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چکیده
ادبیات عرفانی (ادب صـوفیه) از یی

تنو و ننا در فارسی و عربی اهمی

اا

دارد و

همواره ترجمة آن مورد توجه بســیارا از مترجمان نربی بوده اســ  .این نو ادبی وجوه
متعدد و مهمی دارد که شامل نظم ،نثر ،فلسفه ،ااالق ،تاریخ ،تفسیر ،دعا ،مناجات ،یدی
و موسـییی اسـ  .لاا ترجمة آن نسب

به سایر متون سخ تر و داراا ریزشهاا بیشترا

اســ  .آنچه در این میاله مورد بررســی ارار فرفته اســ  ،مشــکالت پدید آمده به هنمام
ترجمة متون عرفانی در بررســی کتاب «عبهرالعاشــیین» اثر روزبهان بیلیشــیرازا اســ .
درسـ

اس

ترجمه برفردان متنی از زبان مبدأ به زبان میصد بدون کوچکترین

که تعری

افزایش یا کاهشـی در صورت و معنی آن متن می باشد ،لیکن این تعری

فیط جنبة نظرا

دارد؛ زیرا هیچ پیامی را بدون تغییر در صــورت و معنی آن نمیتوان از زبانی به زبان دیمر
منتیل کرد بهاصو

آثار عرفانی روزبهان بیلی که دربردارندة جهانی پر رمز و راز اس

ایالانمیز .آنچه تأثیر بســیار عمییی بر اوانندة آثار روزبهان می فاارد ،ســبا اوســ

و
که

برای موااع ترجمة آن به اندازه ترجمة آثار امام محمد نزالی دشـوار اس  ،از آن روا که
آرایش و جملهبنداِ اواتر و ژرفترا دارد.
کلیددواژههدا مشـــکالت ترجمـه ،ترجمة متون عرفانی ،ادبیات عرفانی ،روزبهان البیلی
شیرازا ،عبهرالعاشیین.

____________________________
تاريخ دريافت 5231/70/32 :تاريخ پذيرش5231/55/73 :
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 .1مقدّمه

آسیبها و کاسـتیهایی که در فرآیند ترجمة متون عرفانی پدیدار میشوند نسب
سـایر متون بیشـتر اس

چرا که ااستماه متون عرفانی نوعی شناا

اس

به ترجمة

که بر اساس کش

و شـهود باننی متللی میشود و در این هنمام فرد با ارتباط بیواسطه با وجود مطلق به رؤی
ییایق و معنی میپردازد و نوعی صــور معانی رم مینماید .از آن رو متون عرفانی در بردارندة
پیچیدفیهایی ماهوا هســـتند که در آنها ،مفهوم از دایرة مفاهیم عینی دور میشـــود .در این
پژوهش با نرح ترجمههایی از آثار بیلی شـیرازا عارف و دانشـمند سدة ششم و هفتم هلرا
امرا به پیچیدفیهاا موجود در این فونه آثار میپردازیم.
پردااتن به مســـ لة عالم مثال در این آثار بههمراه اود مفاهیمی فراوااعی را یمل کرده که
میولة ترجمه را سخ یاب میکند .جدا از مس لة واژهفزینیهاا درس
عرفانی ،الزم اســ

و مرتبط به یوزة متون

بیآنکه به فضــاا عرفانی متن آســیبی وارد آید ،مفاهیم بهدرســتی براا

مخانبِ ویژة این فونه متون ،در زبان میصد نظام یابد.
پاسخ به پرسشهاا زیر ،میاله را در سم

و سوا هدف پژوهش به پیش میبرد:

 .5ویژفیهاا متون عرفانی چیس ؟
 .2مشکالت ترجمة متون عرفانی و عوامل مؤثر بر ایلاد آسیبها کدام اس ؟
 .9مترجم متخصص در متون عرفانی داراا چه مهارتهایی اس ؟
فرضیهها

 .5متون عرفانی دربردارندة صورا اس

که کالم تا یدا در بیان آن ااصر اس

و براا به

تصویر کشیدن آن بهناچار باید از استعارات و تشبیهات و دیمر آرایههاا ادبی بهره برد.

 .2در فرآیند ترجمة متون عرفانی آن مفاهیمی که وابســته به تصــاویر متخیل اس ـ
برازنده در کالم اود دارد که واجد فضـایی عرفانی اس
جامهاا دیمر بپوشـد ،ممکن اس
چرا که ماهی

فضا را از دس

و االبی

و یال که باید در زبان میصد االب و

بدهد ،ایتمال دارد مفاهیم هم رنگ ببازند؛

این فونه متون بسیار وابسته به فضاا دربرفیرندة مفهوم واژفان آن اس .

سال چهل و نهم

 .9بدیهی اســ

مطالعة مشکالت ترجمة متون عرفانی با تأکید بر ترجمة ....

که مترجم متخصــص در متون عرفانی الزم اســ
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چون دیمر مترجمان

متخصـص ،از تخصـص ،مهارت و آشنایی کافی در این زمینه براوردار باشد؛ زمینههایی چون
مفاهیم واژفانی ،اسـتعارات ،تشبیهات ،مرایل کش

و شهود باننی ،انوا صور معانی در عالم

مثال و کالم و مهمتر اینکه بتوان روییة ااصـی براا برارارا انس و الفتی اوداواسته با متن
در ایشان سراغ فرف .
 .2عرفان و پیشینۀ ادبیات عرفانی در ایران

کلمة عرفان در نرب از ریشـة «میســتیا» یا «میســتیســیزم» اسـ

که «پنهانی ،مخفی» معنا

میشــود و در زبان فارســی آن را «عرفان» ترجمه کردهاند .این واژة عربی که بهدرســتی انتخاب
شـده ،در بردارندة مفهوم کاملترا نسب

به واژة نربی آن اس

و در فرهنگ دهخدا این فونه

معنی شـده اس  :عرفان ( ]ِ [ .مص) شنااتن و دانستن بعد از نادانی( .منتهی االرب) (ناظم
االنباء) .شـنااتن( .زوزنی) (آنندراج) (نیاث اللغات) .شـنااتن .بازشنااتن .معرف ( .فرهنگ
فارسی معین) .شناا  .شناسائی .آفاهی .درای .
و در زبان عرب ،معنی عرفان «شــنااتن و دانســتن بعد از نادانی» میباشــد و در اصــالح
عرفانی اسالمی ،بهنور االصه ،نام علمی اس

از علوم الهی که موضو آن شناا

یضــرت یق و صــفات آفریدفار جهان میباشــد و نرییه و روشــی اســ
شناسایی و معرف

آفریدفار برفزیدهاند (کیانینژاد،5911 ،

و معرف

که اهلاهلل براا

.)22 .

در ارن چهارم و همچنین اوایل ارن پنلم نثر فارسـی بهتازفی مسیر اود را آناز کرد و در
نیمة دوم ارن پنلم تیریباً به دورة بلوغ اود میرسد و در ارن ششم و اوایل ارن هفتم به اوج
اود و کمال میرســد .عرفان و جســتلوا عشــق الهی همواره از موضــوعات جالب توجه
نویسـندفان و شـاعران بوده اس  .پیشینة عرفان و ادبیات عرفانی در ایران با یضور بسیارا از
بزرفان یوزة عرفان هم چون یالج و بایزید و اراانی و نزالی و عطار و روزبهان البیلی
شیرازا و شمس تبریزا و مولوا به بیش از هزار سال پیش باز میفردد .ایران در نول تاریخ،
همواره از مراکز معنوی

و عرفان بوده اســ

مختلفی چون ادبیات ،موسییی ،نیاشی و نیره اس
و تصوف پیشرف

دوچندانی داشته اس .

و این نتیلة ارنها پیشــرف

در یوزههاا

و بعد از ورود اسالم به این سرزمین عرفان
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به اویش

که پس از اودشناسی و بازفش

از نریق آنچه بهاصــطالح «شــهود» و «تلربة بانن» و «یال» مینامند ،به ارتباط

مسـتییم و شـخصـی انسـان با اداوند و فنا در این ذات ازلی اتم میشود .عارفان یا صوفیان
افرادا بودند که به درویشــی و ترک ظواهر دنیوا روا آورده بودند و مریدانی از آنها تبعی
میکردند .آنها در مکانهایی به نام اانیاه زندفی میکردند و ســعی در تاهیب نفس اود
مینمودند .اولین چیزا که در بین آنان مطرح شــد ،مام

دنیا و اواهشهاا نفســانی بود و

سـپس عشـق به ادا و نلب او که مرکز اواستهها و هدف نهایی اعمالشان ارار داش  .از این
روا تعلیمات و ســخنان آنها دو دســته میشــود :دســتهاا به وعظ و اندرز (ادب تعلیمی) و
دسـتهاا به جابه و عشـق (ادب عاشیانه) میپردازند .بعدها میراث عظیمی تح

عنوان ادبیات

عرفانی از آنان بهجاا ماند که از این مشــرب فکرا تغایه مینمود .عرفان مرایل مختلفی دارد
که نامهاا متفاوتی بر آن نهادهاند .شــیخ فریدالدین محمد عطار نیشــابورا آن را اینچنین
توصی
فــفــ

کرده اس :
مــــا را هــفــ

وادا در ره اســ

 /چون فــاشـتـی هـف

وا نــیــامــد در جــهـان زیــن راه کــــس  /نـیـسـ

وادا ،درفه اس

از فـرسـنـگ آن آفــــاه کــــس

چون نــیـامــد بــاز کــس زیــن راه دور  /چـون دهـنـدت آفـــهـــی اا نــــاصــبــور
چــون شدنــد آنــلـایـمـه فـم سـر بسر  /کــی اــبــر بــازت دهــد از بــی اــــبــر
هــســ

وادا نــــلــــب آنــــــاز کــــــار  /وادا عـشق اسـ

پــس ســیــم وادیــســ
هــســ

آن مــعــــرفــ

از آن پـس ،بی کنار

 /پــس چـهـارم وادا اسـتـغـنـی صــفــ

پــنــلــم وادا تــویـیـد پــاک  /پـس شـشـم وادا یـیــرت صـعـب نـاک

هــفــتــمــیـن ،وادا فـیـرس

و فـنـا  /بــعــد از ایــن روا روش نــــبـــود تـــــرا

در کشش افــتــی ،روش فــم فرددت  /فـــــر بــود یــا اــطــره اــلــزم فــــرددت
(نفورا،5966 ،
عرفان در منطقالطیر عطار هف

)522 .

وادا دارد که عبارتند از :نلب ،عشــق ،معرف  ،اســتغناء،

تویید ،ییرت ،فنا .روزبهان ابومحمدبن ابی نصـر بن روزبهان به الی فسایی شیرازا ،معروف
به «شـیخ شطّاح» و «شطّاح فارس» عارف و صوفی اهل فارس ،یکی از بزرگترین شخصیهاا

مطالعة مشکالت ترجمة متون عرفانی با تأکید بر ترجمة ....

سال چهل و نهم
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تصـوف ایران در سدة ششم هلرا اس  .و از همان آناز کودکی شوق عبادت و الوت در او
جوشـیدن فرف  .نیل اسـ
انزوا و ریاضـ

که او چند بار با اضـر نبی دیدار کرد و پس از شـش سال و نیم

در بیابانهاا انراف فسـا به آرامش و سـکون دس

فام نهاد (زرینکوب،5961 ،

 )227 .پیروان او در نریی

یاف

و انماه در نریی

عبارتند از :شـــیخ جمالالدین

الیل فسـایی ،جافیر کردا ،شـیخ سراجالدین ایمدبنشال به و شیخ ابوبکر بنعمد بنمحمد،
معروف به برکر (میر،5913 ،

27 .؛ ندیمی ،بیتا،

3 .؛ کربن،

 )28 .آثار روزبهان دامنة

وســیعی از دانشهاا اســالمی و علوم صــوفیانه ،از تفســیر ارآن تا فیه ،فلســفه ،مابعدالطبیعه و
صـرف و نحو را در بر میفیرد .بهعالوه ،او را سر سلسلة نرییتی موسوم به روزبهانیه میدانند
که آثار بسـیارا به عربی و فارسـی نماشـته اسـ
دربارة مکاشــفات اولیا و میامات اهل معرف

از جمله االنوار فی کش االسرار ،به فارسی

و اســرار صــوفیان ،ســیراالرواح ،به عربی دربارة

ایوال روح و تصـرف آن در نفس ،عبهرالعاشـیین در  92فصـل در عشـق و ااسـام آن انسانی،
عیلی ،رویانی ،الهی و جمال پرسـتی .عبهرالعاشـیین با تصحیح و میدمة فارسی و فرانسوا و
ترجمة فصـل اول به فرانسـه به الم هانرا کربن ،چاپشـده اس  .این کتاب هم چنین توسط
دکتر جواد نوربخش در ایران منتشر شده اس .

روزبهان نی ســالها ضــمن نمارش کتابهاا بســیار ،به شــیراز ،کرمان ،عراق ،مکه و
اسـکندریه سـفر کرد .مدت  17سـال در جامع عتیق شیراز به وعظ پرداا
دیده از جهان فرو بسـ

و در سال  876ق

و در رباط اویش به ااک سـپرده شـد (معصومعلیشاه ،5993 ،ج ،2

.)825 .
 .3ترجمه و اقبال متون عرفانی-ایرانی در فرانسه

در آناز بح

ضـرورا اس

به تعری

ترجمه ،اوانین کلی ترجمه و ذکر تواناییهاا الزم

براا مترجم بپردازیم .عمالً ترجمه نیز بهاندازة ففتار و نوشــتار ادم

دارد و در تمامی ادوار

بهعنوان راه ارتبانی میان مردمانی با زبان ها و فرهنگ هاا متفاوت جاا فرفته و فرآیندا
بینازبانی و بینافرهنمی اس .
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کم بهنور موا

«فرآیندا که هدف آن دسـ

شمارة سوم

یاف سـد مرزهاا زبانشنااتی و فرهنمی

اســ  .ترجمه باید به فســترش انتشــار محصــوالت ،مفاهیم ،ایدهها و در صــوت امکان به
جهانیکردن این انتشار بپردازد» (فوادک،5337 ،5
ژان-رنه لدمیرال (،5313

.)9 .

 )26 .ترجمه را چنین تعری

میکند «عملی انســانی و جهانی

که در کل ادوار و در تمام اسم هاا کرة زمین ضرورا شده اس »
بدین ترتیب ترجمه همانند راه ارتبانی نمایان میشـــود ،ارتبانی که افراد براا زندفی
روزمره و براا تبادالت بینافرهنمی به آن نیاز دارند .ترجمه نهتنها یا رویداد زبانشــنااتی،
بلکه یا رویداد فرهنمی نیز اسـ  .هماننور که امبرتو اکو معتید اسـ

کلمات جهانهایی را

بنا مینهند و مترجم باید جهانهاا برســااته را همانفونه که نویســنده بنا نهاده ،برپا دارد؛
هرچند با کلمات متفاوت .مترجمان ،یامالن کلمات نیســتند بلکه یامالن روح کلماتند ( Dire

.)presque la même chose
بهتر اسـ

از روح عبارات سـخن فف

مفاهیم عبارات را در برفرفته اسـ

و تعبیر روح عبارات آن چیزا اس

که همانا سویههاا فرهنمی عبارات اس

که فراتر از

که مفاهیم اا

فرهنگ زبان مبدأ را به دنبال دارد و بســیار ســخ یاب در ترجمه .این ســویههاا فرهنمی در
بســیارا موااع جلوة بیانی روشــمند را در اود دارند .مونن با اعتیاد بر این امر که ترجمه یا
انتیال زبانشــنااتی ســاده نیسـ  ،اضــافه میکند که ترجمه «شــامل تولید معادلی نبیعی کامالً
نزدیا به پیام زبان مبدأ در زبان میصــد اسـ  ،در ابتدا در مورد معنا ،ســپس در مورد ســبا».
(نایدا،5389 ،

)216 .

آثار عارفان ایرانی همواره مورد توجه بســیارا از مترجمان بوده تا با ترجمة آن به زبانهاا
فونافون ســـرزمینهاا دیمر نیز از این فنلینههاا ادب پارســـی بهرهمند فردند .ااصـــه
پژوهشــمران و مترجمان فرانســوا که عالاة زیادا به شــناا

هنرهاا ایرانی و ترجمة متون

ادبی فراوانی را به زبان اود داشــتهاند .هانرا کربن ،فیلســوف ،شــیعهشــناس و ایرانشــناس
فرانســوا که به مدت بیس ـ

ســال در ایران ســاکن بود و روا آثار ابنعربی و روزبهان بیلی

شــیرازا کار کرده اســ  .اما از میان ترجمههاا آثار عطار ،ترجمة لیلی انور ،دکتراا ادبیات،
1. Gouadec
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دانشـیار زبان و ادبیات فارسـی در ملموعة ملی زبانها و تمدنهاا شرای (اینالکو) ،ترجمهاا
دراشــان و ارزنده اس ـ  .وا بر روا اثر «منطقالطیر» کار کرده اس ـ

و در ترجمة آن ،تپش

نبوغ شـاعر را میتوان ایساس کرد و نعم توانمند اندیشهاش را چشید .ترجمة شعر لیلی انور،
ابعاد شاعرانة متن اصلی را بازسازا میکند و ادرت نمادین آن را آشکار میکند.

که ترجمة شعر یا چالش بزرگ اس  ،به این شیوه که باید تالش کرد تا

انور معتید اسـ

زبان را فهمید؛ آن هم زبان شــاعرانه و یییی هاا معنوا آن را .میاواســتم بهواســطة این
ترجمه ،موســییی پنهان عطار نیشــابورا را به فوش برســانم ،چیزا از رایحة اثر و یســرت
فاشـتهاا که در آن سـاکن اسـ  ،ایسـاس شود ،سیمرغ تصور شود و میل به فاراندن هف
شهر ایلاد شود.

5

مؤلفههاا موجود در آثار عرفانی بهمانند موانعی میمانند که موجبات چالشهایی جدا را
در فرآیند ترجمه ســبب میشــوند .مؤلفههایی چون :عالم مثال ،ضــرباهنگ ،اســتعارات و میوله
تکرار.
عالم مثال

رویانیون شــرای بر روا ویدت جهان و وابســتمی متیابل تمام پدیدهها تأکید میکنند.
روشـنمرا مبتنی بر آفاهی از این ویدت و این همبسـتمی اشـیا اسـ  .براا درک این عشق،
صــوفی به دنیاا میانی دیمرا ،میان دنیاا ایســاس و دنیاا عیل ســفر میکند که کربن آن را
دنیاا ایال مینامد.

این عالم که نزد یکیمان مسـلمان عالم ملکوت نامیده میشـود وجودش ضـرورا اس

و

بهلحاظ جایماه وجودا واســطة دو عالم جبروت (یا عیل) و عالم ملا (یا نبیع ) اســ
(کربن،5983 ،

529-522 .؛ شـاهلوئی،5962 ،

االیم از ااالیم وجود اســ
عالم اثرا از مادی

(کربن،5916 ،

و محســوســات نیســ

 .)213 .این عالم مرکز عوالم و هشتمین

 51-56 .و 575 ،21؛ ،5983
(کربن،5962 ،

 .)556 .در این

 .)559 .افزون بر این بهلحاظ

 .5براا انالعات بیشتر مراجعه شود به:
http://editionsdianedeselliers.com/fr/livres/le-cantique-des-oiseaux-farid-od-dinattar/#_laTraduction
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که از ییطة یواس و ابزارهاا تلربی اارج اس

و ویژفیهاا آن تنها از نریق ادراک اس ـ
شاهلوئی،5962 ،

شمارة سوم

(کربن،5916 ،

21 ،56-58 .؛ ،5983

556 .؛

.)217-212 ،286-281 ،213 .

دنیاا ایالی متشـکل از سمبلهاس

و از سویی اود را با شکلهاا محسوس و از سویی

دیمر با شــکلهایی اابل درک معرفی میکند .اولین ترجمه در دنیاا ذهن عارف انلام شــده
اس ـ

و در همین جاس ـ

که اولین ریزشها رم مینمایند زیرا او میاواهد تلربة اویش را

که در دنیاا سـمبلها دیده اسـ  ،در دنیاا دیمر به الم بکشد .در این صورت ،نوشتن دوبارة
آنچه دیده دشـوار اواهد شـد و الجرم از آرایههاا سـبا ،ملاز ،استعاره ،ایاس ،تصاویر و یا
توصــیفات براا به تصــویر کشــیدن تلربههاا عرفانیاش بهره میجوید .بنابراین بیان متون
و اینلاسـ

عرفانی بهواســطة تصــاویر اسـ

که مشــکالت فراوان ،ترجمه را ســخ

یاب تر

میکند.

اســاس ـاً انســان موجودا اس ـ

که اادر به تخیل یییی هایی اس ـ

که میبیند و آنچه که

میبیند وابسـته به پیشروا منحصر بهفرد اوس  .بزرگترین مس لة ترجمة عرفانی ،پرسشهایی
را در رابطه با ســفر معنوا و تصــاویرا را که شــخص عارف در دنیاا ایال میبیند ،مطرح
میکند که الزمة پاســخ درسـ

به این پرســشها مهارت مترجم در شــناا

عرفانی یا وجود روییهاا عارفمآبانه در ایشــان اســ

مســائل و مفاهیم

که اود میتواند بر کیف

ترجمه

تأثیرفاار باشد.
ضرباهنگ

که

مســ لة دیمرا که مشــکل اصــلی ترجمة عرفانی را دوچندان میکند ،هنمامی اســ
بهصـورت شـعر یا سـلع نماشته میشود .از آناز ،شعر همواره به همراه موسییی بوده اس

و

براا ترجمة شــعر یا ســلع باید موســییی و ضــرباهنگ آن را یفظ کرد .در عبهرالعاشــیین،
ضرباهنگ ،تصاویر و در کل زبان شاعرانه بسیار با ارزش اس

و اواندن آن فضایی فراهم می

آورد تا آدمی در دام رایحة عشـق فم فردد .ترجمة عبهرالعاشیین با رعای
بسـیار دشـوار اس  ،اما کربن تا ید ممکن یال
فارسـی را در زبان فرانسـه رعای

ضرباهنگ آن کارا

استعارهاا تصاویر ،ضرباهنگ و آهنگ زبان

کرده اسـ  .یال سؤالی که مطرح میشود این اس

که آیا

سال چهل و نهم
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مترجم موفق به انتیال همان ضـرباهنگ شده اس ؟ در االب شعر ،ریتم بهرایتی اابل تشخیص
اس ؛ چرا که مستییماً با تعداد فامها در ابیات یا تعداد بخشها در کلمات ،در ارتباط اس  .اما
تشخیص ضرباهنگ در نثر میتواند شکلهاا مختلفی در بر داشته باشد.
«در نثر ،اوشآهنمی بر روا عروض ،اافیه شــعر تکیه نمیکند بلکه بر روا ســازماندهی
نحوا و تأثیرات ضرباهنمی که از آن ناشی میشود ،تکیه دارد» (فرین2779 ،5ف

.) 2 .

و لیکن ترجمة ریتم از فارسـی به فرانسـه بهرایتی امکانپایر نیس  .به مثالهاا زیر توجه
کنید:
« -1در بحر معرف

به یق توانمر فشــتم و از لله آن به ســفینه یکم

امواج اهریات و

لطفیات ببریدم و به سـوایل صفات فعل رسیدم ،به مدارج و معارف تویید و تفرید و تلرید ،
ســوا عالم ازل رفتم و لباس ادم یافتم ،اطاب عظم

و کبریاء و انبســاط و یســن و ارب

بشـنیدم ،فناء تویید عزت اود به من نمود و مرا در عین ادم از رســم یدوثی

فانی کرد و به

بیا باای کرد» )(Baqlî, 1991: 4
7-Je devins assez fort pour voguer sur l’océan de la gnose mystique ; en traversant
l’abîme, monté sur la nef de la sagesse, je fendis les flots des réalités soumises à la
violence des éléments (qahrîyât) et ceux de réalités du monde subtil où règne la
; douceur (totfîyât) ; j’abordai aux rivages des attributs de l’opération divine
graduellement, par les hautes connaissances initiant à l’unification (towhîd), à
l’individuation (tofrîd), à l’immatérialisation (tajrîd), je me dirigeai vers l’univers
de la prééternité. Je reçus la vêture de l’exultation, de la beauté, de la proximité. Mon
anéantissement partit à la loi de la condition créaturelle, me fit tel que je suis dans le
)regard de l’incréé ; il fit de moi un surexistant de la surexistence. (Ibid: 112

« -3چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را یاصــل آمد ،در من درد عشــق پیدا شــد ،و
اود را در امتحان عشــق دیدم متوارا ،و چون از آن عالم باز آمدم در این شــرایط امتحان ،از
یاف

و نایاف

رنلور شدم  .پس در جهان جمال بنشستم ،روا از سهام عشق در سراا امتحان

بِخَسـت  ،نفس یالوت میجسـ  ،عیل در یسن صنایع ،صانع ادیم نلب میکرد ،تا ناآفاه از
سـوز آن سـوداا عشـق جمال یقّ ،در عالم یدثان سـیر میکردم .از اضا به سوا بازار نیکان

1. Gérin
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، و در هر صدفی درّ لطیفی می جستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات،برآمدم
(ibid: 5)».جمال آن صفات دیدم
9-Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent
révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais
secrètement livré à l’épreuve de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que
j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la
désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment
de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le
monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri
par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que
mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde,
brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au
monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux
êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que
brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât)
de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid: 114)

 و اال اریش ان محمدا اد عشق. کان یسمّى عشیق اللّه- علیه السالم-«و روى ان داود-22
اا ســبب عشــق ربانیان واا ســرمایه عشــق- ادله جواز العشــق علی اهلل عز و جل
، و صادر شد از معدن معرف

ربهاینسـ

رویانیان واا تحفه یق نزد آدمیان که وارد شـد از بحار ریم

 صــلوات اهلل، عشــیق اهلل و محبه و صــفیه محمد المصــطفی،جان جان آدم و نرض عالم و آدم
(ibid: 10) ».علیه
24-on rapporte que David fut surnommé « l’amant passionné de Dieu » (‘ashîq
Allâh) et certains Qorayshites déclaraient : « en vérité Mohammad est devenu
amoureux de son Dieu. » voilà les arguments pouvant qu’il est licite d’employer le
mon amour à l’égard de Dieu, -arguments donnés en sa personne à lui, le médiateur
de l’amour éprouvé par les maitres en sagesse, le trésor de l’amour gouté par les
spirituels, le présent fait par Dieu aux humains, qui nous est venu de la haute mer de
la compatissance et qui émana de la Source primordiale de la sagesse mystique, âme
de l’âme d’Adam, centre du monde et de l’homme, amant passionné de Dieu, son
amoureux et son intime, Mohammad l’Elu, les prières de Dieu soient sur lui ! (ibid :
122).
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متن مبدأ

کلمات سجع

ترجمۀ فرانسه

فشتم  /رفتم  /یافتم
مدال هفتم

devins / me dirigeai / reçus

رسیدم  /ببریدم  /بشنیدم
تفرید  /تلرید

Fendis / abordai
l’individuation / l’immatérialisation

ملکوت  /جبروت
مدال نهم
مدال بیس
چهارم

monde angélique / Jabarût

باز آمدم  /شدم

Etant revenu / éprouvé

 /میجس

fut meurtri / aspirait

بخَست
و

11

عشق ربانیان  /عشق رویانیان

l’amour éprouvé par les maitres en sagesse
/ l’amour gouté par les spirituels

هماننور که در آنالیز معادل فزینی جدول باال نمایان اسـ  ،معادل هاا برفزیده شــده در
زبان فرانسـه ضرباهنمی در متن ترجمه ایلاد نکرده اس  ،لاا مترجم از شیوههاا دیمرا براا
جبران آن اسـتفاده نموده و آن واجآرایی اس  .مثالً در ترجمة مدال هفتم واج  /s/تکرار شده
اس .
استعارات

بهنور کلی عرفان به تلربة مســتییم و آنی از ماهب یا شــناا هاا برفرفته از این تلربه،
مربوط میشـــود .در کل ،عرفان با تأمل ،عبادت ،اوانین زهد ،همراه شـــده اســـ

و همچنین

میتواند با تلربیات نیرمعمول الســه ،....،شــهود و ادرت اواندن ذهنهاا انســانی ،ادرت
درمان و انلام دیمر کارهاا نیرمعمول ،همراه باشـد .براا توضیح آن باید ابزارا مانند استعاره
در زبان داشـ

و مشـکل زمانی پیش میآید که مترجم دسـ

به ترجمة این استعارهها میزند.

تصـاویر همیشـه در االب اسـتعارهها توضـیح داده میشوند .استعاره میتواند معلزه کند؛ زیرا
اسم هاا مبهم را براا فهم آسان میکند و متن مفهومتر میشود.
بنابراین مترجم باید باف

و بار معنایی استعاره را به زبان دیمرا ترجمه کند .دو نظریهپرداز

به نامهاا الکوف و جانســون عییده دارند که تمام کاربردهاا یا زبان اســتعارا اسـ  .آنها
اظهار میکنند که اسـتعاره در همه جا یتی در تفکر و اعمال انسانها نیز وجود دارد و این فیط
زبان نیسـ

که یامل اســتعاره اسـ  .این نشــان میدهد که آدمی جهان انراف اود را بر پایة
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سـااتار استعارا میشناسد؛ سااتارا که پایه و اساس اصلی آن تناسب و شباه هاس  .آنها
بر این عییدهاند که ما نســب

به نظام ذهنی اود آفاهی کافی نداریم و مشــاهدة دایق زبان این

امکان را میدهد که متوجه شــویم اســتعارهها تصــور کلی ما را ایلاد میکنند .از نظر این دو
نظریهپرداز اســتعاره ابزارا اس ـ

که میتوان با آن یییی

را درک کرد .براا ترجمة اســتعاره

نظریهپردازهاا متعددا راهکارهاا مختلفی ارائه دادهاند .راهکارهاا نیومارک در این رابطه به
شرح زیر اس :
 .5بازآفرینی همان تصویر؛
 .2جایمزینی مفهوم اصلی با تصویرا استاندارد در زبان میصد؛
 .9جایمزینی مفهوم اصلی با میایسهاا که بازتابدهندة آن اس ؛
 .2جایمزینی مفهوم اصلی با میایسهاا دو به دو همراه با توضیحات؛
 .1تغییر استعاره و توضیحی در رابطه با مفهوم آن؛
 .8یاف؛
 .1بازآفرینی استعارة اصلی همراه با توضیحات مکمل.
عبهرالعاشیین اثرا استعارهپرداز اس
در این اسم

که روند الی

را شریی دیمر میدهد.

به چند مثال از کتاب عبهرالعاشیین و ترجمة هانرا کربن اشاره میکنیم.

« .8چون بعد از ســیر عبودی  ،به عالم ربوبی

رســیدم و جمال ملکوت به چشــم ملکوتی

بدیدم ،در منازل مکاشـفات سیر کردم و از اوان رویانیات مائده میامات و کرامات بخوردم .با
مرنان عرشـی در هواء علیین پریدم و صـرف تللی مشـاهده یق -عز اسمه -به چشم یکتاش
بنمریدم و شـراب محب

ذو اللاللی از ادح جمال صرف به مااق جانم رسید .یالوت عشق

ادم دلم را کسوت معارف و کواش

اصلی درپوشید» )(4 : 1991,Baqlî

6- «Maintenant comprends, ô mon frère, - puisse Dieu favoriser ta
compréhension et le temps de ton amour - que lorsque en ayant fini avec la condition
humaine du servage ('obûdîyat), j'accédai au monde de la condition divine
)seigneuriale (robûbîyat) et que j'eus contemplé la beauté du monde céleste (malakût
avec un regard célestiel (malakûtî), voici que je commençai le voyage dont les étapes
sont marquées par les révélations intérieures (mokâshafât). Au banquet des purs êtres
spirituels (rûhâniyân), je goûtai les mets des stations mystiques (maqâmat) et des
charismes (karâmât). En compagnie des oiseaux du Trône, je pris mon envol dans la
haute sphère de 'Illîyûn. Je contemplai la théophanie pure, laquelle est vision de l'Être
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divin - exalté soit son Nom - avec le regard même de son Unité indivise. L'amour
pour l'auguste Majesté s'éveilla au goût intime de mon âme, comme un breuvage
puisé à la coupe de la Beauté pure. La douceur de l'amour incréé enveloppa mon
cœur dans la robe des hautes connaissances et des intuitions primordiales.»
(ibid :112)

 در تبختر آهوا عشـیش شـیران شـکار کردا و برعنائی زاهدان را از صومعه ملکوت-52
 و از روا زهد پردة شـــرم برفرفتم و بزبان الل او را،بیزار کردا؛ از راه تبختر درو نمـاه کردم
:می ففتم
جمله کاینات را نرضی
آفرینش ترا چو کارفهس

برتر از فوهرا و از عرضی
سراا بارفهس

 و در عیل و علم،  در نیر یق نماه کردن کفرس،که در تصوف

عرش و فرش

به شوای این چه نظرس

(ibid : 6) . ضایع کردن عمرس
12- au passage de sa grâce altière, voici que le lion devenait les gibiers de son
amour, cette gazelle, tandis que sa tendre beauté inspirait aux pieux dévots l’aversion
de l’oratoire céleste. Je la guettai de par le chemin qu’elle suivait avec gracieuse
fierté, et rejetant du visage de ma dévotion le voile de la pudeur, je m’adressai
mentalement à elle en improvisant ces vers :
Par-delà l’essentiel, par-delà l’accidentel
Tu es le propos de tous les êtres.
Trône et Tapis sont ta cour royale,
Toute la création est comme un atelier à ton dessein.
Mais qu’ai-je à m’attarder en cette vision plaisante ? Car faire attention à
quelqu’un d’autre que Dieu, n’est-ce pas là, selon le soufisme, péché d’impiété ? A
poursuivre intellection et connaissance, ne gaspille-t-on pas son temps ? (ibid :115)

 که از لب لعلش نور ازل، سـر جمال در جالل یسن فطرت نیش فل آن عروس دیدم-58
 ضحا بود که در لب روح الیدس پیدا. ارواح ادسی را در عین فناء عشق در کمند اجل داش
اجل شیدا

 و همرهان جان چون عیل کل و نفس کل در آن جلن جان جانشــان در دسـ،بود
:  بی.بود
مانده در دندان

سر انمش

آن لب اندان

اجل از دس

(ibid : 7)
16- je perçus le mystère de la Beauté dans l’image humaine que m’en offrait cette
fiancée, dans la majesté qui rendait si importante la grâce de sa nature innée. Par ses
lèvres, c’était la lumière rougeoyante de la prééternité qui prenait les Esprits-saints
au piège fatidique, où ils se voient anéantis dans l’amour. C’était du contentement
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qui dans un sourire se manifestait chez des Esprit-saint, tandis que les compagnons
d’escorte du cœur, comme l’intellect et l’âme du microcosme, se voyaient, devant
cette Ame de l’Ame, frappés eux-mêmes de folie, au pouvoir du destin. Ce distique :
Soumis par leur destin au pouvoir de ses lèvres souriantes,
)Restant de stupeur la pointe du doigt figée entre les dents (ibid : 118

مترجم براا ترجمة استعارات از شیوة ترجمه لفظبهلفظ استفاده کرده و این کلمات در زبان
فرانسـه اسـتعاره از چیزا نیسـ  .بنابراین ترجمة استعارات با ریزشهاا عیان رو بروس

که

چارهاا جز ارائة ترجمهاا لفظ به لفظ براا مترجم باای نمیفاارد.
مقولۀ تکرار

البته که در هر زبانی وجوهی رسمی در آیین نمارش ،مستیل از نو آن وجود دارد .در زبان
فرانسـه تکرار در کلمات نااوشـایند اسـ

و ملاز اسـ

که از هممعنیهاا یا کلمه استفاده

شــود ،اما امرا رایج و متداول نیســ  .در زبان فارســی اما اســتفاده از تکرار کلمات ،کلمات
کلیدا یا هممعنیهاا یا کلمه در کنار هم براا روشنکردن مفهوم اصلی متن بسیار اوشایند
اسـ  .با این یال استفاده از چنین روشی،بهویژه هنمام ترجمه ،اطر از بین رفتن مفهوم اصلی
متن یا تغییر اثر سبا مورد نظر نویسنده را افزایش میدهد؛ بنابراین اولین وظیفة اساسی مترجم
شناسایی تمام نکات زبانی موضو  ،پیش از انتیال مفهوم آن به دیمر زبان اس .
مدال نهم مثال اوبی از بهکار بردن کلماتی اسـ
هانرا کربن تالش کرده اس

که ســهبار در متن مبدأ تکرار شدهاند و

تا سبا نویسنده را یفظ کند:

« -3چون دور ملکوت و روز جبروت جانم را یاصـل آمد ،در من درد پیدا شد ،و اود را
در امتحان عشـــق دیدم متوارا ،و چون از آن عالم باز آمدم ،درین شـــرایط امتحان ،از یاف
نایاف

و

رنلور شدم .پس در جهان جمال بنشستم ،روا از سهام عشق در سراا امتحان بِخَست ،

نفس یالوت میجسـ  ،عیل در یسـن صـانع ادم نلب میکرد ،تا ناآفاه از سوز آن سوداا
عشـق جمال یقّ ،در عالم یدثان سـیر میکردم .از اضـا به سوا بازار نیکان برآمدم ،و در هر
صدفی درّ لطیفی میجستم تا نافاه بر سر چهارسوا مکرمات در مرآت آیات ،جمال آن صفات
دیدم(ibid: 5) ».
9- Lorsque le cycle du monde angélique (Malakût) et le jour du Jabarût furent
révolus pour mon âme, la souffrance fit en moi son apparition. Je me sentais
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secrètement livré à l’épreuve de l’amour. Etant revenu du monde célestiel, ce que
j’éprouvé dans ce monde-ci, c’étaient les conditions mêmes de l’épreuve : la
désolation de trouver en même temps que de ne pas trouver (c’est-à-dire le sentiment
de l’inaccessible dans l’atteinte elle-même). C’est alors que je pris demeure dans le
monde de la beauté. Bientôt, dans le palais de l’épreuve, mon esprit (rûh) fut meurtri
par les flèches de l’amour ; mon âme (nafs) aspirait à la douceur des sens, tandis que
mon intelligence (‘aql) cherchait dans la beauté le créateur incréé. Par mégarde,
brulé de cette mélancolie d’amour pour la beauté divine, voici que j’émigrais au
monde créaturel de l’éphémère. Mon destin me portait vers la société des beaux
êtres ; dans chaque conque je cherchais la perle d’une grâce subtile. Et voici que
)brusquement, à la limite du square des munificences, dans le miroir des signes (âyât
)de la beauté je perçus les Attributs divins. (ibid : 114

 .4نتیجهگیری

ترجمة متون عرفانی امرا محال و با انماض بســیار ســخ یاب اســ  .از این روا الزم
میآید پیش از هر چیز ،مترجم دلبســـتة این متون باشـــد و در هواا آن تنفس کند که به تعبیر
عارفان نلب و عشــق اســ

و پس از آنکه از مفاهیم اثر مبدأ دچار اســتغنا شــود و با هدف

اســتحالة زبان میصــد ،در زبان مبدأ کار را آناز کند .بیتردید مترجم ،ااصــه در این متون ،در
بیشــتر موااع دسـ

به تطویل کالم براا تفهیم میزنند که به روح و ســااتار اثر آســیبرســان

اسـ  .اما افر وااعبین باشـیم چنین تمهیدا در بیشـتر موااع از سوا مترجمان براا رهایی از
بنبســـ

صـــورت میپـایرد .آن فروه از ترجمههاا متون عرفانی اابل اعتنا می باشـــند که

پیچیـدفیهـاا اا
اسـتعارات و تکرار اس
نمایند .پر واضح اس

متون عرفانی را که دربردارندة مؤلفههایی چون عالم مثال ،ضـــرباهنگ،
را با االای هاا یاصل از تلربه و عشق به این فونه متون بر نرف
که آن برفردانی که یاصل کار اس

کاســتیها براوردار ،اما برفردانی اابل اعتناســ

بهراستی ترجمهاا بیش نیس

و از

که کاســتیهایش به فضــاا موجود در متن

آسـیبی جدا وارد نیاورده باشد .واژهسازا ،آوردن عین واژهها در زبان میصد به زبان میصد و
توضـیحاتی در پانوش

تمهیدات آشنایی براا میابله با موانع اس ؛ اما باید فف

آن راهکارا

اســ

و آن اثرا را

از ســوا مترجمِ این فونه متون انتظار میرود که نزدیا به میولة االای
میتوان یاصـل نزدیا به یییی
مترجم باشد و او مترجمی اس

متن مبدأ در نظر آورد که متأثر از شـور برااسته از متن در
که اثرا دیمر ،در زبانی دیمر ،در فرآیندا االاه میآفریند.
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