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Qualitative Evaluation of the Arabic Translation of Imam Khomeini’s 
Poems Based on the Theory of Andre Lefevre 

(Case Study: Divan of Imam Khomeini Translated by Mohammad Aladdin Mansour)
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 Akram Madani2

Abstract
Mysticism has an old connection with poetry and literature. Most of the 
renowned mystic figures are also famous in the sphere of poetry and literature. 
Since their works are adorned with the divine color of mysticism, they have left 
us a precious legacy of poetry and literature. The present study is based on a 
descriptive analytical method to study the Arabic translation of Imam Khomeini’s 
Divan of Poetry by Mohammad Aladdin Mansour with the focus on the seven 
patterns of Andre Lefevre. Attempts have been made to evaluate the quality of 
this translation to show the spiritual and literary status of the Imam and reveal his 
mystical thought for the readers. Since the mystical terms and concepts are very 
frequent in Imam’s lyrics and the understanding of his mystical poems is difficult, 
the translation of these poems into Arabic requires the translator’s high expertise 
and information in both languages, i.e. the origin and destination. The results 
of this study showed that the Arabic translation of Imam Khomeini’s poems 
has a convergence with literal, metrical, phonemic, interpretive, and rhythmic 
translations, while the approach of blank verse poetry in Arabic translation is by 
no means compatible with the original Persian version.
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ارزیابی کیفی ترجمه عربی اشعار امام خمینی )ره( بر اساس 
نظریه آندره لوِفور

)موردمطالعه: دیوان اإلمام الخمینی از محمد عالء الدین منصور(

علی افضلی1
اکرم مدنی2

چکیده: عرفان را با شعر و ادب پیوندی دیرینه است تا جایی که بیشتر چهره های سرشناس 
عرفان، از مشاهیر سپهر شعر و ادب نیز هستند و ازآنجایی که آثار ایشان با رنگ خدایی عرفان 
آذین شده است، میراثی گرانبها از شعر و ادب برای ما به یادگار نهاده اند. پژوهش حاضر بر 
آن است با روش توصیفی- تحلیلِی متن مدار، ترجمۀ عربی محمد عالءالدین منصور از دیوان 
اشعار امام خمینی را با محوریت الگوهای هفتگانه لوفور واکاوی نماید و ضمن ارزیابی کیفی 
این ترجمه، شمه ای از مقامات معنوی و ادبی امام را نمایان و غنای مشرب و اندیشه عرفانی 
ایشان را بیش ازپیش بر همگان آشکار سازد. به این دلیل که اصطالحات و واژگان عرفانی 
در غزلیات امام از بسامد باالیی برخوردارند و درک و فهم اشعار عرفانی ایشان کار دشواری 
است، ترجمه این اشعار به زبان عربی نیازمند توانمندی و اطالعات چندبعدی باالی مترجم 
در دو زبان مبدأ و مقصد است. نتایج این پژوهش نشان داد ترجمه عربی اشعار امام خمینی 
با ترجمه های تحت اللفظی، واجی، مقفی، تعبیر و موزون هم گرایی دارد، درحالی که رهیافِت 

شعر سپید در ترجمه عربی به هیچ وجه امکان تطبیق ندارد.
کلیدواژه هــا: امــام خمینی، محمد عالءالدین منصور، دیــوان اإلمام خمینی، آندره 

لوفور، ارزیابی ترجمه عربی.
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مقدمه
در میان چهره های برجســته شــعر و عرفان، امام خمینی شــخصیتی بارز است. اندیشه های 
کید  عرفانی امام خمینی با تجلی در غزل ایشــان اگرچه بر اصول شریعت و انجام فرایض تأ
دارد لکن آیینۀ تمام نمای طی مقامات طریقت و مشــرب عرفانی امام در وادی عشــق الهی 

است.
اشــعار امــام خمینی تبلور روح بی تاب وی در خلوت تنهایی بــا پروردگار خویش و راز 
و نیاز با معبود بوده اســت. به همین دلیل بعد از انتشــار دیوان شــعر ایشــان به زبان فارسی، 
مترجمان درصدد ترجمه  آن به زبان های دیگر برآمدند که زبان عربی یکی از آن هاســت. از 

دیوان  شعر امام خمینی تاکنون سه ترجمه به عربی انجام شده است:
کتاب دیوان اإلمام الخمینی اثر دکتر محمد عالء الدین منصور که موضوع این مقاله . 1

است؛
کتاب دیوان اإلمام: أشعار اإلمام الخمینی از شاعر اهل سوریه غسان حمدان که در . 2

سال 2009 در لبنان توسط انتشارات تنویر چاپ شد؛
کتاب رحلة ادبیة فی شــعر االمام الخمینی از شاعر ایرانی عباس حزباوی که دوازده . 3

غزل را از چهار مجموعه شعر امام در قالب نظم به زبان عربی برگردانده است.
نگارندگان در پژوهش حاضر برآنند ضمن معرفی ترجمه دکتر محمد عالء الدین منصور 
از شعر امام خمینی، با استفاده از نظریۀ آندره لوفور، میزان موفقیت مترجم را ارزیابی کنند.

1. بیان مسئله
ترجمه شــعر به طورکلی دشوارترین، طاقت فرســاترین و احتمااًل ارزنده ترین شکِل ترجمه به 
شــمار می آید؛ زیرا دارای ارزش های خاصی به نام ارزش های زیبایی شناختی و بیانی است. 
کید کند  کارکرد زیبایی شــناختی شــعر باید به زیبایی تصویرپردازی، اســتعاره ها و غیره تأ

درحالی که کارکردهای بیانی باید فکر، احساسات و عواطف نویسنده را به پیش ببرد.
شــعر در موجزترین، خالصه ترین و مشــّددترین حالت خود، نوشته ای است که زبانش 
عمدتًا ضمنی اســت و نه صریح و نیز محتوا و صورت به طــور تفکیک ناپذیری درهم تنیده 
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می شوند. مونا بیکر1 این جمله معروفِ رابرت فراست2 »شعْر آن است که در ترجمه از دست 
می رود« را به این دلیل نقل می کند تا دشــواری ترجمه شــعر را معلوم نماید )بیکر و ســالدینا 

.)253 :1396
رافل معتقد اســت یکی از دســت نیافتنی ترین؛ اما درعین حال اساسی ترین خصوصیات 
شــعر که مترجم ُملزم به ترجمه آن است سبِک موســیقایی یا ضرب آهنگ درونی آن است 
قطع نظر از این که آن شــعْر بحر صوری یا الگوی قافیه داری داشته باشد یا نداشته باشد )بیکر 

و سالدینا 1396: 253(.
 مترجــم باید به بهترین وجه تــالش نماید تا این مقادیر خاص را بــه زبان مقصد منتقل 
کند. باید توجه داشــت که در ترجمه شــعر، زبان بیش از یک هدف ارتباطی یا اجتماعی یا 
پیونــدی دارد. این هدف که به عنوان »عنصــر اصلی« ادبیات عمل می کند، همان عملکرد 
زیبایی شــناختی اســت. مترجم نمی تواند هیچ یک از آن ها را در طــی فرآیند ترجمه نادیده 

بگیرد.
نظریــۀ هفتگانۀ آندره لوفور یکی از بهترین نظریه های نقد ترجمه شــعر اســت. لوفور 
به جای اینکه به ســراغ نظریه های ادبی و زبان شــناختی گذشته برود، کار را برعکس کرد و 
معتقــد بود ابتدا باید دید ترجمه ها چه مختصه هایی دارند و آنگاه این مختصه ها را در نظریه 
ادبــی گنجاند )سرپرســت و همکاران 1397: 46(. لوفور شــعر را به عنوان متنــی یکپارچه نگاه 
می کرد که در آن فرم، محتوا و مباحث زیبایی شناسی از نزدیک با هم در می آمیزند؛ اما همه 
موضوعات دارای ارزش ویژه خود هســتند. وی در کتاب هفت اســتراتژی و یک طرح در 
ترجمه شــعر به »فرآیند ترجمه« می پردازد و نه تنها در مــورد فنون زبانی بحث می کند بلکه 

یک رویکرد توصیفی اولیه را با در نظر گرفتن تأثیرات بیرونی در ترجمه ها اتخاذ می کند.
در اشعار امام خمینی به ویژه در غزلیات ایشان، الفاظی آمده که معنای ظاهری آن منظور 
نبوده اســت. درآمیختگی زبان شــاعرانه و بینش عرفانی چیزی پیشــامدی نیست، بلکه از 
نســبت ذاتی این دو با یکدیگر برمی آید؛ زیرا نگرش عرفانی و تجربه  شاعرانه هردو بر بینش 

1. Mona Baker
2. Robert Frost
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شــهودی و تجربه زیبایی یعنی مشاهدۀ جمال طبیعت و جمال حق تکیه دارند. ازاین رو زبان 
شاعرانه درخورترین وسیلۀ بیان برای بینش عارفانه است )آشوری 1397: 184(.

1-1. روش و سؤاالت پژوهش
این پژوهــش از نوع توصیفی- تحلیلی تطبیقی بوده و داده های آن بر اســاس مدل هفتگانه 

لوفور مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است تا به سؤاالت ذیل پاسخ قابل قبولی ارائه شود:
رهیافت هــای هفتگانه لوفور تــا چه اندازه قابلیت تطبیق بــر ترجمه عربی منصور را 	 

داراست؟
با توجه به مؤلفه های هفتگانه نظریه لوفور، منصور در کدام مؤلفه، عملکرد موفق تری 	 

داشته است؟

2-1.  پیشینه پژوهش
پیشینۀ این پژوهش بر سه دستۀ کلی است:

دســته اول پژوهش هایی اســت که به شــعر امام خمینی و تحلیل اندیشــه های محتوایی آن 
پرداخته اند:

آثار غفوری فر و محســنی )1395(؛ قیوم زاده )1393(؛ مهدی پور )1379( و پیکان پور 
)1395( از آن جمله است.

دســته دوم پژوهش هایی را شــامل می شــود که یا به معرفی نظریۀ لوفور و بیان مبانی آن 
پرداخته انــد و یــا این نظریــه را بر ترجمه یک اثــر تطبیق داده اند که عبارتند از: بشــیری و 

محمدی )1397(؛ سرپرست و همکاران )1397(؛ امامیان شیراز )1391(.
دســته ســوم آثاری اســت که به بازتاب نقش و جایــگاه امام خمینــی در جهان عرب 

پرداخته اند:
محکی پور و اســحاقیان درچه )1384(؛ ســیمای امام خمینی در شــعر معاصر عربی را 

بررسی کرده اند.
 پایان نامه محمدی ســیف آباد )1376(؛ شــعر ادیبان عرب را کــه در وصف انقالب و 
مدح و رثای امام و با تأثر و تألم عمیق از ارتحال جان گداز ایشــان ســروده و در آن به بیان 
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مافی الضمیر و عواطف پاک قلبی پرداخته اند، موضوع بندی نموده است.
نزار )1363(؛ تجلی و بازتاب شــخصیت امام خمینی و انقالب اســالمی ایران در شعر 

عربی را تبیین کرده است.
اما بررســی ها و جســتجوی فراوان نگارندگان حاکی از آن است که هیچ تحقیق علمی 
تاکنون به نقد و بررســی ترجمه عربی اشــعار امام خمینی نپرداخته و پژوهش حاضر در این 

راه پیشگام است.

2. مبانی نظری پژوهش
1-2. مؤلفه های نظریه آندره لوفور1

نظریه آندره لوفور ازجمله نظریه های مطرح در ارزیابی کیفی ترجمه شــعر اســت و قابلیت 
آن را دارد که در تحلیل ترجمه متون ادبی مورداســتفاده قــرار گیرد. لوفور در کتاب هفت 
راهبرد و یک طرح اولیه در ترجمه شعر2 بنا بر روش شناسی خاص حاکم بر ترجمه، الگویی 
هفت قسمتی برای ترجمه شعر ارائه داده که شامل: واجی یا آوایی3، تحت اللفظی4، موزون5، 
کید دارد که در ترجمه شعر  شــعر به نثر6، قافیه دار7، شعر سپید8 و تعبیر یا تفسیر9 است. او تأ

1. آنــدره آلفونز لوفور )André Alphons Lefevere( نظریه پرداز بلژیکی تبار )1945 - 27 مارس 1996( بود 
که در رشته مطالعات ترجمه ادبیات تطبیقی دانشگاه اسکس و گنت آمریکا به تحصیل پرداخت. وی استاد 
مطالعات آلمانی دانشــگاه آســتین در تگزاس آمریکا بود.  لوفور ایده ترجمه را به عنوان شــکلی از بازنویسی 
توسعه داد، به این معنی که هر متنی که بر اساس متنی دیگر تولید می شود، قصد دارد آن متن دیگر را با ایدئولوژی 
خاصی یا شــعری خــاص و معمواًل با هر دو تطبیق دهــد. ازجمله کتاب های وی در زمینــه ترجمه می توان به 
فرهنگ، تاریخ؛ بازنویسی و دست کاری شهرت ادبی؛ ساخت فرهنگ ها و در ترجمه شعر به هفت راهبرد و 

یک طرح اولیه در ترجمه ادبیات، عمل و نظریه در چارچوب ادبیات تطبیقی اشاره کرد.
2.Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint
3. Phonemic Translation
4. Literal Translation
5. Metrical Translation
6. Poetry to Prose
7. Rhymed Translation
8.Blank Verse
9. Interpretation
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باید به انواع مختلف ســطح توجه کنیم: ســطح واجی، سطح زبانی، سطح زیبایی شناسی و 
ســطح فرهنگی. در شــکل زیر نمای نهایی الگوهای هفتگانه لوفور در ترجمه شــعر نشان 

داده شده است:

4 
 

 1لوفور نظریه آندره ايه مؤلفه .1-2

ترجمه متون ادبی  تحلیلقابلیت آن را دارد که در  و است شعر ارزیابی کیفی ترجمههاي مطرح در  ازجمله نظریه لوفورنظریه آندره 

شناسی خاص حاکم بر ترجمه،  بنا بر روش 2ه شعرمدر ترج اولیه هفت راهبرد و یک طرح کتاب رد لوفور. قرار گیرد مورداستفاده

و  8، شعر سپید7دار قافیه ،6شعر به نثر، 5موزون، 4اللفظی تحت ،3واجی یا آواییشامل:  براي ترجمه شعر ارائه داده که یقسمت هفتالگویی 

سطح واجی، سطح زبانی، سطح در ترجمه شعر باید به انواع مختلف سطح توجه کنیم: تأکید دارد که او  .است 9یا تفسیر تعبیرو  8سپید

 است: شده دادهنشان  در ترجمه شعر لوفور. در شکل زیر نماي نهایی الگوهاي هفتگانه شناسی و سطح فرهنگی زیبایی

 
 در ترجمه شعر لوفور هفتگانه ، نماي نهایی الگوي1 شکل

  

                                                           
ادبیات  ترجمهمطالعات ) بود که در رشته ۱۹۹٦مارس  27 - 1945تبار (پرداز بلژیکینظریه) André Alphons Lefevere( آندره آلفونز لوفور.1 

لوفور ایده ترجمھ را بھ  . بود در تگزاس آمریکا ستینآدانشگاه استاد مطالعات آلمانی  . ويدانشگاه اسکس و گنت آمریکا به تحصیل پرداخت تطبیقی
شود، قصد دارد آن متن دیگر را با  دیگر تولید میعنوان شکلی از بازنویسی توسعھ داد، بھ این معنی کھ ھر متنی کھ بر اساس متنی 

بازنویسی و ؛ تاریخ ،فرهنگ بهتوان می در زمینه ترجمه هاي وي کتاب ازجمله دھد. ایدئولوژی خاصی یا شعری خاص و معموالً با ھر دو تطبیق
 ادبیات تطبیقی عمل و نظریه در چارچوبترجمه ادبیات، در  اولیه هفت راهبرد و یک طرح به ترجمه شعرو در ها  ساخت فرهنگ؛ ي شهرت ادبیکار دست

 اشاره کرد.
2.Translating Poetry: Seven Strategies and a Blueprint 
3.Phonemic Translation 
4. Literal Translation 
5.Metrical Translation 
6. Poetry to Prose 
7. Rhymed Translation 
8.Blank Verse 
9. Interpretation 

مؤلفه هاي 
هفتگانه الگوي 

 لوفور

 آوایی

تحت 
 اللفظی

 موزون

 مقفی شعر به نثر

 شعر سپید

 تعبیر

شکل 1، نمای نهایی الگوی هفتگانه لوفور در ترجمه شعر
 

بنابراین شــعر در ماهیت خود محصول عملکرد نقش شعری زبان است که در تولید اثر 
زبانــی اصالت را به نحوه کاربســت عناصر زبان می دهد و از طریق برجسته ســازی عناصر 
زبانــی با تغییر قواعد و الگوهای خودکار شــده در زبان روزمره، از کاربســت عناصر زبان 
آشــنایی زدایی می کند. شعر با چنین ماهیتی در نمود خود به لحاظ ساختی، شکلی نظام مند 
از تعادل میان هنر ســازه های زبانی اســت که در قالبی از انســجام آهنگیــن و معنایی نمود 

می یابد و درون مایه خاصی را ارائه می دهد )ناظمیان و حاج مؤمن 1396: 155(.
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2-2. امام خمینی1 و شعر
دیوان شــعر امام را اولین بار مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی در سال 1372 در 438 
صفحه منتشر کرد. اشعار آن عمدتًا در سبک عراقی سروده شده  اند؛ اما الفاظ و اصطالحات 
عصر جدید نیز در آن مشــاهده می گردد که واژگانی ســاده، صمیمی و روزمره در ادبیات 

معاصر است.
غزل های امام ازنظر ســبک، شیوه و نگارش اغلب تحت تأثیر غزلیات حافظ است. در 
معرفــی اجمالی دیوان امام می توان گفت که از 149 غزل عرفانی، 117 رباعی، 3 قصیده، 2 
مسمط و 1 ترجیع بند و نیز قطعات و اشعار پراکنده  دیگر تشکیل یافته است. زبان شعری امام 
نیز به نوعی اشارات و تلمیحات قرآنی به ویژه در غزلیات توأم با ایهام، اجمال و کنایات است 
و گاه چنان با ظرافت و نازک خیالی همراه گشــته که بازیابی و فهم آن ها نیاز به دستی توانا 

در علوم قرآنی و ذوقی لطیف در شعر و ادب دارد )غفور ی فر و محسنی 1395: 125(.
مقصد امام خمینی شــعر و شــاعری نبود بلکه شــعر نیز جلوه ای از جلوه های روح بلند 
و متعالــی ایشــان بود. امام با بهره گیری وســیع از اصطالحات عرفانــی، در دورانی که این 
اصطالحات از ســوی برخی متشــرعین مورد هجمه و در معرض تهمــت بود، جانی تازه به 

عرفان بخشید و موجب تبرئه و احیای عرفان راستین گردید )مهدی پور 1379: 193(.

3-2. محمد عالءالدین منصور و دیوان اإلمام الخمینی
محمد عالءالدین منصور مترجم مصری و اســتاد زبان های شرقی در دانشگاه قاهره است. 
وی ترجمه هایــی از زبان فارســی به عربــی در کارنامه خــود دارد. ازجملــه: دیوان اإلمام 
الخمینــی؛ تاریخ األدب فی إیــران الجزء الثالث و الرابع؛ تاریخ إیران بعد اإلســام؛ مواعظ 

سعدی الشیرازی و الشعر اإلیرانی الحدیث.
منصور در ســال 2004 م. دیوان اشعار امام خمینی را به عربی ترجمه نموده و در مقدمه 

1. ســید روح الله موســوی خمینی )در شناسنامه ســید روح الله مصطفوی: زاده 1 مهر 1281 – درگذشته 13 خرداد 
1368(. فقیه، عارف، فیلســوف، مرجع تقلید، رهبر انقالب اســالمی ایران و بنیان گذار جمهوری اســالمی 

ایران بودند.
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ضمن شــرحی بر زندگی امام به این نکته اذعان کرده اســت که اشــعار امام خمینی صرفًا 
ابزاری برای تجلی افکار صوفیانه و عرفانی ایشــان بوده که این اشــعار را در خلوت با خدا و 
نیز به هنگام تفکر در اســرار آفرینش ســروده است؛ زیرا که تفکر در اسرار آفرینش دغدغه 
متفکران فالسفه و عرفاست. امام خمینی از شعرای عارفی مثل حافظ، شمس مغربی، عراقی 
و عطار تأثیر پذیرفته و در این میان تأثیر ایشــان از شــمس الدین حافظ شــیرازی بارزتر است 
)منصور 2004: 12 مقدمه(. منصور هم چنین شرح اصطالحات عارفانه غزلیات امام را در مقدمه 

به تفصیل گنجانده است.

3. تطبیق مؤلفه های هفتگانه لوفور بر ترجمه غزلیات امام خمینی
1-3. ترجمه آوایی یا واجی

ترجمه آوایی در بازســازی ریشه شــناختی واژه هــای مرتبط به یکدیگر و بازســازی نام آواها 
کارآمد اســت؛ اما درکل ممکن اســت معنا را از بین ببرد. واحد آوایی کوچک ترین بخش 
واژه است و داللت آوایی با همایش مجموع تک آواهای واژه ایجاد می شود. این داللت از 
قرار دادن آواها در یک ترتیب منظم پدید می آیند و معنی حاصل شــده نه از خود آواها بلکه 
ناشی از همایش آواهای کلمه و رابطۀ آن ها با ریشه ای است که از آن مشتق شده اند. می توان 
گفت کلمات مشتق شــده از یک ریشــه با اصل معنایی که این کلمات بر آن وضع شده اند، 
مرتبط اســت )عکاشــه 1396: 42(. این استراتژی بیشــتر در زبان هایی که دارای عناصر واجی 

مشابه هستند مانند انگلیسی و فرانسوی، اعمال می شود، بنابراین بسیار نادر است.

ای غمزه ات هالک کن هرچه شیخ و شاب«الف- »ای جلــوه ات جمال ده هرچه خوبرو
 )امام خمینی 1372: 47(

یا من تهلک غمزتک کل ذی شیب و شباب«»یا من یمنــح تجلیک جمــال کل جمیل
 )منصور 2004: 29(

کمیلی خراســانی در عرفان شــیعی اعتقاد دارد »غمزه« در اصطــالح عرفان به دو معنا 
به کار رفته است:
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نگه داشتن محبوب است سالک را، در دو حالت خوف ورجا با رساندن راحت پس . 1
از محنت و چشاندن محبت پس از راحت؛

فیوضات و جذبه های قلبی.. 2
»جلوه« نیز در عرفان کنایه از انوار الهی اســت که بر دل ســالک تابیده و او را شــیدا 
می کند)رضایی تهرانی 1393: 78(. با کمی تأمل در ترجمه مشــاهده می شــود که مترجم واژه 
»تجلیک« را به ســبب هم ریشه بودن با »جلوه« اســتفاده کرده است. واژگان »جمال« و 
»غمزه« را هم عینًا و »تهلک« و »شباب« را از ریشه »هالک« و »شاب« در ترجمه خود 
وارد ساخته است. ترجمه وی با تکرار حرف »جیم« نوعی آوای دل نشین و تداعی گر جلوه 
و جمال بر بیت مســتولی ساخته اســت. این ترجمه ضمن پیروی از مؤلفه آوایی لوفور چون 

لفظ به لفظ ترجمه شده، ذیل مؤلفه تحت اللفظی نیز قرار می گیرد.

پس همین بس که همه کــون و مکان حاصل ما«ب- »حاصل کون و مکان جمله ز عکس رخ توست
)امام خمینی 1372: 45(

إذن حســبنا أن کل الکــون و المــکان حاصلنا«»حاصل الکون و المکان جمیعًا من عکس وجهک
)منصور 2004: 27(

           »َکــون« در عرفــان به معنای هســتی و وجود و نزد عارفان تمــام موجودات را گویند 
و نیز جامع انســان کامل که مظهر تمام نمای حق اســت )ســجادی 1370: 672(. بنا بر مؤلفه 
تحت اللفظــی لوفور، مترجم واژه های »َکــون«، »مکان«، »عکس« و »حاصل« را عینًا در 
ترجمــه وارد کرده و وفاداری به متن مبدأ را رعایت نموده اســت. ازآنجاکه این واژه ها خود 
عربی هستند، تکرار دل نشین حروف »کاف« و »نون« خودالقا کننده طنین زیبایی در شعر 
شده است و مترجم خواســته که ازنظر آوایی نیز تفاوت محسوسی بین شعر اصلی و ترجمه 
عربی نباشــد و از این طریق در انتقال شــکل و محتوای شــعر بدون کم وکاست به مخاطب 

موفق عمل کرده است.
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2-3. ترجمه تحت اللفظی
یکی از شــیوه های ترجمه اســت که در آن بر روی ســاختار زبانی متن مبدأ تمرکز می شود. 
در ایــن ترجمــه به قواعد نشــانه گذاری، کاربردشــناختی و معنای ضمنــی در زبان مقصد 
توجهی نمی شــود و ترتیب واژه ها از ترتیبشــان در متن مبدأ تبعیت می کند؛ اما چون زبان ها 
در کاربردهــای مجــازی واژگان و تعبیرات باهم تطابق ندارند، ترجمــه هر کاربرد مجازی 
نمی تواند تحت اللفظی باشــد وگرنه فرهنگ از روح زبان دور می گردد )ســیدی 1386: 204(. 
ازایــن رو مترجم باآنکه محتوای متن را می رســاند؛ اما معنا را فــدا می کند و اغلب نامأنوس 
اســت. ترجمــه تحت اللفظی توان انتقال کیفیت شــعری را نــدارد و روابــط درون متنی و 
بینانشانه ای و حتی ماهیت نشانه ها تغییر می کند؛ بنابراین مترجم عالوه بر تسلط بر زبان مبدأ 
و مقصد باید با بافت خاص موجود در گفتمان شــعر آشــنا باشد و رمزگان های هر دو زبان 
کید بر ترجمه  را بشناسد )سجودی و کاکه خانی 1390: 151(. این ترجمه در شرایطی است که تأ
کلمه به کلمه، حس و ساختار اصلی را تحریف می کند. این استراتژی ممکن است در زبان 

و فرهنگ هدف، غیرطبیعی و غیرمعمول به نظر برسد.

کــه َبرش شــکوه بــرم، داد ز بیداد کشــم«الف- »دادوبیداد که در محفل ما، رندی نیست
 )امام خمینی 1372: 154(

أصــرخ«»العدل و الجور هما فی محفلنا لیســا خروجا ظلمــه  مــن  و  أشــکو  فإلیــه 
)منصور 2004: 137(

 در اصطالح عرفا »رند« به معنی کســی اســت که جمیع کثرات و تعینات وجوبی ظاهری 
و امکانــی و صفــات و اعیــان را از خود دور کند و ســرافراز عالم و آدم شــود که مرتبت 
هیچ مخلوقی به مرتبت رفیع او نمی رســد )ســجادی 1370: 426( امــام در دیوان خود بارها از 
این اصطالح بهره برده اســت؛ اما مترجم معنای بیت را به درســتی درنیافته و چنین برداشت 
می شود که ترجمه ای تحت اللفظی ارائه داده و معنا را فدای لفظ کرده است. این که مترجم 
عبارت »داد و بیداد« را به »العدل و الجور« ترجمه کرده، شــاهدی بر این ادعاســت؛ زیرا 
فقط معنای اولیه را در نظر گرفته اســت. حال اینکه این عبارت در فارســی یک اصطالح و 
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کنایه از دادوفریاد و شیون است.

چشــم بیمار تــو را دیــدم و بیمار شــدم«ب- »من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم
 )امام خمینی 1372: 142(

و رأیت عینک الناعسة الوسنانة فغلبنی وسن المرض«»قد استأســرنی خال شــفتک أیهــا الحبیب
)منصور 2004: 125(

در ادبیات عرفانی اصطالح »خال« در نزد ســالکان طریــق و اهل ذوق، نقطه وحدت 
حقیقــی و نیــز کنایه از وحدت ذات مطلق اســت )ســجادی 1370: 336(. »چشــم« هم در 
اصطالح عرفانی اشــارت دارد به: 1. شهود حق بر اعیان و استعدادات ایشان؛ 2. جمال؛ 3. 

صفت بصیری حق )سجادی 1370: 302(.
منصور در مصراع اول بیت با شــیوه ترجمه لفظی، محتوای معنایی را به مخاطب رســانده 
اســت و تالش کرده ازلحاظ شــکل و محتوا به متن اصلی نزدیک باشــد؛ اما در مصراع دوم 
»چشــم بیمار« را به »عین الناعسة الوســنانة« ترجمه کرده و »سن المرض« را هم به صورت 
افزوده تفســیری آورده اســت، درحالی که بیمار بودن چشم در اصطالح عرفا کنایه از ناآرامی 
درونی ســالک و به وجد آمدن بعد از مشــاهدات اســت. ترجمه وی لفظ به لفظ محســوب 
می شــود. چون مترجم باید بین آنچه از متن دریافته و انتخاب لفظ معادل ارتباط برقرار کند. 
در اینجا با توجه به این نکته که شــعر ویژگی های متمایز خود را دارد، نمی تواند به نثر خالص 
ارائه شود. در این روش هیچ جلوه آوایی تولید نمی شود اگرچه استعاره اصلی باقی مانده است.

ُگل ز هجر روی ماهش پای در ِگل آمده«ج- »بلبل از شوق لقایش پرزنان بر شاخ ُگل
 )امام خمینی 1372: 142(

وقد حار الورد و عجز من هجر وجه البدری«»رفرف البلبل بجناحیه علی غصن الورد شوقًا للقیاه
)منصور 2004: 162(

مــراد از »بلبل« در ادبیات عرفانی، عارِف فانی اســت که مدام بــه ذکر حق و در فکر 
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اوســت و از نفس اّماره فارغ البال گشــته به یاد حق تعالی مشغول اســت. »گل« نیز در باور 
عارفان یکی از بهترین لطایف عالم عرفان است که همواره به آن نظر داشته اند و برای اظهار 
اسرار و باورهای پنهان خود در تبیین تجلیات نزولی ظهوری و تجلیات صعودی شهودی، از 
آن بهره برده اند )مالمیر 1396: 37(. گل و بلبل از قهرمانان همیشــه حاضر شعر فارسی به ویژه 
غزل ســعدی و حافظ است. »هجر« به معنای دوری از محبوب بوده که بر عاشق بسی تلخ 

است. مترجم مصراع اول شعر را کاماًل تحت اللفظی ترجمه نموده است.
در مصــراع دوم »پای در ِگل« کنایه از گرفتار و حیــران یا مقید و پای بند چیزی بودن 
اســت. مترجم مفهوم این مصراع را دریافته؛ ولی در انتخــاب واژه های معادل دقت الزم را 
نداشته و به تعبیر روی آورده است. تعبیر و تفسیر شعر بر عهده خواننده است و درصورتی که 
مترجم خوانش و فهم خود را از شعر مبنای ترجمه قرار دهد، آزادی تفکر و خیال پردازی را 
از خواننده ســلب خواهد کرد و این خالف روح امانت داری در ترجمه اســت )پرهام 1379: 

.)198

3-3. ترجمه موزون
پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، بهترین عامل و مؤثرترین نیروها، از آن وزن است. 
چراکــه تخیل یا تهییج عواطف بــدون وزن، کمتر اتفاق می افتد و اصواًل توقعی که آدمی  از 
یک شــعر دارد این اســت که بتواند آن را زمزمه کند، چون وزن نشاط و شوقی در شنونده 
برمی انگیزد که صورت های ذهنی را جان و جنبشــی می بخشد و از آن حالتی بدیع در نفس 
پدیــد می آورد )شــفیعی کدکنی 1368: 47(. محدودیت وزن، قافیه و موســیقی درونی یکی از 
موانع عمده در ترجمه شــعر است؛ زیرا شعر عمومًا بر وزن عروضی، قافیه و موسیقی متکی 
است که هیچ یک قابلیت ترجمه شدن را ندارند و در صورت ترجمه شدن مختل می شوند. 

بااین حال یک ترجمه موزون می تواند با حفظ روح شعر، به ترجمه ارزش ادبی ببخشد.

جام ِمی گیر زمطرب که َروی ســوی صفا«الف- »صوفی و عارف از این بادیه دور افتادند
)امام خمینی 1372: 39(
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فاحتسی الخمر من المطرب فهو هادیک إلی الصفاء«»قد نــاء الصوفی و العارف من هذه البیداء
)منصور 2004: 21(

واژه »صوفی« عربی است و به معنای پیرو طریقه تصوف و پشمینه پوش است. »عارف« در 
اصطالح عرفان به کسی می گویند که در شناخت سرچشمه هستی و حقایق آن، استدالل های 
عقلی را کافی نمی داند و عالوه بر استدالل های عقلی ریاضت های نفسانی را هم الزم می داند 
تا به واســطه این ریاضت ها دل به روی حقایق گشوده شــود و حقایق را بالعیان مشاهده کند. 
ترجمه تحت اللفظی منصور در این بیت بســیار مشهود است؛ زیرا که واژگان صوفی، عارف، 
مطرب، صفا را عینًا وارد ترجمه کرده اســت. وی هم چنیــن به ترجمه موزون روی آورده و با 
اســتفاده از »البیداء« و »الصفاء« بیت را مقفی ساخته است. وزن عروضی این بیت، فاعالتن 

فاعالتن فاعالتن فاعلن )رمل مثمن محذوف( می باشد که وزن رایج غزل است.

رنج و غمی که می رســد از او از آن ماست«ب- »فردوس و هر چه هست در آن قسمت رقیب
)امام خمینی 1372: 55(

عاذلنــا هــو  فیــه  مــا   و األلــم و التعب الذی یصیبنا منه ســعادتنا«»الفــردوس و کل 
 )منصور 2004: 38(

رقیب در ادبیات عرفانی به معنای حافظ و نگهبان اســت )خرمشاهی 1396 ج 1: 335(؛ اما 
مترجم در یک چرخش فرهنگی، »رقیب« را »عاذل« به معنای سرزنشــگر ترجمه نموده و 
اقتباس خود را منظور داشته است. وی کوشیده تا با قرار دادن دو واژه »عاذلنا« و »سعادتنا« 
بیت را مقفی سازد و بدین وسیله بر موسیقی شعر بیفزاید و نیز با رعایت وزن عروضی )فعالتن 
فعالتن فعالتن فعلن( که وزن غالب غزل است، ترجمه را منظوم و موزون کند؛ بنابراین این 

ترجمه در زیرگروه سه مؤلفه تعبیری، مقفی و موزون قرار می گیرد.

4-3. ترجمه شعر به نثر
شاید این ترجمه معنا را برساند؛ اما طنین شاعرانه را به قربانگاه ساختار نثر می برد و هیچ گاه 
نتوانســته جایگزین اصل باشد؛ زیرا استفاده شاعر از صنایع ادبی بیانگر مهارت وی است و 
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در برگردان شعر به نثر این صنایع به خوبی ترجمه نمی شود. استفاده از ساختارهای موازی نیز 
یکی از نشانه های تسلط بر زبان مقصد است؛ اما در ترجمه شعر به هیچ وجه نباید ساختارهای 
موازی را فدای ســایر اصول زبان مقصد جز اصول گرامــری آن زبان کرد. به عبارت دیگر، 
رعایت الگوی جمله سازی در زبان مقصد تنها اصلی است که مقدم بر اصول دیگر، ازجمله 
اصول زیباشناختی است )هاشمی 1373: 86(. ویژگی اصلی ترجمه نثر ترجیح معنی بر صورت 

بوده و در این حالت دغدغه اصلی مترجم معنا یا محتوای شعر است.

بارک الّله که کران تا به کران حاکم اوست«الف- »ذره ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست
 )امام خمینی 1372: 62(

فتبارک الّله ألنه الحاکم من أقصی شرقها إلی أبعد غربها«»لیس مــن ذرة فــی العالم لیس بها عشــق
)منصور 2004: 45(

لوفور معتقد اســت که مترجم در ترجمه به نثر ناچار اســت بــرای حفظ ارزش ارتباطی 
واژگان شــعر اصلی، واژگان بیشتر و درنتیجه جمله های طوالنی تر در ترجمه خود به کار برد 
که این امر به قیمت از دست دادن موسیقی شعر خواهد بود. ارزیابی اولیه شعر منتخب نشان 
می دهد که در اینجا مترجم از نثری روان و فصیح نزدیک به متن اصلی استفاده کرده؛ یعنی 
خــود را مقید به آوردن قافیه نکرده اســت. در بیت اول غزل امام واژگان »ذره«، »عالم« و 
»عشق« آمده و مترجم نیز در ترجمه خود این واژگان را عینًا به کار برده و »تبارک« را نیز از 
ریشه »بارک« آورده است که عملکرد وی موفق بوده است. دو مؤلفه آوایی و تحت اللفظی 

نیز در مورد این ترجمه صدق می کند.

همچــو منصــور خریــدار ســِر دار شــدم«ب- »فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم
)امام خمینی 1372: 142(

 و اشــتریت کالمنصــور الحــالج مشــنقة«»فرغــت من ذاتــی و قرعت طبــل أنا الحق
)منصور 2004: 125(
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»فارغ« در ادبیات عرفانی کنایه از کســی اســت که خود را از همه تعلقات و بهره های 
دنیوی رها کرده باشد )سجادی 1370: 617(. سالک مدهوش حضرت دوست، در این مرحله 
به بازگویی حقایق و دریافت های بلند خویش دســت می یازد ازآنجایی که عوام افشــای آن 
دقایق و رموز را برنمی تابند و به لعن و طعن عارف می پردازند، عاشــق صادق ازخودگذشته، 
دار را ســکوی معراج خویش قــرار می دهد تا مرغ خوش الحان »مــن حقیقی اش« به قصد 
»روضۀ رضوان« اوج می گیرد. عارف درنهایت ســیر و ســلوک به بیخودی و فنا می رسد و 
»انا الحق« اقرار به یگانگی و یکتایی حق و رســیدن به وحدت اســت. آنگاه ندای انا الحق 
از دل انســان برمی آید که به فنا برســد؛ به اینکه عالم تجلی ذات و صفات خداوند اســت 
)عبادی و مصفا 1396: 3(. بر کوس کوفتن در فارســی کنایه از چیزی را افشــا کردن اســت و 
»منصور«)حسین بن منصور حالج، شــاعر و عارف ایرانی قرن سوم هجری( عنوان نمادین 
انســانی اســت که به عرفان، خودانکاری و خدابینی رسیده باشد. در بیت فوق می بینیم که 
امام نیز متذکر شده اند که استفاده از ضمیر متکلم )من( بنا بر ضرورت است و به هیچ وجه به 
مفهوم شریک قائل شدن برای خداوند نیست؛ چراکه در ابتدای بیت، عبارت »فارغ از خود 
شــدم...« را به کاربرده اند. مالحظه می شود که مترجم دست به دامان ترجمه تحت اللفظی 
شــده و عبارت »قرعت الطبل أنا الحق« را به کار گرفته و شــعر را به نثر شبیه ساخته است؛ 
اما بــرای واژه های خاص فرهنگی شــعر اصلی چون »منصور حــالج« و »انا الحق« هیچ 
توضیحی حتی به صورت پانوشــت نیاورده اســت. چون هیچ دو زبان در نمایندگی از یک 
واقعیت اجتماعی یکسان نیستند. عالوه بر این، هیچ زبانی نمی تواند وجود داشته باشد، مگر 

اینکه با فرهنگ همگام شود )لوفور و بسنت 1394: 14(.
واژه »خریدار« در اینجا به معنای خواهان بودن اســت؛ اما مترجم همان معنای اولیه واژه 
را در نظــر گرفته و به وادی ترجمه تحت اللفظی قدم نهاده اســت. در بعضی موارد که انتقال 
واژه جز از طریق شرح و بسط امکان پذیر نیست می توان روش های دیگری را در ترجمه به کار 
گرفت. استفاده از واژه فرهنگی دیگری که حداقل یکی از معناهای ضمنی واژۀ متن مبدأ را در 

زبان مقصد القا می کند، یکی از این روش هاست )معتمدی و نوارچی 1397: 227(.
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کشــم«ج- »ســال ها می گــذرد، حادثه ها می آید خــرداد  نیمــه  از  فــرج  انتظــار 
)امام خمینی 1372: 154(

الحــوادث تتعاقــب  و  الســنون  تمــر  الربیــع«»و  بقــدوم  الفــرج  أنتظــر  أنــا  و 
)منصور 2004: 137(

مصراع دوم شــعر شاید به اعتبار آن باشــد که در 15 خرداد سال 1342 فرهنگ انقالب 
اســالمی؛ یعنی فرهنِگ پیروزی خون بر شمشیر پایه گذاری شد؛ زیرا امام از یک سو در این 
تاریخ با اعتراض علنی و آشــکار به حکومت پهلوی در شکســتن فضای هراس و ناامیدی 
گاهی  بخشی  پیشگام بود و از ســوی دیگر با نفی شیوه های خشن و رادیکال مبارزه، مسیر آ
مســتمر به ملت را در پیش گرفت. امام امیدوارنــد در درون چنین فرهنگی، فرج امام زمان 
)عج( محقق شــود. در آثار امام که خود شخصیتی جامع در حوزه اسالمی و اجتماعی است، 

شخصیت »منتظر« که به عنوان خالصه اوصیا و خاتم آنان مطرح بوده و انسان کامل است، 
به شــکل بدیع و با ویژگی های منحصربه فرد مطرح گردیده اســت )قیوم زاده 1393: 139(. در 
بســیاری از غزل های امام روح انتظار به صورت غیرمســتقیم جریان دارد؛ اما می تواند معنی 
دیگــری هــم بدهد. در احادیث و روایــات آمده که مرگ، فرج مؤمن اســت و با مرگ به 
لقاءاللــه می رســد که نهایت آرزوی یک مؤمن و عارف اســت. این اســت کــه مؤمنین و 
عارفین همیشــه آماده مرگ اند و از آن به نیکی یاد می کنند. این شعر زیبای امام که با بیانی 
گاهی امام دربارۀ مرگشان را  پوشــیده به مقوله انتظار اشــاره می کند، شاید نشانه ای از پیش آ
بــا خود دارد، چراکه ارتحال امام نیز در آســتانه ١٥ خــرداد 1368 رخ داد و با تاریخ حادثۀ 
عظیــم 15 خرداد 1342 پیوند خورد. واژۀ »فرج« در این غزل ایهام دارد؛ یعنی هم به معنای 
کلی »گشــایش« به کاررفته  اســت و هم می تواند به عنوان کنایه ای ظریف به فرج حضرت 
صاحب الزمان )عج( قلمداد شــود. وقتی فرهنگ ها به هم شبیه باشند، مترجم با هیچ مشکلی 
در ترجمه روبرو نخواهد شد. دلیل این امر این است که هر دو زبان برای جنبه های مختلف 
فرهنگ، معادل های مشابهی دارند، اما وقتی فرهنگ ها متفاوت باشند، دریافت یک معادل 
رضایت بخش بسیار دشوار خواهد بود؛ بنابراین خروج از این معضل، ترجمه مفاهیم فرهنگی 
به معنای واقعی کلمه اســت که باید با یادداشت های توضیحی نیز پشتیبانی شود. »خرداد« 
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اسم خاص اســت؛ اما مترجم نیمۀ خرداد را به اختیار خود »قدوم الربیع« ترجمه نموده و با 
چرخش فرهنگی از متن اصلی فاصله گرفته است. ترجمه وی شبیه به نثر شده است و ضمنًا 

در ذیل مؤلفه تحت اللفظی نظریه لوفور نیز قرار دارد.

5-3. ترجمه مقفی
این نوع ترجمه به نوبه خود ابتکار و هنرنمایی در گســتره ادبیات اســت و تنها کسانی که از 
ذوق شــعری باالیــی برخوردارند، از عهده آن برمی آیند در غیر این صورت بســیار متکلف 
و تابع ســلیقه مترجم اســت؛ لذا وی به جای تبعیت از متن اصلی، از ضرورت های شعری و 
تنگنای قافیه تبعیت می کند درنتیجه این ترجمه چندان دقیق نیست. برخی معتقدند که قافیه 
در ترجمه شــعر اجباری و مصنوعی اســت؛ زیرا قافیه و صورت کاماًل به هم پیوســته اند. در 
این استراتژی ممکن اســت به دلیل محدودیت هایی که با انتخاب ساختار به مترجم تحمیل 

می شود، محتوای شعر قربانی زیبایی صورت گردد.

 این چه رنجی است که گنجینۀ پیر و ُبرنا است «الف- »جمله خوبان َبِر ُحسن تو سجود آوردند
)امام خمینی 1372: 49(

الحســـــان لحــسنک الربیــع«»سجــد کــافـــــة  بقــدوم  الفــرج  أنتظــر  أنــا  و 
)منصور 2004: 31(

 »ُحسن« در معانی اخالقی و عرفانی بسیاری به کار رفته است. تحت هریک از اجناس 
چهارگانــه فضایل، انواعی از حســن ها وجود دارد که مربوط بــه همان فضیلت خاص خود 
است. حسن تعقل تحت جنس حکمت، حسن شرکت و قضا هر دو تحت جنس عدالت و 

حسن اخالق )سجادی 1370: 319(.
مالحظــه می شــود در مصراع اول غزل امام، دو واژه »ُحســن« و »ســجود« که عربی 
هســتند، آمده و مترجم نیز در ترجمه خود با توجه به نزدیکی و قرابت معنای این واژه ها در 
فارســی و عربی، از دو واژه »سجد«، »الحســان« و »حسنک« بهره برده است. منصور بنا 
بر مؤلفه واجی لوفور در ترجمه این شعر، با استفاده مناسب از پیوند ریشه شناختی، دست به 
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انتخاب واژگان هم ریشــه و هم آوا زده است. ازنظر آوایی الگوهایی وجود دارد که هیچ گاه 
در زبــان عادی ضرورت پیــدا نمی کنند. این الگوها عبارتنــد از وزن، قافیه، تکرار کلمات 
تک هجایــی در بیت آخر و توالی کلماتی چند کــه دارای آوای همگون در موضع آغازین 
هستند. در شعر کاربرد الگوهای ویژۀ آوایی بی ارتباط با نوع پیام و سخن ادبی نیست و جزء 
پیام و یا مکمل پیام محســوب می شــوند. به دلیل وجود این الگوها برای آفریدن پیام ادبی 
است که ترجمه شعر از زبانی به زبان دیگر بی نهایت مشکل و چه بسا غیرممکن است )لطفی 

پور ساعدی 1397: 141(.
در ایــن بیــت منتخب، مترجم طرح قافیــه یعنی تکرار واژه »حســنک« را بدون از بین 
رفتن معنی نگه داشــته اســت. مصراع اول کاماًل لفــظ به لفظ، اما در مصــراع دوم ترجمه 
تعبیری غالب است؛ زیرا بدون اشاره به واژگانی چون »رنجی« و »گنجینه« در شعر اصلی، 
با زآفرینــی مترجم تا حدودی از ویژگی تعادل ترجمه ای دور شــده و تعبیر خود را از مفهوم 

شعر بیان داشته است.
ترجمه تحت اللفظی نیز در مصراع اول این ترجمه قابل ردیابی است. در بعضی قسمت های 
شعر که معنای اولیه واژه مدنظر است، استفاده از این نوع ترجمه اجتناب ناپذیر است. یادآور 
می شویم که لوفور از روش ترجمه تحت اللفظی به عنوان یک استراتژی اساسی دفاع می کند 

که در درک متن موردنظر در خدمت مترجمان است.

بـــرَکن ایــن ثــوب ریایـــی، بس کـــــنب- »مخلصــان لب به ســخن وا نکنـــند
خــدا؟ عـــشق  و  زده  شیـــطان  نبـــــری راه به جــایـــی، بــس کــن«تــــوِی 

)امام خمینی 1372: 172(

بالــکالم الیفوهــون  بالزهــد، کفــاکا»المخلصـــــــــون  تتــراءی  أیهــا المحتــال 
بالشــیطان الّلــه  عشــــــــــــق  کفــاکا«خلطــت  الهـــدی،  إلـــی  تـهتــــدی  وال 

)منصور 2004: 156(
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ســالکان راه خدا کسانی هستند که اراده نیرومند آنان آمیخته با خلوص نیت و برخاسته 
از انگیزه های الهی است به گونه ای که تنها اولیاء الله و بندگان خاص خدا به اخالص کامل 
می رســند. در مقابل ریا یعنی خودنمایی و نفاق پیشه کردن و نهان داشتن خواسته ها، میل ها 
و حــواس خود در پس نماِی زاهدانه )آشــوری 1381: 290(. ازاین رو امــام توصیه به ترک ریا 
می کنند. مالحظه می شود که مترجم برای مقفی ساختن شعر، واژه »کفاکا« را در آخر هر 
مصراع در ترجمه عبارت فارســی »بس کن« تکرار نموده است. وی در ترجمه مصراع اول 
بیت اول، تحت اللفظی عمل کرده؛ اما در مصراع دوم به تعبیر و تفسیر روی آورده است. در 
بیت دوم نیز امام با استفهام انکاری، فاصله زیاد بین انساِن مرید شیطان را با عشق خداوندی 

بیان می کند؛ اما مترجم مفهوم را به خوبی دریافته و تعبیر خود را بیان داشته است.
همچنین راه به جایی نبردن در فارســی کنایه از کار بی فایده انجام دادن است که مترجم 
مفهوم آن را به تعبیر خود یعنی هدایت نشــدن، به عربی برگردانده اســت؛ بنابراین وی از دو 

مؤلفه نظریه لوفور یعنی ترجمه مقفی و تعبیر نیز بهره برده است.

جز نامه سربستــــه به تقصیـــر و دگر هیـــچج- »در بارگــه دوســت نبردیــم و ندیدیــم
ِعلمش به حجابی شــده تفسیر و دگر هیچ«عاِلــم کــــه به اخالص نیاراســته خــــود را

)امام خمینی 1372: 74(

غیر رســالة أقفلــت علی تقصیــری لیس إال»لــم نحمــل و لــم نَر فــی بــالط الحبیب
باإلخــالص یتزیــن  لــم  الــذی  العاِلــم  لیــس علمه غیــر حجاب الجهــل لیس إال«و 

)منصور 2004: 57(

به گفته ابن عربی، عارف قرن هفتم، عالم هســتی نشــانه تجلی اسما و صفات خداوند 
است و همین اسما و صفات خود »حجاب« بین بنده و پروردگار است و سالک با پیمودن 
مقامــات و احــوال می تواند این حجاب را کنــار زند و به قرب الهی دســت یابد )حمزئیان و 
همکاران 1396: 19(. امام علم شــخص عالمی را که اخالص نداشته باشد، به حجاب بین او 
و خدا تفســیر می کند. در تحلیل این ترجمه می توان گفت که شامل سه مؤلفه ترجمه لوفور 
است. ابتدا لفظ به لفظ ترجمه نموده و سپس برای ایجاد قافیه، تکرار عبارت »لیس إال« را 
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برگزیده اســت تا ازنظر برونه زبان نیز ترجمه را به شــعر اصلی نزدیک سازد که با حفظ معنا 
توانسته قافیه را هم بسامان کند. ترجمه »حجاب« را هم با افزودن »الجهل«، با تعبیر و تفسیر 

ارائه داده است.

6-3.ترجمه شعر سپید
این ترجمه به دلیل دارا بودن شــعر ســپید با انســجام و هماهنگی خاص، کیفیت ادبی متن 
را ارتقا می دهد. ولی لوفور معتقد اســت که مترجم بــرای انجام این ترجمه خواه پنج رکنی 
دوهجایــی و یا صورت های آزادتر، باید به این مســئله پایبند باشــد که تا حد ممکن متن را 
با الگوی شــعر موزون همگام کند. مترجم می تواند از راهکارهای پذیرفته شــده برای روان 
کردن متن و ناهمواری های جزئی اســتفاده کند. ازجمله این راهکارها بلند کردن بیت ها و 
جمله هاست. این مورد تنها وسیله ایجاد یک انسجام نسبی نیست. بلکه مترجم می تواند یک 
رویکــرد مخالف اتخاذ کند و گفته های متن مبدأ را خالصه نماید )بشــیری و محمدی 1397: 

.)150
لوفور این اســتراتژی را بر اساس اشعار انگلیسی ارائه داده است و به دلیل این که ترجمه 
شعر به زبان عربی بر اساس شعر سپید پنج رکنی و دوهجایی امکان پذیر نیست، این رهیافت 

در ترجمه منصور منتفی است.

7-3.تعبیر و تفسیر
این ترجمه از تقلید و روایت متن اصلی به منظور دریافت آسان به بهای لطمه زدن به ساختار و 
بافت متن حاصل می شود. در این نوع ترجمه، لوفور اقتباس و بازآفرینی را پیشنهاد می کند. 
اقتبــاس موردنظــر وی یعنی حفظ محتوای متن اصلی به همراه تغییر شــکل آن اســت؛ اما 
با زآفرینی، ســرودن شعر مترجم اســت که در درون مایه و عنوان با متن اصلی وجه اشتراک 
دارد. مترجم در روش تفســیر، محتوای شــعر را حفظ کرده و صورت را تغییر می دهد؛ اما 
گرفتار محدودیت محتواســت. می توان گفت که او شــعر جدیدی خلق نمی کند. تفســیر 
آزادترین نوع استراتژی ترجمه در ترجمه شعر است. با استفاده از آن، مترجم مفاهیم اساسی 

شعر اصلی را استخراج و آن را بر اساس سبک خود بازآفرینی می کند.
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بــرآرالف- »کورکورانه به میخانه مرو ای ُهشیـــار تزویــر  جامــه  بــَود  عشــق  خانــه 
دلــدار«بازکــن این قفــس و پاره کن ایــن دام از پای دیــار  بــه  رو  َدران  پــرده  َپرزنــان 

)امام خمینی 1372: 124(

فهــــی دارالعشـــــق فــــأخلع رداء التزویر»ال تسر أیها المفیق إلی الحانة ضااًل بغیر هدی
و مزق طائرًا حجبک وتوجه إلی دارالمحبوب«افتح هذا القفص وحطم هذا الشرک عن قدمک

)منصور 2004: 107(

در مصرع اول »ُهشیار« یک اصطالح پرکاربرد در ادبیات عرفانی است که در اصطالح 
مقام توحید و اســتقامت ســالک و صحو اول را گویند )ســجادی 1370: 798(. مترجم واژه 
»المفیق« را به طور مناســب به جای آن بکار برده اســت اما واژه »کورکورانه« را »ضااًل بغیر 
هدی« ترجمه کرده که در اینجا مترجم مقصود متن را دریافته و آن را بازآفرینی کرده است. 
در بیت دوم امام گفته »َپرزنان« اما مترجم مفهوم این تعابیر را به خوبی درنیافته اســت؛ زیرا 

مقصود از پر زدن در فارسی کنایه از خوشحالی کردن است.
 ازآنجایی که »پرده« در عرفان به معنای حاجب میان حق و بنده اســت )ســجادی 1370: 
212( ازاین رو »پرده َدران« نیز به معنای برداشــتن حجاب میان بنده عاشــق و معشــوق ازلی 
اســت و از پرده بیرون آمدن )کنار رفتن حجاب های وصال( مربوط به معشــوق اســت که 
مترجــم به خوبی از عهده ترجمه آن برنیامده و با در نظر گرفتن معنای اولیه واژه، از »مزق« 

استفاده نموده که تحت اللفظی است.

پس به هر کوی و در از شــوق ســفر باید کرد«ب- »طرة گیسوی دلدار به هر کوی و دری است
)امام خمینی 1372: 79(

 فال فوت إذن من اإلرتحال شوقًا إلی کل ربع و باب«»طــــرة ذؤابة المـحبوب فـی کل ربــع و باب
)منصور 2004: 62(
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»زلــف« در اصطالح عرفــان کنایه از مرتبــه امکانی از کلیات، جزئیــات، معقوالت، 
محسوسات، ارواح، اجســام، جواهر و اعراض است )سجادی 1370: 442(. واژه »کوی« نیز 
در عرفــان مقام عبودیت را گویند )ســجادی 1370: 674(. آنچه از این ترجمه در وهله اول به 
چشــم می آید، تحت اللفظی بودن آن اســت. مترجم عبارت »کل ربــع و باب« را در آخر 
آورده تا بیتی مقفی ارائه دهد؛ اما در مصرع دوم با رویکرد تعبیر، اقتباس خود از شعر را بیان 

داشته است.
البته باید در نظر داشــت که تمام چرخش ها و تغییرات در ترجمه نشــانگر تالش مترجم 

برای انتقال معنا و محتوای متن اصلی شعر به مخاطبان عرب زبان بوده است.

بــه پیر صومعــه برگو ببین حســن ختامم را«ج- »به ساغر ختم کردم این عدم اندر عدم نامه
)امام خمینی 1372: 40(

فاتُلها علی شیخ الصومعة و اشهر حسن ختامی«»قد أنهیت بالکأس رسالتی هذه التی هی الفناء المحض
)منصور 2004: 22(

واژه »ســاغر« در ادبیات عرفانی کنایه از دل سالک است )زریاب خویی 1368: 201(. امام 
در این غزل حســن ختامــش را وصول به مقام »عدم  اندر عدم«؛ یعنی فنا و نیســتی عارف 
دانســته و لقاءالله را طلب کرده اســت. مترجم نیز مفهوم این کنایه را به خوبی دریافته و از 
واژه »الفناء المحض« در معادل آن اســتفاده کرده و به اقتباس دست زده است. با استفاده 
از این رهیافت، مترجم مفاهیم اصلی شــعر اصلی را اســتخراج و آن را بر اساس سبک خود 

بازآفرینی می کند.

به ســوی قبلــه عاشــق نمــاز بایــد کــرد«د- »بهــار شــد در میخانــه بــاز باید کرد
)امام خمینی 1372: 80(

و لــــــــزم استــــقبال قبـلـة العاشق للصالة«»نزلت مقدمة المصیف حمیدة فتوجب فتح باب الحانة
)منصور 2004 :63(
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یکی از اصطالحات پربســامد در غزلیات امام »میخانه« است که به چند معنا در عرفان 
به کار می رود: 1. باطن عارف کامل که منبع ذوق و شــوق و معارف الهیه اســت؛ 2. عالم 
الهوت؛ 3. خانۀ پیر و مرشــد کامل؛ 4. مجمع دوســتان باصفا که در عشق محبوب واقعی 
گرفتار و از باده الهی سرمست، طریق مجاهدت می پیمایند )سجادی 1370: 752(. واژه »بهار« 
در عرفــان به دو معنا به کار مــی رود: 1. مقام علم؛ 2. این اصطالح به صورت بهار قدرت و 
بهار ســرمدیات در شــطحیات به کار رفته و مقام وجد و حال را اراده کرده اســت )سجادی 
1370: 204(. با کمی تأمل در ترجمه منصور این مهم حاصل می شــود که وی »بهار شد« را 
»نزلت مقدمة المصیف حمیدة« ترجمه نموده است که بار معنایی فرارسیدن بهار را با خود 
ندارد و با افزوده تفسیری به بسط واژگانی و به تبع آن به تعبیر و تفسیر دست زده درصورتی که 

ضرورتی نداشته است و می توانست با واژگان کمتری، ترجمه  قابل قبولی ارائه دهد.
»قبله« نیز از اصطالحات پربسامد عرفانی است که به معنای محبوب و مطلوب حقیقی 
و توجه به0 ذات حق به کار می رود )سجادی 1370: 636(. ازآنجایی که نماز ستون دین، عمود 
خیمه ایمان و محور جهان بینی توحیدی اســت، مراد از نماز در ادبیات عرفانی توجه به باطن 
حق، مالزمت در حضور، اقبال به ســوی حق، اعراض از ماســوی الّله، دوام مکاشفه با حق و 
مقام راز و نیاز اســت )ســجادی 1370: 771(. از نگاه امام نیز، رسیدن به لقای حق برای تمامی 
بندگان خدا میسر است و     برای رسیدن به آن باید سیر و سلوک داشت. در منظر امام، ِسّر نماز 
در خرق همه حجاب های ظلمانی و     نورانی است. در مصراع دوم »نماز کردن« به معنای نماز 

به جای آوردن است. مترجم از »استقبال للصالة« استفاده نموده که اشتباه است.

نتیجه گیری
شــعر به عنوان یکی از انواع ادبیات، نســبت به بقیه متون ادبی، زیبایی خاصی دارد. در یک 
شــعر، زیبایی نه تنها با انتخاب کلمات و زبان نمادیــن، بلکه با ایجاد آهنگ، قافیه، ردیف، 
اصطالحات و ساختارهای خاص که ممکن است با زبان های روزانه مطابقت نداشته باشد، 

حاصل می شود.
به این دلیل که شــعر امــام خمینی نمایانگر صورت های ذهنی و مفاهیم عرفانی اســت 
و دریافت درســت شعر ایشــان رابطه ای تنگاتنگ با درک ماهیت و کاربردهای عرفان دارد 
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ترجمه آن به هر زبانی مستلزم توانمندی های فراوان مترجم است.
نتایج بررســی ترجمه عربی محمد عالءالدین منصور از اشعار امام خمینی نشان می دهد 
که مترجم به ترجمۀ لغت به لغت اشعار اکتفا کرده است. تطبیق رهیافت های هفتگانۀ لوفور 
نشانگر آن است که اگرچه مترجم تأثیرات بیرونی را در خصوص فنون زبانی و رویکردهای 
توصیفی به منظور عملکردی موفق در ترجمه به کار گرفته؛ اما این راهبرد ها بیشــتر جنبه های 

زیبایی شناختی ترجمه اشعار را موردتوجه قرار داده است.
منصور در ترجمه شــعر جایی که صورت و معنی در آن محدود می شود، به تفاوت های 
فرهنگی توجه نکرده است. در برخی غزل ها تحت فشار قافیه شعر بوده و معنا را فدای لفظ 

کرده است.
بیشترین کاربرد رهیافت هفتگانه لوفور در ترجمه منصور، ترجمه تحت اللفظی و تعبیری 
بوده اســت و ترجمه مقفی، آوایی و موزون در رتبه های بعدی هستند. به دلیل این که ترجمه 
شــعر به زبان فارسی و عربی بر اساس شعر ســپید پنج رکنی و دوهجایی امکان پذیر نیست، 

رهیافت ترجمه شعر سپید هم در ترجمه منصور یافت نشد.
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