تحکری عثمرانی
نقد انجام نشده است حتی در معحفی و بحرسی زبدۀ گلستان نیز تحقیقی یافت نشرد .بره طرور کلری پرژوهش دربرارۀ
تحجمه ها ادبی به زبان تحکی بسیار نادر است همچنین آثار متعدد در این زمینه وجود دارد که به استفاده از دیدگاهی
درست در باب مطالعات فحامحز در حوزۀ زبان فارسی نیازمند است .به همرین سربب انجرام پرژوهشهرا اصرولی برا
معیارها علمی محکم ضحور است.
روش پژوهش
رو

پژوهش در این مقاله ،کتابخانه ا و مبتنی بح رویکحدها نوین در باب شح دستور و نقد تحجمه است .این

پژوهش سه بخش دارد بخش نخست بح معحفی ساختار و جایگاه اثح و ارز

آموزشری آن مشرتمل اسرت کره بریش از

محتوا اثح ،بح ویژگی ها زبانشناختی آن تلکید میشود بخش دوم به بحرسی کوتراه تحلیرل هرا دسرتور در حاشریۀ
گزیدۀ گلستان میپحدازد .در این بحرسی ابتدا سعی شده است دیدگاه ها خود نویسنده درک و توصی
موارد از نقای

شود و سپس به

آن در تطابق با الگوها دستور در زبان فارسی اشاره شود .بخش سوم بح ارزیرابی کیفیرت و دقرت

تحجمۀ ادبی ازنظح صورت و معنا مبتنی است به همین سبب مناسبتح دیده شد کره ابتردا ویژگریهرا منحصرحبرهفرحد
تحجمه و سبک شخصی و رو
معحو

کلی متحجم شح داده شود و سپس در نقد تحجمه ،از شناسه ها شناخته شدۀ دو نظحیۀ

از آنتوان بحمن ( )Antoine Bermanو رایس ( )Reissاستفاده شود .در این ارزیابی هفت شناسه از شناسرههرا

دوازدهگانۀ آنتوان بحمن که در تححی

متن آمده ،بحرسی و نمونههایی آورده شده است.

معرفی زبدۀ گلستان
زبدۀ گلستان تحجمه و تحشیۀ گزیده ا از گلستان به زبان تحکی عثمانی به قلم عثمان فا ق اسرت .ایرن اثرح ازجملره
تحجمه ها یا شحو عالی شناخته شده است که با هد

کمک به آموز

زبان فارسی بحا دانشجویان تنظیم شرده اسرت.

در حاشیۀ صفحات نیز شححی از ساختار ادبی و دستور گلستان آمده است .زبدۀ گلستان در استانبول در تراریخ 7031
(7113ر )7133به چاپ رسید ( ،Kartal, 2001: 106نقلشده در بزکحت .)11 :7031 ،افزونبح این سخنِِ کارتال ،مسرتند
دیگح بح درسی بودن این اثح وجود ندارد زیحا کتاب هیچ مقدمه و مؤخحها ندارد و عبارتی نیز در آن یافت نمریشرود
که نشان دهد بحا منظور خاصی یا مخاطبان مشخصی نوشته شده است تنها برا بحرسری تحجمرۀ مرتن و تحلیرل هرا در
حاشیۀ صفحات میتوان بهتحقیق دانست که هد

کتاب آموز

زبان فارسی بروده اسرت .بحپایرۀ مردارکی کره از جلرد

کتاب و صفحۀ جلد که از چاپی دیگح به آن الصاق شده است ،این اثح گویا دو بار یکی به نام زبدۀ گلسرتان و دیگرح
به نام گزیدۀ گلستان چاپ شده که در هح دو نام عثمان در جایگاه مؤل
مشخ

ثبت شده است اما نام فامیل نویسرنده در آنهرا

نیست .در دانشنامه دو نفح به نام ها عثمان نورس ( )7071و عثمان فایق ( )7031معحفی شده اند که گلستان را

تحجمه و شح کحده اند .اولی با عنوان گزیدۀ گلستان و دومی با عنوان زبدۀ گلستان .کارتال نیز تنها مؤل

زبدۀ گلسرتان

را عثمان فایق ذکح کحده است .بنابحاین استناد نگارندگان این پژوهش به جلرد الصراقی نسرخۀ موجرود ،برا عنروان زبردۀ
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گلستان و نام عثمان فایق به سبب تطابق تاریخی آن بوده است .این کتاب در دورۀ پادشاهی عبدالحمید ثانی نگاشته شرده
است .در آن زمان فضا علمی کشور بزرگ عثمانی نیازمند زبان فارسی بود .در این دوره توجه به ادب فارسی و به ویژه
تحجمه و شح متون ،بسیار رواج داشت و دوران شکوفایی فحهنگی و اجتماعی ،گستح

روابر برین ایرحان و تحکیره و

رونق محاکز علمی و آموزشی بوده است .از گلستان در زمان این پادشراه ،تحجمره و تفسریحها دیگرح برا همرین نرام،
ازجمله زبدۀ گلستان نوشتۀ جعفح طیار بن احمد سالم ( 7233ق) و رهبح گلستان از همرین مؤلر

برحا آمروز

زبران

فارسی به دانشجویان به چاپ رسیده است.
رویکرد آموزش زبان در این اثر
تحجمۀ زبان فارسی در متن گلستان به همحاه تحلیل دستور در این اثح نشان می دهد که از رویکرحد غالرب تردریس
زبان در دورۀ کالسیک ،که بیشتح با هد

درک آثار ادبی بوده است ،یعنی رو

تحجمره رر دسرتورمحور (translation-

 )Larsen-Freeman, 2003: 16( )grammar methodپیحو شده است زیحا به مناسبت آموز  ،هح دو مرتن فارسری و
تحکی در کنار و به موازات هم گنجانده شده و تحلیل آن نیز بیشتح از جنبۀ دستور زبران اسرت .البتره مری تروان رویکرحد
متنمحور (( )context-based approachهمان )20 :را نیز دربارۀ آن صادق دانست زیرحا برح رو یرک مرتن مشرخ
انجام شده است اما به هح حال وجره دسرتور در آن پحرنرگ ترح اسرت .رویکرحد دسرتور رر تحجمره ا از نخسرتین
زبان مطح شده است و با یادگیح متون کهن و ادبری پیونرد ناگسسرتنی

رویکحدهایی است که در نظحیه ها آموز

دارد .این کتاب از دو جنبه درخور بحرسی است یکی متن تحجمه و دیگح تحلیل ها موجود در حواشری آن .هحچنرد
تحجمه در دنیا ارتباطات و جهانی شدن امح گحیزناپییح است ،در زمینرۀ ادبیرات چنردان بره هرد هرا زیباشرناختی
نزدیک نیست .در متونی مانند گلستان و بوستان و شراهنامه و مثنرو کره گنجینره ا از معرانی و مضرامین بکرح اسرت،
هنحها لفظی تنها سهمی کوچک از ارز

کلی را در بح می گیحد و اشتیاق انسان ها به یادگیح زبانی خاص نیز از همین

میل شدید به درک و فهم معانی و آگاهی از محتوا ناب آن آثار سحچشمه می گیحد .درواقع رسالت اصلی هح زبانی نیرز
همین انتقال معانی است.
ساختار متن
در باب ساختار صور متن ،گحایشی به جداساز دستور و موسیقایی دیده می شود و در آن ،سرازه هرا بره دقرت
تفکیکشده در درون پحانتز قحار گحفتهاند .این شیوه چند امتیاز دارد نخست آنکه خوانش گلستان را سرادهترح و روانترح
می کند زیحا آهنگ و لحن گلستان سعد در قالب سازه ها معین ،نظم و ضحب آهنگ خود را نشان می دهد و خواننرده
نیاز به رمزگشایی پیچیدگی ها لحن و آهنگ ندارد البته گلستان سعد آنچنران روان و مروزون اسرت کره خواننرده
بهندرت ممکن است به اشتباه بیفتد .دوم اینکه یادگیح را آسانتح میکند زیحا متحجم در باال هرح سرازه تحجمرۀ آن را
آورده است .متحجم با آگاهی از مشکل زبان آموز تُحک در یادگیح نحو فارسی کوشیده است که به این تحتیرب آن را ترا
حد رفع کند زیحا بی تحدید اگح با واحد کلمه یا جمله یا پاراگحا
تفاوت آن با زبان تحکی بیان نمی شد یا تشخی

تحجمه می کحد ،بسریار از قواعرد زبران فارسری و

آن بسیار دشوار می نمود چون تحتیب واژگان در محور همنشینی زبران

فارسی با تحکی تفاوت بنیاد دارد و فق زمانی سحدرگمی زبان آموز به حداقل می رسد که سازه ها تا حد منطقری کوتراه
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در نظح گحفته شود ر یعنی نه در حد واژه و خالی از نکات نحو و نه بیش از حد بلند و غامض رر ترا افرزونبرح آنکره
معنادار تحجمه حفظ شود ،تطبیق آن قواعد و ظحای  ،مستلزم صح

زمان و گاه همحاه با خطا نباشرد برحا نمونره در

متن زیح مشاهده می شود که در محزبند سازه ها ،دو وجه موسیقایی و دستور با جداساز نهاد و گزاره در نظح گحفتره
شده است:
عنوان

نهاد

گزاره

نهاد

گزاره

گلستان

میان دو کس جنگ

چون آتش است

سخنچین بدبخت

هیزمکش است

ترجمه

ایکی کیمسه ارهسنده

آتش گیبیدر

اما بدبخت غماز

جنگ آتشنی اوقلیچیدر

جنگ

گلستان

دولت

نه بکوشیدن است

چاره

کمجوشیدن است

ترجمه

دولت و سعادت

سعی و کوششله دکل

پس چاره

مضطحب اولمامقدر

یا در نمونۀ زیح در کنار نمایش لحن موسیقایی ،تحکیبات اضافی و عطفی و نیز جمله ها شحط و جواب شحط نیز از
هم متمایز شده است:
ترکیب عطفی

ترکیب اضافی

از کام و دهان و لب شیحین

آواز خو
گوزل آواز

طاتلی دماغ و طاتلی دودقلینرﯔ آغزندن

جملۀ شرط

جواب شرط

گح نغمه کند ور نکند

دل بفحیبد

گحک تغنی ایلسون و گحک ایلمسون

کوکلی کندویه میل ایتدیحر

اگح به هح سح مویت

هنح دوصد باشد

اگح هح بح فیلرﯔ اوجنده

ایکی یوز معحفترﯔ اولورایسه

جملۀ پایه

جملۀ پیرو

هنح به کار نیاید

چو بخت بد باشد

معحفت ایشه یحامز

چونکه بخت و طالع یحامز اوله

یا در جایی که موسیقی کالم چندان بحجسته نیست ،اجزا غیحاصلی جمله ماننرد جملره هرا توضریحی و قیردها و
متممها را با معیار دستور جدا کحده است:
فاعل

جمله توضیحی وابسته

فعل

محدمان ده

به علت جاهی که داشت

بلیتش میکشیدند

کو خلقی

آنرﯔ خطابت منصبی سببیله

بالسنی چکحلحد
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گفتنی است این رو

تا حد بسیار بحخاسته از سبک ویژۀ گلستان است نثرح ایرن کتراب ازنظرح انسرجام در عرین

سادگی و دوربودن از تعقیدات و پیچیدگیها و زواید ابهامآور و پیوندها خوشها ِِ درهمتنیده ،این کار را بحا مترحجم
تحک زبان آسان کحده است تا بتواند دو امح آموز

و تحجمه را همحاه با هم پیش بحد .شاید بتوان نثرح گلسرتان را از ایرن

نظح با رویکحدها معاصح در زبانشناسی کاربحد و آموز

زبان ،بهتح توضیح داد ازجمله رویکرحد مینری مالیسرتی کره

بحث دربارۀ آن در این گفتار نمی گنجد عالقه مندان می تواننرد بره کتراب هرایی در ایرن زمینره ازجملره بحثری در نحرو
مینیمالیستی :بنیادها و چشماندازها ( )Lasnik et al, 2005و نیز مینریمالیسرم و یرادگیح
 )2011محاجعه کنند که دربارۀ این رویکحد معاصح در آموز

زبران ( Yang and Roeper,

زبان اطالعات مفید در بح دارد.

بررسی حواشی زبدۀ گلستان
بخش بسیار از محتوا حواشی ،تحلیلها دستور است .نکتۀ درخور توجره در ایرن حواشری آن اسرت کره برا
وجود تحجمه شدن متن ،دوباره همۀ اجزا تحلیل در جا خود ،تحجمه شده و گاهی حتی به تفصیل دربارۀ سراختار یرا
ارتباطشان با محی بیحون و شحای فحهنگی و اجتماعی و وجه تسمیه و ...توضیح داده شده است .بحخی از ویژگیهرا
این نوشتار بحا پژوهشگحان و عالقهمندان بهطور فشحده بیان میشود.
غیرفارسی بودن اصطالحات دستوری :اصطالحات دستور از دو زبان تحکی و عحبی است و از اصرطالحات رایرج
در فارسی مثل نهاد و گزاره ،متمم ،موصو

و صفت ،مضا

و مضا الیره ،مسرند و مسرندالیه ...اسرتفاده نشرده اسرت.

نمونه هایی از گحایش به دستور زبان عحبی« :گفت هالک من اولی تح است از خون چنرین بری گنراهی« :از» مِرن تفضریلیه
معناسنهدر (از در معنا مِنِِ تفضیلی است) آب در دیده« :در» حح

صله( ».فایق)11 :7031 ،

رویکرد ناهمگون :به نظح می رسد سعی تحلیلگح بح آن بوده است که با رویکحد مفهومی پریش رود امرا گراهی تنهرا
بحپایۀ صورت کار کحده است .شواهد زیح تنها به صورت ناظح است :واژۀ «چون» را همهجرا بره معنرا چونکره و برحا
تعلیل ذکح کحده است .در صورتی که گاهی این واژه قید زمان و به معنی «وقتی که یا هنگامی کره» اسرت« :شرک بردردد
چون بگیحد اندر نا » (همان)13 :
راستتت چتتون بتتانگش از دهتتن برخاستتت

خلتتتق را متتتوی بتتتر بتتتدن برخاستتتت
(همان)721 :

همچنین حح

نشانۀ «را» همه جا ادات مفعول نامیده شده است اما این حرح

گراهی مفیرد معناهرا دیگرح اسرت:

«درویش را مجال انتقام نبود» (فایق )13 :7031 ،یعنی بحا درویش مجرال انتقرام نبرود« .مرحدم آزار را حکایرت کننرد
که »...یعنی دربارۀ محدمآزار اینگونه حکایت میکنند که( ...همان).
با وجود این می توان گفت بحخال

ماهیت چنین تحلیل هایی که بیشتح به جنبه ها صور توجه دارد ،در اینجا غلبه

با معنایی است که در قالب لفظ ،منظور شده است .البته این بهتحین وجهری اسرت کره در زبرانآمروز و پرژوهشهرا
متن محور میتوان بحگزید .بحا روشن تح شدن مطلب مثال هایی بیان میشود مثالً دربارۀ ححوفی مثل حح
تا حد که مشاهده شد ،دو تقسیم بند در نظح گحفته شده است :حح

بیان و حح

رب «که» نیز

تعلیل که روشن است فق بحپایرۀ

معنا متحتب بح آن بوده است« :چحا نستانی از هحیک جو سیم که گحد آید تو را هح روز گنجری» (همران« )11 :کره»:
حح

تعلیل« .ملک زاده رو از این سخن درهم کشید که موافق رایش نیامد» (همران) «کره» :حرح

تعلیرل« .حکایرت
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بیان.

دیگح نیز که در معنا خاصی به کار رفته در دسته ها مشابه قحار گحفته است« :گفت نمرک را بره

قیمت بستان تا رسمی نگحدد و ده خحاب نشود» (همان« )11 :تا» :حح

تعلیل.

همچنین در باب دستهبند  ،تحکیبات از نوع معنامحور است زیحا بهطور کلی اضافهها در این تحلیل سه نروع اسرت:
اضافت المیه که همانطور که از مفهومش پیداست اضافه شدن چیز به چیز است که بحا آن یرا متعلرق بره آن اسرت
اضافت بیانی که مفهوم تبیین و وص
آن است مثالً مؤل

و توضیح و ...را در بح دارد اضافت سببی که اضافه شدن چیز به سبب و علرت

در تحلیل تحکیب «ستمکار بدروزگار» نوشته اسرت« :سرتمکار ظرالم دیمکردر (بره معنرا ظرالم)،

اضافت بیانی (صفت و موصو ) است «بدروزگار :وص

تحکیبیدر (تحکیب وصفی) ،بونده روزگرار زمران معناسرنه در،

یارامز زمانلی دیمکدر ،یارامزلق کند یه نسبتدر ،روزگاره نسبت دکل» (در اینجا بردبودن بره سرتمکار نسربت داده شرده
است نه به روزگار) (همان).
برخی شواهد دربارۀ مطابقنبودن با الگوی دستور فارسی :تحلیلها دربارۀ افعالی مانند افعال اسرناد یرا ربطری ترا
حد متفاوت با آن چیز است که در زبان فارسی هست گویی فعلِِ «است» یرا بره طرور کلری افعرال اسرناد (ربطری
فارسی) ،چه به صورت فعل اصلی و چه در مقام فعل کمکی ،فعل خوانده نمیشده است مثالً در تحلیرل جملرۀ «ترو را
مشاهحه چندست؟» آمده که سین و تا (است) ادات خبح است (همان )273 :یا در باب جملۀ «حکما گفته بودند» چنرین
ذکح شده است :گفته «ماضیدن قسم» ،بودند «ادات زمانیۀ جمع» (همان« )13 :یکی را از ملوک محضی ها رل برود» :برود
«ادات زمانیه» (همان).
در باب افعال محکب نیز یک نگح

خاص درخور تشخی

است فعل در اصل ازنظرح ایرن تحلیلگرح بریش از یرک

واژه نیست و اگح الفاظ دیگح با آن جمع شود ،نقش مستقلی بحا خود دارد« :بیست دینار مریدهنرد جرا دیگرح روم
قبول نمی کنم»« :قبول» مصدر« ،نمی کنم» نفی حال متکلم (همان« )271 :یکی از دوستان نزد خود بحد تا وحشت تنهرایی
به دیدار او منصح

گحداند»« :منصح » اسم فاعل« ،گحداند» فعل مضارع (همان.)233 :

«به غیح مصلحتش رهبح کند ایام»« :غیح» بونده خال و عکس معناسرنه در «مصرلحته» اضرافتی المیره دُر« ،رهبرح» کُنَردِک
مفعول صحیحی و «به غیح» مفعول غیحصحیحی و «ایام» فاعلی دُر (همان( )730 :غیح در اینجا به معنا خرال و عکرس اسرت
و اضافۀ آن به مصلحت از نوع المیه است .رهبح مفعول صحیحِِ فعلِِ کند و «به غیح» مفعول غیحصحیح و ایام فاعل آن است).
برخی از نقص های صرفی :گاهی نقایصی اندک در شح دیده می شرود مرثالً در نمونرۀ پریش گفترۀ «راسرت چرون
بانگش از دهن بحخاست /خلق را مو بح بدن بحخاست (همان »)721 :آمده است که خاست ماضی ،قالد معناسرنه در،
مضارعی خواهد کلور ،یعنی صادر اولد (همان) (خاست فعل ماضی است به معنرا بلنرد شرد و مضرارع آن خواهرد
استبه معنی صادر شد) .البته معنا ارا هشده صحیح است اما مضارع خاست در آن معنا خیزد است نه خواهد.
ارزیابی ترجمه
در پحداختن به تحجمه بهتح دیده شد ابتدا رو
دربارۀ آن نظح داد.

متحجم در کار

معحفی شود تا بحپایۀ اهدا

و رویکحد کلی بهتح بتروان

 / 02متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و پنجم ،دورۀ جدید ،سال یازدهم ،شماره ( ،2پیاپی  )22تابستان 7031

روش کلی ترجمه
در یک بحرسی کلی و فشحده ،رو

تحجمۀ لفظبهلفظ مشاهده میشود در ایرن رو

کره ابترداییترحین رو

و بره

معیارها آموزشی نزدیک تح است ،متحجم رعایت اسلوب متن مبدأ را مقدم میداند ر هحچند ممکن است موارد گحیرز
از رویکحد غالب نیز دیده شود ر و میکوشد بیهیچ تغییح ،کاهش یا افزایشری آن را برا رعایرت اصرول ،بره زبران دیگرح
بحگحداند از آن جمله است:
« هح نفسی که فحومیرود ( »...همان)2 :
«هح نفسی که اشاغی کیدر ( »...همان)
«ور نه سزاوار خداوند ا

کس نتواند که به جا آورد» (همان)0 :

« ...کیمسه قادر اولماز یحینه کتوره» (همان)2 :
چنانکه مالحظه می شود ،به جا «فحومی رود» معادل دقیق «اشاغی کیدر» آمده است بره جرا «بره جرا آورد» فعرل
«یحینه کتورمک» آمده است .دربارۀ «یحینه کتورمک» افعال سادهترح مثرل «یاپمراک» و «تمامالمراک» (هرح دو بره معرانی
انجام دادن ،به جا آوردن ،کامل کحدن ،از عهده بحآمدن و )...نیز میتوانست به کار بحد اما از نزدیک ترحین لفرظ اسرتفاده
شده است.
 ...« وآن دگح پخت همچنان هوسی ( »...همان)72 :
« ...و آن دیگح بونجلین بیح هوس پشورد ( »...همان)
هوسپختن مطابق با همان الفاظ فارسی معنا شده است.
« خنک آن کس که گو نیکی بحد» (همان)
«سعادتلی اول کیمسه که ایونرﯔ طوپنی کتورد » (همان)
عبارت «گو نیکی بحدن» نیز دقیقاً مطابق با همان الفاظ فارسی تحجمه شده است.
 حتی گاهی عین واژه و عبارت فارسی آمده است:
«رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمۀ دور زمان» (همان)2 :
«رحمت عالمیان و گزیدۀ آدمیان و تتمۀ دور زمان» (همان)
در اینجا تا حد و در قیاس با رو

کلی می توان گفت کالم تحجمه نشده است زیرحا چنانچره کلمرات هرم تغییرح

نمی کحد می بایست دست کم نحو کالم تحکی می شد به این تحتیب« :عالمیانرﯔ رحمتی و انسانالرن سچمه سری و زمرانن
تتمهسی».
گفتنی است این مثال ها بیانگح نکته ها بسیار مهمی در باب اشتحاکات و همسانی ها زبران فارسری و تحکری اسرت.
بدون توجه به اینکه خاستگاه این اشتحاک ها کجاست و اینکه این مناسبت ها لفظی و هماینردها متنراظح نتیجرۀ ترلثیح
کدام یک بح دیگح یا ذاتی هح دو زبان است ،وجود آنها اهمیت دارد و نشان دهندۀ قحابت فکح و معنایی و ادبری برین
آنهاست .این همانند نهتنها امکان بحوز تححی

را در تحجمۀ لفظگحا کاهش میدهد ،محملی بحا آموز

فحاهم میآورد مثالها دیگح که این ویژگی را بیشتح آشکار میکند عبارت است از:

دوسویه نیرز
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بح زبان آید :دیله کلورسه

دست از طعام بازدارند :اللحین طعامدن چکحلح

آردد بار :حصوله کتورر

سهل گیحد :آسان طوتار

ره خدا گیح :خدا یولین طوت

نهی کحد :منع ایلد

وعدهدادن :وعده ورمک

رو تح

زیادت کحد :زیاد ایلد

جانت بحآید :جانرﯔ چقه

غالب نشود :غالب اولمدقجه

بح پا همیدارد :ایاق اوزره طوتار

پدید آمد :ظاهح اولد

حجتآوردن :حجت کتورمک

سح باز زد :باشنی دوندرد
از بحخی نمونه ها دیگح مشخ
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کحد :یوزک اکشیدوب

سایه بح سح

افکند :باشنه سایه صالد

است که متحجم تنها در هنگام وجود تشابهات و فهم پرییح آن در زبران مقصرد،

نزدیک تحین صورت ممکن به متن مبدأ را بحگزیده است اما در غیح آن صورت ،معادل جایگزین از متن مقصرد را آورده
است مثالً در شواهد زیح تحجمهها متفاوت است و چندان از ساختار فارسی پیحو نمیکند:
به جان آید :مضطحب اوله (بیچاره  /مستلصل شود)

فحسوده گحد  :مضطحب اولورسین (پحیشان شو )
ایلدیلح (اظهار تلس

سح به ...کشید :منجح اولد (منجح شد)

دریغ خوردند :تلس

نگاهداشتن :حفظ ایتمک (حفظکحدن)

آلودهکحدن :بوالشدرمق (آلودن)

کحدند)

این شواهد نشانۀ توجه و تحجیح متحجم به وجوه معنایی در بافت نیز هست:
هرکتتتته بتتتتر خویشتتتتتن نبخشتتتتاید

اگتتتتر نبخشتتتتد بتتتتدو کستت تی شتتتتاید
(همان)713 :

هتتترکیم کتتته کندینتتته تتتترحم ایتمتتتز

اگر بر کمسه اﯕا ترحم ایتمزسه الیتق و ستزاواردر
(همان)

در بیت باال «شاید» به معنی شایسته و سزاوار ،درست تحجمه شده است.
در آن دم کتتتته دشتتتتمن پیتت تاپی رستتتتد

کمتتتتتان کیتتتتتانی نشتتتتتاید کشتتتتتید
(همان)711 :

اولوقتده که دشمن بربری اردنجه کلته ایرشته

کمتتان کیتتایییتتی چکمتت

ممکتتن دکتتل
(همان)

اما «شاید» در این دو بیت بهگونها متفاوت (ممکن دکل) و با توجه به معنا در بافت تحجمه شده است.
نقد ترجمه
یکی از مهمتحین مشکالت صاحبنظحان دربارۀ سنجش و ارزیابی تحجمهها تعیرین معیارهرا دقیرق اسرت .پرس از
تحجمهپژوهانی مانند جولیان هاوس ( 7331م) ،روالن بارت و جاوس ( 7312م) ر هاوس سه رویکحد متفراوت را برحا
نقد تحجمه شناسایی کحد (ذهنگحایی ،متنی ر گفتمانی ،واکنشمحرور ) ( )House, 2001: 244-245برارت ایردۀ مرحگ
نویسنده را مطح کحد ( )Barthes, nd.: 2و جاوس از بنیانگیاران نظحیۀ دریافت است که بح اهمیت تفسریح خواننرده در
تعیین معنا متن تلکید داشت ( )Jauss, 1982: 45ر ونوتی محوبودن حضور مترحجم را در تحجمره نروعی مسرلله و
نق

فحهنگی میداند و مهمتحین عنصح نظحیۀ او «عدم قطعیت معنا»ست ( .)Venuti, 1995: 18البته آخرحین رویکحدهرا

 / 02متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و پنجم ،دورۀ جدید ،سال یازدهم ،شماره ( ،2پیاپی  )22تابستان 7031

که در زمینۀ زبانشناسی و متنمحور بیان شده در باور هاوس کارآمدتح است .رایس ( 233م) نیز مدلی پیشرنهاد کرحد کره
جامع همۀ عوامل زبانی و فحازبانی (مقوالت ادبی :نوعشناسی متن) و حتی عادات منتقد در قضاوت دربارۀ تحجمه باشرد
(.)Reiss, 200: 5
باز در میان نظحیهپحدازان ،کسانی هم بهسبب شمول پژوهش آنها در تحجمۀ متون کالسیک ،به رعایت اخالق و حفظ
غحابت زبان مبدأ در زبان مقصد معتقدند .آنتوان بحمن در این باره عقاید کمالگحایانها داشته و برح ایرن اسراس سیسرتم
دوازدهگانۀ تححی

متن را ارا ه کحده است (رک :احمد  .)7 :7032 ،او عوامل تححیر

مرتن را در قالرب شناسرههرایی

بحشمحده است که عبارت است از :عقالییساز  ،شفا سراز  ،بسر کرالم ،غنراییزدایری کیفری ،غنراییزدایری کمری،
تفاخحگحایی ،همگون ساز متن ،تخحیب ضحباهنگ ،تخحیب سیستم مفهومی ،تخحیرب اصرطالحات ،تخحیرب الگوهرا
زبانی ،تخحیب شبکۀ بومی یا بیگانهساز ( .)Berman, 2000: 284-297بحمن دیدگاه خود را با الهرام از شرالیحماخح
ساماندهی کحد و بین تفسیح و تحجمه تمایز گیاشت ( .)Scheiermacher, ndاو بحخال

هگل که ماهیت اصلی زبان

را نه در صورتها زبانی بلکه در معنا و محتوا مستتح میدانست ( ،)Hegel, 1998: 964گحایشها ریخرتشرکنانه را
تححی

از متن اصلی می داند و دیدگاهش در تحجمه معطو

به زبان مبدأ است .همچنین مطالعات او ازنظرح تمحکرز برح

بُعد زبانشناختی ،با بحخی ابعاد دیدگاه رایس نیز همخوان است اما به نظح می رسد دقت و جامعیت بیشرتح در معحفری
انواع تححیفات دارد و تا حدود بحا سنجش تحجمه ها کالسیک ،معیار پییحفته تح اسرت .در ایرن پرژوهش ،هفرت
مورد از گحایشها ریختشکنانه بحمن در متن مشاهده و بحرسی شده است که در ادامه بیان میشود.
غنازدایی (تضعیف) کیفی ()qualitative impoverishment
در این فحایند ،از کیفیت متن اصلی در تحجمه کاسته می شود .این فحایند ممکن است در ادبیت متن ،اصطالحات و یا
در سطح آوایی و طنین کالم رخ دهد به این معنی که ظحافت ها و پیچیدگی ها کالم در تحجمه منعکس نمری شرود در
زبدۀ گلستان غالباً در سطح معانی و بیان و بحخی صنایع بدیعی یعنی همان ادبیت متن این تححی

صورت گحفته اسرت

و بیش از همه استعارهها جا خود را به معنا دریافتی متحجم دادهاند:
« فحا
«فحا

باد صبا را گفته تا فح

زمحدین بگستحد( ».فایق)0 :7031 ،

باد صبایه خدا بیورد تا یحیوزینی یشیل نباتات ایله دوشهیه» (همان)

عبارت «یشیل نباتات» (گیاهان سبز) به جا استعارۀ فح

زمحدین آمده که درواقرع مسرتعارممنه اسرت ،در حرالی کره

حفظ استعاره با اصل معنا منافاتی ندارد به ویژه آنکه هح دو واژۀ عبارت در تحکی نیز به کار می رود و متحجم می توانست
عبارت «زمحّدین فح » را بیاورد تنها نیاز بود بنابح قاعدۀ زبان تحکی جا صفت و موصو
صبایه خدا بیورد تا یحیوزینی زمحّدین فح

عرو

شرود« :فرحا

براد

ایله دوشهیه».

 ...« این دو چشمش بود و در چاه اوفتاد» (همان)007 :
« ...اما عالِم ایکی کوز واریکن ضاللته دوشد » (همان)
عبارت «ضاللت» به معنی تاریکی و گمحاهی (مستعارممنه) به جا استعارۀ چاه در تحجمه آورده شده است .حال آنکه
لفظ چاه در تحکی نیز به کار میرود و ذکح آن مخل معنا نیست تحجمۀ پیشنهاد « :اما عالم ایکی گوز واریکرن چاهره
دوشد ».
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در همۀ این موارد تفهیم مطلب بوده است و احتماالً تصور متحجم آن بوده که معنرا لفظری ایرن کلمرات

بحا مخاطب تحک زبان آشکار است و باید معنا استعار بیان شود اما در هح حال وقتری چشرم کره خرود اسرتعاره از
دانایی و آگاهی است ،بهطور لفظی تحجمه میشود بهتح است که چاه نیز به مناسبت آن بهصورت لفظری تحجمره شرود و
درمجموع تفسیح شوند.
« نیاساید مشام از طبلۀ عود» (همان)12 :
«کوکو ورمز دماغهح طبلهده طوران عود» (همان)
در اینجا عبارت «کوکو ورمز دماغه» تحجمه ا بسیار مفهوم گحا و متفاوت است :به مشام بویی نمی دهد اما نیاساید از
مصدر آسودن و به معنا راحتی و آرامش یافتن است پس بهتح بود اینگونه تحجمه می شد« :مشام راحراتالنمز»« /مشرام
حضوره کاووشمز» (مشام آسوده نمیشود /آرامش نمییابد).
همچنین عبارت «طبله ده طوران عود» (عود که در طبله است) به عود اشاره می کند در صورتی که محاد خودِ طبلره
(صندوقچه) است .هحچند مفهوم زیحساختی را به دست می دهد ،بهتح است اشارۀ مستقیم به محجع مرتن شرود« :عرودک
طبلهسیندن» (از طبلۀ عود).
« و قصبالحبیب7حدیثش که هم چو شکح میخورند» (همان)1 :
«قصبالحبیب کبی مقبول کلماتیﯖه آنﯖله منتفع و متلیذ اولورلح» (همان)
در اینجا قصب الحبیب را تحجمه نکحده و حتی وجه شاعحانۀ کالم از دسرت رفتره اسرت .البتره ایرن واژه در حاشریه
تحلیل شده است.
با توجه به اینکه قصب الحبیب در معنا میوه هایی خشک و شیحین مانند انجیح و خحماست ،با حفظ وجره ادبری ،آن
را اینگونه میتوانست تحجمه کند« :کورو خحما و انجیح گیبی (مانند خحمرا و انجیرح خشرک) طراتلی کلمراتیﯖه (گفترار
شیحین او را) شکح گیبی ییورلح (چون شکح خورند)».
شفافسازی ()clarification
این فحایند با هد

روشنگح در سطح معنایی است و موارد مانند تعحی

کلماتی به متن را در بح می گیحد .این فحایند در اصل تححی

مطالب تعحی

نشده با افزودن کلمره یرا

شمحده نمی شود مگح آنکه ر همانطور که رایس نیرز بره آن

اشاره کحده است ر به فحوکاهی معانی چندگانه به یک معنرا ،ابهرامزدایری بریمرورد و منظورنشرده ،حشرو و اطنراب و...
بینجامد .مثال ها زیح نیز بیانگح کاستی ارز

تحجمه نیست زیحا با در نظح گحفتن هدفمند اثح و گفتمان خراص زبران

مقصد موجه مینماید:
« باز

به تضحع و زار بخواند( »...همان)2 :

«ینه اول بنده آه و آنین ایله طلب مغفحت ایلیه( »...همان)
ذکح عبارت «طلب مغفحت ایلیه» (طلب مغفحت کحدن) بهجا خواندن یا صداکحدن خدا نوعی فحوکاهی معناست.
تحجمۀ پیشنهاد « :ینه (باز) اولی (او را) آه و آنین ایله (با تضحع و زار ) چاقحه (بخواند)».
« همان به که دست دعا گستحم» (همان)72 :
«همان پکدرکه ال قالدیحوب دعا ایلیم» (همان) (همان خوب است که دست بلند کحده دعا کنم)
متحجم با این تحجمه که نوعی توضیح است از غنا متن کاسته است .هحچند واژۀ گستحدن (گشودن و پهرن کرحدن)
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بحا دست در فارسی رایج نیست و فق ویژۀ زبان ادبی است بهتح بود متحجم واژه ا نزدیک تح به معنا ادبی بره کرار
میبحد مثالً این جمله« :همان پکدر که دعا الینی آچیم» (همان خوب است که دست دعا بگشایم /بازکنم).
اطناب کالم ()expansion
در این نوع از دخل و تصح

که در تحجمه دیده می شود ،متحجم به سبب هد ها مختلر

کره بیشرتح بره اطنراب

میانجامد ،واژه و عبارت یا حتی جملها را به متن میافزاید بنابحاین متحجم بهطور کامل به متن و الفاظ پایبند نبروده و
گاهی زیحساخت جمالت را نیز آنگونه که بوده یا در ذهنش متصور شده است در تحجمه آشکار کحده یا از الفاظ محکرب
به جا ساده بهحه بحده است .این فحایند از اساس تححی

شمحده میشود و هیچ جنبۀ زبانشناختی خاصی ندارد .البتره در

حوزۀ تفسیح حداقلی متن ،متحجم محق است اما در این کتاب که با قصد آمروز
موارد خحوج از رو

بروده و تحجمرۀ لفظگحاسرت ،چنرین

کلی دانسته میشود .در زیح به بحخی از گونهها آن اشاره میشود:

 )7افزودن جمله یا عبارت
 انتتد انتتد

بتته هتتم شتتود بستتیار

دانتتتتهدانتتتته استتتتت غلتتتته در انبتتتتار
(همان)003 :

آزارآزار بری بریله جمع اولیجق چتوق اولتور

کورمزمیستتین دانتتهدانتته در انبتتارده غل؟تته
(همان)

واژۀ «بح بحیلی» (یکی یکی) و «کورمزمیسین» (آیا نمیبینی؟) افزوده شده است.
 )2افزودن قید یا صفت
« ایزدتعالی در و نظح نکند» (همان)2 :
«اهلل تعالی اﯕا قبولیله نظح بیورمزسه»
عبارت «قبولیله» (همحاه با پییح ) به آن افزوده شده است که میتوان آن را حی

کحد.

 )0افزودن مرجع ضمایر و شناسههای افعال
 ...« آنگه که از آن حالت بازآمد( »...همان)1 :
« ...اول وقتکه اول ولی عالم مکاشفهدن عالم صحوه کلد ( »...همان)
الفاظ «ولی»« ،عالم مکاشفه» و «عالم صحو» در متن اصلی نیامده و افزودۀ متحجم است.
تحجمۀ لفظبهلفظ« :اول وقتکه اول حالتدن دوند » (وقتی که از آن حالت بازگشت)
« هح عیب که سلطان بپسندد هنحست» (همان)3 :
«لکن هح عیبی که سلطان بﮝنه اول عیب هنحدر» (همان)
گفتنی است متحجم در این تحجمه کمابیش همۀ محجعها ضمایح و شناسهها را ذکح کحده است.
تحجمۀ پیشنهاد « :هح عیبی که سلطان بﮝنه هنحدر»
 )2افزودن مترادفها
«سح از فحمان ملک باز زد و حجتآوردن گحفت» (همان)713 :
«ملک فحمانندن باشنی دوندرد و دلیل و حجت کتورمﮝه باشالد » (همان)
کلمۀ «دلیل» به همان معنا حجت است و اضافه شده است.
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تتتتتتتا بمیتتتتتترد نیازمنتتتتتتد بتتتتتتود
(همان)232 :

هرکیم که کندینته گتدال

اولونجتتهیتتهقتتدر محتتتا و نیازمنتتد اولتتور

قووستنی آچتدی

(همان)

فخیمسازی ()ennoblement
این فحایند زمانی تححی

شمحده می شود که متن اصلی بالغت و شاعحانگی ویژه ا نداشته باشد و متحجم برا بلیرغ و

زیبا کحدن آن در سبک و فحم اثح تغییح ایجاد کند .این عمل بیشتح در طی نوعی بازنویسی صورت میگیحد .اما در این اثرح
بهسبب تفکیک سازهها و لفظگحایی امکان گحایش به آن بسیار ناچیز است با وجود این ،در سطح واژهها مروارد دیرده
می شود که البته اگح سطح ادبی گلستان را در نظح بگیحیم ،شاید امتیاز نیز به شمار رود مثل کاربحد افعال محکب بره جرا
ساده و عامیانه:
« آنکه در راه تنعم زیست ،او چه داند که حال گحسنه چیست» (همان)007 :
«او کیمسه که راحتده تعیُّش ایلد  ،او کیمسه نه بیلور که آجرﯔ حالی ندر» (همان)
فعل محکب تعیُّش ایلد (کسب معا

به مقدار کفایت کحد ،گیراند) را به جا افعال سادۀ «یاشاد » (عمح گیرانرد،

زندگی کحد ،روزگار گیراند) یا «گچند » (روزگار گیراند) آورده است البته هح سه معنی نزدیک است.
همچنین مثل کاربحد بحخی لغاتِ کمرایج در سطح عموم:
چتتتو جنت ت

کتتته از وی گزیتتترت بتتتود یتتتا گریتتتز

آوری بتتتا کست تی برستتتتیز

(همان)71 :
چونکه جن آورسین بر نوع کیمسه ایلته عنتاد ایلته
که او کیمسته دن احتیاجستزلق

و یتا نفرتتتﯔ اولته
(همان)

واژۀ «احتیاجسزلقک» (بی نیاز  ،محتاج نبودن) در قاموس تحکی نادر است و کلمات تحکی مانند «چاره» و «درمان» یا
حتی خود «گزیح» که در تحکی هم به کار می رود ،مناسبتح و ملنوستح است اما گویا این کلمه ازنظح متحجم وجه ادبری
بیشتح داشته و آن را از سطح عامیانه فحاتح میبحده است.
« ا محغ سحح عشق ز پحوانه بیاموز» (همان)1 :
«ا بلبل ناالن عشقی پحوانهدن اوﮜرن» (همان)
محغ سحح در فارسی کنایه از بلبل است که متحجم صفت ناالن را نیز بدان افزوده است تا ازنظح طنین و معنا زیباتح شود.
تخریب الگوهای زبانی ()the destruction of linguistic patternings
این فحایند شامل وجوه و زمان افعال ،نوع جمالت و موارد دیگح نحو و ساختارها زبانی است:
 خجل آن کس کته رفتت و کتار نستاخت

کتتتوح رحلتتتت زدنتتتد و بتتتار نستتتاخت
(همان)70 :

محجوب اول کمسه که دنیادن کیتدی و ایشتنی دوزمتدی
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رحلت کوسنی چالدیلر ،اسباب آخرتنی تدار

اولنمتدی
(همان)

واژۀ نساخت متعد است اما الزم تحجمه شده است .به جا «تدارک اولنمد » (تدارک نشد) ،بهتح برود عبرارت «تردارک
ایتمد  /ایلمد » (تدارک نکحد) میآورد یا حتی افعال سادهتح مانند «یاپماد » (نساخت ،فحاهم نکحد ،تحتیب ندید).
« ا بحتح از خیال و قیاس و گمان و وهم» (همان)1 :
ا خدا ،خیال و قیاس و گمان و وهمدن منزهسرﯔ (ا خدا ،ترو از خیرال و قیراس و گمران و وهرم پراک و برح
هستی) (همان)
منزه بودن یعنی پاک و بح بودن اما در اینجا محاد باالتحبودن از آن چیز است که در وهرم و خیرال و گمران انسران
درآید .همچنین عبارت فارسی یک ندا و شبه جمله است اما متحجم افزونبح آنکره لفرظ خردا را افرزوده و بره اطنراب و
شفا ساز گحاییده ،آن را بهصورت جملۀ اسناد تحجمه کحده است.
تحجمۀ پیشنهاد « :ا خیال و قیاس و گمان و وهمدن داها یوکسک اوالن»
تخریب سیستم مفهومی متن ()the destruction of underlying networks of signification
هح متنی شامل دال هایی است که افزونبح آنکه بح مدلول خاصی داللت میکند ،بح همدیگح نیز تلثیح میگیارد و یرک
شبکۀ مفهومی میسازد که همان بافت کالم است .چنانچه این شبکۀ مفهومی در تحجمه دستکار شده باشد و از منظرور
اصلی منحح

شود ،تححی

مفهومی رخ داده است .البته گاهی متحجم دالها را تغییح داده است اما این گرزینش ،شربکۀ

مفهومی را چندان دگحگون نکحده ولی به هح حال منطق خاص و فایده ا نیرز نداشرته اسرت و عردول از رو

اصرلی

تحجمه در این اثح است.
« شحاب از دست نگارینش بحگحفتم» (همان)223 :
«او شحبت حالوتی اول نگارﯓ سویملی الندن آلدم» (همان)
واژۀ نگارین ،صفت و در معنا منسوب به نگار ،زیبا و آراسته است که در اینجا سرویملی (محبروب) تحجمره شرده
است و در عو

نگار در جایگاه اسم قحار گحفته است .مناسبتح بود اینگونه تحجمه میشد :شحبتی اولک گروزل النردن

(نگارین الندن) آلدم .همچنین واژۀ حالوت نیز از افزودهها متحجم است و در آن به اطناب گحاییده است.
 ...« و رقعۀ منشآتش که چون کاغی زر بحند» (همان)1 :
« ...و سعدینرﯔ رقعۀ منشآتی که آلتون ورق گیبی اطحافه نشح ایدرلح» (همان)
لفظ تحکی «اطحافه نشح ایدرلح» (به اطحا

منتشح می کنند) به جا فعل بدحَند آمده است .به جا آن بهترح برود اینگونره

تحجمه میشد« :گتورویورالر /آپاریورالر» (میبحند).
« گفتم گل بوستان را چنانکه دانی بقایی نباشد و عهد گلستان را وفایی نه» (همان)27 :
« ...و زمان کلستانکده وفاسی یوقدر» (همان)
عهد در اینجا به معنا پیمان است اما زمان تحجمه شده است .تحجمۀ پیشنهاد « :گلستانرﯔ عهد وفاسری یوقردر»
(پیمان گلستان وفایی ندارد /پیمان گلستان را وفا نیست).
« به چه کار آیدت ز گل طبقی» (همان)22 :
«سنرﯔ نه ایشله کلور بح آچلمش کل» (همان)
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که صحیح این است« :بح دولی طبق کل» (یک طبق پح از گل)
 عمتتتر بتتترف استتتت و آفتتتتاب تمتتتوز

انتتتدکی مانتتتد و خواجتتته غتتتره هنتتتوز
(همان)71 :

 ...بتتتتتترف عمتتتتتتردن آزاجوقتتتتتتودی

حالبوکتتتتته خواجتتتتته االن غافلتتتتتدر
(همان)

بهجا «غحه» که در تحکی به همان معنی مغحور نیز به کار میرود ،کلمۀ غافل آمده است.
غنازدایی (تضعیف) کمی ()quantitative impoverishment
این فحایند به فحوکاهی چند لفظ در یک معنا به یک لفظ یا کاستن از الفاظ متن محبوط است که به منظرور خاصری و
آگاهانه آورده شده است .بدیهی است چنین عملی درست مانند فحایند عکس آن یعنی اطناب ،به متن آسیب میزند و از
غنا کمی متن میکاهد:
« بح کمال فضل و بالغت او حمل نتوان کحد» (همان)1 :
«اُنرﯔ فضل و کمالنه بو احوال و اوصافی نسبت ممکن دکل» (همان)
«بالغت» در متن اصلی واژۀ محور بوده که تحجمه نشده است افزونبح آنکه «کمال فضل» (فضل بسیار) که تحکیب
اضافی است به تحکیب عطفی «فضل و کمال» مبدل شده و از غنا کیفی نیز کاسته شده است .ذکرح «احروال و اوصرا »
نیز نمونها از اطناب است .تحجمۀ پیشنهاد « :اُنرﯔ تام فضل و بالغتنه نسبت ممکن دکل».
در پایان گفتنی است که بحخی غل ها امالیی یا جاافتادگی هایی در متن دیرده مری شرود کره درج یرک غلطنامره را
دستکم بحا متن گلستان ضحور مینماید.
نتیجهگیری
در بحرسی کتاب زبدۀ گلستان در سه سطح ر معحفی فحم و ساختار ،تحلیل حواشی ،نقد تحجمه ر نکترههرا درخرور
توجهی دریافت شد که به طور خالصه به این تحتیب است )7 :در این اثح ،رویکحد غالب تدریس زبان در دورۀ کالسیک،
یعنی رو
مشخ

تحجمه  -دستورمحور است همچنین جزو رویکحد متن محور نیز قرحار مری گیرحد زیرحا برح رو یرک مرتن
انجام شده است اما به طور کلی وجه دستور در آن پحرنگ تح است .در باب ساختار صور متن ،گرحایش بره

جداساز دستور و موسیقایی موجب شده است که خوانش گلستان ساده تح و روان تح شود و آهنرگ و لحرن گلسرتان
سعد در قالب سازه ها معین ،نظم و ریتم خود را نشان دهد .متحجم کوشیده است به این شکل از مشرکل زبران آمروز
تحک در یادگیح نحو بکاهد و یادگیح با آسانی بیشتح همحاه شود .همچنین این رو

تحجمه الهرامدهنردۀ ایردههرا

جالبی در زمینۀ شناختن هح دو زبان و نیز جنبه ها زبانی و هنح کش نشدۀ گلسرتان اسرت )2 .ایرن کتراب بره سربب
تحلیلها دستور موجود در حاشیۀ اثح ،بحا پژوهشگحان در زمینۀ دستور زبان فارسی نیز مفید است البته مترحجم یرا
شار در الگو تحلیلی خرود ،رو

یگانرها نداشرته و گراهی از رهگریر معنرا و گراهی از لفرظ وارد شرده اسرت و

اصطالحات عحبی نیز در آن کم نیست اما به خوبی توانسته است نکات زبانشناختی و دسرتور مرتن را شرح دهرد)0 .
متحجم بحپایۀ هد

خاصی و بیشتح به رو

کالسیک بره تحجمره پحداختره اسرت بره همرین سربب برا بهرحه گیرح از

نظحیههایی مثل نظحیۀ گحایشها ریختشکنانه آنتوان بحمن ،موارد به دست آمد که البته مشخ

شرد بحخری از آنهرا
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جنبۀ تححی

به معنا نق

را ندارد و ذاتی تحجمه است .بحآیند کلی بحرسی این است که این کتاب به گونره ا عرالی

در جایگاه معحفیکنندۀ یکی از آثار بحجستۀ زبان فارسی به ملت و قوم دیگح است و در ترحویج فحهنرگ و ادب فارسری
نقش بسیار داشته است همچنین به سبب ویژگی ها بحجستۀ پیش گفته ،از آثار مهم قلمحو عثمرانی و ارزشرمند برحا
پژوهشگحان معاصح در حوزهها زبان و تحجمه در ایحان و جهان ارزیابی میشود.
پینوشت
 .7در لغتنامۀ دهخدا دربارۀ این واژه آمده است ...« :قسب الجیب به فتح قا

و سکون «س» و «ب» ،به معنی خحما خشک که در

دهان از هم بپاشد (حاشیۀ گلستان چ قحیب) ،این کلمه در گلستان سعد آمده است  ...بیت ذیل از بسحاق اطعمه ،صرورت آن را
معین و معنی آن را نیز تا حد معلوم کحد :نخود و کشمش و پسته خحک و میوۀ تح /قصب انجیح و دگح سحمش اسفید بیرار ... .و
معنی آن ازقبیل میوه هاست نه شیحینی ها و حلواها و پختنی ها و شاید انجیح خشک به رشته کشیده یا انجیح خشک به گحدو و بادام
انباشته باشد مانند جوزاکند (جوزقند) و غیحه (گناباد .»)012/0 ،
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