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کتاب صور خیال در نظریۀ جرجانی تأّملی در ضبط ها و اعرابگذاری ها و ترجمۀ عربّیات 
کتاب صور خیال در نظریۀ جرجانی، تألیف کمال ابودیب، در زمرۀ بهترین آثاری است که در تحلیل نظریات 
بالغی عبدالقاهر جرجانی، ادیب گران مایۀ ســدۀ پنجم هجری نگاشــته شــده اســت. خوشبختانه این کتاب 
را جناب آقایان فرزان ســجودی و فرهاد ساســانی به فارســی برگردانده و در اختیار مشتاقان قرار داده اند. ترجمۀ 
که به هیچ روی قابل اغماض و چشم پوشی نیست فراوانی  انگلیسی اثر نسبتًا روان و نیک  می نماید، اّما آنچه 
اغالطی اســت که در عبارات عربی کتاب دیده می شــود. عمومًا این عربّیات در پاورقی ها آمده اســت و شامل 
تعدادی مصراع و بیت و گاه جمالت منثور است. مع األسف در ضبط عبارات عربی و دقت در اعرابگذاری و 
ترجمه درست و دقیق مسامحات بسیاری دیده می شود که گاه عبارات کاماًل تحریف و تصحیف شده است. 
نگارنده به درستی نمی داند که گناِه این مایه نابه سامانی های موجود در کتاب چه مایه بر عهدۀ ناشر است و چه 

رند. میزان بر عهدۀ مترجمان. دسِت کم هر دو مقّصِ

گر مایه های عربی دانی شان اندک است، بهتر  اشــکاِل عمده ای که متوّجۀ مترجمان می باشــد این است که ا
که در این گونه موارد از دوســتان و همکاران عربی دان خــود کمک بگیرند؟ تا این َقَدر  و زیبنده تــر این نیســت 

کتابشان راه نیابد؟ اغالط فاحش واضح فاضح در 

باری آنچه که در ذیل می آید بخشــی از آن کاســتی های کتاب مورد بحث اســت. باشد که مترجمان ببینند 
کتاب تجدید نظرهای اساســی در ضبط ها، اعرابگذاری های و ترجمه های عربّیات  و در چاپ های بعدی 

کنند. ایدون باد!1 کتاب 

بــارۀ نظریۀ جرجانــی دربارۀ صور  1. در فصلنامــۀ تخّصصــی نقــد کتــاب ادبیات، ســال اّول، شــمارۀ 2، تابســتان 1394، مقاله ای با عنوان »پژوهشــی در
خیال«)نوشــتۀ علی علی محمدی( به چاپ رســید که بخشــی از آن مقاله به کاســتی های کتاب مورد بحث اختصاص دارد. مواردی را که نگارنده  

کرده بود و در مقالۀ مذکور نیز دیده می شود برای پرهیز از تکرار و نفصیل به یک سو نهاد و از یادداشت حاضر ِسُترد. به آنها اشاره 

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب 
سلسله انتشاراتی پیرامون تاریخ، 

فرهنگ و ادبیات، به ارائه مطالبی 
به شرح ذیل پرداخته است:  کاستی 
ها در ضبط ها و اعراب گذاری ها و 
اغالط نگارشی، چاپی و محتوایی در 
ترجمه عربیات کتاب صور خیال در 

نظریه جرجانی.

 کلیدواژه:
تاریخ، فرهنگ، ادبیات، کتاب صور 

خیال در نظریه جرجانی، کمال 
ابودیب، نظریات بالغی، عبدالقاهر 

جرجانی، نقد کتاب.

نقد و برریس کتاب

قلـــــم انـــــــداز )2(

یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات
سهیل یاری گُلَدرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

صورخیال در نظریه جرجانی؛ کمال 
ابودیب؛ ترجمه فرزان سجودی و 

فرهاد ساسانی؛ تهران: علم، 1394.
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144

ل الوعَد ِلألِخاّلِء َسْمحًا / 
َ

َبذ
 الَعَطاِء

َ
و أَبی َبعَد ذاَك َبذل

کالِخالِف ُیوِرُق ِللَعي /  فغَدا 
 اإلباء

َ
ُکّل یأبی اإلثماَر  ِن و

 الوعَد لالِخالِء َسمحًا / 
َ

ل
َ

َبذ
 الغ ناء

َ
ل

َ
و أبی َبعَد ذاَك َبذ

کالِخالِف ُیوِرُق ِللَعیبِن/  فقَدا 
 اإلباء

َ
کّل ویئبی االئماَر 

145

ماَن ُیْحِسُن أن  یَب الّزَ إّن َر
ي  َزایا إلی َذو ُیه/ ِدي الّرَ

األحساِب

 َبعَد اخضراٍر/ 
ُ

ا َیجّف
َ

َفِلهذ
َقبَل َروِض الِوهاِد َروُض 

َوابي الّرَ

یَب الّزماِن ُیحَسُن  ان ر
ِي  أن ُيهِد / الَرَزاَي إلی َذو

االحساِب

 بعَد ِاخضراٍر 
ُ

ا َیِجّف
َ

َفِلهذ
... َقبَل روِض الِوهاِد روُض 

العوب

فإن َتُفِق األَناَم ِمنهمفإن َتُفِق األَناَم و أنت منهم147

147
ی الغداَة 

َ
ْیل

َ
فأصبحُت ِمن ل

ی الماِء َخاَنتُه 
َ
کقابٍض/ َعل

ُفروُج األصاِبِع

یلی الَغدات 
َ
فاَصبحُت من ل

کغاِبٍد/علی الماِء َخاَنتُه 
ُفروُج االساِبِع

دُم الّزِق َعّنا و إصطفاق 149
الَمزاِهِر

ّنا و اسطفاق 
َ
.. دُم الّزِق ا

الَمزاِهِر

/ بعلباءالعالبّی/بعلیاء164 العابّیِ

ًة169 تًاَمّرَ َمّرَ

یکدوریکدر173

 َيبَتِغي َغیَره / بأبیَض 177
َ
ُیتاِبُع ال

َتِهب
ْ
کالَقَبس الُمل

یتاِبع ُیتابُع َغیَره /َبیَض 
کالَقبس الُملتَهب

ِصْل1170 ُللم َتّتَ لم َتتّصِ

را180 لّوراَنّوَ

180
کأن َصِلیَل الَمرِو حین 

ه/َصِلیُل ُزیوٍف ُینَتَقدَن 
ُّ

ُتِشذ
َبَعبَقرا.

 صلیل المرء حین 
َ

کاّن
ُه/صلیُل ُزیوٍف َینَتِقدن 

ّ
َتُشذ

َبعبَقرًا

ی ِبساٍط أزرق182
َ
.. ُدّر ُنِثرَن علی َبساٍط ارزقُدَرٌر ُنِثرَن َعل

قِع..184  ُمثاَر الّنَ
َ

 ُمثاِر الَنقح..َکأّن
َ

کاّن

جاِنِبهاجاِنَبیها184

نظیِرُنطیُر185

َغَدراِنها/ ُتمَطُغدراِنها/ََمّط187ُ

ُجاسُجلوس188

188
َ

َقَدمّهََقد َمّد

خَرى226
ُ
ُر أ ُم ِرجاًل و ُتَؤّخِ ُر ُتَقّدِ

َ
ُم ِاجاًل و ُتأّخ

َ
ک ُتَقّد

َ
َغنی َاّن

َ
َبل

ُاخرا

جعلوا الفرِع ..و االصِل ..الفرَع ..األصَل ..227

1. اغالط نگارشی و چاپی متن
کتابضبط درستصفحه ضبط 

صوردُصَور15

خیر و اختیارجبر و اختیار15

حاة21 ی أنباِه الّنُ
َ
واة َعل اتباه الُرواة علی اتباه الُنحاةإنباه الّرُ

کبری زاده21 کبری زادهطاش  تش 

ّنات22 روضة الظاهرهَروضة الّجَ

فواة الوفیاةفوات الَوَفیات23

بغیاة الوعاةُبغیة الوعاة26

کبریطبقات الشافعّیة الُکبَری26 طبقات الشافعیة، 

َرر27
ُ

َدَرج الُدَورُدرج الّد

المقایساتالُمقاَبسات37

ف45
ُّ
َکل ُینصب إلی التکلفُینَسُب ِللّتَ

الُمواَزَتهالُمواَزَنه46

االبصاًراألبصاُر64

َط/بنجوٍة/َجَرت67 ِ
ّ
نبی/ُسلَط/بنجات/َجَرتنبا/ُسل

عاب األفاعی القاِتالُت 70
ُ
ل

عاُبه/... إشتاَرته.
ُ
ل

ِت 
َ
عاب االفاعی الَقِتل

ُ
ل

عباُبُه/و ارُی الَجنی ِاشتاَرُت 
ُ
ل

ایٍد عواسُل

َدًة73 داتًاُمَجّرَ ُمجّرَ

82
نَطَقتني 

َ
 َقومي أ

َ
فلْو أّن

ِرماُحُهْم/َنَطقُت و لکَن 
ِت جّرَ

َ
ماَح أ الّرِ

 َقومی َانتَطَقتنی 
َ

فلو اّن
ِکّنَ الِرَمَه  ِرماُهُهم َنَطقُت، وال

ت اجّرَ

85
حَمَن  ِو اْدُعوا الّرَ

َ
ُقِل اْدُعوا اهَّلَل أ

سَماُء 
َ ْ
ُه األ

َ
ا َما َتْدُعوا َفل ّیً

َ
أ

ُحسَنی
ْ
ال

ُقِل ادعو اهَّلل اِو ادعوا فاهلل 
ه 

َ
حمن اّیًا ما َتدعوا َفل الّرَ

ااَلسماَء الُحسنی

درٌبضرٌب96

96
ت علیِه ِشعاُب الَحّيِ 

َ
سال

ْنَصاَرُه، بوُجوٍه 
َ
حیَن َدعا / أ

نانیر
َ

کالّد

سالت علیِه شعاُب الحِي 
ْنَصارُه، ِبوجوٍه 

َ
حیِن/ أ

کالَدنانبِر

ُمتنایناتُمَتباینات120

َسَفُت الُهدی ِمنَصفاُة الُهدی ِمن..139

نقد و برریسکتابقلــــــــــم انــــــــــــــداز )2(
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ُکْرٌه أن ُیفاِرَقني3391 ُکْرٌه و  یُب 
َ

کره ان نعارقنیالّش کره و  السیب 

اصرارأسرار396

ْبَن ظباَء ذي َنَفٍر ُطالها/ و 396
َ
َسل

وارا عُیِن الَبَقَر الّصِ
َ
ُنْجَل األ

َبن ظباَء ذي َنَفٍر َطالها/ و 
َ
َسل

عیِن الَبَقَر الُصوارا
َ
ُنَجَل األ

418

ی أیِدي الُعفاِة و 
َ
داِن َعل

کل ِنّدٍ في  َشاِسٌع/ عن 
َدى َوَضِریِب الّنَ

ّوِ و 
ُ
کالبدِر أفَرَط في الُعل

اریَن  َضْوُءه/ ِللُعصبِة الّسَ
 َقریِب

ُ
ِجّد

وِان علی َایدي الُعناة و 
ُکّلِ ِنّدٍ في  َشاِسع/ عن 

الَندى و َضریٍب

ّوِ 
ُ
کالبدِر افَرَط في الُعل

ادیِن  َوَضوئه/ ِللُعصبة الّسَ
 َقریٍب

ُ
ِجّد

َر ُسْقم الِهالِل ِبالِعیِد4244
َ

َبَشًر سُقم الهالل بالعیدَبّش

پی نوشت جدول:
« آمده اســت و »م«  « »َســّکَ رقــی 4 از همیــن صفحــه در بیت اول به جای »َشــّکَ 1. همچنیــن در پاو

زائدی در بیت دوم هست.
2. همچنین در مصراع دوم بیت بعد از بیت مزبور »َرحلی« به غلط »دحلی« چاپ شده است.

3. همچنین در پ 2 همان صفحه به جای »تمّردا«، »تمّروا« چاپ شده است.
4. همچنین در بیت پس از بیت مذکور به جای »فاه«، »ماه« چاپ شده است.

کاستی های بخش ترجمه  .2
َط أعداٌء و غاب نصیُر ِ

ّ
- فلوال نبا دهٌر و أنَکَر صاحٌب/و ُسل

موُر. )67، پ 4(
ُ
تکوُن عن االهواز داری ِبنجوٍة/و لکن مقادیٌر َجَرت و أ

 ترجمۀ مترجمان 

که دهر نامراد می شد و دوست نفی می شد کاش وقتی  ای 
 و دشمن سلطه می یافت و یار ناپیدا می شد

خانه ام به دور از اهواز باشد
ولیکن مقدرات و امورات جاری است.

ترجمۀ پیشنهادی
کرد، و رفیق هم عهد و پیمان  که روزگار از ما دوری  کاش در آن وقت  ای 
ط شــدند، و یــاران هم از 

ّ
دوســتی را انــکار نمــود، و دشــمنان بــر مــن مســل

گشــتند، )ای کاش( در آن هنگام اهواز را تــرک می کردم و در  نظــر غایــب 
که برای من موانعی پدید  گوشه ای دوردست منزل می گرفتم. اّما افسوس 

که موّفق نشدم(.2 ی آورد  آمد و حوادثی)به من رو

نانیر)ص 
َ

کالّد ْنَصــاَرُه، بوُجــوٍه 
َ
ت علیــِه ِشــعاُب الَحّيِ حیــَن َدعــا / أ

َ
- ســال

کوره راه ها  کرده اند: »بر او ســرازیر شد  96(. مترجمان بیت را غلط ترجمه 
که یارانش را به صورت هایی مثل دینا ]سکۀ طال[ صدا زد. وقتی 

2. ترجمة ترجمان البالغه، ص91.

228
شقائُق َیحِملن الَنَدى 

صابي في  ه/ ُدُموُع الّتَ
َ
فکأّن

ُخدود الَخراِئد

ندا َفَکَاّنُه/
َ
شقائُق َیَحمِملن ال

ُدموُع الَتصابی فخدود 
الخرائد

229
ْسریَن و اللیُل  علی باِب ِقّنَ
الطٌخ/ َجوانَبه ِمن ُظلمٍة 

بمداِد

ِسرَن و اللیُل  علی باِب ِقّنَ
الطٌخ/َجوانِبه من ُظلمٍت 

ِبِمداِد

بح في ُطّرِة لیٍل ُمسِفِر/ 230 والّصُ
کأنه ُغّرُة ُمهٍر أشَقِر

والُصبح في ُطّرِة لیٍل ُمعِفِر/ 
کأنه ُغّرُة مهٍر أِشقَر

هالحال234

َغة235 ِ
ّ
.. و اقتضبًا .. الغة.. و إقِتضابًا ... الل

 القوَس باریها241
َ

 الَقوَس باِرهااآلَن أَخذ
َ

اآلِن َاَخذ

243
برق 

َ
یاَض الَحْزِن من أ أال یا ر

الِحَمی/ َنِسیُمك مسروٌق و 
َوصُفك ُمنَتَحْل

یاَض الَحزِن من ابرق  علی یا ر
 و 

ً
الِحمی/نسیُمِک مسروقا

َوصفَک ُمنَتَحل

شریَن/ َترمیَشِربَن/َترَقی244

247
َر َقبلي َمن َمَشی البدُر 

َ
ولم أ

نحَوُه / و ال َرُجاًل َقاَمت 
ْسُد

ُ
ُتعانُقه األ

ز َقبلی ِمن َمشا البدُر 
َ
م ا

َ
و ل

نحُوه/و ال َرُجًل مامت ُتعاِنُقُه 
االسُد

ماحَة و الُمروءَة و 255  الّسَ
َ

إّن
دی اّنا الَسماَحَة والُمراَئَة والَنداالّنَ

وَکاَن الَمطُل في َبدٍء وَعوٍد /260
ِنیعِة و هي ناُر ُدخانًا ِللّصَ

کان الُمطُل فی َبدٍء و َعوٍد/ و 
ضیعِت و هی ناٌر

َ
دخاّن الل

یدونَیٌد291

عرافت/ العرفَت/ لّما304

قدَرَقَد305

صحبتأصَبَحت308

الصئارمالصوارم348

 به350
ُ

اٍت َنُقّد ِمّیَ
َ

ْهذ
َ
نفریهم لهذ میات نقدبهاَنقریهُم ل

حالِم354
َ
حساِب و األ

َ
ِح األ و الرجح ب االحساو االحالموالُرّجَ

یَسة359 سَهِعّرِ ِعّرَ

ه362
َ
هقاَتل

ُ
قائل

370
َسِد الِهَزبِر ِخضاُبُه 

َ
سٌد َدُم األ

َ
أ

/َموٌت َفِریُص الموِت منه 
ُترَعُد

اسٌد دُم ااَلَمِد المزیر ِخضاُبه/
موٌت فریُض الموت منه ُترَعُد

و َبحٌر َعَداني فیُضه َوْهو 370
ُمفَعُم2 

و بحٌر عدایی فیصه و هو 
ُمنَعٌم

االلفاظ المستعملاأللفاظ الُمسَتعَملة385

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )2( نقد و برریسکتاب
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ترجمۀ پیشنهادی 
کــه یــاران خود را بــرای کمک فرامی خواند ســیل قبیله اش بــا چهره هایی )گلگون از وجد و شــوق(  »هنگامــی 

همچون سّکه های طال به جانب او سرازیر شدند«.3

ه/َصِلیُل ُزیوٍف ُینَتَقدَن َبَعبَقرا. )180، پ 3(
ُّ

کأن َصِلیَل الَمرِو حین ُتِشذ  -

ترجمۀ مترجمان 
گویی شتری شتابان آنها را به این سو و آن سو پرتاب می کند، مانند  که  صدای به هم خوردن سنِگ آتش زنه 

صدای تمییز سکه های قلب از سکه های حقیقی است.

دو غلط فاحش در این ترجمه هســت: یکی جملۀ نابجا و بی ربط »گویی شــتری شــتابان آنها را به این ســو و 
کنده  کردن« استنباط!  ه«)که به معنای دور و جدا کردن اســت( »پرا

ُّ
گویا از »ُتِشــذ آن ســو پرتاب می کند«! که 

کرده اند. در فرهنگ های عربی  که نامی شــهری اســت چنان نادرســت ترجمه  کرده اند. دوم اینکه »عبقرا« را 
که نام شهری دانسته شده است.4 همین بیت شاهد مثالی است برای »عبقر« 

ها/ َمداِهُن ُدّرٍ َحشُوهّنَ عقیُق. )181، پ 2(
َ
رجِس الَغّضِ َحول  ُعیوَن الّنَ

َ
َکأّن  -

کرده اند و »الغض« )=تر و تازه و شاداب( را در ترجمه  مترجمان »مداهن«)=روغن دان( را به »عطردان« ترجمه 
لحاظ نکرده اند.

ُر ُاخرا. )226(
َ

ُم ِاجاًل و ُتأّخ
َ

ک ُتَقّد
َ
َغنی َاّن

َ
- َبل

کرده اند: ... یک پا را  مترجمان فعل این دو جمله را که مضارع اســت، ســهوًا »امر« دانسته اند و چنین ترجمه 
پیش و یک پا را پس بگذار.

صابي في ُخدود الَخراِئد. )228، پ 1( ه/ ُدُموُع الّتَ
َ
_ شقائُق َیحِملَن الَنَدى فکأّن

گویی اشکان اشتیاق در چشمان دختران زیباست؛ یعنی به  کرده اند:  مترجمان مصراع دوم را چنین ترجمه 
کرده اند. گونه ها« به غلط »در چشمان« ترجمه  جای »بر 

برق الِحَمی/ َنِسیُمك مسروٌق و َوصُفك ُمنَتَحْل. )243(
َ
یاَض الَحْزِن من أ _ أال یا ر

 ترجمۀ مترجمان 

که شاعر  ک های ناهمواِر تپه ها، »نسیم تو را ربوده اند و خصائل تو ذاتی نیستند«. در حالی  آه، تو، باغ های خا
گفته است: ... نسیِم تو دزدی و وصف آوازه ات دروغین است.

 مجلس/فالَشیُب َیضَحُک بی مَع االحباب. )245، پ 1( 
ً
َردُت تصابیا

َ
_ و إذا ا

پــس از »تصابیــًا« حــرف »فــی« از قلم افتاده اســت. همچنیــن مترجمان بیــت را این چنین ترجمــه کرده اند: 
که چنین می کند، »موی سپیدم به من و  هرگاه بخواهم به دختر جوانی نزدیک شوم، همچون شخص جوانی 
که پارۀ پایانی ترجمه به تقریب چنین باید: پیری و )یا: با( دوستان  که دوستش دارم می خندد«، در حالی  او 

بر من می خندند.

ِنیعِة و هي ناُر )260( _ وَکاَن الَمطُل في َبدٍء وَعوٍد /ُدخانًا ِللّصَ

3. همان، ص 78.
م بــودن لغت »عبقر« در آن بیت موجب شــده اســت که مترجم کتاب 

َ
گاهــی از َعل 4. لســان العــرب، ج4، ص534 و معجــم الُبلــدان، ج4، ص 79. آ

کَند. ر.ک به: ترجمة اسرار البالغة، ص 96. اسرارالبالغه نیز بیت را نادرست ترجمه 

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )2( نقد و برریسکتاب
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که  گزارده اند: تأخیر در دادن ]پس از وعدۀ دادن[ دود اســت ]در رابطه با[ مزه  مترجمان مصراع دوم را چنین 
کاِر نیک است. خود، آتش است. ترجمۀ درست بیت چنین است: تأخیر در ... دوِد آتِش 

ق)305، پ 2( 
َ

ُه لم َتَشّق
ُ
_ ..إلی َمِلٍك أظالف

که البته بهتر اســت به »ناخن ها« ترجمه شود. همچنین در پ 3  در این مصراع »ُســم ها« ترجمه شــده است 
ال«، »اطال« چاپ شده است. از همان صفحه »الّطَ

نَشْزَن َنفسي فوق َحیُث تکوُن )347، پ 2(
َ
َب أّیاُم الِفَراق َمفاِرِقي/ و أ - و َشّیَ

کــوی رسیددوســت رانــده اســت. معنای  مترجمــان مصــراع دوم را چنیــن ترجمــه کرده انــد: ... و روح مــرا بــه 
محصل مصراع این است: »جانم به لب رسید«.

-إّنی و َتزِییِنی بَمدِحی َمعَشرًا ... . )367، پ 1(

ترجمۀ مترجمان 

من با )و( شــعرم معشــر را می ســتایم. بهتر است که چنین ترجمه شــود: »من و اینکه گروهی را با ستایش خود 
می آرایم.5

3. اغالِط بخش »کتاب نامه«
کتابضبط درستصفحه ضبط 
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قضایا و ظوهرهقضایاه و ظواهره482
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484
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