
 

 

 

 

 

  و ... پذیری عناصر فرهنگیترجمهمیزان 

 البالغه نهجهشتم از در خطبۀ صدو
 *نژادعلیرضا حاجیان

 تهرانگروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه  دانشیار

 میرفت سلمان

 دانشگاه الذقیهزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 (94تا  73)از ص  

 25/6/1396يرش مقاله: ، تاريخ پذ15/8/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 چکیده
. ندراجنبۀ فرهنگی نیز د ،ها عالوه بر جنبۀ تخییلیالمثل، کنايات، تشبیهات، مجاز و ضرباستعارات

در حوزۀ مباحث  جامعه هستند، هر ی تاريخ، فرهنگ و انديشه درنماآيینۀ تمام اتبیراين تع کهانجآاز
 فرهنگی های. ترجمۀ عناصر و جنبهاست ردهبه خود جلب کنظران را توجه صاحب ،معاصر ترجمه

آن  که برخی ديگرحالیدر ،نیست پذيرپردازان معاصر امکانباور برخی از نظريه در ،شده در متنگنجانده
تحلیلی و  -دانند. اين جستار با استفاده از روش توصیفیمی پذيری ترجمههای خاصّرا در ضمن چارچوب

موجود در  و صورخیال و... نقد و مقايسۀ شیوۀ ترجمۀ مفاهیم فرهنگی ،به بررسی اساس مدل ايويربر
در اين پژوهش پردازد. شهیدی و دشتی می ،االسالمفیض های ترجمه البالغه نهج هشتمخطبۀ صدو

به زبان  (عربی) ترجمۀ عناصر فرهنگی از زبان مبدأ به اين پرسش پاسخ داده شود کهشود تالش می
های روش بین درنتايج اين جستار گويای آن است که است؟  بوده پذيرانامک قدرچ (فارسی) مقصد

يکی  از ترجمۀ برابر و معادل در فرهنگ مقصد روش تلفیقی ،عناصر فرهنگیشده برای ترجمۀ پیشنهاد
ها نآتنها  نقش کارکردی محض  ،صورت آزادکه ترجمۀ چنین تعابیر بهدرحالی ،ستهاترين روشاز موفق

 گیرد. ناديده میرا کند و ارزش فرهنگی تعبیر را منعکس می
 

های شیوه المثل،استعاره، کنايه، ضربعناصر فرهنگی، البالغه،  نهج 108 ۀخطب های کلیدی:واژه

 ترجمه.

                                                           
 hajiannjd@ut.ac.ir                                                                          :مسئول نويسندۀ رايانامۀ *.

1، شمارۀ 7ادب فارسی، سال   

19، شمارۀ پیاپی 1396بهار و تابستان   
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 مقدمه .1

 برگردان عناصر فرهنگی. زبان ديگر نیست هباز يک زبان ای کردن واژهترجمه جايگزين
 دشوار وزبان ديگر بسیاری به از زبان ،.و.. ت، کناياتشده در استعارات، تشبیها دهگنجان

مفاهیم  در اين کاربردها بدون انتقال انتقال معنا زيرا ؛ناپذير استحال اجتنابدرعین
. آيدوجودمیبهن کاستی در آ یتوانیم بگويیم نوعمی کمدست ممکن است، يانافرهنگی 

کند که البته اين کار قربانی مفهوم میموارد مترجم شکل و تصوير بیانی را  گونهايندر »
ها المثلبیر، ضربتعادر بیشتر موارد پذيرفتنی نیست؛ زيرا بازتاب تصوير حاصل از اغلب 

ها و غنابخشی و بین فرهنگجملۀ عوامل مهم آشنايی و ايجاد ارتباط ها ازو کنايه

 . (168: 1388 )نیازی و نصیری، «هاستزايی در آنخالقیت
و  ها، مجازکناياتسرشار از استعارات، تشبیهات،  البالغه نهجدر  )ع(علی امامسخنان 

که به  )ع(. سخن حضرت علیشوده توجبه آن در ترجمه بايد هايی است که المثلضرب
 ناب هایجنبه تعل به است، شده توصیف فروتر از سخن خالق و فراتر از سخن مخلوق

 زبانمترجمان فارسیو  استقرار گرفته  ریتوجّه انديشمندان بسیامورد آن یدين و ادبی

از  بیشکنون به ها تاترجمه اينتعداد  کهطوری؛ بهاند کرده هترجم آن رااز ديرباز  نیز
از خطبۀ  را شتیاالسالم، شهیدی و دفیض ۀسه ترجم مقالهدر اين . پنجاه رسیده است

و  فاهیم فرهنگیدر برگردان م مذکور های مترجمانايم تا شیوههشتم برگزيدهصدو
خالصه  در دو نکته را علّت انتخاب اين خطبه یم.کنبررسی  در اين زمینه راها موفقیّت آن

های فضايل و ويژگی است که طی آن اين خطبه اهمیّت محتوايی نخست،کنیم: نکتۀ می
، تبیین شده ستکه وارث علم پیامبر و جانشین او )ع(امام علیاز زبان  )ص(رمپیامبر اک

-المثلاز استعارات، تشبیهات، کنايات و ضرب بودن اين خطبهسرشار ،دوّم نکتۀ است؛

  ها در انتقال صحیح معنا بسیار تأثیرگذار است.که جنبۀ فرهنگی آناست هايی 

رواج آنها و  خاطر شیوۀ خاص ترجمۀ هريک از انتخاب اين سه ترجمه بیشتر به
ما است.  شانجايگاه خاص مترجماننیز ه و البالغهای نهجبین ترجمه ازتقريباً عام آنها 

های انتقال عناصر  ه و مقايسۀ شیو نقد ،بررسی بهتحلیلی  -با روش توصیفیدر اين مقاله 

کنیم شیوۀ ترجمۀ هريک از سه ايم و سعی میرهنگی در ترجمۀ اين خطبه پرداختهف
  م.ۀ اين عناصر بازنمايیرا در ترجمت هرکدامشان مترجم و میزان موفقیّ

، مقاله و ، اعم از کتابآنها های فارسی متعدد و نقدهای متعدد بررغم وجود ترجمهبه
 تألیف «البالغه نهجفارسی هشتاد خطبۀ اول های  نقد و تحلیل ترجمه»مانند  ،رساله

 «البالغه نهجکناياتی از های  درآمدی در نقد ترجمه»و  (1379) دخیل کهنويیاسماعیل 
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طور مستقل توجه هعناصر فرهنگی بهای  ... به نقد ترجمهو (1388)اقبالی عباس تالیف 

از  ... راعناصر فرهنگی و یصورت موردهشود بدر اين مقاله کوشش می. نشده است

 یم.کننقد و تحلیل  البالغه نهج 108 ۀخطب
 

 ترجمه و فرهنگ .2

 پیتر نیومارک 
(Peter Newmark) فرهنگ را  ،در زمینۀ ترجمه و عناصر فرهنگی   

 کند: گونه تعريف میاين
ای برای بیان عنوان وسیلهی خاص زندگی بشر بههافرهنگ را روش زندگی و جلوه»

مردن،  شوم. کلماتی همچوندانم و بین زبان فرهنگ و زبان جهانی تمییز قايل میمی
های جهانی هستند که و بیشتر کاالها همچون آينه و میز و ... واژه ؛کردن، ستارهزندگی

امّا کلماتی همچون بادهای موسمی هند، کلبۀ وجود ندارد،  ها چالشیر ترجمۀ آند
اند و اگر بین زبان کلماتی هستند که وارد حیطۀ فرهنگ شده ،تابستانی روسیه و ...

مبدأ و مقصد مناسبت وجود نداشته باشد، مترجم در مواجهه با آن دچار چالشی بزرگ 
  (.149: 2006) «شودمی

؛ شده را پیچیده و مبهم سازدها ممکن است متن ترجمهبین ملت رهنگیاختالفات ف
و دستور زبان تسلط بر زبان مبدأ از نظر واژگان  تنها در گرومترجم  موفقیّت ،روازاين

با مقايسۀ عناصر فرهنگی در دو د. اشآن زبان نیز آشنا بمردم نیست، بلکه بايد با فرهنگ 
مطابقت مفهومی و مخالفت »، «بقت مفهومی و شکلیمطا»: حالت متصوّر است ، سهزبان

 نخست، حالت . در(173 :1388نیازی و نصیری، ) «شکلی و مفهومی معادل فقدان» و« شکلی
برخی مترجمان تنها به جنبۀ  ،مدر حالت دو. مشکلی مواجه نیست هگونمترجم با هیچ

که مترجم يا اين گیرند یرا ناديده مهای فرهنگی آن جنبهو ند کنمعنايی تعبیر توجّه می
نتیجه جنبۀ کند و درزين تعبیر زبان مبدأ میسنگ را از زبان مقصد جايگمفهوم هم

 نبودِ) از نوع سوّم یبا تعبیر هحقیقی هنگام مواجه چالشامّا  ،شودفرهنگی آن ضايع می

چنین تعبیرات ممکن است مترجم به  یتوجّهبیاست که  معادل فرهنگی در زبان مقصد(
 .سازد شده را مبهمن ترجمهمت

 

  در ترجمۀ عناصر فرهنگی مدل ایویر .3

بین دو فرهنگ متفاوت است.  ایبلکه معامله ،يند ترجمه تنها مسئلۀ زبانی نیستآفر
مترجم بر آن است تا راهی برای انتقال عناصر فرهنگی متن مبدأ به متن زبان مقصد 

ايوير  ،حل کنندرا اين مسئلۀ دشوار تا  است رانی که تالش کردهشگ. يکی از پژوهبیابد
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أ به متن از متن مبد هاروش برای ترجمۀ عناصر فرهنگی و انتقال آن است. وی هفت
 مقصد پیشنهاد داده است: 

 ؛دهد: مترجم واژۀ زبان مبدأ را عیناً به متن مقصد انتقال می(Borrowing) یگیروام .1

 فتعري .2
(Definition)انوشت برای ون متن يا در پ: مترجم واژۀ فرهنگی را در در

 ؛کندخواننده تعريف می

 فظیلاترجمۀ تحت .3
(Literal translation)؛ 

 جايگزينی .4
(Substitution)ی عنصر فرهنگ ا: مترجم عنصر فرهنگی زبان مبدأ را ب

 ؛کندمیاز زبان مقصد جايگزين  ،شبیه آن

 سازیواژه .5
(Lexical creation)فرهنگی زبان  برای واژۀ را : مترجم يک واژۀ جديد

 ؛سازدمبدأ می

 کردنحذف .6
(Omission)؛کند: مترجم واژۀ فرهنگی را از متن زبان مقصد حذف می 

 افزودن .7
(Addition) :عبارت آن مفهوم را توصیف زبان مبدأ در ایواژه جای به مترجم ،

 (. 43: 1370 )ايوير، کندمی
 

 تم و تطبیق سه ترجمه از آنهشخطبۀ صدو .4
، نکوهش )ص(اکرم پیامبر توصیف خداشناسی، از: اندعبارت خطبه اين در مطرح موضوعات

-کردن ارزشژگونهدادن از واو خبر )ع(کوفیان، تأکید بر اهمیّت پیروی از اهل بیت پیامبر

را اين خطبه های عبارتاز تعدادی  ۀترجمدر اينجا های اسالمی در حکومت بنی امیه. 
 1:کنیمبررسی و مقايسه می شدر راستای اهداف اين پژوه سه مترجم از

 

4-1. «

»  

استعاره از  «»ست. واژۀ ه اکردتوصیف را  )ص(اکرمامبر یپدر اين بخش،  (ع)امام علی

 که يی داردهاو شاخه هاکه میوه اند تشبیه شده درختی آنها به ؛است صنف پیامبران
کماالت  اخالق و و علم درخت که میوۀ ايندرحالی ،هستندپیامبران  تکتک هاشاخه

ر نبوّت و با اين بیان که نو ؛است )ع(آل ابراهیم از استعاره «»است. واژۀ  نفسانی

 «»تابد. واژۀ می دانچراغ که نور چراغ ازهمچنان ؛تابیده است دانهدايت از اين خان

استعاره از  «»بلندی مرتبت و شرف است. واژۀ ه وجه شب و قريش است، از استعاره

با اين بیان  است؛ استعاره از پیامبران «»و  «»برترين خاندان مکّه و دو واژۀ 

ساطع ا نهچراغ هستند و دانش و هدايت از آ که پیامبران در تاريکی جهالت و کفر چون
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» ترکیب .(509: 3 . ج2009 ،بحرانی)جوشد می هاچشمه از که آبچنان ؛شودمی

حۀ استعارۀ مصرّ ها از نوع. استعاره در بقیۀ عبارتاستاز نوع تشبیه بلیغ اضافی  «

  .استاصلیه 
  نقد و بررسی

سپس در میان دو  و دهکرترجمه  الفظی تحتابتدا االسالم فیضرا  «» .الف

 کهحالیدر ،(312: 1365، ر.ک: سیدرضی) است افزوده را «ابراهیم آل» ترکیب توضیحی پرانتزِ
ر د شهیدی است. دهرک محدودآل ابراهیم  درآن را  ،مترجم واست  اعم صنف پیامبران

. (100: 1370 ر.ک: سیدرضی،) «است امبرانیگاه پرستن که درختی» است: گفته آن ترجمۀ
 موجود را بیان کند. دشتی نیز تشبیه است عبارت توانسته الفظی تحتمترجم با ترجمۀ 

  است. را برگزيده «درخت تنومند پیامبران» الفظی تحتترجمۀ 

)که نور هدايت و دان روشنايی چراغ»االسالم در ترجمۀ فیض «» عبارت .ب

-. مترجم ابتدا آن را تحت(312: 1365، ر.ک: سیدرضی) استآمده  «رستگاری از آنان تابان بود(

ده و فهم آن کرسپس با استفاده از افزودۀ توضیحی به معنی مراد اشاره  وفظی ترجمه ال

درست « آنان»با ضمیر را نیز  لهتعار. مترجم مستر ساخته استرا برای خواننده آسان
« آل ابراهیم»که در آن به  عبارتی ؛گرددکه به عبارت قبلی برمی ده استتشخیص دا

 «پُر نوردانی چراغ» بهلفظی انیز تحت را اشاره شده است. شهیدی اين عبارت له()مستعار
اشاره نکرده  )آل ابراهیم(د از آن ی مرااامّا به معن، (100: 1370 ر.ک: سیدرضی،) کردهترجمه 

 .(141: 1388، سیدرضیر.ک: ) کرده است ترجمه «هدايت نور هایسرچشمه» به دشتی است.

 «چشمهسر»از  آن جای به و ساخته دگرگون را «» منهمستعار مترجم ،ترجمه اين در

زبان دگان فارسیقرآنی است و نزد خواننهای از واژه «»ده است. واژۀ کراستفاده 

  ی احاطه و دربردارندگی است.اکنندۀ معن، اين واژه بیانسواست و از ديگر مأنوس

)که از باالی پیشانی »که  است آورده «»االسالم در ترجمۀ عبارت فیضج. 

ز استعاره ی مراد اامعن با اين ترجمه. (312: 1365، ر.ک: سیدرضی) «اشرف و افضل بر ديگرانند(
عبارت دچار لفظی او پرانتز توضیحی به درستی ارائه شده، امّا در ترجمۀ تحتدر میان د

 ست.بلکه طرۀ مو ،نیست «پیشانی» (منه)مستعار «»مراد از  لغزش شده است؛ زيرا

 دهکرترجمه « مرتبه و ديدارىاز خاندانى بلند»را به  «»شهیدی عبارت 

دقّت نوع آزاد است و معنی مراد را به . اين ترجمه از(100: 1370 ر.ک: سیدرضی،) است
کند. مترجم برای حفظ بار بالغی و فرهنگی عبارت در تعلیقات خود به آن منعکس می
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کس تواند آن را ی رُسته بر باالی پیشانی که همه، مو»ده و گفته است: کراشاره 

». دشتی عبارت (476: همان) «ديداری و مشهور استعاره آرندديد، سپس از آن برای 

: 1388، سیدرضیر.ک: ) ده استکرترجمه  «همانند اه بلند و بىيگاز جا»را به  «

 ، امّا بار بالغیاست درستی منعکس کردهبهرا  مقصود است که آزاد  ای. اين ترجمه(141
 ندارد. یو فرهنگ )کاربرد استعاری(

 ده کررجمه ت «)مکّه معظّمه(ناف بطحاء »را به از  «»عبارت  االسالمفیض د.

واژۀ شارحان  است.لفظی درستی اترجمۀ تحت و بنابراين، (312: 1365، ر.ک: سیدرضی)

سرزمین ساکن آن هايی که از خانواده برترين خانوادهاستعاره از  را منه()مستعار «»

 .(200: 2 ج، 2008 و شیرازی، 5009: 3 ج، 2009 ،بحرانی) اند دانستهنه خود سرزمین  بودند،

 «»مراد از اسم  ،اگر در توضیح ،شمردست توان درمیرا اين افزودۀ توضیحی 

 دهکرترجمه  «سرزمین فخر و بزرگوارى، از سرزمین بطحاء» را به شهیدی آن باشد.

: نّث أبطحبطحاء مؤ»بارۀ آن گفته است: و در تعلیقات خود در (100: 1370 ر.ک: سیدرضی،)
جا یان دو کوه ابوقبیس و احمر است که قريش در آنجوی در سنگالخ، و مقصود وادی م

و آن را در  است غافل مانده «ناف»مترجم از واژۀ  ،. با اين ترجمه(476: همان) «بودند
کرده است. مترجم با افزودۀ نلیقات معنی ترجمه و در افزودۀ توضیحی يا تع متن

دادن نسبت ،ارتمراد عباست؛ زيرا  ساختهارت را دگرگون ی عباتوضیحی خود معن
را  دشتی نیز آننه به خود سرزمین.  ،بزرگواری به برترين خانواده در آن سرزمین است

همان به جا اين او نیزو  (141: 1388، سیدرضیر.ک: ) ترجمه کرده «از سرزمین بطحاء»به 

 شده است. گرفتارکه شهیدی است  شدهدچار  لغزشی

فظی لابتدا به صورت تحترا ا «»االسالم ترجمۀ فیض :هـ

ه البت ؛است کردهکردن مطلب از افزودۀ توضیحی استفاده سپس برای روشن و آورده

پدران  ،باشندپیامبران  میثمکه بنا بر شرح ابنرا له یحی مستعارمترجم در افزودۀ توض
بعید  ،شدهی مطرحامعن ؛ ولی(312: 1365، ر.ک: سیدرضی) شمارآورده استبهآن بزرگوار 

فزودۀ توضیحی . شهیدی با ااندترجمه کرده الفظی تحتیدی و دشتی شهرسد. نمینظربه
ای که دور معنی ؛ر دانسته استده و آن را خاندان پیامبکرله اشاره درون متن به مستعار

  .رسدنمینظربه

انتقال يی و فرهنگی تعبیر را تواند بار معنادر برخی موارد می الفظی تحتترجمۀ 
جنبۀ شکلی تعبیر را حفظ فقط امّا در مواردی  ،از اين بخش نخستمانند عبارت  ؛دهد
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جنبۀ معنايی لی ود، شورفته در آن منعکس کارعنصر فرهنگی بهممکن است کند و می
توانیم روش ها میاين ترجمه در میانماند. نزد خوانندۀ متن به زبان مقصد مبهم می

»در ترجمۀ عبارت  را و روش شهیدی + افزودۀ توضیحی(الفظی تحت)ترجمۀ االسالم فیض

ری آن در فرهنگ عربی و کاربرد استعا «»ی لغوی واژۀ ا)ترجمۀ آزاد+ اشاره به معن «

جنبۀ  انعکاسهای مناسب برای حفظ جنبۀ معنايی تعبیرات و از روش در تعلیقات(
 . آوردشماربه فرهنگی آن

 

4-2. «» 
 ؛مرجع ضمیر در اين عبارت مبهم است .1 کنیم:نکته اشاره می وددربارۀ اين عبارت به 

، لحاظ دستوری کامالً درست استاند که از دانسته ()صبرخی شارحان آن را پیامبر اکرم
ارجاع گروه  البته ند.دهمیارجاع  )ع(علیحضرت به ديگر آن را  گروهیکه درحالی

که امام به گردد، درحالیدنبال مردم می ،پیامبر برای هدايت زيرا ؛استتر درست نخست

معنای خاصّی « »ژۀ کاربرد وا. 2؛ آينداست که مردم در طلب او می منزلۀ کعبه

 ترتجربهبارو گويند که ازآن )گردان( اردوّگفته است:  هبارۀ اين واژحديد درال. ابن ابیدارد

-و به دارد در اين خطبه کاربرد مثبت «»ترکیب . (183: 7، ج 1960) است

اين  برابرامّا  ،استرفته کاربه )ص(در توصیف پیامبر اکرم؛ زيرا ارددبار منفی ن وجه هیچ

: 1368 رياحی، :ک.ر)دارد در برخی موارد بار منفی  «نشینطبیب راه»واژه در زبان فارسی 

طبیبی که به واقع ... »آمده است:  نشیندر ذيل مدخل راه نامۀ دهخدادر لغت. (273
  .(1377)« کالشی و دکانداری را بر سر راه نشیند ؛طبیب نیست

 

  نقد و بررسی

: 1365، ر.ک: سیدرضی) )ع(حضرت علی ،را در اين عبارت (مرجع ضمیر) سالم مشبّهاالفیض

که درحالی ،(141: 1388، ر.ک: سیدرضی) استدانسته  )ص(پیامبر اکرم ،و دشتی (313

در  اساسی د تفاوتوجو، با«»ترکیب بارۀ ده است. درکرشهیدی به آن اشاره ن

که مترجمان به ترجمۀ  بینیممی ،هنگ فارسی و عربیبین دو فر کاربرد اين ترکیب
در اين مورد ممکن است باعث برداشت  الفظی تحتاند. ترجمۀ بسنده کرده الفظی تحت

رجع ضمیر در ترجمۀ شهیدی که در آن به م ويژهنادرست از عبارت متن مبدأ باشد، به

يا  )ص(بارۀ پیامبر اکرمداند که سخن دریش میاز پ وقتیخواننده  اشاره نشده است؛ زيرا
 الفظی تحتترجمۀ  ،اينوجودشود. بار منفی از ذهن او دور میاست، با (ع)دربارۀ خود امام

طرف کند و مترجم در چنین بردر اين عبارت را تواند اشکال تفاوت فرهنگی نمی
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تا مطلب برای  بهره گیردبايد از افزودۀ توضیحی در درون متن يا در پانوشت  یموارد
  .دشو خالیاز پیچیدگی و غرابت و ابهام  ،متن در زبان مقصد انندۀخو

 

4-3. 

را استعاره از علوم و مکارم اخالق و واژۀ  «»میثم واژۀ در اين بخش ابن .الف

که هدايت را نپذيرفته و بر ده است کرتلقی کسانی  هایرا استعاره از عقوبت «»

را استعاره  «»که خوئی واژۀ درحالی، (511: 3 ، ج2009)اند اصرار ورزيده ارتکاب گناه

 ، ج1379)ترساندن از عذاب الهی دانسته است  استعاره از را «»ها و واژۀ از بشارت

 «»عبارت اصلیه است.  ۀشده از نوع استعارۀ تصريحیياد ۀدو استعار. (484: 7

رود. در میکاربا داروها بهاز درمان  ناامیدیکه پس از  دارداشاره به روشی در درمان 

المثل به اين ضرب ؛کردن(آخرين دارو داغ) «»گويند: المثل عربی میضرب

از که انسان در حلّ يک مسئله  رودمیکارن حکیم منسوب است و در مواردی بهلقما
 . (443: 1 جد.ت،  ،)شود می ناامیدو مدارا موعظت  ،مهربانی طريق

مجاز  «» . واژۀمجاز از کسانی است که از ديدن حقیقت کور هستند «»واژۀ  .ب

 «»ن واژۀ نیچظه و پند و ارشاد کر هستند. همکه از شنیدن موعاست از کسانی 

سه واژۀ اين حق الل هستند. عالقۀ مجاز در سخن گفتن  برایمجاز از کسانی است که 

  (.511: 3 . ج2009: بحرانیق اسم ملزوم بر الزم است )از نوع اطال
 

 نقد و بررسی 

تفاوت  اين با ؛انددهکرترجمه  الفظی تحترا  «» ارتسه مترجم عب الف.

 )علوم و معارف( االسالم با استفاده از افزودۀ توضیحی در میان دو پرانتز توضیحیکه فیض

های خسته، های او برای دل)بشارت و شهیدی در تعلیقات خود (313: 1365، ر.ک: سیدرضی)

اند. با اين روش دو مترجم هم جنبۀ دهکرنی مراد از استعاره اشاره به مع (.چون مرهم است
افزودۀ  او هم جنبۀ معنايی آن را ب الفظی تحتترجمۀ  از طريقفرهنگی عبارت را 

االسالم و له بین فیضکه تفاوت مستعار اره به اين نکتهبا اش ،اندتوضیحی حفظ کرده
میثم و شهیدی شرح خوئی را شرح ابن االسالمفیض .گرددشهیدی به تفاوت شروح برمی

ر.ک: ) بسنده کرده است الفظی تحتکه دشتی به ترجمۀ درحالی، اندگرفتهدرنظر

، منعکس کندتواند بار بالغی و فرهنگی عبارت را . اين ترجمه می(141 :1388 ،سیدرضی
الم االسفیضمتن در زبان مقصد دور بماند.  از خوانندۀ ،ای دقیقامّا ممکن است معن
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سپس در میان دو پرانتز  وترجمه  الفظی تحتصورت را به «»عبارت 

 الفظی تحتکه دشتی به ترجمۀ حالیدر، است دهکرمراد از آن اشاره  یاتوضیحی به معن
زبان مقصد دور مانده است.  معنی از ذهن خوانندۀ متن درگونه بدينبسنده کرده و 

بر ترجمۀ دشتی  بنا رامذکور دو عبارت زبان،  فارسی ۀانندن ممکن است خوچنیهم
ای مراد آسیبی نتیجه به معنو در کندلحاظ ی حقیقی او آن را به معن نکندی استعاره تلقّ

های متن ا که در عبارترسد. ترجمۀ شهیدی ادبی است و در آن مترجم توانسته سجع ر
جا که دارو آنو »با آوردن عبارت سو، مترجم  گريرفته، منعکس کند. از دکارمبدأ به

 ،اينبر. عالوه(101: 1370، سیدرضیر.ک: ) تر ساخته استارت را روشنعب ،«سودی ندهد
ترساندن او از عذابِ قیامت برای »بارۀ اين عبارت گفته است: مترجم در تعلیقات در

کجا داغ بايدت فرمود هر  .«» غافالن، چون داغ فراهم، که در مَثَل است:

. پس مترجم در اين ترجمه از روش (476: همان) «)سنايی(چون تو مرهم نهی ندارد سود 
-لفظی+ افزودۀ توضیحی+ اشارهاترجمۀ تحت کرده که عبارت است از:تلفیقی استفاده 

در شعر فارسی کردن به عنصر فرهنگی در زبان مبدأ+ ذکر کاربرد آن در فرهنگ مقصد. 

پس فهم  ؛دهد که اين عبارت در فرهنگ فارسی کاربرد داردشهیدی نشان میتعلیقات 
 آن نزد خوانندۀ متن مقصد آسان خواهد بود. 

صورت بهابتدا را  «»االسالم فیض ب:

 داخل پرانتزها های توضیحیاده از افزودهاستفا سپس ب کرده است وترجمه  الفظی تحت

ی مراد از آن او هم به معن «»و  «» ،«»های بودن واژهبه مجازتوانسته هم 

ادبی از آن آورده و در آن  ایه. شهیدی ترجم (313: 1365، ر.ک: سیدرضی) اشاره کند
به  «از ديدن حقیقت»چنین مترجم با آوردن عبارت ده است. همکرسجع را رعايت 

ر.ک: ) روشن ساخته استرا اشاره کرده و معنی مراد از آن  «» بودن واژۀمجاز

ممکن است  ،در دو ترکیب بعدی الفظی تحتبه ترجمۀ اکتفا امّا با  ،(101: 1370، سیدرضی
 الفظی تحتترجمۀ دشتی که به ترجمۀ  دشوار شود؛ ماننددر زبان مقصد  افهم معن

فهم برای  زبان فارسیخوانندۀ که  استبسنده کرده است. اشاره به اين نکته الزم 
گونه دشواری و با هیچ ،زبان و کاربردهای قرآنی اب انس به علّت ،های اخیرعبارت

»رفته است: کارآن کريم اين مجاز در چند مورد بهشود. در قرمیپیچیدگی مواجه ن

 . (179اعراف: و 171 و 18: هبقر) «
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4-4.

های از دلکنايه  «» بخش دو ترکیب اضافیاين در  .الف

  .(511: 3 ج ،2009میثم، )ابنهستند جاهالن 

 های کفر وها حجابآن است که آن مقصود «»در عبارت  .ب

آوردن آتش ند بیرونمان آن ا از درونرحقّ  فتند وها از هم نشکادانش وسیلۀ به را جهالت
 ردنآوشبه بیرون. وجه(292: 7 ج، 1377 و خوئی، همان)اند  بیرون نیاوردهزنه به وسیلۀ آتش

 ديگر کوبیدن سنگی به سنگبه معنای  «قدح»اصل واژۀ تاريکی است.  درون از روشنايی
-برای ازهم ،زنه استمانند آتش که را ها علومیآن يعنی ؛آوردن آتش استبیرون برای

 .(201: 2 )شیرازی. جاند نبردهکارآوردن آتش علم بههای جهل و بیرونشکافتن حجاب

يا  )ص(دادن به سخن و ارشاد پیامبر اکرمگوش نخاطر  بهها آن ،در دو عبارت بعدی :ج

صفت  اند. کاربرد دوهای سخت تشبیه شدهشده و سنگرها به چهارپايانِ )ععلیحضرت 

»: «» کنند. صفت اوّلمنعکس می ی راصاخنی امع «»و  «»

: 1408 ،منظورابن) «

-چهارپايانی که بی بلکه به ،نداهنشدفقط به چهارپايان مانند ها . پس آن(«سوم»ذيل

 ،مانند چهارپايان در غفلت و شهوت و غیره ؛ بنابراين،اند، تشبیه شدهچرندشرط میقیدو

. توصیف (511: 3 ج ،2009 ،بحرانی)شوند غرق می ،توجّه کنند که به هشدارهای عقلآنبی

»کنندگان به چهارپايان از کاربردهای قرآنی است: هستیز

» ۀگرفته از آيۀ شريفبر «». امّا صفت (179راف: ع)ا «

  .است (74: ه)بقر «
 

  بررسینقد و 

ترجمۀ شهیدی منعکس  تنها در «»موجود در  يۀکنا .الف

است.  کرده هترجم الفظی تحتآن را االسالم فیض. (101: 1370، ر.ک: سیدرضی) شده است

يا حضرت  )ص(اکرم اند که پیامبربه دو بیماری مانند شده «»در اين ترجمه 

که ، درحالی313: 1365، یر.ک: سیدرض) دنکنبا داروهای خود آن را درمان می (ع)علی
ترجمۀ دشتی کامالً ناصواب  دارد.را درنظرتری توصیف دقیق البالغه نهجعبارت متن 

شده است. مترجم دو ترکیب اضافی ذکرضايع شده  عبارت است و در آن کاربرد کنايی

 ،ر.ک: سیدرضی) ترجمه دقیق نیستنتیجه و دراست  کردهبه ترکیب وصفی تبديل را 
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ه متن مقصد انتقال داده است. ب عیناًرا  «»و  «»شهیدی دو واژۀ  ،(141: 1388

امّا  ،است آوردهدر زبان فارسی با هم را هم معادل آن  االسالم هم واژۀ عربی وفیض

  نیست. یدقیق برابر که برگزيده است «»معادل  را« شدهفراموش»دشتی 

ده کرترجمه  الفظی تحت را «»االسالم عبارت فیض .ب

آوردن بیرون البالغه نهجنشده است. در عبارت  معنی دقیق بیاناست. در اين ترجمه 
 ،زنه مانند شده استوسیلۀ آتشآوردن آتش بهها از تاريکی جهل و کفر به بیروندل

ر.ک: ) ده استکرتوجّه  «»ی که مترجم تنها به تشبیه بلیغ اضافدرحالی

: )به امّا دشتی مشبّهٌ اند،کرده هترجم درست . شهیدی و دشتی(313: 1365، سیدرضی

. (141: 1388 ،ر.ک: سیدرضی) استده کربه شعله تبديل در عبارت متن مبدأ را  (زنهآتش
 ی مراد شده است.ااين دگرگونی باعث کاستی در قوّت معن

االسالمفیض»عبارت  بارۀدر ج.

ر میان دو پرانتز توضیحی به شعورنداشتن و د جايگزين «چرنده» ارا ب«»صفت

 ،جمه. با اين تر(313: 1365، ر.ک: سیدرضی)  است کردهشدن به خوردن اشاره و مشغول
ده است. شهیدی معادل کرامّا معنی را به دقّت بیان ن ،مترجم به معنی مراد نزديک شده

اين معادل نیز درست  که (101: 1370، ر.ک: سیدرضی) را برگزيده «سرگرم چرا مانَد»
ده کرترجمه  «چهارپايان صحرايی»که دشتی آن را به درحالی ،امّا دقیق نیست ،است
اگر مراد مترجم از آن  ،. اين ترجمه درست است(141: 1388 ،ر.ک: سیدرضی) است

 . باشدبودن رهابودن و بی راعی
 

4-5.

چیزی است که از کنايه  نخست،در عبارت )باطن و نهان، جمع سريره(  «» واژۀ الف.

. 2009، بحرانی)از رازهای شريعت است کنايه ها اتفاق خواهد افتاد يا از بنی امیّه و ستم آن

نور کردن هدف خاموش ابچه کافران آن»وئی آن را به نقل از مجلسی به . خ(511: 3 ج
: 7 ج ،1379) «معنی کرده است ،در دل پنهان کردندبردن ارکان شريعت م و ازبیناسال

» :کاربرد استعاری دارد «». در اين عبارت واژۀ (192

 . («جوب»ذيل  :1408 ،منظورابن) «

 ج، )عبده نشان دادبه اهل بصیرت  را هانهان هی مراد اين است کامعن در اين عبارت .ب

 ای ديگر بیان کرد کهبه گونه توانرا می «». البته کاربرد استعاری واژۀ (207: 1
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در  «»واژۀ . («جوب»ذيل  :1408 ،منظورابن) «»آمده است: 

»که عبارت بعدی نیز کاربرد استعاری دارد، 

«» ،

 بنا . اين واژه(خبطذيل : 1964ی، زهراال) «

توان میگرفتن بافت عبارت با درنظرو  دارد )بیراهه رفتن(منفی  یابر بار فرهنگی آن معن
 ،گونه معنی کرد که راه آشکار حقّ برای کسانی که در پی رسیدن به آنعبارت را اين

پیش از اين بوده و ديگر با اهه رفتن بیرآشکار و روشن شد؛ يعنی  ،رفتندبیراهه می
 شدن راه حقّ اين حالت از بین رفته است. آشکار

»: دو کاربرد بالغی داريم «»در عبارت  .ج

از اشیا ديده  زيرا نخستین چیزی که ؛افتدهايی است که اتفاق میکنايه از فتنه «

استعاره از نوع  «»واژۀ  چنینهم. (511: 3 . ج2009 ،بحرانی) ستانهشود، چهرۀ آمی

  .استعارۀ مصرّحۀ تبعیّه است
 

 نقد و بررسی

سه مترجم کاربرد استعاری در واژۀ  «»عبارت در  .الف

 ،متصوری دوّم اتأويل و به معن «»بنا بر را  «»

  ؛314: 1365، ر.ک: سیدرضی) انددهنکراشاره  «»يعنی

 . (141: 1388 و 108: 1370

  «»در عبارت  «»بارۀ کاربرد استعاری واژۀ در .ب

و دشتی  (314: 1365، ر.ک: سیدرضی)   کردهترجمه  «کنندهاشتباه»را به  آناالسالم فیض
. اين دو معادل (141: 1388 ،ر.ک: سیدرضی) برگزيده استبرای آن را « گمراهان»معادل 
که معادل دقیق اين واژه همان است  د.کنو کاربرد استعاری را ضايع می نیستدقیق 

 ،لحابااين .(108: 1370، ر.ک: سیدرضی) «ندۀ بیراههپوي»ده است: کرشهیدی انتخاب 
 است. مغفول مانده  جنبۀ استعاری آن

ی اتواند معنمی الفظی تحتترجمۀ  «»دربارۀ عبارت  ج.

در زبان و فرهنگ فارسی منعکس کند؛ زيرا اين کاربرد  را  «»استعاری در فعل 

کنايی موجود در امّا معنای   ،(ذيل نقاب را برانداختن :1377، دهخدا :)ر.ک کاربرد داردنیز 

موجود در  ۀسه مترجم کناي هرشود. منعکس نمی الفظی تحتبا ترجمۀ  «»
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ای به گونهتواند بهگرگونی می. اين دانددهکراين ترکیب را به استعارۀ مکنیه تبديل 
که از انسان نمايان است ین چیزی نخست ،جهت که چهرهازاين ؛اشاره کند ای اصلیمعن
 نمايد. قیامت از وقايع تلخ و شیرين رخ میه از نچمانند آ ؛شودمی

 

4-6.   

 میثم کل عبارت راند؛ ابننظر متفاوت دار «»شارحان در تفسیر معنی  .الف

حديد الکه ابن ابیالیدرح، (513: 3 ج، 2009)امیّه دانسته است کنايه از ظهور فتنِ بنی

آن را اشاره به  (202: 2 ج ،2008)  و شیرازی (298: 7 ج ،1377)خوئی و  (188: 7 ج، 1960)

نیز بر دو وجه تفسیر شده است: وجه  «»اند. در همان عبارت واژۀ الزّمان دانستهآخر

-فراهم شدهآن است که مردم دور او فرماندۀ آن فتنه و رئیسِ  ،که مراد از آناين نخست

: 7 ج، 1960حديد، ال)ابن ابی است «»معانی حقیقی واژه  اند. اين وجه مبتنی بر يکی از

 «»آمده است:  فرهنگ که در (188

 «»اينجا همان  که مراد از وجه دوّم اين ؛قطب(ذيل  :1408 ،منظورابن)

-استحکامیف که مراد از آن توص پس عبارت از نوع تمثیل است است؛ استوانۀ آسیاب()

يافته دور طور محکم و سازمانمانند آسیاب استوانه دارد که به يافتن اين فتنه است که

»اين معنی با روايت  .(202: 2 ج ،2008)شیرازی،  چرخدآن می

-به گمراهی به درفش تشبیه شده است. نخست،در روايت  متناسب است؛ زيرا «

ی امیّه و چه در چه در عهد بن ،کلّ عبارت را کنايه از ظهور فتن رسد بهتر باشدمینظر

و  بدانیمتشبیه بلیغ اضافی را  «»ی کنیم و در ضمن آن ترکیب تلقالزّمان آخر

را  «»و عبارت  تفسیر کنیم محوری ابه معنرا  «»بنا بر آن 

 . شمارآوريمبهها يافتن آن فتنهکنايه از استحکام

به درختی  فتنه کاربرد استعاری دارد. «شُعَب»ۀ واژ «»در عبارت  .ب

از نوع  ارهاست. اين استع به هر سو رفته )شُعَب(ای آن هتشبیه شده است که شاخه
ها که در زبان و فرهنگ عربفايده نیست اشاره به اين نکته بی. استعارۀ مکنیه است

، «»: اص داردخ کاربردی «»و  «»، «»، «»های از واژه هريک

. شودیشامل مرا ها همۀ آن «»های پرچم است که نام ازهمه  «» و «»

به  را اللِّواءامّا  د تا با باد حرکت کند،ردنکبستند و آن را رها میبه طرف نیزه می را 

-بر می  (علّت بزرگی آنبه)و آن را تنها هنگام نیاز  دشو جمع می بستندمیطرف نیزه 
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و از  تگرفمیامیر لشکر  را اللِّواءد، امّا بودر دست پیشوای لشکر  افراشتند. 

معروف است و  «»در زبان عربی پرچم حمزه بن عبد المطلب به  ست کهجااين

 .(127-126: 6 ج، 1379 ،حجرابن) شهرت يافته است «»ه ب (ع)پرچم امام حسین

شده وارد عربی به ترکی  زبان از های نسبتاً جديد است کهاز واژه «البیرق»که درحالی

  .افراشتندهای حکومتی میروی ساختمان است و معموالً

که در آن  دارندکاربرد استعاری  «»و  «»دو عبارت  ج.

-گر موزون را دستهسنجش که. همچنانشده است مانندگیر( )اندازهگر فتنه به سنجش

: 3 ج ،2009، بحرانی) ساندربه هالکت میگروه اين فتنه مردم را گروه ،سنجدمیدسته 

وسیلۀ ضمیر مقدّر به )فتنه(له مستعار نخست،در عبارت  .(299: 7 ج ،1379و خوئی،  513

پس استعاره از  ؛( ذکر شده استمنه )همراه با لوازم مستعار )هی(وف محذ

 ت. نوع مکنیه اس

به جای  (ع)علیکنیم که حضرت ه به نکتۀ مهمی اشار «» عبارت بارۀدر د.

 کوبیدن()« »توصیف  در مبالغه مراد زيرا اند؛دهکر استفاده «» واژۀ از «» واژۀ

»کند: را تأکید میمذکور معنی  «»ی لغوی واژۀ ا. معن)همان(است 

تواند می امّا اصل واژۀ  ،بوع(ذيل  :1408 ،منظورابن) «

. باشد«  ازيا  «» از

 انددهکراستفاده  «»و  «» ۀها از فعل گذشتدر اين عبارت (ع)امام ،اينبرعالوه

خواهند امری وقت می ها هرعرباند. هآورد )حرف تحقیق( «قَد»را همراه با  نخستو فعل 
  ند.کناز فعل گذشته استفاده می ،ياد کنندبه منزلۀ امر محقّق  است، را که واقع نشده

 

  نقد و بررسی

 وده کرترجمه  الفظی تحترا  «»االسالم عبارت فیض  .الف

عیناً به متن ستونۀ آسیا  معنی به را «قطب»واژۀ   ،آن معادل عنوانبه« میان» ۀواژ با

برگزيده  «» واژۀ برای معادل عنوانبه را «بیرق» واژۀ مترجم است. داده انتقال مقصد

یدی اين شهنیست.  دقیق یمگفت کهچنان معادل اين .(316: 1365، ر.ک: سیدرضی) است

واژۀ معنای  مترجم است. دهکر هم ترجمه در را «»عبارت و عبارت بعدی 

چون »از افزودۀ توضیحی  نخست،و در ترجمۀ عبارت  کردهحذف را در ترجمه  «قُطب»

ناسب افزوده م که ايندرحالی ،(101: 1370، ر.ک: سیدرضی) است بهره برده «درخت تناور
 ارهای درخت است. دشتی آن ای شاخهبه معن «شُعَب»زيرا  ؛عبارت دوّم  است
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 برگزيده «قطب»عنوان معادل واژۀ به را «پايه»وی واژۀ  ده است.کرترجمه  الفظی تحت

بودن به مرکز و محور زيرا قطب ؛نیستدقیق  یو اين معادل (141: 1388 ،ر.ک: سیدرضی)
 ممکن است محور نباشد. که پايه درحالی ،اشاره دارد

سپس در میان دو  وترجمه  الفظی تحترا  «و »االسالم عبارت فیض .ب

کاربرد استعاری  است توانسته یو .ای مراد از آن اشاره کرده استپرانتز توضیحی به معن
پس س و ترجمه «هاشعبه» را به «شُعَب»واژۀ  چنین مترجمس کند. همعبارت را منعک

که با اين ؛(316: 1365، ر.ک: سیدرضی) ده استکرذکر  را (هاشاخه) معادل فارسی آن
باشد. دشتی عبارت فوق  «شُعَب»تواند معادل دقیقی برای واژۀ تنهايی میبه« هاشاخه»

 ،ر.ک: سیدرضی)« طرفداران آن فراوان گشته»ده است: کرترجمه صورت و بدينرا آزاد 

يافتن اين فتنه و قوّت ،مراد از اين عبارتزيرا  ؛نیست یقیقد ترجمۀ که (141: 1388
گر سو، مترجم ي. و از د(513: 3 ج، 2009 ،بحرانی)شدن آن در جهان اسالمی است منتشر

بار بالغی و فرهنگی عبارت را ضايع کرده است. مترجم با استفاده از افزودۀ توضیحی در 
  توانست اين کاستی را جبران کند.پانوشت می

سپس در میان  وترجمه  الفظی تحترا ابتدا  «»االسالم عبارت فیض ج.

و  (316: 1365، ر.ک: سیدرضی) را آورده «نمايدگمراه می»عبارت  ،دو پرانتز توضیحی
کاربرد استعاری عبارت و جنبۀ معنايی آن را حفظ کند. شهیدی به ترجمۀ است سته نتوا

. اين ترجمه بار بالغی و (101: 1370، ر.ک: سیدرضی) کرده است بسنده الفظی تحت
نزد خوانندۀ متن  ،امّا ممکن است معنای مراد از آن ،کندفرهنگی عبارت را منعکس می

 ده استکرفظی ترجمه التحت صورتبماند. دشتی نیز آن را تنها به در زبان مقصد مبهم

 . (141: 1388 ،ر.ک: سیدرضی)

االسالم آن را یم که فیضکنمالحظه می «و تَخبِطُکُم بِبَاعِهَا»اخیر  بارۀ عبارتدر د.

 را« چون چارپای چموش»عبارت  ،ترجمه و در میان دو پرانتز توضیحی الفظی تحت
مترجم به کاربرد  ،. با اين افزودۀ توضیحی(316: 1365، ر.ک: سیدرضی) آورده است

اين نوع  ؛زاد ترجمه نموده استده است. شهیدی آن را آکراستعاری عبارت اشاره 
  بار بالغی و فرهنگی عبارت را از امّا ،کندروشنی منتقل میترجمه معنای مراد را به

مترجمان به بینیم که چنین میهمت. برد. دشتی نیز ترجمۀ آزاد را برگزيده اسمیبین
معنا و جنبۀ  از انتقال درست توجهیکه اين بی انددهنکرتوجّه  «باع»واژۀ  کاربرد خاصّ

 کاهد. می آن فرهنگی
 



 البالغه نهج از صدوهشتم خطبۀ در...  و فرهنگی عناصر پذیریترجمه میزان/ 88

4-7. 

. 

 ذيل نفض( :1408 ،منظورابن) «» معنی به «»واژۀ  .الف

»شده است:  گونه معنیناي «العِکم»امّا واژۀ  ،است

: ذيل )همان «» .عکم(ذيل  :)همان «

 (ع)امام. ندستاستعاره ه «هنُفَاضَ»و  «هفَالثُ»دو واژۀ  ،از اين بخش نخستدر عبارت  .عدل(
اند. دهکربه کنايت تعبیر  ،وسیلۀ آن از افراد فرومايه که نام نیکو و قدر و منزلتی ندارندبه

هايی از توشه يا گندم و نیز به خرده ماندۀ ديگ غذا که بی ارزش استچنین افراد به ته
 ؛(513: 3 ج ،2009، بحرانی)اند شده تشبیه ،ماندو مانند آن که در تهِ خورجین باقی می

    که در میان  تشبیه شده باشند هايیها به خردهالبته در عبارت دوّم ممکن است آن
  و سپس با مانند د، باقی مینگذاردر آن می را ازم خودلو انای که زنهای پارچهنخ

فوق از نوع استعارۀ  استعاره در دو واژۀ .(208: 1 ج تا،بی ،سیدرضی)افتند دادن میتکان
       که چرم را چنان) هااستعاره از مالیدن آنمالیدن( ) «کتَعرُ»واژۀ مصرّحۀ اصلیه است. 

. اين (513: 3 ج، 2009 ،بحرانی) است ها بر آنانشدن فتنهها و چیرهوسیلۀ فتنهبه، (مالندمی
 . است استعاره از نوع مکنیه تخییلیه

استعاره از خوار و کردن( )لگدمال «تَدُوس»واژۀ  «»در عبارت . ب

شده تشبیه شده اين حالت به کوفتن کشتِ درو امیه است.بنی از سویکردن مردم ذلیل
است ای مانند شده مؤمن به دانۀ درشت و فتنه به پرنده ،در عبارت اخیر. )همان(است 

  اين تشبیه مرکب است. ؛چیندر بر میهای الغکه آن دانۀ درشت را از میان دانه
 

  نقد و بررسی

با و  (316: 1365، ر.ک: سیدرضی) دهکرترجمه  الفظی تحتها را االسالم عبارتفیض  .الف

هم جنبۀ بالغی و فرهنگی  ،های توضیحیاز افزودهپی درپیاين ترجمه و با استفادۀ 
، الفظی تحتنیز ترجمۀ  یدیشهها و هم جنبۀ معنايی آن را منعکس کرده است. عبارت

در اين ترجمه ( ای اصیل فارسی )دُرد، ديگ، تنگهاز واژه وارائه داده ادبی و مسجّع 
را  «تنگ»و  «هاخرده»دو معادل فارسی اصیل بسیار دقیق وی  ده است.کراستفاده 

ر . شهیدی د(101: 1370، ر.ک: سیدرضی) برگزيده است «العِکم»و  «نُفاضَة»برای دو واژۀ 
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برای معنی ؛  477: همان)معنی کرده است  «عدل و لنگه»را به  «تنگ»تعلیقات خود واژۀ 

سو  يک از است توانستهبا اين انتخاب درست او .  (: ذيل تنگ1377، ک دهخدا.ر هاصلی واژ
گر سو، تصوير را با عناصر فرهنگی آن منعکس يی دقیق عبارت را منتقل کند و از دامعن

م را عبارت دوّ که دقیق نیست. وی است دهکر ترجمه الفظی تحترا  عبارتکند. دشتی 
 ،ر.ک: سیدرضی) «های غذای چسبیده در اطراف ظرفدانه»است: گونه ترجمه کرده اين

ر اين ترجمه به د .دشو يکسان ی مراد از تصوير قبلیابا معنکه معنای آن  (143: 1388
ن در یچناست. هم نشدهتوجه  «العِکم»واژۀ  و به معنی «نُفَاضَه»و « ثُفالَه»تفاوت میان 

رسد. نمینظربه «الحَصِید»معادل مناسبی برای واژۀ عربی  «خرمن»ترجمۀ وی واژۀ 

به زبان مقصد دقّت  ،ی دارندمترجم در ترجمۀ نام اشیا در متن زبان مبدأ که بار فرهنگ
را  )مؤمن(مشبه  اوبارت اخیر دچار لغزش شده است. دشتی نیز در ترجمۀ عنکرده است. 

 ده است. کرحذف ، ارت به دانۀ درشت مانند شدهکه در اين عبهم 
 

4-8. 

است که جلوتر از کاروان برای کسی  «رائدٌ» ؛المَثَل استعبارت ضرباين  .الف

را  آن )ع(امامکه  (198: 2 ج تا،بی )المیدانی، رودامکانات و امنیت می دارایکردن منزل رصد

در را  «رَائِد»حديد مراد از واژۀ الا مراد خود درآورده است. ابن ابیمتناسب بای گونهبه
میثم آن را استعاره از فکر و ابن (191: 7 ج، 1960)شخص مخاطب دانسته  ،اين عبارت

 که خوئی آن را به خود حضرتدرحالی ،(513: 3 ج ،2009)است  شمار آوردهبهمخاطب 
رسد؛ زيرا با مینظراين معنی دور به که البته (301: 7 ج ،1379)ده است رک تأويل )ع(علی

 . متناسب نیستبعدی  دو عبارت
 

  نقد و بررسی

 و 102: 1370 ؛316: 1365، ر.ک: سیدرضی) اندکرده هترجم الفظی تحت را آن مترجم سه

فصّلی دربارۀ م سیرتف توضیحی پرانتز دو میان در االسالمفیض که تتفاو اين با ؛(143: 1388
ر زبان و فرهنگ د «رائِد»کاربرد واژۀ  تفسیر هم به ده است. وی در اينعبارت ارائه دا اين

اين خطبه اشاره  در آن مراد از کاربرد یامعن و اين عبارت بودن المثلهم به ضرب و عربی
 . دانالمثل بودن اين عبارت نکردهبه ضربای  اشارهشهیدی و دشتی هیچ ده است. کر

 

4-9. «». 

که يا اين دين و احکام شريعت را روشن ساخته است )ع(اماممعنی مراد اين است که  .الف

در . (514: 3 ج ،2009، بحرانی)د آمد نپیش خواه يی است کههافتنه دادن ازخبرمراد 
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تا تاريکی از  ها(دادن از فتنهشريعت يا خبر)احکام دين و شکافتن مسئله ازهم ت،نخسعبارت 
شدن باطن آن تشبیه به شکافتن مهره و آشکار ،طرف و باطن حقیقت آشکار شودآن بر

 تشبیه مرکّب است. شده است. اين تشبیه از نوع 

المثل . اين ضرب«»: المَثَل استعبارت دوّم ضرب .ب

: 1 جتا، بی)المیدانی،  کندآنها را نابود میموال مردم و ا که روزگار رودمیکاربه یگامهن

. (853: 1 ج، 2011 اشا،پمسی)ش است عالبی آن را به معنی استیصال دانستهث. (180 -179

 وی است. نید کردن مسايل دينی ونکردن امری و آشکارپنهان ،در اين خطبه مراد از آن
 

  نقد و بررسی

اند توانسته آنها ،اند. با اين ترجمهدهکر هترجم الفظی تحترا ها اين عبارتسه مترجم هر 
به  )در عبارت دوّم(المثل و در ضرب (نخست)در عبارت در تشبیه  را بار بالغی و فرهنگی

 تا دهکراستفاده  یحیضتو هایافزوده از متن درون در االسالمفیض دهند. انتقال مقصد متن
. شهیدی نیز (317: 1365، ر.ک: سیدرضی) سازد ترروشن مقصد زبان در هخوانند برای را معنا

 برای ، مثلی است»در تعلیقات خويش ذکر کرده است که 

ودۀ توضیحی به . مترجم با استفاده از اين افز(477: 1370) «که چیزی نزد او نماند کسی
 کند،میالمثل بودن عبارت متن مبدأ و کاربرد آن در فرهنگ زبان مبدأ اشاره ضرب

 . (143: 1388 ،ر.ک: سیدرضی) بسنده کرده است الفظی تحت که دشتی به ترجمۀالیحدر
 

4-10. 

ی سوار است و برا در اين عبارت جهل و نادانی به انسانی مانند شده که بر مرکب خود

 استعارۀ مکنیه اصلیه است اين عبارت .(514: 3 ج، 2009 ،بحرانی)آماده شده است  تاختن
  .)همان(کنايه از جماعت جاهالن است  «مَرَاکِب»و واژۀ 

 

  نقد و بررسی

  اندکرده هترجم الفظی تحت ،با رعايت ايجاز و يکسانطور عبارت را بهشهیدی و دشتی 

با اين ترجمه بار بالغی و فرهنگی عبارت حفظ . (143: 1388و  102: 1370 ،ر.ک: سیدرضی)
    متن در زبان مقصد دور بماند. امّا ممکن است معنا از ذهن خوانندۀ  ،شده است

 ده استکراز افزودۀ توضیحی نیز استفاده  ،الفظی تحتاالسالم عالوه بر ترجمۀ فیض

 پذيرد. آسانی صورت میعبارت به و درنتیجه فهم (317: 1365، ر.ک: سیدرضی)
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4-11.  

 «هَدَرَ»فعل  ،و در عبارت دوّم «روزگار» بارۀدر «صَالَ»فعل  نخست،در عبارت  .الف 

 نوع مکنیّۀ تبعیه استعاره ازدو رفته است. اين کارعنوان استعاره بهبه «باطل»دربارۀ 
به تازيدن درندۀ  ،هادل بر انسانروزگار غدّار و سنگتازيدن نخست، . در عبارت است

 .است نر تشبیه شده یبه شتربا تشبیه بلیغ اضافی باطل  ،عبارت دوّم نیز در وگزنده 

منه لوازم مستعاراز را  «کُظُوم»و  «هَدَرَ»استعاره و دو واژۀ  را «فَنیق»میثم واژۀ ابن ب:

چون لفظ  ؛تواند استعاره باشدرسد اين واژه نمیمینظر. به(514: 3 ج، 2009)دانسته است 

 «هَدَرَ»مراد از کاربرد استعاری فعل  ،در عبارت دوّم در عبارت ذکر شده است. «باطل»
ان بودن باطل در زمخاموش و ضعیف ،«کُظُوم»و مراد از  گرفتن باطلشدن و قوّتنمايان

دارد؛ زيرا معنی اين واژۀ  معنای خاصی «فَنِیق» ،در عبارت دوّم .)همان(حقّ است 

«

»نی به مع «الفَنَق»در زبان عربی خود واژۀ  .است فنق(ذيل  :1408 ،منظورابن) «

نها به شتر نر گرفتن تجا باطل را به هنگام قوّتاين )ع(امامپس ؛ )همان( است «
اند که به معنی قوّت برگزيدهرا های شتر در زبان عربی نامی بلکه از نام ،انددهکرتشبیه ن

 ل ند و آن را خوار و ذلیشوشده که بر آن سوار نمیو آن را به شتر تعظیم بخشدمی
 اند. کنند، مانند کردهنمی

 

  نقد و بررسی

 آنهااند. با اين ترجمه دهکرترجمه  الفظی تحتاالسالم و شهیدی دو عبارت را فیض .الف

متن زبان مقصد انتقال  بهرا ها و عناصر فرهنگی آن اند کاربرد بالغی عبارتتوانسته
: 1365، ر.ک: سیدرضی) است دهرکهای توضیحی نیز استفاده االسالم از افزودهدهند. فیض

دشتی در  و( 102: 1370، ر.ک: سیدرضی)برده کاردر ترجمۀ خويش سجع به . شهیدی(317
. با (142: 1388 ،ر.ک: سیدرضی) ده استکررا حذف  «فَنِیق»واژۀ  ،ترجمۀ عبارت دوّم

 ،دارد هابه فرهنگ عرب یيکی از عناصری که وابستگی شديد از دشتی ،حذف اين واژه

االسالم و فیض. های معنايی اين واژه نیز حذف شده استنتیجه هالهدر ؛غافل مانده است
اند بار فرهنگی نتوانسته ،«فَنِیق»عنوان معادل برای واژۀ به «شتر نر»شهیدی با انتخاب 

 طور کامل به متن مقصد انتقال دهند.های معنايی اين واژه را بههاله و
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4-12. 

 و ساختندها میاز پوست حیوانها در قديم اين بود که لباسی های عربيکی از عادت
: 7 ج ،1960حديد،ال)ابن ابیگردانیدند را درونی و پوست آن را بیرونی میقسمت پشمی آن 

م اسالم و احکاه کناييا  )همان(کردن احکام اسالمی است واژگونه ،پس معنی مراد ؛(193
هدف اسالم ناب اين است که دل و باطن انسان از تعالیم است. ها جاری اسالمی بر زبان

امّا منافقان اين هدف را واژگون  ،های اين تعالیم آشکار شوندايدهمند و آثار و فهآن بهر

م به اند. اين برخورد با اسالدادهسرمشق خود قرار ،اند و اسالم را تنها به زبانکرده
کاربرد بالغی در  .(515: 3 ج ،2009، بحرانی)واژگونه پوشیدن پوستین تشبیه شده است 

 اين عبارت از نوع استعارۀ تمثیلیه است. 
 

 نقد و بررسی 

پرانتز  دو میان در میثمابن شرح طبق و ترجمه الفظی تحترا  عبارت االسالمفیض .الف

ون رد در شهیدی .(317: 1365، سیدرضیر.ک: ) است دهکر اشاره مراد معنی به توضیحی

و در تعلیقات خود ( 101: 1370، ر.ک: سیدرضی) مطرح کردهرا نیز  الفظی تحتترجمۀ  متن
: همان) «پوشیدن: از سیرت و سان بازگشتن پوستین پاژگونه يا پاشگونه» است: نوشته

 ؛رواج دارد نیز فارسی زبان و فرهنگ در استعاره اين که دهدمی نشان شهیدی تعلیق .(477
، گر سوياز د شد. نخواهد مواجه با اشکالی مقصد زبان به متن خوانندۀ نزد آن فهم بنابراين،

 نزد يابد،می تحقّق که نزد خوانندۀ متن مبدأ گونههمان به آن احساسی و بار عاطفی

 هسنده کردب الفظی تحت ترجمۀ به امّا دشتی خواهد شد. حاصل نیز مقصد متن خوانندۀ
 و است فارسی رواج يافته هنگفر و زبان در هاستعار اين چون ؛(141: 1388 ،.ک: سیدرضیر)

 احساسی آن منتقل کند.  ی مراد را همراه با باراتواند معنمی الفظی تحت ترجمۀ
 

  نتیجه. 5
ها گزينی واژههای ترجمه است. در معادلين چالشترترجمۀ عناصر فرهنگی يکی از مهم

امّا هنگامی که مترجم با عنصر  ،دکنهای لغت استفاده د از فرهنگتوانمترجم می
 یتواند خأل فرهنگی را پر کند. در چنین حالتنمی فرهنگ لغت ،شودفرهنگی مواجه می

درستی منتقل شد تا بتواند عناصر فرهنگی را بهمترجم بايد بر فرهنگ مبدأ نیز مسلط با
بخشیدن عناصر فرهنگی عالوه بر هويّت ساند.و به خوانندۀ متن در زبان مقصد بشنا کند

ی معنايی دارند که فهم درست و دقیق مطلب و انتقال بار عاطفی و هابه متن، هاله
های معنايی حاصل بدون درک آن هاله ،احساسی آن به خوانندۀ متن در زبان مقصد
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 که است ی عالوه بر ارزش مذهبی و ادبی آن، سرشار از تعبیرات البالغه نهج .شودنمی
  دشوارتر را  البالغه نهجترجمۀ  ويژگی. اين دانستتوان آن را آيینۀ فرهنگ عرب می
از  البالغه نهج ۀاالسالم در ترجمفیض کند.سازد و مسئولیت مترجم را چند برابر میمی

در ترجمۀ  کرده واستفاده  (داخل پرانتز اللفظی+ افزودۀ توضیحی)ترجمۀ تحتتلفیقی روش 
در جايگزينی تعبیرات و چند مورد در  گیری واز روش وامدر يک مورد  108خطبۀ 

بار فرهنگی  است نتوانستهدر دو مورد  ودقیق نبوده  ،بۀ فرهنگی دارندواژگانی که جن
 .به متن مقصد انتقال دهدرا واژه 

لفظی + افزودۀ توضیحی درون متن يا ا)ترجمۀ تحتوارد از روش تلفیقی در اغلب م شهیدی

در دو مورد کند و میبسنده  الفظی تحتبه ترجمۀ مواردی در و استفاده  ر تعلیقات(د
وی در دو مورد از روش  .به متن مقصد انتقال دهدرا بار فرهنگی واژه  است نتوانسته

متن را  مکررو سنده ب الفظی تحتدر اغلب موارد به ترجمۀ  دشتی است. بهره بردهذف ح
وی از روش  است. بار فرهنگی متن از دست رفتهرتیب، تبدينو  کندمیآزاد ترجمه 

  .کندمیحذف نیز استفاده 
 ،تعبیراتی که عناصر فرهنگی دارند رفته در ترجمۀکارهای بهبنا بر بررسی شیوه

)ترجمۀ  االسالمترجمۀ فیض اين روش در. ستها ترين روشروش تلفیقی يکی از موفق

امّا دشتی  ،شودمی ديدهوارد در ترجمۀ شهیدی و در برخی م فظی+ شرح و تفسیر(التحت
که به ترجمۀ  از مسائل ديگری هرگز از اين روش در ترجمۀ اين خطبه بهره نبرده است.

در تعلیقات  ،هنگام استفاده از روش تلفیقی وی ، اين است کهبخشدشهیدی برتری می

در فرهنگ فارسی اشاره  )استعاره، کنايه، ضرب المثل و غیره(خود به کاربرد عنصر فرهنگی 
د. آورفارسی می و نثر ه از گنجینۀ شعرمعادل آن را در زبان فارسی با استفادد و کنمی

تواند تأثیر عاطفی و ساختن مطلب دارد، میعالوه بر نقش مهمی که در روشن ،اين نکته
احساسی مطلب را بر خوانندۀ متن در زبان مقصد با تأثیر عاطفی و احساسی آن بر 

 انندۀ متن مبدأ يکسان سازد. خو
 

 نوشتپی
نظر ارائه ترجمۀ پیشنهادی صرفآوردن ترجمۀ مترجمان و نیز به محدوديّت صفحات مقاله از باتوجه .1

ايم که . ضمناً آنها را طوری انتخاب کردهايمنقد و بررسی کردههای موردانتقاد را کرده و فقط عبارت

 .گسست معنايی ايجاد نشود
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 منابع 
 قرآن کريم.

، حديث «البالغه نهجهای کناياتی از  درآمدی در نقد ترجمه»(، 1388اقبالی، عباس )بهار و تابستان 
 .205-180، 1، ش 1پژوهشی، دورۀ 

 ،ا هاشمیسیدمحمدرض ۀترجم ،«های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگیروش»، (1370) ايوير، والديمیر
 .14-3، 2ش 

 ،«البالغه نهج اول خطبۀ هشتاد فارسی های ترجمه لتحلی و نقد» ،(1379) اسماعیل کهنويی، دخیل
 .165-157 ،3 ش حوزه، و پژوهش

 .تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوّم، نامهلغت(، 1377اکبر )علی دهخدا،
 .نگاه ترجمه و نشر کتابتهران، ب، محمّد امین رياحی، تحقیق مرصاد العباد(، 1352) ينالدرازی، نجم

 .علمیتهران، ، گلگشت در شعر و انديشۀ حافظ(، 1368امین )رياحی، محمّد

 .)عۀ فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنینمؤسسقم، محمّد دشتی،  ترجمۀ، البالغه نهج، (1384)                          
 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی،.تهران، ، جعفر شهیدی ترجمۀ، البالغه نهج، (1370)                          
   .آفتاب تهران، االسالم،علینقی فیض ترجمۀ، البالغه نهج، (1365)                          

ترجمۀ  ها در گتسبی بزرگعناصر فرهنگی و چگونگی ترجمۀ آنها و مقوله»، (1389پايیز ) علیزاده، علی
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