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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400خريف ، 60الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

101-120 صص؛ م 2021  

 مقایسۀ روایت عاشورایی الفتوح ابن اعثم و ترجمۀ فارسی آن بر

 تمتنیت ژناساس فزون
 نوع مقاله: پژوهشی

 1حامد صافی

 استادیار گروه دروس عمومی و علوم پایۀ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 19/05/1400: پذیرشتاریخ  06/05/1399 :دریافتتاریخ 
 

 چکیده
سوم و  ر قرناحتماالً اواخ ،معروف به ابن اعثم کوفی ،کتاب الفتوح اثر ابومحمّد احمد بن علی

تاب کاین  به زبان عربی نگاشته شد. محمّد بن احمد مستوفی هروی بخشی از ق.هـاوایل قرن چهارم 

ظریۀ به دستور یکی از امرای خوارزم به فارسی ترجمه کرد. ژرار ژنت ن قهـ. 596را در سال 

وایت ر است شده، تالش متنیّت را پیرامون ارتباط متون با یکدیگر مطرح کرد. در پژوهش حاضرفزون

قایسه و ماین  مقایسه و بررسی شود. برای ترجمۀ فارسی الفتوح با عاشورا در کتاب الفتوح ابن اعثم

متن( تحت بر اساس این نظریه، متن ب )زیر د.متنیت ژرار ژنت بهره گرفته شفزون ۀظرینتطبیق، از 

ه متنی متون در دو شکل تقلید و دیگرگونگی و سشود. ارتباط فزونمتن( آفریده میتأثیر متن الف )زبر

ار نام گشتمتن، متن نسبت به زبردر زیر ایجادشدهاست. تغییرات  بررسیقابلحالت تفنّن، هجو و جدّی 

م ابن اعث ظریه، روایتاس این ناست. بر اس تقسیمقابلدارد که به انواع گشتار کمّی، کاربردی و کیفی 

 یت فارسینتایج پژوهش، روا مبنای. بر شد گرفتهدر نظر  ، یک زبرمتنرای ترجمۀ فارسی الفتوحب

کاهی دچار دیگرگونگی گذاری دوباره و ارزشسازی، ارزشالفتوح با گشتارهای برش، انبساط، فزون

 وشتهتر و با گرایش شیعی نتر، ادبیاطفیتر، عشده و همچنین نسبت به روایت الفتوح عربی، نمایشی

 .است شده

 

 ترجمه متنیّت،فتوح، عاشورا، فزونال ها:کلیدواژه
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 مقدّمه: -1

تاب الفتوح ( احتماالً کقهـ. 314متوفّی ابومحمّد احمد بن علی معروف به ابن اعثم کوفی )

ربارۀ مهمّی د مطالب  در آن،و  هنوشت قهـ.سوم و اوایل قرن چهارم فی التّاریخ را اواخر قرن 

یزانس های اعراب و خزرها و روابط بحوادث عراق، فتح خراسان، ارمنستان، آذربایجان، جنگ

عارف الم ةائرد) اعتبار بسیاری برخوردار است و تاهمیکه از این حیث، از  هو اعراب گنجاند

 م کتابابن اعثه، دبر اساس گزارشی که یاقوت حموی ارائه دا(. بزرگ اسالمی، مدخل ابن اعثم

این  ویش برد در پالفتوح را تا پایان دورۀ هارون الرشید و کتاب التاریخ را تا پایان دورۀ مقت

عرفان، ) است رسیدهکتاب به ما  و در قالب یک پیوستههمبه التاریخ، و احتمال هست که الفتوح

به دست  امرای خوارزمه دستور یکی از ب ق..هـ 596از این کتاب در سال . بخشی (238: 1389

ه هروی هنگامی ک(. 894: 1355دبیرسیاقی، ) د مستوفی هروی به فارسی ترجمه شدمحمّد بن احم

لفتوح مۀ اترج چراکهبخشی از این کتاب را ترجمه کرد، مرگش فرارسید و کارش ناتمام ماند؛ 

ح، به فتونجم الابن اعثم در جلد پ (.231: 1389عرفان، ) ستا )ع( تا پایان شهادت امام حسین

، حوادث و موضوعاتی مانند بیعت گرفتن از مردم برای یزید قهـ. 61واقعۀ کربال در سال 

  است.، حوادث روز عاشورا پرداختهپیش از کربال

ر ب ،فارسی آن روایت ابن اعثم در الفتوح را با ترجمۀتا  شودتالش میدر پژوهش حاضر، 

 پژوهش صلیهای ابه پرسش ،کنیم و از این رهگذرتنیّت ژنت مقایسه ماساس نظریۀ فزون

های های دو روایت چیست و خاستگاه تفاوتها و ناهمسانیانیهمس ترینمهمپاسخ دهیم که 

 ترجمۀ فارسی الفتوح با متن اصلی را در کجا باید پیگیری کرد؟
 

 شپیشینۀ پژوه

ش، . در این بخاست شدههایی انجام کنون پژوهشلفتوح و ترجمۀ فارسی آن، تا ا دربارۀ کتاب

شاره ا مقالۀ حاضرها و تفاوتشان با استیها و نیز کاین پژوهش ترینمهمبه  شود تاتالش می

 .شود

ای است که عنوان مقاله ،«اعثم با ترجمۀ فارسی آنفتوح ابن الای بررسی تطبیقی و مقایسه»

نگاری ای از تاریخنگاری به عنوان شاخهفتوحاشاره به با  نویسنده در بخش نخست آن،

در بخش  و ن در میان دیگر متون پرداختهاسالمی، به معرّفی کتاب الفتوح و بررسی جایگاه آ

غالمی )است دوم، دربارۀ الفتوح، شیوۀ مترجم و دخل و تصرّف او در متن الفتوح توضیح داده
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کرد. پیگیری  روش پژوهش،ن مقاله را باید در نکتۀ قابل ذکر دربارۀ ای .(192-191: 1381دهقی، 

های زینشی، برداشتباشد، به شیوۀ گروش مشخصی در مقایسه داشته کهآننویسنده بدون 

گیری تیجهنو  ارائه کرده ،د بخششخصی خود را از مقایسۀ الفتوح و ترجمۀ آن در چن

صفری فروشانی و  .استندادهها فراروی مخاطب قرار دربارۀ خاستگاه این تفاوتآشکاری 

، به زندگی «نقد و ارزیابی کتاب الفتوح با تکیه به حادثۀ کربال»ای با عنوان توحیدی در مقاله

: 1388) اندهپرداخت )ع( ابن اعثم کوفی و کتاب الفتوح و روایت او دربارۀ کربال و امام حسین

به مکتب خلفا  ،ت )ع(بیبه اهل اند که ابن اعثم در عین محبت هو به این نتیجه رسید (37

معیار  ترینمهمها را ارائه نکرده، اطمینان عرفی که بند بوده و اگرچه منابع و مصادر گزارشپای

در پژوهش مذکور، (. 60، همان)شود های تاریخی است، در کتاب او دیده میصحّت گزارش

تکیه تنها بر متن اصلی )عربی( الفتوح بوده و روایت عاشورایی ابن اعثم از جهت استناد به 

ای است که عنوان مقاله« های ترجمۀ الفتوح ابن اعثمنگاهی به واژه». است شدهمنابع ارزیابی 

فبایی و صورت ال نویسنده در آن، لغات و ترکیبات ترجمۀ الفتوح را همراه با معنا و شاهد به

در  در بخش دیگری از این مقاله، به اختصار، به برخی از اشتباهاتاست. وار ارائه کردهفهرست

در این مقاله نیز،  .(92: 1395زادگان میاردان، ) است شدهضبط صحیح آن اشاره و  هاواژه ضبط

های باشد، تنها به ارائۀ فهرستی از واژهای تحلیلی بین دو متن داشتهمقایسه کهآننویسنده بدون 

تحلیل و مقایسۀ نوع تمایالت »عبّاسی و کشانی در پژوهشی با عنوان  است.متن ترجمه پرداخته

اش های متن عربی الفتوح و ترجمۀ فارسی، به تفاوت«شیعی مؤلّف الفتوح و ترجمۀ فارسی آن

اند که نویسنده و مترجم، هیچ کدام، ای مذهبی پرداخته و به این نتیجه رسیدههاز حیث گرایش

: 1396)اند از اخبار مورد عالقۀ شیعیان استفاده کردهو شیعه نبوده، امّا تمایالت شیعی داشته و 

نویسندگان در مقالۀ مذکور، از طریق بررسی واژگان و اصطالحات متن عربی الفتوح و  (.93

مذهبی این دو یز نگرش ابن اعثم و مستوفی هروی به حوادث تاریخی، گرایش ترجمۀ آن و ن

 اند؛پوشی کردههای دیگر دو متن چشمو از تفاوتنویسنده را واکاوی 

خست از منظر روش وت است؛ نهای یادشده، متفاپژوهش حاضر به دو دلیل با پژوهش

د شد. نجام خواها، مقایسۀ دو متن اهیۀ روایتمتنیّت و تجزنظریۀ فزون برتکیهپژوهش که با 

ه همۀ و از پرداختن بشورا گزینش بخش روایت روز عاگیری دقیق، تنها برای نتیجه کهآندیگر 

 .است شدهها اجتناب روایت
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 ششناسی پژوهروش -2

تجزیه  2و گزاره1در حدّ پیرفت در این پژوهش، با روش مقایسۀ تحلیلی، ابتدا هر دو روایت

 شودایجاد میداستان  با تلفیق آن، واحد پایۀ روایت است که ،پیرفتمنظور از  خواهد شد.

شناس فرانسوی، تداوم منطقی نقش ، زبان(1980-1915) 4بارت  از نظر (.3،1379:140)اسکولز

 (.232:1370)احمدی،که با هم مناسبتی درونی و مستحکم دارند  دهدپیرفت را تشکیل میها ویژه

 کنداستفاده میخویشکاری از واژۀ  5پراپ نامند.را گزاره میترین واحد پایۀ یک روایت کوچک

یا ( Actionگزاره یک کنش ) (.110:1379) بردبهره میکارکرد  از اصطالحو اسکولز  (53:1368)

بُعد معنایی  کهآنبرای شود. عمل داستانی است که در قالب یک جمله یا عبارت بیان می

ها از روایتی به روایت دیگر آشکارتر شود، همۀ های معنایی گزارهها و شباهتها، تفاوتگزاره

 :استفاده خواهد شد حروف اختصاری از برای این کارگذاری خواهد شد. ها رمزگانگزاره

 حاوی کنش شخصیّت است. ۀگزار: (Active = Aرمزگان کنشی ) -

حاوی کنش عاطفی و  ۀگزار: (Psychological Act = AP)رمزگان کنش روان شناختی  -

 روانی شخصیّت است.

حاوی گفتگو میان  ۀ: گزار(Dialogue Act = AD)رمزگان کنش گفتگویی   -

 هاست.شخصیّت

 حاوی پند و نصیحت است. ۀگزار: (Maxim = Maرمزگان پند )  -

ها، مکان و... حاوی اطّالعاتی دربارۀ شخصیّت ۀگزار :(Informative = Iرمزگان اطّالعاتی )  -

 است.

 (.416و415:1391بامشکی،) هاستحاوی نام شخصیّت ۀ: گزار(Entitle=E)رمزگان نامگذاری   -

 

 متنیت ژنتنظریۀ فزون -3

                                                                                                                                            
1sequence -  

2proposition -  
3Scholes -  

4Roland Barthes -  
5Vladimir Propp -  
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 متنیّت بهشناس فرانسوی، در کتاب خود، الواح بازنوشتی، پیرامون نظریۀ فزونزبانت، ژرار ژن

 در واقع، و دشومی رسیبر ب متن در الف متن تأثیر متنیّتفزون است. درگفتهتفصیل سخن 

 را آن که ب متن ارتباط است؛کننده تعیین ب تنآفرینش م در الف متن بخشیالهام و تأثیر

 ایگونهبه شود،می نامیده (hypotext)متنزیر که الف متن با گویندمی (hypertext) نمتزبر

 دو متنیت بابه بیان دیگر، در فزون(.  (Genette,1997:5نباشد الف متن تفسیر ب متن است که

 متن،پیش زا الهام با که ب متن و است هسرچشم و الهام منبع که الف متن هستیم؛ روبرو متن

 دگرگونگی و( imitation) تقلید شکل دو به متنیّت رافزون ژنت رابطۀ. شودمی آفریده

(transformation )است تالش در متن،رزی نویسندۀ تقلیدی، متنّیتفزون در. استکرده تقسیم 

 دیگرگونگی و تغییر دچار متنزبر دیگرگونگی، در. جدید وضعیّتی در امّا شود، حفظ متنزبر تا

 و (satirical) هجو (،playful) تفنّن (mood) حالت سه در دگرگونی و تقلید روابط. شودمی

 (.ibid:28) شوندمی ایجاد  (serious) جدّی

 گشتار به. نامدمی (transformation) گشتار جدید را اثر آفرینش برای متون ژنت دگرگونی

 pragmatic)کاربردی  و گشتار (quantitative transformation)کمّی  گشتار نوع دو

transformation )است کمّی گشتار( کاهش یا افزایش) متنزبر حجم در تغییر. شودمی تقسیم 

(ibid: 309 .)برش-1 :پذیردصورت می شکل سه به خود متن یک کاهش (excision) که 

 محتوا و مضمون در برش. کندمی حذف جّراحی شیوۀ به متن رازبر از بخشی متن،زیر نویسنده

 برای را متن از بخشی نویسنده که (concision) تراش-2 (.ibid: 229) گیردمی صورت

 :ibid) پذیردانجام می سبکی و زیباشناختی مقاصد برای این روش. کندمی حذف زیباترشدن

 گرفته کار به زمانهم آن در تراش و برش شیوۀ دو که( digest) سازیخالصه-3. (234

 و (expansion) گسترش (،extension) انبساط شکل سه به نیز متن یک افزایش. شوندمی

 نویسندۀ انبساط، با اعمال گشتار .(ibid: 254-262) شودمیدیده  (amplification)سازیفزون

 با سبکی افزایش با گسترش رد .افزایدمی متنزبر به را رویدادی و محتوا مضمون، متن،زیر

 سازیفزون گشتار نیز گسترش و انبساط زمانهم اعمال. هستیم روبرو شناختیزیبایی رویکرد

 . زندمی رقم را
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 گشتار این. است متنزبر اصلی مضامین و وقایع از بسیاری در تغییر شامل کاربردی گشتار

 کیفی و( Transmotivation) انگیزه ،(transvluation)ارزش گشتار انواع به نیز

(Transmodalization)  است تقسیمقابل (ibid: 324-330.) 

 شود.یممحسوب به اعتقاد ژنت در کتاب الواح بازنوشته، ترجمه نیز یک نوع از گشتار 

تواند به زبان تواند به یک زبان گفته شود، میچکیدۀ سخن ژنت این است که هر چیزی که می

ه کوتی است فرم در آن، عنصر ضروری پیام باشد و این تفا کهآنمگر  دیگری هم گفته شود،

که  یمتون دو دسته هستند؛ نخست دارد. پس متونی که ترجمه می شوند،میان شعر و نثر وجود 

 چراکهشوند؛ ر مییابد و متضرّعنصری از پیامشان است و با ترجمه، این فرم انتقال نمی ،فرم

ه ز پیامشان بفرم جزئی ا کهآنتونی که به دلیل ماند. دیگر، مبخش مهمّی از پیامشان مغفول می

فرآیند ترجمه، متنی  کهازآنجایی (.ibid:124-125) شوندآید، با ترجمه متضرّر نمییحساب نم

دهد، ممکن است فتی با خوانندگانی متفاوت انتقال میفرهنگی به با-را از یک بافت اجتماعی

دیگر،  انیبه بی کیفی و کاربردی، دچار دگرگونی شود. می،تحت تأثیر هر یک از گشتارهای کّ

ه که داشت ری توجّ ها و تغییرات دیگدر فرآیند ترجمه، عالوه بر تغییر زبان، باید به دگرگونی

 مایز بهی متعمدتاً تحت تأثیر انتقال متن از یک فضای فرهنگی به فضایی متفاوت با مخاطبان

 یابند.زیرمتن راه می
      

 بحث اصلی -4

 و روایتد تجزیۀ تطبیقی-4-1

در بخش پیش رو، روایت عاشورا در متن عربی ابن اعثم و ترجمۀ فارسی آن در حدّ پیرفت و 

. در نظریۀ ژنت، هرگونه تحلیل دربارۀ گشتارها باید با مقایسۀ میان است شدهتجزیهگزاره، 

 (زبرمتنهای متن عربی ابن اعثم )عنوان همۀ پیرفت ،زبرمتن و زیرمتن انجام شود؛ به همین دلیل

. است شدهپیرفت تشکیل  48شود، روایت مذکور از که مشاهده می گونههمان. است شدهذکر 

واحد روایتی، از نظم منطقی  48پیرفت بدین معناست که روایت ابن اعثم با تلفیق این  48این 

. هر پیرفت است شدهبرساخته  ،ها و نیز رویدادهای روایتها و کارکردهای شخصیّتدر کنش

در تحلیل گشتارها،  کهازآنجایی. است شده( تقسیم کوچکترین واحد روایتنیز در حدّ گزاره )

ها بر پایۀ متن گذاری پیرفتشود، نامتن، به عنوان متن اساس، در نظر گرفته میتوجّه به زبرم
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هایی که ذکر این نکته ضروری است که آن دسته از پیرفتاست. عربی ابن اعثم انجام گرفته

وان شاهد مثال، به صورت متنی هستند، به عنگشتارهای فزون ترینحاوی بیشترین و برجسته

 کامل ذکر خواهد شد.

 بندی روایتپیرفت-4-2
های . پیرفتاست شدهتجزیهدر این بخش، روایت عاشورا در کتاب الفتوح، در حدّ پیرفت، 

 دهد:را نشان میمیان متن عربی الفتوح و ترجمۀ فارسی آن  مز رنگ، اشتراکقر

عمر بن سعد تیری به  -3گفتگوی بریر با سپاهیان عمرو بن سعد -2رؤیای امام حسین-1

پیوستن حرّ به سپاه  -5آغاز نبرد و سخن امام با سپاهیان یزید -4کندسپاه امام پرتاب میسوی 

نبرد -10نبرد عمرو بن خالد -9نبرد وهب بن عبداللّه -8نبرد بریر بن خضیر -7نبرد حرّ -6امام

نبرد مسلم بن  -13نبرد عمرو بن عبداللّه -12نبرد شعبۀ بن حنظله -11 خالد بن عمرو

بن ابی  ةنبرد قر -16نبرد یحیی بن سلیم -15نبرد عبدالرحمن بن عبداللّه -14هعوسج

نبرد  -20نبرد حبیب بن مظاهر -19نبرد عمرو بن مطاع -18نبرد مالک بن انس -17ةقر

 -24نبرد حجاج بن مسروق -23نبرد یزید بن زیاد -22نبرد انیس بن معقل -21حُویّ مولی

نبرد جنادۀ بن  -27نبرد هالل بن رافع -26بن قیننبرد زهیر  -25نبرد سعید بن عبداللّه

نبرد جعفر بن  -30نبرد عبداللّه بن مسلم بن عقیل  -29هنبرد عمرو بن جناد -28حارث

نبرد  -34نبرد عبداللّه بن حسن -33نبرد عون بن عبداللّه -32نبرد محمد بن عبداللّه -31عقیل

شهادت جعفر بن  -37بن علیشهادت عثمان  -36نبرد عمر بن علی -35ابوبکر بن علی

 -41شهادت علی بن الحسین -40شهادت عبّاس بن علی -39شهادت عبداللّه بن علی -38علی

تعرّض  -44نبرد امام -43گفتگوی امام با سپاه یزید -42شهادت برادرزادۀ هفت سالۀ امام

حمله  -47حمله امام و گفتگو با سپاه عمرو -46تشنگی امام -45سپاهیان عمر به حرم امام

 شهادت امام -48سپاه عمرو به امام
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  تحلیل گشتارها -4-3
 گونهمانه. است شدهپیرفت تشکیل  48روایت روز عاشورا در کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی از 

، 18، 17، 16، 15، 14، 12، 11، 10، 8، 1پیرفت ) 19ها مشخّص است، پیرفت فهرستکه در 

 یق،و از این طر شدهحذفا اعمال گشتار برش، ( ب32، 31، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19

ها در . این پیرفتاست شدهتر ( کوتاهروایت عربی الفتوحمتن آن )زبرروایت مترجم نسبت به 

ای گزاره  سهعمدتاً ه کهروایت کرد ارذامام را به صورت بسیار کوتاه و گمتن، نبرد یاران زبر

 هستند:

 شود )کنش(مبارز وارد میدان می -1

 خواند )کنش گفتگویی(مبارز رجز می -2

 جنگد تا کشته شود )کنش(مبارز می -3

های کند. گزارهیم میتکراری از روز عاشورا در برابر مخاطب ترس یها تصاویراین پیرفت

هایی به نظم عربی است که در صورت ترجمه شدن به ها نیز حاوی رجزخوانیین پیرفتدوم ا

ها ین پیرفتا، شبیه یک عمل جرّاحی، نویسندۀ زیرمتنو  شودمی فارسی، دچار بیشترین ضرر

 است )گشتار برش(.را از بدنۀ روایت جدا کرده

 شدهحذفمتن )الفتوح فارسی(متن )الفتوح عربی( در زیرزبر  )رؤیای امام حسین( 1پیرفت 

، روایت را با اختی دور کندروایت را از یکنو کهآنبرای  دادهمترجم ترجیح )گشتار برش( و 

در این گزاره، فعل  .گشتار گسترش( – 1I)گزارۀ  کندآغاز  ،ادبی برآمدن خورشیدگزارۀ 

خورشید خنجرگداز »متن، به جملۀ افزایش ارزش ادبی زیردف ادبی و با ه ایگونهبه« اصبح»

،  2A  ،3A  ،4A»های زارهگ  است.گسترش یافته« از نهیب آن واقعه بر بام این نیلی حصار برآمد

5A  ،6A  ،7A  ،8A » متن افزوده و از این طریق، رویداد چینش سپاهیان برای مخاطب زیربه

ات سپاهیان و ترسیم میمنه و میسرۀ دو ا نمایش جزئیب  )گشتار انبساط(. است شدهترسیم 

متن )الفتوح فارسی( به روایت ابومخنف در . افزودۀ زیراست شدهتر یت نمایشیلشکر، روا

متنی چون مقتل ابومخنف یا رسد که راوی از زبرو به نظر می تاریخ طبری بسیار نزدیک است

، 18AD  ،19ADهای افزودن گزاره (.373: 1379)ر.ک. طبری، است بهره برده ،منبعی نزدیک آن

20AD ،21A  ،22A » دو لشکر امام حسین و  میانمتن را به صورت دو طرفه زبرکنش گفتگویی

متن، بریر سخنان خودش را با زیر 20ADاست )گشتار انبساط(. در گزارۀ عمرسعد منبسط کرده
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شود. ایت میبه سپاه به صورت منطقی رو، بازگشت بریر 22Aبرد و در گزارۀ نفرین به پایان می

متن در زیر 6Aپس از اتمام سخنانش، نامعلوم است. گزارۀ متن، کنش بریر در حالی که در زبر

افزوده و از این طریق، واکنش امام در برابر تیرهای لشکر عمر سعد نشان داده شده و روایت، 

 8ADکه در گزارۀ  متن عالوه بر اینزبر 7AD)گشتار انبساط(. گزارۀ  است شدهتر نمایشی

 دل بر قفای»تر شده )گشتار گسترش( و از طریق افزودن عبارت ادبی طوالنی ایگونهبهمتن زیر

اند؛ عالوه بر این، استفاده از واژۀ گذاری دوباره شده، لشکریان امام حسین ارزش«ربّانی دهید

« گذاری دوبارهارزش»متن، ت به زبرمتن، شخصیّت امام حسین را نسبدر زیر« حضرت»

 (.6، 4های ها نیز قابل پیگیری است )پیرفتاست. این گشتار در دیگر پیرفتکرده

 ترجمۀ الفتوح الفتوح هاعنوان پیرفت
گفتگوی بریر با سپاهیان عمرو 

 بن سعد
و أصبح الحسین و صلّی -1

 Aبأصحابه

 Aیه فرسهإلثمّ قرب -2

فاستوی علیه و تقدّم نحو القوم -3

صحابه و بین یدیه أفی نفرٍ من 

 Aبریر بن حضیر الهمدانی

فقال له الحسین: کلّم القوم یا -4

 ADحتجّ علیهمإبریر و 

فتقدّم بریر حتّی وقف قریباً من -5

 Aالقوم

القوم علی بکرۀ قد زحفوا -6

 Iلیهمإ

تّقوا إفقال لهم بریر: یا هؤالء! -7

صبح بین أسل محمّد قد اللّه فأنّ ن

أظهرکم و هؤالء ذریّته و عترته و 

بناته و حریمه فهاتوا ما الذی 

عندکم و ما تریدون أن تصنعوا 

 ADبهم

یر مقالوا: نرید أن نمکن منهم األ-8

  عبیداللّه بن زیاد فیری رأیه فیهم

AD 

خورشید خنجرگداز از نهیب  -1

بام این نیلی حصار آن واقعه بر 

   Iبرآمد

مر سعد به تعبیۀ لشکر ع-2

 Aپرداخت

ا در عهدۀ رمیمینۀ سپاه -3

 Aعمروبن حجاج زبیدی کرد 

بن ذی الجوشن  بر میسره شمر-4

 Aرا گماشت

ا سواران از تفرمان داد -5

دید عروۀ بن قیس صواب

االحمسی و پیادگان از شبث بن 

 Aربعی درنگذرند 

والی خود، زید، م علم را به-6

 A سپرد

حسین نیز فرمود  امیرالمؤمنین-7

زهیر بن قین بر دست راست تا 

باشد و حبیب بن مظاهر در 

 Aجانب یسار توقّف کند 

رایت را به برادر خود، عبّاس  -8
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قال بریر بن حضیر: و التقبلون -9

المکان الذی إلی  رجعوا نإمنهم 

أقبلوا منه یا أهل الکوفۀ؟ انسینم 

و عهودکم الذی إلیه کتبکم 

فسکم؟ و اشهدتم أناعطیتموها من 

اللّه علیها و کفی باللّه شهیداً یا 

ویلکم دعوتم اهل بیت نبیکم و 

نکم تقتلون انفسکم دونهم أزعمتم 

حتی اذا اتوا علیکم اسلمتموهم 

م لی عبیداللّه بن زیاد و حلتم بینهإ

و بین الماء الجاری و هو مبذول 

یشرب منه الیهود و النصاری و 

المجوس و ترده المالب و 

الخنازیر فبئس ما خلفتم محمداً 

فی ذریته ما ال سقاکم اللّه یوم 

القیامۀ و یلکم هذا الحسن و 

الحسین سیدا اهل الجنّۀ من 

 ADخرینولین و اآلاأل

 Aتفویض نمود

ها راست شد بریر چون صف-9

بن خضیر الهمدانی پیشتر رفت و 

ای عمرسعد با گفت: 

 DAقتال خواهی کرد؟امیرالمؤمنین 

ین محاربه بلی و در اگفت: -10

 AD.تن بسیار بی سر خواهد شد

گذارید چرا نمی: بریر گفت-11

که ایشان بازگردند و به جانب 

 ADمکّه یا مدینه روند؟

هایی نامهخر ای اهل کوفه!.آ-12 

که به امیرالمؤمنین حسین 

اید فراموش کردیدکه نوشته

ه خدای تعالی را بر خویش گوا

  ADبودید؟گرفته

ندان غلو و مبالغه در چ-13

نوشتید و میاستدعای چه بود که 

گفتید چون اینجا رسی همگان می

در موافقت تو باشیم و در خدمت 

ها تو کمر بندیم چه شد آن گفته

  ADهاو نبشته

ب از فرزندان او آ -15

آب فرات که منفعت آن بازداشتید.

عام است و جهودان، ترسایان، 

سان، وحش و طیر این بیابان مجو

خورند و شما سگان و از آن می

دواب را از آن آب در برابر ایشان 

گذارید که اطفال دهید و نمیمی

و ذریت پیغمبر از آن جوی آب 

  ADای بچشندقطره

به محمد فردای قیامت -16

مصطفی چه جواب خواهید داد و 
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 این گناه را چه عذر خواهید آورد

AD  
یوم سقاکم اللّه ما لکم ال-17

 AD القیامۀ فبئس القوم انتم

معی از لشکر آواز دادند: ج-18

...AD 

ای بریر ما : بریر گفت-19

 AD.گوییدانیم تو چه مینمی

تو ای بار خدای! بریر گفت: -20

را معلوم است که من از این قوم 

بیزارم بار خدایا دمار از ایشان 

برآر و سزای افعال هرچه بیشتر 

 ADبدیشان رسان 

ن قوم دست به کمان برده و آ-21

چند تیر پیاپی در روی بریر .

 Aانداختند

 Aریر باز پس آمدب-22
 2پیرفت  -1جدول 

)گشتار برش(. در  است شدهفحذمتن در زیرمتن زبر 4پیرفت  1A  ،5AD  ،6ADهای گزاره
 5و  4متن افزوده )گشتار انبساط( و از این طریق، میان پیرفت به زیر 1A، گزارۀ 5پیرفت 

شنود و تحت تأثیر آن، را می . حرّ سخنان اماماست ایجادشدهمعلولی  -ارتباط منطقی علّی
 میانکاف پیوندد. بنابراین، مخاطب در مواجهه با روایت، از شو به سپاه امام می شدهدگرگون

  شود. ها دچار سردرگمی نمیپیرفت

 ترجمۀ الفتوح الفتوح هاعنوان پیرفت
آغاز نبرد و سخن امام با 

 سپاهیان یزید
صحاب الحسین فخرجو اوثب -1

 Aمن باب خندقهم

هم یومئذٍ اثنان و ثالثون فارساً -2

و اربعون راجالً و القوم اثنان و 

عشرون الفاً الیزیدون و 

 Iالینقصون

اقتتلوا ساعۀ من النهار حملۀ -3

امیرالمؤمنین حسین هفتاد اصحاب-1

بودند و لشکر عمر کم و و دو مرد 

سواره و پیاده  بیش بیست و دو هزار

 I بودند

اصحاب روی به جنگ آوردند -2

کردند امیرالمؤمنین بر ایشان حمله می

کشتند تا پنجاه کس از و از ایشان می
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واحدۀ حتی قتل من اصحاب 

 Aالحسین نیف و خمسون رجالً

لی إعندها ضرب الحسین بیده -4

 Aلحیته

جعل یقول: اشتدّ غضب اللّه -5

ذ جعلوا للّه ولداً و إعلی الیهود 

لی النصاری و اشتد غضب اللّه ع

اشتدّ غضب اللّه علی المجوس اذ 

عبدت  الشمس و القمر و النار 

من دون اللّه و اشتدّ غضب اللّه 

علی قوم اجتمعت آراؤهم علی 

قتل ابن بنت نبیهم و اللّه ما 

لی شیء ممّا یریدونه ابداً إاجتبهم 

نا مخضب بدمی أحتی القی اللّه 

ما من منغیث یغیثننا لوجه اللّه؟ أ

من ذاب یذب عن حرم  ماأ

 ADرسول اللّه؟

 Aایشان کشته شد 

خدای حسین فرمود: المؤمنینامیر-3

تعالی بر گبران از آن سبب خشم 

گرفت که ایشان آفتاب و ماه و آتش 

 ADرا معبود ساختند 

دای تعالی بر این خو اکنون خشم -4

های قوم بسیار خواهد شدکه رای

ایشان بر بر کشتن فرزند دختر 

 پیغمبرشان قرار گرفته. واهلل که ایشان

اجابت نخواهم را در مرادی که دارند 

کرد و همچنان روی به خون خضاب 

 ADکرده به حضرت ربانی خواهم رفت

 ADاللّه که ایشان را..... و-5

شت و فرمود: هیچ پس آواز بردا-6

فریارسی نیست که ما را فریاد رسد و 

ای نیست که از جهت هیچ دفع کننده

تحصیل رضای خدای تعالی دشمن 

 ADرا از اهل بیت پیغمبر دفع کند؟

ذا الحر بن یزید الریاحی قد إ-1 پیوستن حرّ به سپاه امام

قبل یرکض فرسه حتی وقف أ

 Aبین یدی الحسین

قال: یابن بنت رسول اللّه! -2

وّل من خرج علیک افتأذن أکنت 

لی أن أکون اوّل مقتول بین 

یدیک لعلّی أبلغ بذلک درجۀ 

 ADالشهداء فالحق بجدّک

ن تبت إقال الحسین: یا أخی! -3

نّ اللّه إکنت ممّن تاب اللّه علیهم 

 ADهو التوّاب الرحیم

لریاحی آواز احرّ بن یزید -1

 Aامیرالمؤمنین حسین را شنید

از لشکر عمر  رانگیخت وباسب -2

 A.بیرون تاخت

 Aیش امیرالمؤمنین حسین آمدپ-3

اوّل کسی که  یابن رسول اهللگفت: -4

به جنگ تو آمدمن بودم. این ساعت 

مت تو شتافتم تا اوّل کس که به خد

در رکاب تو کشته شود من باشم تا 

در روز قیامت جدّ تو  مرا شفاعت 

 ADکند

 (5و  4)پیرفت  2جدول 
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متن در عربی است، در زیرمتن حاوی رجزخوانی حرّ در قالب نظم زبر 6پیرفت  2ADگزارۀ 

نیز گفته  ازاینپیشکه  گونههمان)گشتار برش(.  است شدهکوتاه « رجزی بگفت»حدّ جملۀ 

رم خوردن فترین ضرر و برهم به فارسی، دچار بیش ها در فرآیند ترجمهرجزخوانی این شد،

 ه شیوۀبواختی دور و که روایت را از یکن است بودهمتن این ترجیح راوی زیر خواهند شد.

ر دیگر ها دها را حذف کند. گشتار برش در ارتباط با حذف رجزخوانیاین پیرفت جرّاحی

، 38، 37، 36، 34، 31، 30، 29، 27، 26، 13، 9های )پیرفت ها نیز قابل پیگیری استپیرفت

که راوی  با این تفاوتمتن است، زیر 6Aمتن همان گزارۀ زبر 6A گزارۀ 6 در پیرفت (.40، 39

و  ر کشیدهنحوۀ نبرد حرّ را به تصوی ،ترمتن با اعمال گشتار گسترش، به صورت جزئیزیر

، بهره «کوشیدو مردانه میزد کرد، شمشیر میحمله می»از افعال  ،«یزل یقاتللم»فعل  جایبه

ا ریّت او شخص ،«دانهمر»مبارزۀ حرّ را حماسی جلوه داده، با استفاده از قید  کهآنو ضمن  برده

ساط( و متن افزوده )انبزیردر  7Iزارۀ پیرفت، گن است. در ادامۀ همیکردهگذاری دوباره ارزش

ساط و برش در گشتار انب زمانهم)برش(؛ کارکرد  است شدهحذف« قُتِلَ»در مقابل، فعل 

ر د)قُتِلَ(،  متن، از کشته شدن حرّ سخن به میان آمدهرفع این تناقض است که در زبر ،متنزیر

متن به روایت در زیر 11Aاست. گزارۀ دهی در تن او مانهنوز رمق 7I-Aحالی که در گزارۀ 

 ه، عالوهکند. کارکرد این گزارو شهادت حرّ را پس از سخنان امام حسین روایت می شدهافزوده

پرواز » و« وحرمرغ »بر اضافه کردن مضمون و رویداد، افزایش زیبایی ادبی متن با به کارگیری 

متن، نسبت به زبر خصّیت حر نیزر این، شسازی(. عالوه ب، است )فزون«به سوی بهشت

سین، حتباط با سپاهیان امام در ار« قُتِلَ ». به صورت کلّی، فعل است شدهگذاری دوباره ارزش

ام تبدیل شده و یاران ام «شهید شد»و « به شهادت رسید»متن به افعالی چون زیردر 

 . (40، 37، 36، 34، 31، 29، 28، 27، 13، 9 هایاند )پیرفتگذاری دوباره شدهارزش
 

 ترجمۀ الفتوح الفتوح عنوان پیرفت

لی قتال القوم إوّل من تقدّم أ-1 نبرد حرّ

 Iالحرّ بن یزید الریاحی

نا الحر و أنّی إو هو یقول: -2

 ADمأوی الضیف....

 ADحمل-3

لمیزل یقاتل حتّی عرق فرسه -4

ان آمد و با میداوّل کسی که در -1

 Iاین قوم جنگ کرد، حرّ بن یزید بود

 DAرجزی بگفت-2

کرد و می با ایشان جنگ-3

برد تا اسب او را های متواتر میحمله

 Aپی کردند.
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 Iفبقی راجالً

ن إجعل یقاتل و هو یقول: -5

 ADنا بن الحرّأتنکرونی ف

 Aلم یزل یقاتل حتی قتل-6

حتمله أصحاب الحسین حتی إ-7

 Aوضعوه بین یده و فیه رمق

 Aفجعل یمسح وجهه الحسین-8

نت الحرّ کما سمّتک أیقول: -9

نت الحر فی الدنیا و أأمّک الحرّ و 

 ADاالخرۀ

صحاب أثمّ جعل رجلٌ من -10

الحسین یقول: لنعم الحرّ حرّ بنی 

 ADریاح

 Iسب بیفتاد و وی پیاده بماندا-4

 Aوی از آن جماعت بگردانیدر-5

کرد و شمشیر ه میبر ایشان حمل-6

رد کوشید تا چند مزد و مردانه میمی

 Aاز ایشان بینداخت

 Iاقبت زخمی گران یافتع-7

و نزد امیرالمؤمنین  وی را گرفتند-8

 I-Aحسین آوردند

ست مبارک گرد آن حضرت به د-9

 Aسترداز روی او می

فرمود: مادر تو را نه به غلط می-10

است در این جهان نام حر نام کرده

تو حر بود و در آن جهان از آتش 

 ADدوزخ حر خواهی بود.

ت شنیده، مرغ حرّ این بشار-11

 I-Aروحش جانب بهشت پرواز کرد

 6پیرفت -3جدول 

متن پایانی روایت دید؛ جایی که در زیرتوان در پیرفت گذاری دوباره را میاوج این ارزش

 ةد رسول خدا، قربرای سر، امام را به عنوان فرزن« مبارک»، با صفت «احتزّ رأسه»جملۀ  جایبه
کند. در مقابل این گذاری میارزش ،سینۀ فاطمۀ زهرا معرّفی و از این طریق العین علی و سرور

، متنان عمر سعد را پیگیری کرد. در زیرکاهی سپاهیتوان ارزشگذاری دوباره، میارزش

 اندشدهتوصیف « جماعت ظالم»، «طایفۀ ظالم» ،«قوم فاسق»های سپاهیان عمر سعد با ترکیب

کاهی، هر دو، از تمایالت شدیدتر گذاری دوباره و ارزش(. این ارزش31، 29های )پیرفت

هایی اضافه شدن گزارهکند. متن حکایت میبه اهل بیت، نسبت به نویسندۀ زبر متنزیرنویسندۀ 

متن فارسی های گشتار انبساط در زیراز گونه یکی دیگر (AP)شناختی با محتوای کنش روان

و جنبۀ  شدهافزودهمتن به روایت زیر 3AP، گزارۀ 39برای نمونه، در پیرفت الفتوح است. 

ر، مخاطب است. در پیرفت مذکوروایت را بیشتر کرده ، همۀها و به دنبال آنعاطفی شخصیّت

یابد. همین ر رویارویی با شهادت حضرت ابالفضل درمید را واکنش عاطفی امام حسین )ع(
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مشاهده   4APگزارۀ  44، پیرفت  4APگزارۀ  40توان در پیرفت می گشتار را با کارکردی مشابه

 کرد.

 ترجمۀ الفتوح الفتوح عنوان پیرفت

رج من بعده أخوه العباس خ-1 شهادت عبّاس بن علی

  E-Aبن علی

 DAو هو یقول-2

قاتل حتی قتل یحمل فلم یزل -3

 ADمن القوم جماعۀ و قتل

بّاس بن علی آمادۀ بعد از آن، ع-1

  E-Aگشته بر اهل بغی حمله کردقتال 

آورد و  جایبهراسم جدّ و جهد م-2

جمعی از شجعان لشکر عمر را 

 Aبکشت تا شهید شد 

عزّ شهادت فایض  چون عبّاس به-3

گشت، امیرالمؤمنین حسین عظیم 

 APناخوشدل شده سخت بگریست

نکسر ظهری و قلّت افرمود: اآلن -4

 ADحیلتی

 39پیرفت -4جدول 

 گیرینتیجه-5
متنیّت ژار ژنت، روایت کتاب الفتوح ترجمۀ هروی از روز عاشورا، با بر اساس نظریۀ فزون

با  (transformation) به گونۀ دیگرگونی متنیکتاب الفتوح ابن اعثم کوفی رابطۀ فزونروایت 

کوفی( با اعمال  متن )الفتوح ابن اعثمتوان گفت که زبرارد. بنابراین میحالت جدّی د

. این فرآیند در وهلۀ نخست است شده( تبدیل الفتوح ترجمۀ مستوفی هرویمتن )گشتارهایی به زیر

از یک  ،متن با ترجمهزبر کهازآنجایی. است شدهتبدیل با گشتار ترجمه از زبان عربی به فارسی 

ینی، باورها و بشود و نیز به دلیل جهانضای فرهنگی به فضای فرهنگی دیگر منتقل میف

متن، اعمال گشتارهای کمّی و کیفی متن نسبت به نویسندۀ زبرمتفاوت نویسندۀ زیرتمایالت 

گوناگون دور از انتظار نیست. بر اساس تجزیه، مقایسه و تحلیل روایت روز عاشورا در کتاب 

توان از نوع کمّی دانست را می شدهاعمالالفتوح ابن اعثم و ترجمۀ فارسی آن، بیشترین گشتار 

ی بیشترین سهم را در دیگرگونی سازکه به ترتیب، گشتارهای برش، انبساط، گسترش و فزون

ها به دلیل رند. حذف رجزخوانیمتن )الفتوح عربی( دامتن )ترجمۀ الفتوح( نسبت به زبرزیر

کارکرد گشتار  ترینمهمدست کردن روایت، ت عربی در فرآیند ترجمه و یکرّر شدن ابیامتض

تر گذاری، نمایشیبرش است. باالبردن ارزش ادبی روایت و کمک کردن به اعمال گشتار ارزش
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سازی ترین کارکرد گشتار انبساط و فزونبرجسته ،کردن روایت و افزایش بار عاطفی روایت

و  گذاری دوبارهمتن نیز ارزشدر زیر شدهاعمال کاربردیگشتارهای  شود.محسوب می

کاهی اران ایشان و نیز ارزشگذاری دوبارۀ شخصیّت امام حسین و یکاهی است. ارزشارزش

بر  متن است.های شیعی نویسندۀ زیرکی از گرایششخصیّت سپاهیان عمر سعد، هر دو، حا

توان نتیجه گرفت که روایت ترجمۀ الفتوح فارسی از روز می ،اساس توضیحات ارائه شده

 است. تر و با گرایش شیعیتر، نمایشییتر، عاطفیت الفتوح عربی، کوتاهعاشورا نسبت به روا

 

 تقدیر و تشکّر-6

 خمورّ 175 قرارداد شمارۀ با شده اجرا حقیقاتیت طرح نتایج از مستخرج مقاله این

 باشد.می رخرّمشه دریایی فنون و علوم دانشگاه پژوهشی ویژۀ اعتبارات محلّ از 20/11/1398

 

 منابع

 ها.کتاب1
تهران:  . ترجمۀ محمّد بن احمد مستوفی هروی.الفتوح(. 1372احمد بن اعثم کوفی، ابی محمّد )

 سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی

 الضواء، تحقیق علی شیری، بیروت: دار ا5، جلد الفتوح (.1411) __________________________

. چاپ اوّل، تهران: های قرآنعربی به فارسی، ترجمهتاریخ ترجمه از (. 1375آذرتاش، آذرنوش )

 انتشارات سروش

رّسی، چاپ اوّل، تهران: . ترجمۀ یحیی مدشناسی تاریخیدرآمدی بر زبان(. 1374آرالتو، آنتونی )

 پژوهشگاه علوم انسانی

 . چاپ دوازدهم، تهران: نشر قطرهشناسیمقدّمات زبان(. 1388باقری، مهری )

 . چاپ نخست، تهران: نشر جامیفارسیتاریخ زبان(. 1383جهانبخش، فرهنگ )

، 19، سال براهنمای کتا(. ترجمۀ فارسی تاریخ ابن اعثم و دو مترجم آن. 1355دبیرسیاقی، محمّد )

 12و  11شمارۀ 

 26، ص23، جلد دائرة المعارف بزرگ اسالمی(. ابن اعثم کوفی. 1367رفیعی، علی )

، 11، شمارۀ نویسیفرهنگهای ترجمۀ الفتوح اعثم کوفی. گاهی به واژه(. ن1395زادگان میاردان، ندا )

 110-91صص 
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 . چاپ اوّل، تهران: کتابفروشی خیّاماصول و مبانی ترجمه(. 1363صفارزاده، طاهره )

. چاپ دهم، تهران: رد آن در زبان فارسیشناسی و کاربمبانی زبان(. 1387نجفی، ابوالحسن )

 انتشارات نیلوفر

 کز. چاپ اوّل، تهران: نشر مرهازبان، ترجمه و ارتباط فرهنگ(. 1384یعقوبی، حسین )

 

  Genette,Gerard.(1997)palimpsests:literature insecond 

Degree.TransUniversity of Nebraska presS 
 .مجلّات2

با رویکرد به  (. نقد و ارزیابی کتاب الفتوح1388صفری فروشانی، نعمت الّله و توحیدی، محمّدعلی )

 65-35، سال ششم، شمارۀ سوم، صص تاریخ در آینۀ پژوهشحادثۀ کربال. 

ح و مترجم (. تحلیل و مقایسۀ نوع تمایالت شیعی مؤلّف الفتو1396اکبر و کشانی، نجمه )عبِاسی، علی

 119-93، صص 2، سال اوّل، شمارۀ نامۀ تاریخ تشیعپژوهشفارسی آن، 

تخصصّی -یفصلنامۀ علم«. بازشناسی ابن اعثم کوفی و کتاب الفتوح وی(. »1389عرفان، امیرحسین )

 252-229، صص 11، شمارۀ 4، سال سخن تاریخ

تاریخ آن. ای فتوح ابن اعثم با ترجمۀ فارسی (. بررسی تطبیقی و مقایسه1381دهقی، علی )غالمی

 218-191، صص 1شمارۀ ، پیشاسالم در آینۀ پژوهش

  



 1400 خريف ،60 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

118 

 سأسا على سيةالفار  وترمجتها اعثم ابن الفتوح عن عاشوراء لرواية مقارنة
 النصية االتساعية

  نوع املقالة: أصيلة
1حامد صافی  

 امعة خرمشهر للعلوم و التکنولوجیا البحریةجب قسم العلوم االساسیة یاستاذ مساعد ف
 

 امللّخص
ائل القرن لقرن الثالث وأو أواخر ا یة يف، رمبا كتب ابلعربثم الكويفاعاملعّرف ابسم ابن، اب الفتوح أليب حممد أمحد بن عليکت

هـ أبمر أحد  596یة سنة لفارسقام حممد بن أمحد مصطفي هريف برتمجة جزء من هذا الكتاب إىل اللغة ا .الرابع اهلجري
لنص یتم إنشاء اریة ،ذه النظًقا هلوف. ة حول العالقة بني النصوصلنصیة اعیجینیت نظریة االّتسا قرتح جريارا .حكام خرازم

B  حتت أتثري النصA .ط من املرح الثة أمناوالتغیري و ث ن لنصوص يف شكلني من التقلیدبیة عیاالّتسا ميكن دراسة العالقة
ها إىل اليت ميكن تقسیمو لتحویل، ويل، االنص الثانی مقارنة ابلنص األتسمى التغیريات اليت مت إجراؤها يف  .واهلجاء واجلدیة

رمجة یة عاشوراء يف تا مع رواثم ومقارنتهاعحتلیل روایة عاشوراء يف كتاب ابنمت ، يف هذا البحث. حتویل كمي وتطبیقي ونوعي
ة لتوّسع وإعادوا  نبساطاالو  لقطعا: تحبسب نتائج البحث، فقد تغريت روایة الفتوح الفارسیة ابلتحویال .الفتوح الفارسیة

 .عربیةح الالتقییم وتناقص القیم، كما أهنا أكثر درامیة وعاطفیة وأدبیة وشیعیة من روایة الفتو 
 

 الفتوح، العاشورا، االّتساعیة النصیة، الرتمجه الکلمات الرئيسة:
  

                                                                                                                                            
 afi@kmsu.ac.irs                                                                                            الكاتب املسؤول *
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Hypertextuality 
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Abstract 
Al-Futuh by Abu Muhammad Ahmad ibn Ali, known as Ibn A'tham Kufi, 

was probably written in Arabic in the late third and early fourth centuries. 

Muhammad ibn Ahmad Mostofi Heravi translated a part of this book into 

Persian in 596 AH by the order of one of the rulers of Kharazm. Gerard 

Genette proposed the theory of Hypertextuality around the relationship 

between texts. In the present study, an attempt has been made to compare 

and compare the narration of Ashura in the book of Al-Futuh Ibn A'tham 

with the Persian translation of Al-Futuh. For this comparison, Gerard Genet's 

theory of redundancy was used. According to this theory, text B (Hypertext) 

is created under the influence of text A (Hypotext). The contextual 

relationship of the texts can be examined in two forms of imitation and 

otherness and three modes of humor, satire and seriousness. Changes made 

in the subtext compared to the rough text is called torque, which can be 

divided into quantitative, applied and qualitative torque. According to this 

theory, Ibn A'tham's narration was considered a rough text for Al-Futuh 

Persian translation. 
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