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داوود عمارتیمقدم 1

چکیده
رسالۀ التفضیل بین بالغتی الع ب و العجم ،از مهمترین رسالههای بالغی قرن چهارم هجری است که
دکتر سیروس شمیسا ،با عنوان ب ت ی بین بالغت ع ب و عجم به فارسی ترجمه کرده و همراه با متن
عربی ،بهصورت دوزبانه در اختیار خوانندگان فارسیزبان قرار گرفته است .مترجم رساله ،مقدمه و
تعلیقاتی را نیز بر ترجمۀ خود افزوده که ضمن آن ،گاه مرالب مناقشهانگیزی مررح شده است .مهمترین
این مرالب ،مسالۀ انتسار رسالۀ التفضیل… به ابواحمد عسکری یا خواهرزادهاش ،ابوهالل عسکری
است .مقالۀ حاضر به بررسی ترجمه و مقدم ه و تعلیقات مترجم اختااص یافته و در سه بّش تنظیم
شده است :در بّش نّست ،استداللهای مترجم را به سود انتسار رساله به ابوهالل عسکری بهتفای
بررسی می کنیم .بّش دوم به بررسی مقدمه و تعلیقات مترجم اختااص دارد و در بّش پایانی به
بررسی ترجمۀ رساله خواهیم پرداخت .ذکر این نکته ضروری است ازآنجاکه ترجمۀ دکتر شمیسا از این
در آن به چشم میخورد ،تکیۀ

متن ،ترجمهای روان و قاب اتکاست و بهندرت خرایی غیرقاب اغما
اصلی مقالۀ حاضر بر مقدمه و تعلیقات مترجم خواهد بود.
کلیدواژهها :ابواحمد عسکری ،ابوهالل عسکری ،التفضیل ،بالغت.

 . 1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور

E-mail: Demarati@gmail.com

نقد کتار

→ با اسکن تاویر ،میتوانید این مقاله را در تارنمای مجله مشاهده نمایید.

ترجمۀ کتاب التفضیل بین بالغتی العرب و العجم

نشریۀ علمی جستارهای نوین ادبی ،شماره ،21۵زمستان ،1400صص1۵0-139
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 -1مقدمه

رسالۀ التفضیل بین بالغتی الع ب و العجم ،یکی از آ ار بالغی مربوق به قرن سوم و چهارم هجری است که بالغت
را با تعری خاصی که در آن روزگار در جهان اسالم رایج بود ،بررسی میکند .برخالف تاوری که عنوان این رساله
ممکن است به ذهن متبادر سازد ،مرالب این رساله به معنای دقی ،کلمه به نمقایسۀ( میان بالغت عرر و غیر عرر
اختااص ندارد ،بلکه بیشتر به ذکر اقوال و حکایاتی میپردازد که نشاندهندۀ تاور اقوام متفاوت از گفتار و نوشتار
نیکو و شرایط و لوازم آن است .نظیر مرالب این رساله را -چه بهصورت مستق و چه در خالل دیگر آ ار -در بسیاری
از آ ار بالغی و ادبی باقی مانده از قرون سوم و چهارم هجری ،یعنی دورانی که بالغت اسالمی در حال شک گیری
بود ،میتوان یافت .این رساله را سیروس شمیسا ،از عربی به فارسی برگردانده و همراه با اص متن عربی ،بهصورت
دوزبانه در دسترس خوانندگان فارسیزبان قرار گرفته است.
ترجمۀ این رساله ،با مقدمه و تعلیقات مترجم نیز همراه است؛ به همین دلی مقالۀ حاضر ،عالوه بر ترجمه ،به
مقدمه و تعلیقات مترجم نیز خواهد پرداخت .مقدمه و تعلیقات مترجم ،اگرچه حاوی مرالبی مفید و روشنگر است؛
بااینحال در پارهای موارد نیاز به تأم و تدقی ،افزونتر دارد .البته ذکر این نکته ضروری است که برخی نکات
مغفولمانده در مقدمه ،از قبی تبیین جایگاه رساله و مال آن در تاریخ بالغت و نقد ادبی کالسیک ،بررسی اوضاع
اجتماعی و سیاسی زمان نگارش این رساله و آ ار مشابه ،تأ یر این رساله بر آ ار بالغی و ادبی پ ازآن ،مقایسۀ بالغت
اقوام عرر و غیر عرر و نسبت آن با مناقشات درازدامن در بار برتری نظم بر نثر (یا نثر بر نظم) و… خود نیازمند
ً
رسالهای مستق است که قرعا در مقدمهای  30صفحهای ،مجالی برای پرداختن به آن فراهم نبوده است .به همین
دلی در این مقاله ،متعر

نکاتی که مترجم در مقدمه نیاورده نّواهیم شد؛ بلکه تنها به مرالبی خواهیم پرداخت که

اصلی مسالۀ انتسار
مال در مقدمه و تعلیقات مررح کرده و چندان خالی از مناقشه نیست .مقاله در سه بّش ِ

رساله به ابواحمد عسکری؛ بررسی مقدمه و تعلیقات مترجم و بررسی ترجمه تنظیم شده است .اگرچه مسالۀ نّست،
یعنی انتسار رساله به ابواحمد عسکری ،مسالهای است که در مقدمۀ مترجم بدان پرداخته شده ،به دلی گستردگی و
اهمیت موضوع ترجیک دادیم بّشی جداگانه را بدان اختااص دهیم.
 -2مؤلف رساله؛ ابواحمد عسکری یا ابوهالل عسکری؟

چنانکه خود مترجم نیز اشاره کرده (ص  )9از دیرباز در مورد اینکه نویسندۀ این رساله ابواحمد عسکری (حسن بن
عبداهّٰلل بن سعید) است یا خواهرزادهاش ،ابوهالل عسکری (حسن بن عبداهّٰلل بن سه ) ،شبهاتی وجود داشته است.
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استداللهایی که طرفداران هر یک از این دو انتسار به میان میآورند ،مقنع مینماید؛ اما هیچیک بهگونهای نیست
که بتواند استداللها و شواهد حری

را بهطور قرعی ابرال کند .استداللهای مترجم فارسی رساله نیز ،چنانکه

خواهیم دید ،تنها تا جایی مقنع است که برخی استداللهای طرف مقاب نادیده گرفته شود .استداللهای مترجم
فارسی رساله را ،چنانکه از مقدمۀ وی برمیآید ،میتوان به شک زیر خالصه کرد:
 .1ن… نویسنده مدام میگوید نقال الشیخ( که همین شیخ ابواحمد عسکری( است (ص .)9
 .2دکتر ارحیله در مقدمۀ خود بر این رساله ،نوشته است که نابوهالل به این رسالۀ ابواحمد نظر داشت و در کتار
دیوان المعانی فالی تحت عنوان در ذکر بالغت دارد که به همین شیوۀ ابواحمد رفته است و گویی صورت
ً
دیگری از همین رساله است ،اتفاقا از این سّن او میتوان برعک استفاده کرد که نویسندۀ این رساله همان
ً
ابوهالل است…]پایان سّن ارحیله[ ابوهالل فقط یک استاد داشت که همین دائی او ابواحمد بود و ظاهرا
ً
این رساله یادداشتها و درسهای دائی بود که بعدا ابوهالل گفتههای دائی (قال الشیخ) را هم بر آن افزود….
کتار حاص تعامل هر دوی آنهاست اما مدون آن ابوهالل بعد از درگ شت ابواحمد است((ص ،10
تأکید از من).
 .3قریب بهاتفاق همۀ مرالب این رساله در آ ار دیگر ابوهالل هم آمده است (ص )14
 .4نجایی که صراحت تمام دارد که نویسندۀ رساله ابوهالل عسکری است و نه ابواحمد صفحه  71است که
میگوید( ابراهیم بن حمید الکالری به من گفت که از ابیاحمد شنیدم که از پدرش نق میکرد( .پ
ابوهالل از کالری شنید که ابواحمد از پدرش نق میکرد .دکتر ارحیله که گویا متوجه این نکتۀ حساس شده
است میگوید این ابواحمد ،ابواحمد عسکری نیست… چرا نباشد؟((همان).
اکنون ،این استداللها را بهتفای بررسی میکنیم.
جورد کنزی ،در فهرستی که از آ ار ابوهالل عسکری به دست میدهد و ضمن آن ،صحت انتسار برخی آ ار به
او را هم بررسی میکند ( ،)Kanazi, 1975: 69به استناد دو شاهد درونمتنی ،با قرعیت اظهار میدارد که این
ً
رساله تنها میتواند از ابواحمد عسکری باشد .یکی از این شواهد ،اتفاقا همان نقال الشیخ(هایی است که نویسندۀ
رساله در آغاز برخی بّشهای رساله آورده است؛ یعنی این شاهد ،که مترجم آن را به سود انتسار رساله به ابوهالل
به کار برده ،در واقع همچون تیغی دولبه ،هم به سود ابوهالل و هم به سود ابواحمد میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اگر این نقال الشیخ(ها را اینگونه تعبیر کنیم که ابوهالل سّنان دائی خود را در این رساله نق کرده ،آنگاه نقش
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ابوهالل تا حد نکاتب( امالی و درسگفتارهای دائی خود تنزل مییابد؛ اما اگر همچون مترجم فارسی رساله بر آن
باشیم که این رساله به شک نتعاملی( تدوین یافته و ابوهالل عالوه بر سّنان دائی خود ،آراء و دیدگاههای خود را نیز
بدین رساله افزوده ،آنگاه این ادعایی است که نیازمند شواهد متقنتری است.
استداللی که مترجم فارسی رساله به سود تعاملی بودن این رساله ارائه میدهد ،این است که مرالب رساله به
شک های مّتل در دیگر کتارها و رسالههای ابوهالل (نظیر دیوان المعانی) نیز تکرار شده است .در پاسخ به این
ادعا ،میتوان گفت که این تکرار خاص آ ار ابوهالل نیست .آ ار بالغی متعددی از قرن سوم و چهارم هجری میتوان
یافت که همین مرالب با یا بدون تغییر در آن آمدهاند؛ از آ ار جاحظ گرفته تا المصون فی االدب ابواحمد عسکری و
غیره .همچنین ،با توجه به اینکه ابوهالل در دیگر آ ار خود نظیر الصناعتین یا دیوان المعانی نیز از کتارهای ابواحمد
ً
بهرۀ بسیار گرفته و خاوصا در دیوان المعانی از ابواحمد بسیار یاد میکند ،این فر را که مرالب تکرار شده در دیگر
آ ار ابوهالل از خود اوست ،تًعی میکند .از سوی دیگر ،حتی اگر خود ابوهالل نیز به این وامداری تاریک
نمیکرد ،با توجه به اینکه بسیاری از کتارهای ابواحمد نظیر صناعة الشع هنوز به چاپ نرسیده یا از میان رفتهاند؛
ممکن نبود با قاطعیت حکم دهیم که آن بّش از مرالبی که در آ ار به جامانده از ابواحمد عسکری به چشم نمیخورد
و ابوهالل آنها را آورده و در دیگر آ ار خود نیز تکرار کرده ،از خود اوست یا بّشهایی است که در آ ار ناموجود
ابواحمد عسکری وجود داشته است.
مهمترین استدالل مترجم فارسی رساله مبنی بر صحت انتسار رساله به ابوهالل ،جملهای است که نویسنده در
صفحه  ۵1رساله آورده است :نو اخبرنی ابراهیم بن حمید الکالری ،قال :سمعت ابن ابیاحمد یحکی عن ابیه
قال…( .مترجم فارسی ،این جمله را اینگونه به فارسی برگردانده :نابراهیم بن حمید الکالری به من گفت :از ابی
فارسی مترجم ،به این صورت چندان
احمد شنیدم که از پدرش نق میکرد…((ص  .)71نّست اینکه ،ترجمۀ
ِ
دقی ،نیست .ترجمۀ دقی،تر این است :نابراهیم بن حمید الکالری به من گفت :از پسر ابیاحمد شنیدم که از پدرش

نق میکرد…(تأکید از من) .واژۀ نابن( در ترجمه ح ف شده و همین امر موجب شده تا مترجم تاور کند این
ً
نابواحمد( است که از پدرش نق میکند ،نه نپسر ابواحمد( .اتفاقا همین مساله نشان میدهد که بهاحتمالزیاد این
ابواحمد ،ابواحمد دیگری است ،چراکه اگر ابواحمد عسکری میبود ابوهالل نیازی نداشت تا به نق از ابراهیم بن
حمید الکالری از نپسر( او چیزی را ذکر کند ،چراکه خود بیواسره به ابواحمد ،یعنی دائیاش ،دسترسی داشته
است .در کتار المصون فی االدب  ،با چند ابواحمد سروکار داریم :یکی ابواحمد عبدالعزیزبن یحیی و دیگری
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ابواحمد یحیی بن علی (ابن المنجم) ،و احتمال اینکه ابواحمد م کور در رسالۀ التفضیل نیز یکی از این دو باشد
چندان دور از ذهن نیست.
وانگهی ،نویسنده در دفاع از این استدالل خود ،در بّش تعلیقات آورده است که ناگر چنین بود ]یعنی اگر این
ابواحمد ،ابواحمد دیگری میبود[ نویسندۀ رساله اسم ابواحمد را مفا تر ذکر میکرد تا با شیخ ابواحمد عسکری
اشتباه نشود((ص  .)87باید گفت که در کتار المصون فی االدب نیز تنها گاهی نام این دو ابواحمد به تفًی ذکر
میشود و در بسیاری موارد ،به ذکر همان کنیۀ مّتار نابواحمد( اکتفا میشود .همچنین ،میتوان در برابر این
استدالل نویسنده ،این استدالل را مررح کرد که چرا ابوهالل ،در تمامی موارد استادش را با لقب احترامآمیز نالشیخ(
یاد میکند اما استثنائا در همین مورد ،از ذکر نالشیخ( یا نشیّنا( خودداری میورزد و بهسادگی ،همان نام نابواحمد(
را برای معرفی او بسنده میداند.
نکتۀ دیگر در مورد صحت انتسار رساله به ابواحمد عسکری (و نه ابوهالل) ،استداللهایی است که محققان
پیشازاین بدان اشاره کردهاند و مترجم فارسی رساله ،بهسادگی از آنها گ شته است .چنانکه پیشازاین گفته شد،
جورد کنزی از دو شاهد درونمتنی یاد میکند که میتواند احتمال انتسار رساله به ابواحمد عسکری را افزایش دهد.
یکی از این دو شاهد ،تکرار نقال الشیخ( است که پیشتر بدان اشاره شد و دیگری اشارههای مستقیمی است که
نویسندۀ رساله به نابن درید( میکند .کنزی با قرعیت مت کر میشود که ابوبکربن درید ،استاد ابواحمد عسکری بوده
و این نق قولهای مستقیم از او در متن رساله ،شاهدی است بر اینکه نویسندۀ رساله ابواحمد است و نه ابوهالل
( .)Kanazi, 1975: 69دکتر ارحیله نیز همین استدالل را در مقدمهای که بر رسالۀ التفضیل… نوشته تکرار میکند
و نق قول مستقیم از افرادی چون ابن درید ،ابوبکر صولی ،حمیدبن العالء الکالبزی و جحظه را سند قاطعی دال بر
انتسار رساله به ابواحمد عسکری میداند (ارحیله .)33 :1427 ،مترجم فارسی رساله این استدالل را در صفحه 9
پیشگفتار خود آورده ،اما هیچ توضیحی دال بر خرا بودن این استدالل یا اینکه چرا این استدالل نمیتواند صحت
ً
انتسار رساله به ابواحمد عسکری را ا بات کند ،ارائه نداده و صرفا استداللهای دیگری را ،که چندان مرتبط به این
موضوع نیست ،در برابر آن مررح کرده است.
عالوه بر استدالل فوق ،که مترجم فارسی بهسادگی از کنار آن گ شته ،ارحیله در مقدمۀ خود استداللهای دیگری
ً
ً
را (مجموعا  7استدالل) نیز به سود انتسار رساله به ابواحمد عسکری مررح کرده که مترجم فارسی اساسا متعر
ً
آنها نشده است (نک .همان .)34-33 ،مثال ،ارحیله این استدالل را نیز مررح میکند که در آغاز رسالۀ التفضیل…،
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ً
ابواحمد به ترتیب از اشعار نابغه و امرؤالقی و اعشی نق قول میآورد و در بّش بعد نیز مجددا از امرؤالقی و نابغه
و حظیئه و زهیر .این شاعران در دیگر کتار ابواحمد عسکری ،یعنی ما یقع فیه التصحیف و التح یف ،درآغاز بار
موسوم به نما یاح من الشعر و اوله ما یشک من الشعر اربعة :امرؤالقی  ،و النابغة ،و الزهیر و االعشی و م ما
یشک من اشعار غیرهم( نیز با همین ترتیب تکرار شدهاند که این امر ،به دلی شهرت فراوان اشعار آن چهار شاعر
است (ص  .)3۵تکرار همین ترتیب و توالی در رسالۀ التفضیل… نیز قاب توجه است.
شاید هر یک از این استداللها را نبهتنهایی( نتوان دال بر صحت انتسار رساله به ابو احمد عسکری دانست،
اما در نظر گرفتن مجموعۀ آنها در کنار یکدیگر ،کفه را به سود انتسار رساله به ابواحمد عسکری سنگینتر میکند.
اگر مجموعۀ این استداللها مقنع بنماید ،آنگاه ابوهالل را تنها نکاتب( یا نراوی( سّنان ابواحمد عسکری میتوان
ً
دانست و نه کسی که نقش نتعاملی( خاصی در تدوین این رساله داشته است .خاوصا این فر هنگامی قوت
میگیرد که در نظر داشته باشیم ابوهالل عسکری در مقدمه دیوان المعانی نیز خود را بیشتر گردآورنده میداند تا مال :
نجمعت فی ه ا الکتار ابلغ ما جاء فی ک فن…((عسکری.)101 :2003 ،
در جمعبندی این بّش ،باید گفت که استداللهایی که مترجم کتار به سود انتسار رسالۀ التفضیل… به
ابوهالل مررح کرده و بهتفای مورد بررسی قرار گرفت ،یا استداللهایی دووجهی هستند؛ یعنی استداللهایی که
هم له و هم علیه این انتسار میتوانند به کار روند؛ یا استداللهایی هستند که مبتنی بر بدخوانی و بدفهمی متن مررح
شدهاند (نظیر از قلم انداختن واژۀ نابن( در ترجمۀ جملۀ صفحۀ  ۵1رساله ،که ذکر آن گ شت)؛ برخی استداللهای
ً
دیگر محققان به سود انتسار رساله به ابوهالل عسکری نیز اساسا مورد توجه مترجم فارسی رساله قرار نگرفتهاند .در
واقع تنها نکتهای که در پایان این بّش با قاطعیت میتوان گفت این است که بار بحث در خاوص انتسار رسالۀ
التفضیل … به ابواحمد عسکری یا ابوهالل عسکری ،همچنان گشوده است .1
 -3بررسی مقدمه و تعلیقات مترجم

در مقدمۀ  30صفحهای که مترجم بر این رساله نگاشته ،گاه نکات مفیدی به لحاظ تاریّی و همچنین به لحاظ درک
مرالب رساله به چشم میخورد؛ اما ذکر این نکته ضروری است که مقدمه و تعلیقات مترجم در واقع اقتباسی است
از مقدمه و تعلیقاتی که عباس ارحیله بر اص رساله نگاشته؛ بی آنکه در هیچیک از این موارد ارجاعی به عباس ارحیله
ً
داده شده باشد .تقریبا تمامی مرالب مررح شده در مقدمۀ مترجم را به نحوی مفا تر و دقی،تر در مقدمۀ ارحیله
میتوان یافت؛ از تفاوتها و شباهتهای زندگی ابواحمد و ابوهالل و فهرست آ ار این دو گرفته تا تأ یر شعوبیه و
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فرهنگهای بیگانه بر شک گیری بالغت اسالمی و از رسالههایی که در مقایسۀ میان بالغت عرر و غیر عرر در آن
دوران نگاشته میشد تا دالی شهرت ابواحمد و خام ذکری ابوهالل و…  .در واقع تنها نکتهای که مقدمۀ مترجم را
از مقدمۀ عباس ارحیله متمایز میکند همان اختالف نظر مترجم با ارحیله در مسالۀ انتسار رسالۀ التفضیل… به
ابواحمد یا ابوهالل عسکری است که در بّش پیشین بهتفای بدان پرداخته شد.
مترجم در مورد میزان وامداری خود به مرالب عباس ارحیله ،در مقدمه آورده است :ن… با توجه به تعلیقات
ارزندۀ دکتر ارحیله (که ازجمله همۀ اعالم کتار را تحقی ،کرده بود) مقدمه و تعلیقاتی (البته فقط در حد ضرورت)
هم نوشتم( ( 36 :1397تأکید از من) .این ت کار فروتنانه میتواند تا حدی نمود رعایت اص امانتداری در پژوهش
باشد؛ اما مترجم مساله را بهگونهای بیان کرده که گویی تنها در بّش نتعلیقات( وامدار ارحیله و تحقیقات او در بار
اعالم متن بوده و نه در بّش مقدمه .حال آنکه چنین نیست و مقدمۀ مترجم نیز تا حد زیادی اقتباسی از مرالب
م کور در مقدمهای است که ارحیله بر متن اصلی نگاشته است .اقتباس مترجم فارسی از مقدمۀ عباس ارحیله ،گاه تا
ً
بدانجا پیش میرود که بسیاری از جمالت مقدمه عینا ترجمۀ همان جمالت عباس ارحیله هستند؛ برای مثال ،ارحیله
در صفحه  47مقدمۀ خود آورده است:
نو خالل النا

الثانی من القرن الهجری الثانی کانت االمة العربیة فی لحظة تأسی

هویتها

الثقافیه تواجه حرکة الشعوبیة معادیة لها…(

و در مقدمۀ مترجم میخوانیم:
نباری بدین ترتیب از نیمۀ دوم قرن دوم هجری به بعد اندکاندک هویت فرهنگی-ادبی عرر… شک گرفت و
پا به پای آن نقش پیدا و پنهان شعوبیه را هم میتوان دید(( .)18 :1397ادامۀ سّن مترجم مبنی بر در مورد ترجمۀ
منظوم کلیلهودمنه به دست ابان الالحقی پ از ابن مقفع و نق قول یاقوت حموی از کتار الموازنة بین الع بیة و
ً
العجمیة ا ر حمزة بن حسن اصفهانی نیز (حدود  1۵سرر) عینا در صفحۀ بعد از مقدمۀ ارحیله ،یعنی صفحۀ  48آمده
ً
که این تردید را به وجود میآورد که مترجم اص کتار معجم االدبای یاقوت را دیده یا صرفا نق قول عباس ارحیله را در
مقدمۀ خود تکرار کرده است .یا برای مثال میتوان مرالبی را که مترجم ذی نایجاز( در صفحات  27-2۵آورده (بهجز
نق قولهای محققان معاصر ایرانی همچون ملکالشعرا بهار) با مرالبی که ارحیله در صفحات  41-38مقدمۀ خود
آورده مقایسه کرد تا دریافت که مترجم ،دستکم در بّش مقدمه ،جز پارهای اظهارنظرهای مناقشهانگیز ،مرلب ما ری
ً
به سّنان عباس ارحیله نیفزوده است .اگر مترجم ،مقدمۀ عباس ارحیله را عینا ترجمه میکرد و اختالفنظرهای خود
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را با او در بّشی جداگانه یا حتی در پینوشتهایی به بحث میگ اشت ،شاید اص امانتداری در پژوهش به شک
پ یرفتنیتری در بّش مقدمه نمود مییافت.
همچنین ،مترجم اشاره کرده که مقدمه و تعلیقاتی را نفقط در حد ضرورت( (ص  )36به متن افزوده است .معیار
تشّیص این ضرورت چیست و چگونه میتوان فهمید که کدام مرالب برای خوانندۀ فارسیزبان ضرورت دارد و
کدام ندارد؟ تعلیقات عباس ارحیله بر متن بسیار تفایلی و دقی ،است و گ شته از تحقیقات جامع در بار اعالم
متن ،در بسیاری موارد ،ایشان حتی بسیاری از جمالت و عبارات رساله را با متون مشابه آن در همان دوره و دورههای
ً
قب و بعد مقایسه کرده تا خواننده تاور جامعتری از محتوای رساله به دست آورد .این موارد از دید مترجم ظاهرا
نغیرضروری( بوده و در تعلیقات پایان کتار نیامده اما تعلیقۀ زیر بر عبارت نان کان افالطون لنا صدیقا ،فالح،
اصدق لنا منه( ،نضروری( فر

شده است:

ندکتر ارحیله نوشته است که ناسخ نسّۀ خری به جای افالطون ،افالطن نوشته است (!) .در چاپ
قسرنرنیه افالطون است((ص )90

ً
روشن نیست که این تعلیقه دقیقا چه نضرورتی( دارد و چه گرهی از متن خواهد گشود؛ برفر

هم که به لحاظ

شیوۀ کتابت و اختالف نسخ ارزشمند باشد چرا دیگر تعلیقات ارزشمند عباس ارحیله نضروری( دانسته نشده و
بهراحتی از بّش تعلیقات ح ف شدهاند .البته ،ذکر این نکته نیز ضروری است که بّش تعلیقات مترجم (صفحۀ
 77به بعد) ،حاوی برخی مرالب مفید نیز هست که گاه پرتوی بر برخی قرعات مبهم متن میافکند .این نکته،
ً
خاوصا زمانی بیشتر نمود مییابد که نویسنده برخی خوانشهای عباس ارحیله را به چالش میکشد و خوانش خود
را در برابر آن قرار میدهد .از آن جملهاند تعلیقات صفحات  72 ،64،67و چند مورد دیگر .توضیحات مفیدی نیز
ً
در مورد پارهای جمالت و ضرور امثال در بّش تعلیقات آمده که در تعلیقات ارحیله موجود نیست ،مثال توضیحاتی
که ذی جملۀ نرر ساع لقاعد( و نرر ملوم غیر ملیم( آمده است (ص  .)88ازایندست توضیحات مفید در تعلیقات
ً
ً
کم نیست؛ اما اوال اشاره به منبع این قبی توضیحات ضروری است و انیا ،ای کاش مترجم دیگر تعلیقات مفید عباس
ارحیله را نیز به بّش تعلیقات خود میافزود.
گ شته از این ،عباس ارحیله موضوعات رساله را در سه بّش نایجاز ،توقیع و امثال( تقسیمبندی کرده است
ً
(صص  .)44-38مترجم نیز عینا همین تقسیمبندی را حفظ کرده ،با این تفاوت که سه موضوع رساله را بهصورت
ً
نایجاز ،اعتدال و امثال((صص  )32-2۵آورده و ظاهرا برای برجسته کردن تفاوت مقدمۀ خود با مقدمۀ ارحیله،
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نتوقیع( را بهاختاار در بّش جداگانهای خارد از موضوعات رساله آورده است .باید توجه داشت که ناعتدال( را
نمیتوان نموضوع( رساله در نظر گرفت ،بلکه اعتدال در حقیقت نرویکردی( است که نویسندۀ رساله نسبت به
مفهوم و ارزش بالغت در میان اقوام عرر و غیر عرر دارد و این در سراسر رساله قاب مشاهده است ،نه اینکه نویسندۀ
رساله ناعتدال( را همچون موضوعی مستق در رساله مررح کرده باشد! ذکر این نکته نیز خالی از لر نیست که
بحث ناعتدال( را ،عباس ارحیله بهعنوان یکی از استداللهای هفتگانۀ خود له انتسار رساله به ابواحمد عسکری
آورده است:
نو مما یشهد علی ه ه النسبة اعتدال ابی احمد ،و نزاهته الفکریة ،و حبه للعدل و االنااف .و مسالة التفًی
بین بالغتی العرر و العجم قد تعر

صاحبها الی التعاب الحد الفریقین او التحام علی احدهما ،و لکن ابا

احمد عالجها بهدوء و اعتدال .فهو یری فی رسالته ه ه ان نالبالغة لیست مقاورة علی امة دون امة( ،و ان االیجاز
ناکثر من ان یحای فی کالم العجم و السیما فی علمائهم و وزرائهم ال ین اخرجوا کالمهم مّرد
التوقیع((صص  .)3۵-34این مسالۀ اعتدال فکری که به قول ارحیله ،در دیگر کتارهای ابواحمد عسکری نیز به
چشم میخورد (ص  ،)3۵ازجمله استداللهایی است که مترجم بدان نپرداخته و آن را نادیده گرفته است.
 -4بررسی ترجمه

ترجمۀ فارسی رسالۀ التفضیل…ترجمهای روان و قاب فهم است و خرای فاحشی به لحاظ ترجمه در آن به چشم
نمیخورد؛ اگرچه گاهی به نظر میرسد که مترجم دقت را فدای روانی و سالست جمالت کرده اما با توجه به اینکه
در معنای متن انحراف بنیادینی به وجود نیامده ،این مساله قاب چشمپوشی است (برای مثال ،بنگرید به ص  81و
ً
تعلیقۀ مربوق به صفحۀ  :63ناین نامۀ من به توست() .بااینحال برخی موارد در ترجمه وجود دارد که ظاهرا از دید
مترجم پنهان مانده یا شاید در فرایند انتشار کتار از قلم افتاده است .ازآنجاکه بحث در بار مقدمهای که مترجم بر
این رساله نگاشته برای صاحب این قلم اهمیت بیشتری دارد ،به این موارد ترجمهای که چندان متعدد هم نیست و از
چند مورد انگشتشمار تجاوز نمیکند ،بهطور خالصه اشاره میشود .برای مثال ،در صفحۀ  ،46بندی که با نقال
ً
ً
الشیخ :فانظر اآلن…( آغاز میشود و به نفی مستقب العاور( پایان مییابد ،کال ترجمه نشده است .یا مثال در
صفحۀ  ، ۵3این جمالت آمده است :نقال الشیخ :ه ا مث قول السقراق .الل ة خناق من عس ( .و در سرر بعد:
نعند صفو العیش یکدر( .به نظر میرسد کالم سقراق در همان نالل ة خناق من عس ( پایان یافته و سرر بعد جملۀ
قاار دیگری است ،اما مترجم آن را اینگونه به فارسی برگردانده است :نشیخ گفت :این سّن مث سّن سقراق
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است .ل ت گلوگیرتر از عس است و زندگی در اود خوشی مکدر میشود((ص  .)73چنانکه گویی نزندگی در
ً
اود خوشی مکدر میشود( ادامۀ کالم سقراق است حال آنکه دستکم در متن عربی این دو جمله کامال جدا از
یکدیگر آمدهاند و پیداست که تنها جملۀ نّست کالم سقراق است.
افزون بر این ،مترجم میتوانست برخی موارد مبهم را در بّش تعلیقات توضیک دهد و تا حدی از ابهام برخی
قسمتها بکاهد .برای مثال ،آخرین حکایتی که در رساله نق شده ،به قرار زیر است :نو کان یحیی اذا اک قال-و قد
ّ
عل ،یده -یا غلمان ّردوا علینا ایدینا( ( .)۵۵ترجمۀ فارسی آن اینگونه است :نو یحیی هرگاه لقمهای برمیگرفت،
درحالیکه دستش را به حالت آویزان رها میکرد ،میگفت :ای چاکران ،دستان ما را به ما بازگردانید(( .)76ترجمه
درست و دقی ،است و خرای قاب توجهی در آن به چشم نمیخورد ،اما مقاود از این حکایت روشن نیست.
ً
خاوصا که پیش از آن ،نق قولی از یحیی بن خالد آمده در بار فروتنی نسبت به زیردستان و سّاوت به ضعفا و
انااف نسبت به همکفوان و شرافت ورزیدن نسبت به کسانی که برتر هستند .روشن نیست که در داستان غ ا خوردن
یحیی که درست پ از این حکایت آمده ،چگونه نآویزان کردن دست( و گفتن ندستان ما را به ما بازگردانید( فروتنی
ً
یحیی را نسبت به غالمانش نشان میدهد و اساسا نآویزان کردن دست( و نبازگرداندن دستها( چه معنایی دارد .ای
کاش به این قبی موارد در بّش تعلیقات پرداخته میشد و به ایًاح متن یاری میرساند.
نتیجهگیری

در مقالۀ حاضر ،نشان داده شد که اگرچه ترجمۀ رسالۀ التفضیل بین بالغتی الع ب و العجم ،ترجمهای روان و
قاب اتکاست ،اما مترجم در مقدمهای که بر این رساله نگاشته ،مرالب مناقشهانگیزی را در مورد انتسار رساله به
ابوهالل عسکری مررح کرده که متأسفانه استدالل مقنعی به سود آن ارائه نشده است .برخی استداللها ،هم له و هم
علیه این انتسار میتوانند به کار روند و برخی استداللهای دیگر ناشی از بدفهمی متن است .همچنین ،نادیده گرفتن
استداللهایی که سعی در ا بات انتسار این رساله به ابواحمد عسکری دارند ،از دیگر موارد قاب تأم در مقدمۀ
مترجم است .در بهترین حالت ،میتوان گفت که بار بحث در بار انتسار رسالۀ التفضیل… به ابواحمد یا ابوهالل،
همچنان گشوده است .بررسی تعلیقات مترجم نیز نشان داد که بنا به اظهار خود مترجم ،بّش عمدۀ این تعلیقات
ً
ً
(خاوصا در مورد تحقی ،احوال اشّاصی که در رساله نام برده شدهاند) عینا یا به تلّیص برگرفته از تعلیقات عباس
ارحیله بر متن اصلی رساله است .اگرچه ،باید افزود که پارهای توضیحات مفید و روشنگر نیز در بّش تعلیقات آمده
که در تعلیقات ارحیله موجود نیست؛ عالوه بر آن ،مترجم میتوانست با ح ف برخی تعلیقات غیرضروری و اضافه

نقد و بررسی ترجمۀ کتار التفًی بین …ن داوود عمارتیمقدم .صص 1۵0-139
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کردن تعلیقات مفیدتر و ضروریتر ،بر غنای بّش تعلیقات بیفزاید.
یادداشتها
 .1یاقوت حموی ،در معجماالدباء از کتابی از ابواحمد عسکری نام میبرد با عنوان صناعة الشع که خود آن را دیده :ن… ان
الشیخ ابااحمد ه ا کان من االئمة الم کورین بالتارف فی انواع العلوم ،و التبحر فی فنون الفهوم ،و من المشهورین بجودة
التالی و حسن التانی  ،و من جملته متار صناعة الشعر رایته…( ( :1993د  .)912 ،2اگرچه روشن نیست که این
کتار همان رسالۀ التفضیل بین بالغتی الع ب و العجم باشد؛ بااینحال برخی پژوهشگران و نسّهشناسان این دو رساله
را یکی دانستهاند (برای مثال ،بنگرید به قرهبلوق و قرهبلوق :1940 ،د .)827 ،2
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