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کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرآیند ترجمه نهجالبلاغه
رسول فتحی مظفری ،1سیدمهدی مسبوق ،*2مرتضی

قائمی3

 -1دانشآموخته دکتری زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 -3دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
پذیرش59/3/2 :

دریافت59/1/12 :

یکی از اصول بسیار مهم در حوزههای معنیشناسی و بهویژه فن ترجمه ،شناخت نوع واژگان کاربردی در یک
زبان است .اگر کوچکترین واحد ترجمه را ،واژگان زبان مبدأ بدانیم ،در این بین با دو نوع معنای کلّیی مواجیه
خواهیم بود که عبارتند از :معنای استعمالی و معنای بافتی .معنای استعمالی که بهعنوان معنای ارجیاعی نیی
شناخته شده است ،نخستین راهنمای مترجم برای دستیابی به برابری در ترجمه بیهشیمار مییرود .در ایین
جستار کوشیدهایم ضمن تبیین اهمیت شناخت معنای ارجاعی در دستیابی بیه برابیری دقییر ترجمیهای در
متون دینی ،به روش توصیفی -تحلیلی ،عملکرد پنج ترجمه فارسی خطبههای نهجالبلاغه شامل ترجمههیای
آقایان جعفری ،دشتی ،شهیدی ،فقیهی و فیضالاسلام را در برگردان معانی ارجیاعی ییکصید و دوازده واژه
مورد نقد و بررسی قرار دهیم .برآیند پژوهش نشان میدهد که هر چنید شیناخت معنیای ارجیاعی واژگیان
نسبت بهمعنای بافتی سادهتر بهنظر میرسد؛ اما همواره ترجمۀ یک اثر به زبان دیگر ،با چیالشهیایی همیراه
است که از جملۀ این چالشها میتوان به عدم شناخت ساختار واژگان و التباس شکلی و معنوی واژگان زبیان
مبدأ با واژگان دیگر اشاره نمود .وجود چنین مسایلی باعث شده که ترجمههای یادشده در پارهای از میوارد ،از
مقولۀ تعادل واژگانی و ارائۀ برابرنهادهای دقیر ،فاصله بگیرند.
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چکیده

واژگان کلیدی :معنای ارجاعی ،ترجمههای نهجالبلاغه ،تعادل و برابری

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
نخستین گام برای ترجمه یک اثر ،شناخت مواد متنی زبان مبدأ است .مواد متنی ،شاام
واژگان و عبارات است و مترجم سعی میکناد واداد ترجماه خاود را از عنارار ماتن
برگزیند .واددهای ترجمه به عناراری از ماتن ااقاای مایشاود کاه متارجم ،نهاا را
بهعنوان نقطه شروع کار خود برمیگزیند .این واددها میتواند شام کقمات سان متن،
گروهی از کقمات ،عبارتها و یا جمقات کام باشد .دتی برخی از نظریهپاردازان ،کا
متن ارقی را بهعنوان تنها وادد ممکن برای ترجمه در نظر میگیرناد .باههار روی ،در
فر یند ترجمه ،اهمیت واژه و شناخت نوع ن برای دستیابی به معادلی دقیق کامقاً واضح
و روشن است" .کت فورد" 1معتقد است که «ترجمه ،کنشی زبانی است کاه در فر یناد
ن ،مواد متنی در یک زبان (زبان مبدأ) ،جای خود را به مواد متنی معادل در زبان دیگار
ترجمه متون دینی ،اعمّ از متون ودیانی ،همچون قر نکریم و یاا ییار ودیاانی همچاون
نهجالبقایه ،بهدلی دساسیتهای موجود در بطن خود ،همواره با مشکقات و دشاواریهاایی
همراه است که ترجمه سایر متون کمتر با ن مواجه میباشد .از اینرو ،مترجماان متاون
دینی رسالتی دشوار و چالشبرانگیز باه دو

مایکشاند کاه ابیعتااً نیازمناد ت رباه و

تخصص و دانش لازم در دوزه مطالعات ترجمه میباشد.
نقش پراهمیت شناخت نوع معاانی واژگاان در فر یناد ترجماه ،بار کسای پوشایده
نیست؛ چراکه «معنای لغوی یاک واژه ،پایاه و اسااه فهام روایاات و همچناین درک
ترکیب و رایههای بقایی ن بهشمار میرود؛ زیرا اولین گام در فهم متن ،شناخت معانی
مفردات و کقمات است بهاوری که بدون پرداختن به ن ،مرادا بعادی شاناخت ر
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(زبان مقصد) میدهد» (کتفورد.)1 :1599 ،

نخواهد داد .معنای استعمالی واژه ،بر یند م موعهای از لایاههاای معناایی اسات کاه از
ژرفترین نها ،معنای ماده و به تعبیری بُن معنایی است .مقصود از بُن معنایی ،معناای
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وضع شده به ازای ماده است که مشترک میان گونهها و کاربردهاای ن مااده مایباشاد.
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دریافت این بُن معنایی ،تأثیر بهسزایی در فهم عمیق و هماه جانباه از معناای یاک واژه
دارد و بهعبارتی شناخت مفردات ،مرهون عوامقی است که از مهمترین نها ،گااهی از
گوهر معنایی و بهعبارت بهتر ،بُن معنایی واژگان است» (مؤیدی.)15 :1951 ،

پس از شناخت معنای مع می یک واژه ،در مییابیم کاه واژگاان در موقعیاتهاا و
بافتهای مختقف متن ،معانی متعدد و بعضاً متباینی از یکدیگر کسب میکنند کاه ایان
از امکانات زبانی بهشمار می ید .با ایان داال ریشاه معناایی یاک واژه و شاناخت ن،
بهعنوان نخستین مردقه برابریابی در ترجمه بهشمار میرود.
جستار د اضر بر ن است کاه عقااوه بار تبیاین معناای ارجااعی و نقاش ن در
دستیابی به مهم ترین هدف ترجمه که همان مقولۀ تعادل و برابری اسات ،باه رو
توریفی -تحقیقی به کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگاان در پانج ترجماۀ فارسای
رهگذر عمقکرد این مترجمان را در ارائۀ برابرنهادهای دقیاق واژگاانی ماورد ارزیاابی و
سن ش قرار دهد .هدف نگارندگان این سطور ،معرفی یکی از انواع معانی شناخته شاده
در معنیشناسی و بیان اهمیت ن در فر یند ترجمه است و بهدلی برخی محدودیتهای
موجود در مقالهنویسی ،پس از نکه مبانی معنایشناختی موضاوع داضار را باهشاکقی
مختصر از نظر میگذرانیم ،فرازهایی از خطبههای نهجالبقایه را بهشک موردی انتخاا
و سپس عمقکرد مترجمان را در قبال ترجمه معنای مبدئی برخی واژگان این عباارتهاا
مورد نقد و تحقی قرار خواهیم داد .با توجه بهاینکه در این مقاله نمایتاوان از شاواهد
بسیاری بهمنظور دستیابی به نتی های عقمی استفاده نمود؛ از اینرو ابتدا به شار لغاوی
دوازده واژه انتخابی از خطبههای نهجالبقایه پرداخته و در پایان ،نتایج دار از بررسای
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فیضالاسقام ،دشتی ،شهیدی ،جعفری و فقیهی از خطبههای نهجالبقایه بپردازد تا از این

یکرد واژه انتخابی دیگر را نیز ضمیمه این جستار خاواهیم نماود؛ چراکاه باهمنظاور
کسب اامینان از نتایج بهدست مده ،تحقی شمار بیشتری از واژگان ،اماری ضاروری
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واجتنا ناپذیر است .پرسشهایی که از رهگذر این جستار در پای پاسا گاویی باه ن
هستیم عبارتند از:
 -1اهمیت شناخت معنای مبدئی واژگان یک زبان در فر یند ترجمه چیست؟
 -1عمده چالشهای ترجمههای فارسی نهجالبقایه در معاادلیاابی معاانی ارجااعی
واژگان کدام است؟
 -9برای برون رفت از این چالشها چه تدابیری میتوان اتخاذ نمود؟

 -2پیشینه پژوهش
در زمینۀ اهمیت واژهشناسی ،مبادث فراوانی در معنیشناسی مطر گردیده و پاووهشهاای
درخوری در زمینۀ شناخت انواع معانی واژگاان ان اام گرفتاه اسات .از منظار تقسایمبنادی
تحقی معنای پایه و نسبی و تطبیق ن با تفسیر» نوشتۀ محمدباقر سعیدیروشن اشااره نماود
که نویسنده در ن به تبیین اهمیت و کارکرد معنای استعمالی و بافتی واژگان در تفسیر دقیاق
واژگان قر ن پرداخته است .افزون بر این ،پایاننامهای با عناوان «فر یناد ریشاهیاابی واژگاان
نهجالبقایه با تأکید بر رو

ابن فاره» ،نوشتۀ ادساان مؤیادی ،در دسات اسات کاه در ن

ریشۀ واژگان نهجالبقایه براساه شایو ابانفااره ماورد واکااوی قارار گرفتاه و نویسانده
کوشیده دققۀ پیوند میان معانی گوناگون هر واژهای را تبیین نماید .عقااوه بار پاووهشهاای
یاد شده ،میتوان به مقالهای تحت عنوان «رو

پقکانی مفهومشناسی واژگان قار نکاریم»

نوشتۀ محمدباقر سعیدیروشن اشاره کرد کاه نویسانده در ن باه تحقیا معنایشاناختی
واژگااان بساایآ قاار ن و رو هااای دسااتیابی بااهمعنای مااوردنظر ن پرداختااه اساات.
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معنای واژگان به دو قِسم مطقق و نسبی ،میتوان به مقالاهای تحات عناوان «ماتن ،فارامتن و

سیدمحمدتقی ایّب نیز در مقالهای تحت عنوان «نگاهی باه ساه ترجماه نهاجالبقایاه از
منظر زبانشناسی» چاالشهاای واژهگزینای ،مساای معناایی ترجماه ،مساای دساتوری و
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ساختاری و سیبهای ترجمۀ تحتالقفظی را در فرازهاایی از نهاجالبقایاه از نظار گذراناده
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است .لیکن پووهش داضر سعی دارد به کاربردشناسی معاانی ارجااعی واژگاان در ترجماۀ
خطبههای نهجالبقایه بپردازد تا از این رهگذر نتای ی جدید در داوز نقاد تعاادل واژگاانی
ترجمههای فارسی نهجالبقایه ارائه نماید.
 -3معنای ارجاعی)(Referential meaning

اگر ترجمه را بهعنوان یک فر یند منس م و دارای مراد ابقهبندی شده بدانیم ،ترجمه
واژگان بهعنوان نخستین مردقه ترجمه ،از مراد متعددی تشکی میشود کاه نخساتین
مردقه ن ،مسأله واژهشناسی است .در این مردقاه ،متارجم باا شاناختی کاه از معناای
واژگان دارد ،معاادلی متناساب باا زباان مبادأ انتخاا

ماینمایاد .واژگاان در مرادا

کاربردشان در متن زبان مبدأ ،دارای یک معنای زیربنایی و منطقی و واقعای هساتند کاه
نایدا 1در تعریف این نوع معنا میگوید« :این ناوع معناا ،باهعنوان هساته مرکازی و
معنای مقموه هر واژه است .در واقع معناای اساسای ،اولیاه ،جاوهری و مرکازی واژه
است که خارج از متن و به تنهایی بدان اشاره دارد .از نظر نایدا ،این ناوع معناا ،معناای
لغوی و مع می واژه است؛ زمانی که خارج از سیای کقاام و ماتن وجاود دارد» (نایادا،

 .)191 :1591لذا معنای ارجاعی واژه ،همان معنای اساسی اولیه ،جوهری یا مرکزی واژه
است که خارج از متن و بهتنهایی بدان اشاره دارد.
این نوع معنا که معنای اولیه واژه بهشمار میرود ،قابقیّت تغییر و انعطاافپاذیری را
در متون مختقف بههمراه دارد .در واقع یک واژه با معنای مبدئی و اولیه خود ،در خقاال
کاربرد در بافتهای کقامی مختقف ،از هالههاای معناایی پوشایده و ضامنی برخاوردار
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اساساً به این نوع معنا ،معنای مع می و یا معنای دیکشنری گفته میشود.

خواهد شد .با اینرویکرد ،مترجم ناگزیر از شناخت معنای اولیه واژه خواهد باود تاا در
رورت کاربرد ن واژه در بافتی مشخص ،بتواند به سایر سایههای معناایی ن واژه نیاز
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.6.4
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دست یابد .همین مسأله باعث شده که در دوزه معناای واژگاان ،باا یاک تقسایمبنادی
خاصّ معنایی به نام معنای اساسی و نسبی روبهرو شویم.
ایزوتسو 9در تعریف معنای نسبی و معنای اساسی مینویساد« :معناای اساسای یاک
کقمه ،ویوگی ذاتی و درونی از خود ن کقمه است کاه هماواره در معیّات باا ن واژه
است؛ اما معنای نسبی ن ،نوعی دلالت ضمنی است که در زمینهای خاص و در اثر پیدا
شدن وضع خاری برای ن کقمه ،بهمعنای اساسای پیوساته و باه ن افازوده مایشاود»
(ایزوتسو .)19 :1999 ،وی نظریه خویش را در انطبای باا یکای از واژگاان قار ن چناین
توضیح میدهد« :کقمه کتا  ،در قر ن باشد یا خارج از قر ن ،معنی اساسی خود ،یعنای
نوشته را دارد .این عنصر معنی شناختی ثابت را که هر جا این کقمه به کار رفتاه باشاد
دارد و معنی ن کقمه است؛ امّا این معنی اساسی ،تمام معنی ن کقمه نیست ،در این جاا
تصور دینی خاص که با هالهای از قدسیّت ادااه شده ،اهمیت پیادا کارده اسات .ایان
کیفیت ،نتی های از این واقعیت است که کقمه کتا

با ورود به دستگاه تصاور اساقامی،

ارتباط خاری با معنی کقمات مهم قر نی همچون القه ،ودی ،تنزی  ،نبی ،اها (ماردم)
در ترکیب اه الکتا

(مردمِ دارای کتا

سمانی) پیدا کرد .از اینرو این کقمه در زمینه

قر نی ،باید در رابطه و نسبت با این ارطقادات در نظر گرفته شود و همین ارتبااط باه
کقمه کتا  ،رنگ معنیشناختی خاری بخشیده است و ساخت معنی ویوهای بارای ن
فراهم مده است که اگر بیرون از دستگاه اسقامی باقی میماند هرگز چنان نمیشد .این
بخش از معنا همان معنای نسبی است که جزئی بسیار مهم و بسیار مهمتر از خود معنای
اساسی است» (همان.)19 :

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-10

سیمای معنای دوم یاز میشود .در قر ن کقمه کتا

همچون نشانهای از یاک مفهاوم و

در دوزه زبانشناسی جدید ،برای معنای اساسای ،از اراطقا دیگاری باهعنوان معناای
ارجاعی نیز استفاده میشود که بیشتر در دوزه ترجمه مورد کاربرد قرار میگیارد .ایان لایاه
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معنایی ،مقموهترین وبنیادیترین لایه معنایی عنارر واژگان محساو مایشاود و عباارت
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است از ارتباط موجود بین کقمات و اشایا و فعالیاتهاای جهاان فیزیکای .در چاارچو
معنای ارجاعی عنارر واژگانی که مقموهترین لایه معنایی محسو میشود ،ممکان اسات
ناهمگونیهایی بین زبانها موجود باشاد و ایان امار مشاکقاتی را در تعیاین معاادلهاای
ترجمهای برای عنارر واژگانی یک زبان بهوجود می ورد .بهخصاوص اگار متارجم بادون
توجه به این ناهمگونیها در فکر جایگزین کردن کقمه به کقمه متن مبدأ با متن مقصد باشاد.
در واقع ،معنای ارجاعی محتوای ااقاعاتی موجود در هر ارتباط زبانی برای بیان و اشااره باه
پدیدهها ،رویدادها ،کیفیتها و رابطههای قاب درک یا تصور برای انسان بهکار میرود.
دسان ،با ثابت و متغیر دانستن معانی واژگان ،معتقد است که «معانی متعدد یک کقماه
در کتا های لغت ،نشانه ن است که یک کقمه میتواند در سیایهای مختقف بهکاار رود.
برای این مبنا ،زبانشناسان بین دلالتهای مع می و دلالتهای سایاقی فاری مایگذارناد؛
دررورتی که دلالتهای سیاقی به قرائنی توجه دارند که در سیای عبارت ،بر کقمه افازوده
میشوند و به ن معانی جدیدی میبخشند؛ بنابراین هر کقمه دو معناا دارد؛ یکای ثابات و

یا مع می و دیگری متغیر یا سیاقی» (دسان.)919 :1595 ،
یکی از مهمترین مسائقی که در دوزه معنایشناسای ماورد تحقیا قارار مایگیارد،
شناخت معنای نسبی و مطقق واژگان است .این موضوع باعث مایشاود تاا متارجم ،باا
شناختی دقیقتر نسبت به دوزه معنیشناسی ،وارد فر یناد ترجماه شاود و از لایاههاای
مختقف معنایی واژگان و مقوله ترجمهپذیری و ترجمهناپذیری واژگان گااهی یاباد .باا
شناخت معنای ارجاعی و مبدئی هر واژه ،مترجم با چالش زیادی مواجه نیست؛ چراکاه
به دنبال معنایی رریح و بدون هرگونه معنای ضمنی دیگر است.
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زیرا دلالتهای مع می ،کقمه را به شک مفارد و خاارج از ترکیاب در نظار مایگیرناد،
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 -4اهمیّت شناخت معانی مبدئی واژگان نهجالبلاغه
در یک نگاه کقّی ،هر اثر ادبی ،بر ن است تا مفهومی را در قاالبی ضامنی و باهشایوهای
ارائه نماید که ادبیّت اثر در ن ،بیشتر به چشم ید؛ اما با ایندال ،نمایتاوان از جمقااتی
نیز یاف بود که معانی رریح و شافّافی را در پرتاو واژگاان تاکلایاه باه مخاااب ارائاه
میکنند .به هرروی ،کتا

شریف نهجالبقایه ،بهعنوان یکی از مصاادیق ثاار دینای ییار

ودیانی ،در لابهلای بقایت پرعظمت خود نیز ،واژگان رریحی دارد کاه شاناخت مفااهیم
چنین واژگانی ،از نخستین ارول یک ترجمه دقیق بهشمار مای یاد .در اداماه باه بررسای
عباراتی چند از خطبههای نهجالبقایه خواهیم پرداخت و سپس به منظاور شاناخت معناای
ارجاعی واژگان بهکار رفته در ن به تحقی ترجمههای این نمونهها میپردازیم:
ِ
ِِ
َّض ال َّْخلَّائ ِ ِق ِإلَّى اللَّ ِه َّر ُجل ِ
َّ " -1-4
َّان َّر ُج ٌ
إن َّأبْغ َّ
ل َّوكَّلَّ ُه اللَّ ُه ِإلَّى نَّفْسه ف َُّه َّو َّجاائ ٌٌ ََّا ْ
ُوف بِكَّلَّامِ ب ِ ْ َ ٍة َّو دَ ِ
السب ِ ِ
اء َّضلَّال ٍَّة ف َُّه َّو فِتْنَّ ٌة ل ِ َّم ِ افْتَّتَّ َّ ب ِ ِه َّضالٌ ََّ ْ َّه ْ يِ َّم
يل َّمشْ غ ٌ
َّ
ُ َّ
َّ
صَّبلَّ ُه م ِ
ض ٌ
ل
ل ل ِ َّم ِ اصْتَّ َّ ى ب ِ ِه فِي َّحيَّات ِ ِه َّو بَّ ْع َّ َّوفَّات ِ ِه َّح َّمالٌ َّخطَّ ايَّا غَّيْ ٌِ ِه َّر ْه ٌ ب ِ َّخطِيئَّت ِ ِه َّو َّر ُجا ٌ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َّج ْهلًا ُموض ٌع في ُج َّهال الْ ُأ َّمة غ ٌَّار في َّأغْبَّ ِ
ام ُاه
ص ََّّم َّ
اش الْفتْنَّة ََّم ٍ ب ِ َّما في ََّقْ ال ُْه ْ نَّة صَّا ْ ََّ َّ
َّأشْ باه النَّ ِ
اس ََّالِماً َّو لَّيْ َّس ب ِ ِه"(خطبه.)19 /
َّ ُ
امام عقی (ع) در بخشی از خطبه ( )19مبغوضترین افراد در نزد خداوناد را معرفای
میکند و در این بین ،به کسانی اشاره میکند که کولهباری از نادانی فاراهم نماودهاناد و
در میان افراد نادان به تکاپو پرداخته و راه گمراهی و فتنه را میپیمایند .در ایان جمقاه،
به واژ کقیدی (قمش) و ترکیب (َم ٍ بما فى َق اله نة) اشاره خواهیم نمود .ابنمنظاور
قمشَّ ه صَّمشاً» بهمعنای (چیزی راگرد وری
در تعریف واژه نخست میگوید« :فع «ص ََّّمشَّ ه يَّ َّ
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صَّدا ِ
ْ
ْ كَّاانَّ

َّمش» نیز بهمعنای جمع وری هرچیزی از اینجاا و نجاسات»
کرد) ،است و مصدر «الق ُ
(ابن منظور ،ذی واژههای قمش) .در مورد ترکیب (َم ٍ بما فى َقا اله ناة) نیاز کاه واژه
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دشواری در ن بهچشم نمیخورد ،ابق نظر یکی از شاردان نهجالبقایه ،باه معنای ایان
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است که «چنین شخصی ،از درک فوائد مصالحه و رامش ناتوان و نا گاه است» (هاشمی

خوئی ،1999 ،ج.)199 :9
با بررسی پنج ترجمه فارسی از واژگان مزبور ،میبینیم که اکثراً باه زباان مبادأ وفاادار
هستند؛ اما دشتی ،واژ (قمش) را متناسب با واژ (قما ) بهمعنای (پارچه) دانساته اسات
و به همینخاار از معادل «بافتن» استفاده نماوده اسات کاه از دقات باهدور اسات .ساایر
مترجمان از معادلهایی همچون «جمعکرده» و «فراهم ساخته» ،اساتفاده نماودهاناد کاه باا
توجه بهمعنای مع می این واژه ،دقیقتر مینماید .اما در مورد ترجمه ترکیب (َم ٍ بما فاى
َق اله نة) ،شاهد ترجمههای متفاوتی هستیم که کم و بیش از ار برابری دور شدهاناد.
برای مثال ،شهیدی با کاربرد معادل «کور در بستن پیمان ساز

میاان مردماان» ،واژههاای

(بما فی) را نادیده گرفته و در نتی ه ترجمهای ییر دقیق ارائه نموده است؛ چرا کاه هادف
فیضالاسقام نیز گفته است« :در موقع ارقا کردن (میان مردم) کور است» که این ترجماه
نیز به دلایقی که در مورد ترجمه شهیدی گفتیم ،از ار دقت دور شده است .دشتی نیز باا
انتخا معادل «از مشاهده رقح و رفا کور است» ،ترجمهای ناقص نسبت به ماتن زباان
مبدأ ارائه نموده است؛ چرا که مُراد ،نتایج و فواید دار از مصالحه (بین مردم) اسات .در
این بین ،فقیهی و جعفری با شر دقیق این عبارت ،معادلی رحیحتر ارائه نمودهاند و هار
دو در ترجمه خود ،به فواید دار از مصالحه اشاره داشتهاند.
ترجمه پیشنهادی :از جمقه منفورترین بندگان نزد خداوند شخصی است کاه ناادانی
را در خود جمع کرده و در میان نادانان امت به هر سویی میشتابد نسبت باه نچاه در
پیمان رقح است نابیناست ،مردمنمایان او را عالم نامیدهاند؛ در دالیکه اینگونه نیست.
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اسَّ ،
ت َّد َْ َّو ُة َّم ْ َّد ََّااكُ ْم َّ ،ولَّاا
الشاه ِ َّ ُة َّأبْ َّ ان ُُه ْم ،ال ُْم ْختَّلِفَّ ُة َّأ ْه َّواؤُ ُه ْمَّ ،ما ََّ َّز ْ
َّ -2-4
"أيها النَّ ُ
ت" (خطبه.)15 /
تَّ ،وكَّيْ َّ
ل لَّكُ ْم :انْف ِ ٌُوا ِإلَّى ََّ ِ ِوكُ ْمُ ،صلْتُ ْم كَّيْ َّ
َّاَاكُ ْمِ ،إذَّا صِي َّ
اح صَّل ٌ
ْاَتَّ ٌَّ َّ
ْب َّم ْ ص َّ
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از این کقام ،عدم شناخت فواید دار از رقح و رامش است ،ناه نااتوانی در ان اام ن.
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جمقه فوی ،بخشی از سخنان دضارت امیار (ع) در راساتای نکاوهش یااران خاود
بهدلی تره از پیکار و همچنین دعوت نان باه جهااد اسات .هماانگوناه کاه در ایان
عبارت نیز مشخص شده است ،ندضرت از واژ (قاساکم) اساتفاده نماودهاناد کاه باه
تبیین معنای لغوی ن میپاردازیم .در تعریاف ایان واژه ماده اسات« :واژه (المقاَااة)

بهمعنای تحم کردن کاری دشوار است» (ابنمنظور ،ذیا واژه قسای) .در واژهناماههاای
معارر نیز بهمعنای این واژه اینگونه اشاره شده است« :صاَى -يقاَى -مقاَااة :تحما
کردن و رنج کشیدن» ( ذرنو  ،ذی واژه قسای) .واژ مزباور در ایان جمقاه باه اشاکال
مختقفی ترجمه شده است که بدان اشاره میکنیم .در میان پانج ترجماه انتخاابی از ایان
عبارت ،دشتی برای عبارت (مَن قاساکم) از معادل «رهاکننده شما» استفاده نماوده اسات
که ارتباای به فحوای کقام دضرت (ع) ندارد؛ چرا که معنایی عکس نسبت به تعریاف
شده است که کمی باعث مبالغه در معادلسازی شده است و با تحم رنج و ساختی ،از
نظر معنای ادساسی ،تفاوت چشمگیری دارد .در ترجمۀ شهیدی ،معادل «تیماارخواری»
استفاده شده است که بیشتر بهمعنای دلسوزی و یمخواری است .اما فقیهای و فایض-
الاسقام با کاربست معادل «کسی که برای شما رنج کشید یا رناج شاما را تحما نماود»
نسبت به سایرین ،عمقکرد قاب قبولتری داشتهاند .بنابراین با توجه بهمعنای لغوی ایان
فع  ،معادلهایی همچون "رها کننده" و" زیار شاکن ه قارار گرفتاه" و "تیماارخوار"
نمیتواند معادل دقیقی برای واژه «قاسی» باشد.
ترجمه پیشنهادی :دل نکس که رنج و ساختی شاما را تحما نماود ،ساودگی و
رامش نبیند.
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" -3-4الْحم لِلَّ ِه غَّيٌ مقْن ٍ
وط م ِ َّرحمت ِ ِهَّ ،ولا م ْخل ٍُو م ِ
ْ َّ َّ ُ
َّ ْ ُ
َّ
ْ ْ َّ
ٍ
ِ
بادت ِ ِه ،الَّ ِذي لا تَّبْ ٌَّ ُح مِنْ ُه َّر ْح َّم ٌة َّولا تُفْ َّق ُ
ُم ْستَّنْكَّف ََّ ْ َ َّ

نِعمت ِ ِه ولا م ْأي ٍ
وس م ِ ْ َّمغْف ِ ٌَّت ِ ِه َّولاا
ْ ْ َّ َّ َّ ُ
لَّ ُه ن ِ ْع َّمةٌ" (خطبه.)19 /

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-10

لغوی این واژه دارد .در ترجمۀ جعفری نیز از معادل «زیر شکن ه قرار گارفتن» اساتفاده

کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرآیند ترجمه نهجالبلاغه ________________سیدمهدی مسبوق و همکاران

عبارت فوی ،بخشی از کقام دضرت (ع) است که در یاز به ستایش خداوند میپاردازد
و در ادامه به نکوهش دنیا و دنیاپرستی اشاره دارد .این عباارت دارای واژ کقیادی (مساتنکف)
است که پس از تعریف لغوی ن ،به ارزیابی ترجمههای ارائه شاده از ن مایپاردازیم .در
ساتنكف :باهمعنای امتنااع ورزیادن و
تعریف لغوی (مستنکف) ماده اسات« :
ُ
َّ
إَاتنكف يَّ
نكفت ال مع) گرفته شده است .که باه
خودداری کردن از چیزی یا عمقی  .ریشه این فع از ( ُ
معنی "مانع شدن از لغز
به تعریفی که در لسانالعر

اشک بر روی گونه" است» (ابنمنظور ،ذی واژه نکاف) .باا توجاه
مده است ،این فع بهمعنای «امتنااع ورزیادن» اسات .چناین

واژهای ،در قر نکریم نیز بهکار رفته است .بهگونهای که خداوند متعال در سوره نسا در
ِ
ِ
ون َعبْداً ل ِ َّلهِ َولَا ال َْملآئِکَة ُُ
يح َأ ْن يکُ َ
يستَنْک َ
ف ال َْمس ُ
مورد دضرت عیسی(ع) میفرماید﴿ :ل َْن ْ
ون ومن يستنکِف عن عِب ِ ِ
يح ُش ُر ُه ْم إِلَيهِ َجمِيعةاً﴾ (نساا  )191 /هرگاز
يستَکْب ِ ْر فَ َس ْ
ال ُْمقَ َربُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ
ادته َو ْ

و بندگى خدا روى برتابد و تکبر پیشه کند ،همه را [در قیامت] به دضاور خاود جماع
خواهد کرد.
در ترجمههای ارائه شده از کقام دضرت (ع) ،دو نکته قابا توجاه اسات؛ نخسات
اینکه معنای ارجاعی واژه (مستنکف عن) ابق تعاریفی که پایشتار بادان اشااره شاد،
"امتناع کردن" است؛ اما در ترجمۀ فایضالاساقام بارای واژه مزباور ،از معاادل (سابب
سرشکستگی نمیباشد) ،استفاده شده است که نمیتواند معادلی دقیق محسو

شود .در

ترجمههای فقیهی و شهیدی و دشتی ،بهررادت از معاادل «سارپیچی کاردن» اساتفاده
شده است که میتوان گفت معنای ارجاعی واژه مزبور بهخوبی مورد معاادلیاابی قارار
گرفته است .از سوی دیگر در ترجمۀ جعفری ،از معادل (تکبّر نورزیدن) اساتفاده شاده
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مسیح و فرشتگان مقر

از اینکه بنده خدا باشند ،امتناع نمیورزند و هرکه از عبودیات

که باید گفت این معادل ،دلی سرپیچی و استنکاف بهشمار مای یاد و باهمعناای دقیاق
استنکاف بهکار نرفته است؛ بقکه جز واژههای همنشین واژ استنکاف میباشد.
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ترجمه پیشنهادی :سپاه از ن خدایی است که ناامیادی و یاأه را باه ردمات او
راهی نیست و در پرستش او امکاان سارپیچی وجاود نادارد .خداونادی کاه ردماتش
همواره پایدار و نعمتش را پایانی نیست.
ِ
ِ
ل فِي كَّثِي ٌِ الاَّيَّامِ الَّتِى تَّكُاونُ
اصب ِ ٌُوا ل ََّّها َّأنْف َُّسكُ ْم ف َِّإنَّ َّها صَّلِي ٌ
َّاَتَّ ْ ِركُوا بَّقيَّ َّة َّأيَّامكُ ْمَّ ،و ْ
" -4-4ف ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب بِك ُ
يها الْ َّغفْلَّ ُة َّوالتَّشَّ ا ُغ ُل ََّ ِ ال َّْم ْوَظَّ ة؛ َّول َّا تُ ٌَّخ ُدوا ل َّانْفُساكُ ْم ،فَّتَّاذْ َّه َّ
منْكُم ف َّ
ُام ُ
الاٌ َّخ ُ
مذَّ اهِب ال َّْظلَّم ِة َّولاَّ تُ َّ اهِنُوا فَّيهجم بِكُم الإدهانُ َلَّى الْمع ِ
ديَّ ِة" (خطبه.)99 /
َّ ْ
َّ ْ ُ َّ ُ ْ َّ َّ
َّ
َّ
َّ
عبارت فوی ،بخشی از کقام دضرت (ع) در خصوص تقوا و ضارورت جهااد باا نفاس
است .در این عبارت ،بهروشنی به مقولۀ مبارزه و ممانعت از نفس و عدم پیروی و مماشاات
با نفس امّاره اشاره شده و دارای یک واژ بنیادین و کقیدی است که در متن مشاخص شاده
ورده شده است» (ابنمنظور ،ذی واژه مداهناه) .چنانکه ابنمیثم در ایانبااره مایگویاد« :باا
سه انگاری و مماشات با نفس خود برخورد نکنید که ارتکا

به معصیت را برای شاما

جایز میداند» (بحرانی ،1111 ،ج .)191 :1این ریشه فع  ،در قر نکریم نیز بههماین معناا
ون﴾ (ققم :)5 /زیرا نها دوست دارند کاه نارمش
بهکار رفته استَ ﴿ :و ُدوا ل َْو تُ ْده ِ ُن َفيُ ْدهِنُ َ
و ساز

کنى تا نها نیز نرمش و ساز

کنند.

با توجه به تفسیر ابنمیثم و معنای این واژه در یۀ یااد شاده ،باه واکااوی ترجماههاای
فارسی ن میپردازیم .در ترجمۀ شهیدی ،برای فع (تداهنوا) از معادل (نفای) اساتفاده شاده
است که نمیتواند معادل رحیح و دقیق بهشمار رود؛ چرا که این کقاام دضارت (ع) ،از دو
بخش تشکی شده است که هردو ،یک معنای را القاا مایکناد .در واقاع معناای افعاال (لاا
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است .برای این فع که «م اهنة» است ،معادل «نرمش نشان دادن و ساز کاری و مقایمات»

ترخصوا) و (لا تداهنوا) در یک راستا هستند .در ترجمه فیضالاسقام نیز برای فع مزباور ،از
معادل (تمقق و چر زبانی) استفاده شده است که این معادل هم بنابه این دلیا کاه مفعاول
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درنتی ه این معادل ،دقیق بهنظر نمیرسد .در ترجمه فقیهی و فیضالاساقام نیاز هرچناد
معادلی رحیح برای فع مزبور بهکار بردهاند؛ اماا باا کااربرد «کارهاا» باهعنوان مفعاول
ییرمستقیم در ترجمه ،بهجای «نفس» ،کمی از مقوله تعادل دور شدهاند .اماا در ترجماه
دشتی ،عقاوه بر اینکه معادلی رحیح برای فع «تداهنوا» استفاده نمودهاند ،مفعاول ایان
فع را نیز «نفس» قرار داده و گفتهاند« :و با نفس ساز کارى و سساتى روا مداریاد».
براین اساه ،ترجمه دشتی نسبت به سایرین ،هام از نظار برابریاابی مع مای و هام از
دیث ساختار ،نسبت به ترجمه سایرین از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
ترجمه پیشنهادی :به نفسهای خود اجازه (خواساتههاای نااروا) ندهیاد و (باا نفاس
خود) سستی و سه انگاری نکنید که این سه انگاریها شما را به ارتکا

گناه میکشاند.

جمقه فوی ،بخشی از کقام دضرت (ع) در مد یاران راستین خود اسات .دضارت
(ع) در این خطبه ،دوستان خود را یاوران دق و دقیقت میداند و نان را رازداران خود
معرفی میکند .واژ بطانه ،همین مفهوم را القا میکند .چنانکه در تعریف این واژه ماده
است« :بطان ُة الٌجل :بهمعنای همراز انسان و مباشر و مونسی است که بتوان با او در امور
خاص ،مشورت نمود» (ابنمنظور ،ذی واژه بطانه) .این واژه در قر نکریم نیز در یه 119
ِ
آمنُةواْ لةاَ تَت َِذةذُ واْ ب ِ َناًَة ًُ مِةن
سوره لعمران ،اینچنین بهکار رفته است﴿ :يا َأيُ َها الَذ َ
ين َ
ُدوًِکُ ْم﴾ «اى کسانى که ایمان وردهاید ،از ییر خود براى خویش دوست محرم راز نگیریاد».

از سوی دیگر ،شناخت واژه (دون) نیز در ایان عباارت ،متارجم را باه معاادلیاابی دقیقای
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ِ
ِ
او َّم الْبَّا ْأ ِس َّوالْبِطَّ انَّا ُة ُدونَّ
خوانُ في ال ي ِ َّ ،وال ُْجانَّ ُ يَّ ْ
َّ " -9-4أنْتُ ُم الاَّن َّْد ُار ََّلَّى ال َّْح ِقَّ ،والا َّ
النَّ ِ
اس" (خطبه)119 /

رهنمون میسازد .خوئی ،در شر واژههای «بطانة» و «دون» میگوید« :واژه (بطانة) باهمعناای
خواصّ و افراد مخقصی است که امام (ع) اسرار خود را به ایشان میگفتاه اسات و ترکیاب
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.6.4
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«دون الناه» نیز دالّ بر سایر عوام مردم دارد .در واقع امام (ع) ،مخاابان کقام خویش را
رازداران خود نسبت به عوام معرفی میکند» (هاشمیخوئی ،1999 ،ج .)111 :9
با بررسی پنج ترجمه انتخابی از این عبارت ،میبینیم که در اکثار ترجماههاای مزباور،
برای واژ (بطانة) معادلی دقیق بهکار رفته است؛ بهگونهای که اکثراً از معاادلهاای «محارم
اسرار»« ،خواص» و «دافظ اسرار» استفاده شده است که معادلی دقیق بهشمار مایرود؛ اماا
ترجمه عقامه جعفری ،در اینباره کمی از دقت دور شده است؛ چراکاه بارای ایان واژه از
معادل (کمککردن) استفاده شده که با توجه بهمعنای لغاوی واژه مزباور ،نمایتاوان نرا
ترجمهای دقیق دانسات .از ساوی دیگار ،واژه (دونَ النااه) را ایشاان« ،در برابار ماردم»
معادلگذاری کردهاند ،در دالیکه واژه (دون) این معنا را القا نمیکند؛ بقکاه باا توجاه باه
رازدار بودن برخی مردم نسبت به برخی دیگر ،این واژه بهمعنای (فقآ) است .ایان مساأله
ترجمه پیشنهادی :شما یاوران دق ،بارادران دینای هساتید و در روز نبارد و جهااد
همچون سپر (استوارید) و فقآ شما محرم اسرار من هستید.
ِ
ِ
ِ
" -9-4ث َُّم ي ْأتِي بع َّ ذل ِ َّ ِ ِ ِ
ام ِة َّ
ُاوب بَّ ْعا َّ
َّ ْ
الز ُحاوف فَّتَّ ِزيا ُ ُصل ٌ
ك طَّ ال ُع الْفتْنَّة َّ
الٌ ُجاوف َّوالْقَّاص َّ
َّ
ٍ
اَتِقَّام ٍةَّ ،وتَّ ِ
ض ُ
الاُر ُاء َِنْا َّ
ف الااَّ ْه َّو ُاء َِنْا َّ ُه ُجوم ِ َّهااَّ ،وتَّلْتَّاب ِ ُس َّ
ل ِر َّجالٌ بَّ ْع َّ ََّلا ََّّمةَّ ،وتَّ ْختَّل ِ ُ
ْ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّااد َّم ال ُْح ُما ٌِ فاي
يها تَّك ُ
َّاد ُمونَّ ف َّ
يها َّحطَّ َّمتْ ُه ،يَّتَّك َّ
َّد َّمتْ ُهَّ ،و َّم ْ ََّ َّعى ف َّ
ن ُُجوم َّها َّم ْ َّأشْ ٌَّ َّف ل ََّّها ص َّ
ايض فِيهاا ال ِْحكْماةَُّ ،وتَّنْط ِ ُ ِ
ِ
ِ
يهاا
ال َّْعان َِّة صَّ ِ ْ
اق ف َّ
الاأم ٌِ ،تَّغ ُ َّ
ب َّم ْعق ُ
اضطَّ ٌَّ َّ
ُود ال َّْحبْ ِلَّ ،و ََّم َّي َّو ْج ُه ْ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
اك
يع فِي غُبَّا ِر َّها ال ُْو ْحا َّ انُ َّ ،ويَّ ْهل ِ ُ
الظل ََّّمةَُّ ،وتَّ ُ ُق َّأ ْه َّ
ل الْبَّ ْ ِو بِم ْس َّحل َّها َّوتَّ ٌُ ُض ُه ْم بِكَّلْكَّل َّها يَّض ُ
يط ال ِم ِ
ِ
ِ
ِ
اء" (خطبه.)191 /
ُب ََّب ِ َّ
الٌكْبَّانُ  ،تَّ ٌِ ُد ب ِ ُم ٌِ الْق ََّّضاءَّ ،وتَّ ْحل ُ
في طَّ ٌِيق َّها ُ
َّ
یکی از پربسامدترین مواعظ دضرت (ع) ،هشدار نسبت به فتنههاایی اسات کاه در
دوران ایشان و یا در ینده ،در امت اسقامی پدیدار میشود .دوران سراسر شاو

و پار

پس از وفات پیامبر (ص) بستن چنین فتنههایی بوده است که ن دضارت (ع)،
119
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در هیچکدام از ترجمهها ذکر نشده و بهنوعی مورد ایماض قرارگرفته شده است.
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همواره به این مسأله اشاره نمودهاند .در این بین ،خطباۀ ( )191باهرارادت باه ره ورد
شوم فتنهها اشاره میکند که فراز فوی ،بخشی از همین خطباه اسات .در ایان عباارت،
معنای ارجاعی واژ (قضا ) را از نظر میگذرانیم .در تعریف این واژه چنین مده اسات:

صضاء :دستور داد و مقدّر نمود .از این فع  ،واژههای قضا و قدر نیز مشتق
صضى الشئ
« َّ
ً
شدهاند که بهمعنای دُکم و امری قطعی و شدنی است» (ابنمنظاور ،ذیا واژه قضای) .در
ةدوا إِلةاَ إِيةا ُ َو
ةَ َألةاَ تَ ْعبُ ُ
قر نکریم نیز این واژه چنین بهکار رفته استَ ﴿ :و قَضة َربُ َ
بِالْوال ِ َد ِ
ين إ ِ ْحساًاً﴾ (إسرا  )19 /پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پادر و

مادر نیکی کنید.
ابنمیثم در تبیین معنای این واژه در کقام امام (ع) میگویاد« :ماراد از (مُارّ القضاا )
مقدرات تق  ،کشتار و اسارت و مانند اینهاست ،و اینکه پیدایش ایان داواد ،،بناابر
نوع اضافۀ ورفی است ،در واقع ار این ترکیب بهرورت (القضا المرّ) اسات کاه باا
اضافه شدن رفت به موروف ،اضافۀ ورفی شک گرفته است .باا توجاه باه تعااریف
فوی ،ترجمههای ارائه شده از این عبارت را از نظر میگذرانیم .در ترجمه دشاتی بارای
واژ (القضا ) از معادل (خواستهها) استفاده شده است که نمیتواند خواننده را باهمعنای
موردنظر زبان مبدأ رهنمون سازد .از سوی دیگر ،اضافۀ ورفی در ترجماۀ ایشاان نادیاده
گرفته شده و با گرایش به ترجمه تحتالقفظی ،از معادل (تقخی خواستهها) اساتفاده شاده
است .این معادل نمیتواند مفهوم (مقدّرات تق ) را به مخااب القا کناد .هماین مساأله در
ترجمۀ فیضالاسقام نیز تکرار شده و ایشان از معادل (تقخای قضاا ) اساتفاده نماوده اسات.
ضمن اینکه کاربرد واژه عربی به همان شک در ترجمه ،از ارز

یک ترجمه خاو
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قضای الهی و تقدیرات سمانی است» (بحرانای ،1111،ج  .)119 :9ترکیب (مرّ القضا ) از

میکاهد و این ،مسألهای است که در ترجمههاای فایضالاساقام ،شاهیدی و جعفاری
بهچشم میخورد .برای نمونه ،شهیدی و جعفری از معادلهای «قضای تقا » و «قضاای
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«سرنوشتی تق » ،شاهد برابریابی دقیقتری نسبت به سایر ترجمههاا هساتیم؛ چراکاه باا
دوری از کاربرد واژ عربی (قضا ) ،ترجمهای رسا و رحیح ارائه نموده است.
ترجمه پیشنهادی :فتنه با سرنوشت و مقدرات تق وارد میشود.
ان َّوالفيِل ِ
الذ َّر ِة َّو ال َّْهم َّج ِة إلَّى ما فَّوص َُّهما م ِ ْ َّخل ِْق ال ِْحيتَّ ِ
" -7-4ف َُّسبْ َّحانَّ َّم ْ َّأ ْد َّم َّج ص ََّّوائ ِ َّم َّ
َّاة
َّ ْ َّ
َّ
ياه الاٌوحِ ،إلااَّ َّو جعا َّ ِ
ْس ِه َّألاَّ ي ْضطَّ ٌِب شَّ بح مِما َّأ ْولَّج ف ِ ِ
َّو َّو َّأى َلَّى نَّف ِ
اام َّم ْوَِا َّ ُه،
َّ َّ ٌ َّ
ل الْح َّم َّ
َّ َّ
ُ َّ
َّ
َّ
َّ
اء غَّايَّت َّ ُه" (خطبه.)199 /
َّوالْفَّنَّ َّ
عبارت فوی ،بخشی از خطباۀ معروفای اسات کاه دضارت (ع) در ن ،باه وراف
ااووه میپردازد و در پایان این خطبه ،به تسبیح خداوند ،وراف عظمات و قادرت او

واضطٌب :جنبید و متحرک شد و مصدر اضطرا
الشئ
ضطٌب
ن گفتهاند« :تَّ
َّ
َّ
ُ

تحرک و جنب و جو

باهمعنای

است» (ابن منظور ذی واژه اضطر ) .با توجه به ایان تعریاف ،فعا

«اضطر » در لغت بهمعنای «جنب و جو

داشتن» و در اراطقا باهمعنای «پویاایی و

زنده بودن» است .این واژه عقیریم معنای روشنی که دارد ،در برخی ترجمهها بهشاکقی
رحیح مورد معادلیابی قرار نگرفته است .یکی از نکاتی که در زمینۀ فع (ضر ) وجاود
دارد ،این است که این فع با رفتن به با

افتعال (اضطر ) ،لاازم مایشاود؛ اماا برخای

ترجمههای فوی ،نهتنها اینفع را به درستی ترجمه نکردهاند؛ بقکه نرا بهرورت متعدی
ترجمه نمودهاند .بهعنوان نمونه ،در ترجمۀ دشتی ،از معادل (اداره کردن و وانگذاشاتن)
استفاده شده که بههیچوجه نمیتواند معادلی رحیح محساو

شاود؛ چراکاه باین ایان
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پرداخته .ایشان در این عبارت ،به مقدّر شدن مار و نیساتی بارای هار موجاود زنادهای
ب) است کاه در تعریاف
اشاره میکند .یکی از واژگان کقیدی این عبارت ،واژه ( َّألاَّ يَّ ْضطَّ ٌِ َّ

معادل و معادل (جنبیدن و درکت کردن) ،هیچ سنخیتی وجود ندارد .در ترجمۀ شهیدی
نیز از معادل (درهم ریختن) استفاده شده است؛ دردالیکه با توجه به معادل دقیق فعا
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مزبور ،این معادل نمیتواند معادلی دقیق بهدساا

یاد .عقااوه بار ن ،ایان فعا نیاز
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بهرورت متعد ی ترجمه شده است .در ترجمۀ جعفاری ،از معاادل (دگرگاون شادن از
وضع مقرر خود) استفاده شده که در اینجا نیز نمیتوان نرا بهعنوان معاادلی دقیاق در
نظر گرفت؛ چرا که دگرگونی از وضع مقرر خود ،مفهومی نسبتاً یاامض و پیچیاده دارد کاه
مشخص نیست دقیقاً چه نوع وضع و تغییری موردنظر است .باا ایان تفاسایر ،ترجماههاای
فیضالاسقام و فقیهی را میتوان برتر از سایر ترجمهها دانست .زیرا این دو ،باا انتخاا
معادلهای «ن نبد» و «به جنبش درنمی یاد» ،معناای ارجااعی ایان واژه را دقیاقتار از
سایرین در ترجمه انتقال دادهاند.
ترجمه پیشنهادی :و خداوند با خود وعده نمود که هیچ کالبدی که از رو خود در
ن دمیده ،به جنبش و درکت درنیاید جز اینکه مر

را وعدهگاه نهایى و فناا را پایاان

کار ن قرار داده است.

یکی از خطبههای بسیار تأثیرگذار نهجالبقایه ،خطبۀ همّام است .در این خطباه ،اماام (ع)
به توریف تقواپیشگان دقیقی میپردازد و رفتاار و کاردار ناان را بارای مخاااب خاویش
ورف میکند .عبارت فوی ،بخشی از همین خطبه است که در وراف دالاات پرهیزکااران
ایراد شده است .این عبارت دارای دو واژ کقیدی (خولطاوا) و (خاالطهم) اسات کاه بارای
شنایی بیشتر با این دو واژه همریشه ،به تعریف نها میپردازیم .در لساانالعار در ذیا
این واژه مده است« :عبارت «اختلط فلانٌ » بهمعنای این است که دچاار نقصاان عقا شاد و
ِ
َقله خلاطاً واختلط» بهمعنای سبکسار شادن و کام-
بههمین دلی  ،عبارت «وص خولط فى
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ِ
َّيحسب ُه ْم مٌ َّضى َّو ما بِالْق َّْومِ م ِ ْ مٌ ٍ
ِ ِ
ض َّو يقُو ُل لَّقَّ ْ ُخولِطُ اوا َّو
َّ
" -8-4ينْظُ ٌُ إلَّيه ُم النَّاظ ٌُ ف ْ َّ ُ َّ ْ
َّ َّ
ِ
يم" (خطبه.)159 /
لَّقَّ ْ َّخالَّطَّ ُه ْم َّأ ْم ٌٌ ََّظ ٌ

عققی است .بههمین دلی به شخصی که دچار نقصان عق شده باشد ،گفته میشود :خاولآ»
(ابن منظور ،ذی واژه خقآ) .با توجه به تعریف فوی ،این واژه بهمعنای داالتی از دگرگاونی و
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تغییر در عق و گرایش به سبک عققی است .خوئی در شر

اخاتلط
ن میگوید« :عباارت «
َّ
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وخول ِ َّط في َقل ِ ِه» دلالت بر نقصان عق و دماقت میکند» (هاشامی خاوئی ،1999 ،ج:11
فُلانٌ ُ

 .)111ابنمیثم در شر این عبارت دضرت (ع) نیز چنین مایگویاد« :جمقاه (و يقاول صا
خولطوا) یعنی بیننده میگوید نها دیوانه شدهاند و این اشاره به دالتی اسات کاه در برخای
از اوقات به اه معرفت دست میدهد و ن هنگامی است که رو

نها باه فرشاتگان عاالم

بالا پیوسته و شروع به گفتن سخنانی میکنند که خقااف متعاارف باوده و باه گوینادگان ن
سخنان ،نسبت نابخردی و دیوانگی و گاهی کفر و ارتداد زده میشاود و نجاا کاه فرماوده
ظيم) یعنی پرهیزگاران را امری بازر باه خاود مشاغول داشاته
أمٌ ََّ ٌ
است( :و لق خالطهم ٌ
است و مراد این است که تمامی دل و نهان نها متوجه تماشای شکوه و جقال پروردگاار و
مطالعۀ انوار فرشتگان عالم بالاست» (بحرانی ،1111 ،ج.)119 :9
در پنج ترجمه ارائه شده از کقام دضرت (ع) ،مسایقی قاب بررسی و تحقیا اسات
دشتی ،بهمعنای (مردم در اشتباهند) مده است .این ناوع معاادل ،باههیچوجاه باهمعنای
ارقی این فع  ،شباهت ندارد؛ چراکاه در زیرسااخت معناایی ایان واژه ،از معاادل «در
اشتباه بودن» اشارهای نشده است .در ترجمههای فیضالاسقام ،شاهیدی و فقیهای ،بارای
واژه «خولطوا» بهترتیب از معادلهایی همچون «پرت و دیوانهاند»« ،خردهاشاان شافته
است» و «خققی در عق اینان راه یافته است» ،استفاده شده است که باا توجاه باهمعنای
مع می واژه «خولطوا» ،میتوان از ن بهعنوان معادلهای رحیحی اشااره نماود .در ترجماه
جز دوم کقام دضرت (ع) که از واژه «خولطوا» استفاده شده است ،مترجمان به معاادلهاای
متفاوتی روی وردهاند؛ بهعنوان مثال ،فقیهی و فیضالاسقام با کاربست معادل « میخته شادن
چیزی با نان یا ابیعت نان» ،معادلی نامناسب اختیار کردهاند که هرچند همین واژه به-
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که در اینجا به ن میپردازیم .نکتۀ اول ،ترجمۀ واژه (خولطاوا) اسات کاه در ترجماۀ

شک م هول ،پیش از این نیز در همین کقام با معنای دیگری بهکار رفتاه اسات؛ اماا در
این دو ترجمه ،نوعی عدم یکنواختی بهچشم میخورد .از دیگر سو ،دو ترجمه شاهیدی
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و دشتی ،در معادلیابی واژه «خالطهم» از معاادل «موجاب شافتگیشاان شاده اسات»،

کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرآیند ترجمه نهجالبلاغه ________________سیدمهدی مسبوق و همکاران

استفاده نمودهاند که بر همان معنای ارجاعی این واژه دلالت میکند که ایان دو ترجماه،
از این دیث رحیحتر بهنظر میرسند.
ترجمه پیشنهادی :هرکس که به پرهیزکاران بنگرد ،نانرا بیمار تصاور مایکناد؛ در
دالیکه نان ،بیمار نیستند .چنین شخصی میگوید که نهاا (پرهیزکااران) دیواناهاناد؛
دردالیکه امرى عظیم ،نان را بدین داال در ورده است.

پیامبر (ص) ،از اسرار فرینش گروهى از دیوانات سخن به میان ورده و این جمقاه در
ورف خققت مق و فت ن در مزارع است .واژه مدنظر دراین فراز (نزوات) است کاه
ِ
الشايء أنازو نازو ًا) باهمعنای پریادن بار روی
َّزوت َلى
در تعریف ن گفتهاند« :فع (ن ُ
چیزی است و مصدر ن ،یعنی «النزو» بهمعنای پر
واژه ،برای زمانی بهکار میرود که پر

است .برخی نیز معتقدناد کاه ایان

به سمت بالا اتفای بیافتد» (ابانمنظاور ،ذیا واژه

تاٌد
نازو) .در شر این عبارت نیز گفته شده است« :واژه «نزواتهاا» در عباارت (حتاى َّ
اهواتِها) نیاز
َّ
الحٌث في ن ََّّزواتها) بهمعنای پر و پریدن است و عبارت (وتقضاي مناه شَّ َّ
دلالت بر این دارد که مق با اختیار خود وارد مزرعه شده و محصول را مایخاورد و باا
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ْت فِي ال َّْجٌ َّاد ِةِ ،إ ْذ َّخل ََّّق ل ََّّها ََّيْنَّيْ ِ َّح ْمٌ َّاويْ ِ َّ ،و َّأ َْاٌ ََّ ل ََّّهاا َّحا َّ صَّتَّيْ ِ
ت ُصل َّ
"و ِإنْ ِشئْ َّ
َّ -5-4
َّ
َّ
َّ
ِ
ل ل ََّّها ال ِْح َّس الْقَّ ِو َّيَّ ،ونَّابَّيْ ِ
الس ِو َّيَّ ،و َّج َّع َّ
ص َّْم ٌَّ َّاويْ ِ َّو َّج َّع َّ
الس ْم َّع ال َّْخف َّيَّ ،وفَّتَّ َّح ل ََّّها الْف ََّّم َّ
ل ل ََّّها َّ
ِ
ِ
ِ
َّاو
ض ،يَّ ٌْ َّهبُ َّها ُ
ضَّ ،ومِنْ َّجلَّيْ ِ ب ِ ِه َّما تَّقْب ِ ُ
ب ِ ِه َّما تَّقْ ٌِ ُ
الز َّر ُاع في َّز ْرَه ْمَّ ،ولااَّ يَّ ْساتَّط ُ
يعونَّ ذَّبَّ َّهاا َّول ْ
ث فِي نَّز َّواتِها َّوتَّق ِ
ْضي مِنْ ُه شَّ َّه َّوات ِ َّهاَّ ،و َّخلْق َُّها كُلُ ُه لااَّ يُك ِ
َّاونُ
َّأ ْجلَّبُوا ب ِ َّج ْمع ِ ِهمَّ ،حتَّى تَّ ٌِ َّد ال َّْح ٌْ َّ
َّ َّ
ِإ ْصبَّعاً ُم ْست َّ ِصَّ ًة" (خطبه.)199 /
عبارت فوی ،بخشی از کقام امام (ع) است که در ن ،پس از ستایش خداوند و ثنااى

اختیار خود نیز از ن خارج میشود» (هاشمیخوئی ،1999 ،ج .)91 :11

با توجه به مطالب فوی ،میتوان گفت که مراد از این واژه ،پار

و جسات و خیاز
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مق به سمت بالا است .ذکر چنین معادلهایی در ترجمههای موردنظر ،باا دقات کاافی
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رورت نگرفته است .بهعنوان نمونه ،دشتی برای واژه (نزواتهاا) از معاادل «نیرومنداناه»
استفاده نموده که از نظر لغوی ،با معناای مع مای ایان واژه تفااوت دارد؛ چراکاه واژ
(نزوات) قید دالت محسو

نمیشود و دارای معادلی راریح و مساتقیم اسات کاه در

اینجا بدان اشاره نشده است .در ترجمه فیضالاسقام نیز ،معادل «پرواز کردن» ماده کاه
هرچند بهمعنای ارجاعی «پر » شباهت دارد؛ اما این معادل نیز نمیتواناد دقیاق باشاد؛
چراکه معادل (پرواز) برای پرندگان بهکار میرود و معادل ن در زبان عربای (الطیاران)
است که با پر

و جست و خیز تفاوت دارد .سایر ترجمهها در اینباره از معادل دقیقی

استفاده کرده اند .برای نمونه ،میتوان به ترجمههای شهیدی و فقیهی اشاره نمود که هر
دو از معادل «جست و خیز» استفاده نمودهاند.
ترجمه پیشنهادی :تا اینکه مق ها با جست و خیز خود ،وارد کشاتزار مایشاوند و

ِ ِ
يع ِة اللَّ َّح ِ
اق
َّيك يا َّر َُولَّ اللَّ ِه ََّنِى َّو ََّ ِ ابْنَّت ِ َّ
َّام ََّل َّ
ك النَّا ِزلَّة فى ِج َّوا ِر َّك َّو َّ
َّ -11-4
الس ٌِ َّ
"السل ُ
ك ص َّ
ك َّصبْ ٌِی َّو َّر َّق ََّنْ َّها تَّ َّجلُ ِی ِإلَّا َّأ َّن فِى الت َّ َّأ َِى لِاى ب ِ َّعظِايم ِ
َّل يا َّر َُولَّ اللَّ ِه ََّ ْ َّصفِيت ِ َّ
ب ِ َّ
ضع تَّع ٍز فَّلَّقَّ ْ َّوَ ْ تُ َّ ِ
ِ
َّاد ِح م ِ
ك َّو ف ِ
ت بَّي َّ ن َّْحا ٌِی
ود ِة صَّبْ ٌِ َّك َّو ف َّ
َّاض ْ
ديبَّت ِ َّ
ف ٌُْصَّت ِ َّ
َّ
ك فى َّمل ُْح َّ
ك َّم ْو َّ َّ
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ك ف َِّإنَّا لِلَّ ِه َّو ِإنَّا ِإل ِ
َّيه ِ
الٌهِينَّ ُة َّأ َّماا
َّو َّص ْ ِری نَّف ُْس َّ
راج ُعونَّ فَّلَّقَّ ْاَتُ ٌْ ِج َّعت ال َّْود َّ
يع ُة َّو ُأخذَّ ت َّ
ِ
ك
ُح ْزنِى ف ََّّس ٌْ َّم ٌ َّو َّأ َّما لَّيلِى ف َُّم َّس َّه ٌ ِإلَّى َّأنْ ْ
يم َّو ََّاتُنَّبِئُ َّ
يختَّ َّار اللَّ ُه لِى َّد َّار َّك الَّتِى َّأن َّ
ْت ب ِ َّها ُمق ٌ
ِ
ِ
الس َّؤالَّ َّو ْاَتَّ ْخب ِ ٌْ َّها ال َّْحالَّ َّهذَّ ا َّو لَّ ْم يطُ ِل ال َّْع ْه ُ َّو
ك بِتَّ َّضا ُف ٌِ ُأ َّمت ِ َّ
ابْنَّتُ َّ
ك ََّلَّى َّه ْضم َّها فَّ َّأ ْحف َّها ُ
الذكٌْ َّو السلَّام َلَّيكُما َلَّام مو ِد ٍع لَّا ص ٍ
ك ِ
َّال َّو لَّا ََّئِم ٍ ف َِّإنْ َّأن َّْد ٌِ ْف فَّلَّا ََّ ْ َّملَّال ٍَّة
لَّ ْم ْ
يخ ُل مِنْ َّ
َّ ُ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
ُ
ِ
ِ
الداب ِ ٌِي "(خطبه.)111 /
َّو ِإنْ ُأص ْم فَّلَّا ََّ ْ َُوء ظَّ ٍ ب ِ َّما َّو ََّ َّ اللَّ ُه َّ
عبارت فوی ،فرازی از کقام دضرت (ع) در زمان خاکسپاری دضرت فااماه (ه)
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هر نچه که مورد می و خواستهشان است ،بر ورده میسازند.

است که در ن با دلتنگی و نارادتی بسیار ،دضرت فااماه (ه) و پیاامبر (ص) را ماورد
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قرار می دهند .واژه (قالٍ) در این عبار ت اسم فاع از ریشۀ (ققی) است که در
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تعریف لغوی این واژه چنین مده است« :واژه (ققی) بهمعنای کینهورزیدن اسات کاه
صلاء و مقلي ًة) بهکار میرود و همگی بر بغض و کیناه داشاتن و
صلى و ً
بهرورت (صليتُهً -
متنفر بودن و یا دشمنی شدید با کسی داشتن ،دلالت میکند» (ابنمنظور ،ذیا واژه ققای).
با توجه به این تعاریف ،برای این واژه میتوان معادلهایی همچون« :بیزار باودن ،متنفار
بودن ،دشمنی داشتن ،کینه ورزیدن» را در نظر گرفت ( ذرنو  ،ذی واژه ققیً) .ایان واژه
در قر نکریم نیز اینگونه بهکار رفته اساتَ ﴿ :مةا َو َد َعة َ َربُة َ َو َمةا قَلَة ﴾ (ضاحی)9/

پروردگارت تو را وانگذاشته و بر تو خشم نگرفته است.
در یالب ترجمههای ارائه شده از واژه مزبور ،معادلهایی تقریبااً نزدیاک و مشاابه باه
یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته است .بهعنوان نمونه ،در ترجمه فقیهی ،برای واژه «قاالٍ»
از معادل «دشمن» استفاده شده است که معادلی رحیح محسو

مایشاود .فایضالاساقام

یک راستا است و شهیدی نیز از معادل «رن ور» استفاده نموده است که بایمناسابت باا
معادلهای گفته شده نیست .در واقع تمام ترجمههاای فاوی باهجاز ترجماۀ دشاتی ،از
معادلی نزدیک و نسبتاً دقیق استفاده نمودهاناد؛ اماا در ترجماه دشاتی ،بارای ایان واژه،
معادل (خشنود) بهکار رفته است که معناایی عکاس را القاا مایکناد .از ساویی دیگار،
همنشینی این کقمه با واژ (سئم) نیز میتواناد متارجم را باهمعنای دقیاق ایان عباارت
راهنمایی کند .اما در ترجمه دشتی ،این مسأله نیز نادیده گرفته شده و معادلی نامناساب
برای ن ارائه شده است.
ترجمه پیشنهادی :سقام و درود من بر شما دو نفر .سقام وداع کنندهای که نسبت باه
شما ناخشنود و رن یده خاار نیست.
خقاره واژگان انتخا
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برای این واژه از معادل «خشمگین» استفاده نموده است که با «کینه و بغض داشاتن» در

شده بههمراه ترجمههای ارائه شده از ن را در جادول ذیا

مشاهده میکنیم:
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جدول شماره 1
واژگان

دشتی

شهیدی

فیض الاسلام

فقیهی

جعفری

صمش

به هم بافته

فراهم ساخته

در خود جمع

گرد ورده

َم ٍ بما

از مشاهده

در بستن

فى َق

رقح و رفا

اله نة

کور است

قاساکم

رها کننده

معنای
ارجاعی

در خود جمع

گرد وری

کرده

کرده است

در موقع

نسبت به

به نچه که در

نسبت به

پیمان ساز

ارقا کردن

فوایدی که در

پیمان رقح

نتایج مصالحه

میان مردمان

(میان مردم)

رامش و

است ،نابینا

و شتی نا گاه

کور است

کور است

شتی وجود

است.

است.

تیمار خوارتان

کرده

دارد ،نا گاه و
نابینا است.
شما

درباره شما

برای شما رنج

زیر شکن ه شما

رنج و سختی

زدمت و رنج

کشید یا رنج

قرار بگیرد

شما را تحم

کشید

شما را تحم

نمود

سرپیچی

سرپیچی

سبب

سرپیچی

اَتنكاف

کردن

کردن

سرشکستی

کردن

ساز کاری

نفای ورزیدن

تکبر ورزیدن

کردن و امتناع

بودن
م اهنة

خودداری
ورزیدن

سه انگاری

و سستی

مداهنه و

تمقق و چر -

ساز کاری و

سه انگاری

زبانی

مقایمت نشان

یاران

یاریگر و کمک

همراز و

مخصوص و

رسان

مشاور در

دادن
بطانة

محرم اسرار

خواص و
محرم

خواص و
سر

ارحا

امور خاصّ

دافظ اسرار
صضاء

خواستهها

قضا

قضا

سرنوشت

قضا

مقدرات الهی

لايضطٌب

وانگذارد و به-

درهم نریزاند

ن نبد

به جنبش

(از وضع مقرر

متحرک و پویا

درستی اداره-

و برجای ماند.

درنمی ید

خود)

نباشد

ا
خولطوا

نماید

در اشتباهند

دگرگوننباشد
خردهاشان

پرت و دیوانه-

خققی در عق

ترجمه این واژه

دچار کم

شفته است

اند

اینان راه یافته

تاکنون منتشر

عققی شدهاند

است

نشده است
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خالطهم

نزوات
ٍ
صال

شفتگى

موجب

با ایشان

با ابیعت

ظاهرشان

شفتگیشان

میخته شده

ایشان میخته

است

است.

نیرومندانه

جست و

پرواز

جست و خیز

وارد شدن

خیزهایش

خشنود

رن یده

*****

نان را دیوانه
ساخته است

*****

پر

و

جست و خیز
خشمگین

دشمن

*****

بیزار و کینه-
توز

از میان دوازده واژه انتخابی از خطبههای نهجالبقایه ،پنج ترجمه فارسی را ماورد واکااوی
قرار دادیم که در این بین ،شاهد برابرنهادهای متنوع و بعضاً مغایری در ترجماههاا باودیم .از
میان دوازده واژه انتخابی ،در ترجمه دشتی ،شاهد هشت ترجماه ناراحیح و چهاار ترجماه
دوازده واژه ،تنها چهار معادل ییرمناسب بهچشم میخورد .در ترجماه فایضالاساقام ،میازان
معادلهای نارحیح کاسته شده و به عدد سه از دوازده واژه مایرساد .در ترجماه جعفاری،
نخست باید به این مسأله اشاره نمود که ترجمه چهار واژه انتخابی در ایان جساتار هناوز از
سوی ایشان منتشر نشده است و در میان هشت واژه دیگار ،شااهد چهاار معاادل راحیح و
چهار معادل ییردقیق بودیم .به جرأت میتوان در بین پنج ترجمه ارائه شده ،ترجماه فقیهای
را دقیقترین ترجمه نامید؛ چرا که از بین دوازده واژه ارائه شده ،تنها یک معاادل ییردقیاق از
ایشان شاهد بودیم .براین اساه ،دررد وقوع خطاهای پنج ترجماه مزباور را مایتاوان باه
شک زیر ارائه نمود:

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1396.4.7.6.4

119

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2023-01-10
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نمودار شماره 1

استناد به یکرد 1واژه انتخابی دیگر از خطبههای نهجالبقایه ،کوشیدهایام تاا عقااوه بار
بررسی عمقکرد مترجمان ،به ضریب خطای مترجمان در یافتن معادلی دقیق و متناساب
با معنای ارجاعی ن واژگان نیز دست یابیم .در ایان بررسای ،باهدلی محادودیت ایان
جستار ،تنها به ذکر نتایج بهدست مده از بررسی این واژگان اشاره خواهیم نمود .شایان
ذکر است که نتایج بهدست مده ،از شباهت محسوسی با نمودار فاوی برخاوردار اسات
که دار بررسی این یکرد واژه را بهشک ذی ارائه مینماییم:
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نمودار شماره 2

برخوردار است که در این میان ،ترجمه دشتی ،همچون نمودار شماره ( ،)1بیشترین درراد
خطا را به خود اختصاص داده است .پس از ن ،ترجمه شاهیدی باا ( )%99درراد خطاا ،و
سپس جعفری ،فقیهی و فیضالاسقام به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار میگیرند .ابق ایان
بررسی ،ترجمههای فقیهی و فیضالاسقام در هر دو نمودار از ضریب خطای کمتاری نسابت
به سایر مترجمان برخوردار بوده است.
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براساه نمودار فاوی ،ضاریب خطاای مترجماان باا یاکدیگار از تفااوت محسوسای

 -9نتیجهگیری
در نقد و تحقی عمقکرد پنج ترجمۀ فارسای خطباههاای نهاجالبقایاه از منظار نقاش و
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مسأله نخست این است که با توجه به معاادلیاابیهاای نسابتاً متفااوتی کاه در پانج
ترجمه ارائه شده است این ضرورت بهوجود می ید که به تبیین عق این تفاوتها و در
نتی ه ارزیابی رحّت و سقم برابرنهادهای ارائه شده بپردازیم .در این میاان ،باا انتخاا
یکرد و دوازده واژه از میان ده خطبه ،مشخص گردید که بیشتارین خطاا در ترجماه
این واژگان ،در ترجمه دشتی و کمترین ن در ترجمههای فقیهی و فیضالاساقام وجاود
دارد .بهگونهای که با ارزیابی دو نمودار ارائه شده ایان نتی اه بهدسات مای یاد کاه در
ترجمه یکرد و دوازده واژه انتخابی از ترجمه دشاتی ،برابریاابی پن ااه و نُاه واژه باا
ضعفهایی مواجه شده که این امر از دقت این ترجمه کاسته است .پس از دشتی ،میزان
وقوع خطا در ترجمه شهیدی از میان ترجمه این تعاداد مشاخص از واژگاان ،باه عادد
چه و دو میرسد که نزدیک به یکسوم ک واژگان مورد بررسی است .پس از شاهیدی،
ترجمه این یکصد و دوازده واژه ،به عدد سی و دو میرسد .نکته جالاب ایانکاه هام در
ترجمه فقیهی و هم فیضالاسقام ،شاهد یاک ساطح از ضاریب خطاا هساتیم و پاس از
ارزیابی کقّی از ترجمه ایشان ،این بر یند بهدست مد که میزان خطای هر دو متارجم باه
عدد بیست و دو میرسد که تقریباً یک پن م از ک ّ واژگان مورد مطالعاه در ایان جساتار
است .براین اساه ،ترجمههای فقیهی و فیضالاسقام را نسبت به سایر ترجمهها مایتاوان
دقیقتر دانست .با بررسی خطاهایی که در ترجمهها شاهد بودیم ،این نتی ه دار شاد کاه
یکی از دلای وقوع چنین خطاهایی ،شباهت شکقی برخی واژگان باا واژگاان دیگار و عادم
شناخت ساختار اساسی واژگان زبان مبدأ است؛ بدینگونه که تشاابه شاک ظااهری برخای
واژگان با نمونههای دیگر ،موجب وقوع خطا و اشاتباه در معاادلیاابی دقیاق واژگاان شاده
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در ترجمه جعفری با کاستیهای کمتری مواجه هستیم؛ باهگوناهای کاه میازان خطاهاا در

است .این مسأله را در مورد ترجمه واژه «قمش» از سوی دشتی شاهد بودیم .دوماین دلیقای
که میتوان در اینجا برای وقوع خطا از سوی مترجمان نام برد ،استفاده از معاادلهاایی
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دقیق ن واژه نیستند که میتاوان باه معاادلهاای ارائاه شاده از واژههاای «یضاطر »،
«نزوات»« ،بطانۀ» و ترکیب «بما فی عقد الهدنۀ» اشاره نمود .از سوی دیگر ،عدم رعایات
یکنواختی در ترجمه نیز یکی از دلای ارائه برابرنهادهای نامتناساب باهشامار مایرود و
این مسأله را در ترجمه دو واژه «خولطوا» و «خالطهم» مشااهده نماودیم .باه هار روی،
ترجمههای انتخا

شده ،در بیشتر موارد ،سعی در انتقاال معناایی راحیح از واژگاان

داشتهاند و در فر یند ترجمه ،وقوع چنین خطاهایی ،ابیعای اسات .بادینمنظاور بارای
جبران این کاستیها ،مترجم در وهقۀ نخست نیازمند افزایش شاناخت خاود از واژگاان
زبان مبدأ است و در ادامه با مطالعۀ شرو و تفاسیر وارده از یک واژه و ماتن و تحقیا
و بررسی شرو مختقف ،میتوان تا ددّ چشمگیری به ترجمهای معادل و برابار دسات
یافت .اهمیت موضوع فوی از این ا نشأت میگیرد که ارولاً در ترجمۀ متون دینای ،ناه
ترجمۀ دقیق ،از بایستگیهای مطالعات ترجماه باهشامار مایرود کاه شاناخت معناای
ارجاعی و در ادامه معنای سیاقی واژگان ،مترجم را به ایفای رسالت «تعادل» در ترجماه
سوی خواهد داد.

 -9پینوشت
1: catford, 2: Nida, 3: Izutsu

 .1یکصد واژه انتخابی از خطبههای نهجالبقایه عبارتاند از:
 :1خبآ( :خطبه : 1 ،)9شماه( :خطبه  :9 ،)9تقون( :خطبه  :1 ،)9زیغ( :خطبه  :9 ،)111معمّر( :خطباه
 :9 ،)119ما انکروا :9 ،)11( :تَحْرُزُونَ بِهِ( :خطبه  :9 ،)91انفرجتم( :خطباه :5 ،)59قُبُقهاا (:خطباه ،)59
َ :11سَوَّیْتُکُمْ( :خطبه :11 ،)191مَا مَ َ ْتُمْ( :خطبه  :11 ،)191شبهات( :خطباه  :19 ،)19سائم( :خطباه
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تنها باید به مقولۀ رحیح بودن ترجمه پرداخت؛ بقکه در مردقاهای بالااتر ،مساألۀ ارائاۀ

 :11 ،)19سنابک( :خطبه  :19 ،)1اِن َذَم( :خطبه :19 ،)1مستأثر( :خطبه  :19 ،)91الساهم( :خطباه ،)15
 :19قیحاً( :خطبه :15 ،)19یهشم( :خطبه :11 ،)91عوااف( :خطبه  :11 ،)99استصعب( :خطبه :11 ،)51
دع( :خطبه :19 ،)191ریح( :خطبه :19 ،)191بادروا( :خطبه  :15 ،)151خالب( :خطبه  :91 ،)151دفاع:
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ف ية( :خطبه :19 ،)111ابقی عقیه( :خطبه :11 ،)19أرقهم( :خطبه  :19 ،)119دونهم( :خطبه :19 ،)119
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(خطبه  :91 ،)151رادب( :خطبه :91 ،)59تائه( :خطبه :99 ،)191اقاوی  :91 ،)111( :دارب( :خطباه
 :99 ،)99له ه( :خطبه  :99 ،)91خاتم( :خطبه  :99 ،)91خابآ( :خطبه  :99 ،)91امثال( :خطبه :95 ،)99
نفض( :خطبه  :11 ،)99دذر( :خطبه  :11 ،)91ارسالاً( :خطبه  :11 ،)99شاافية( :خطباه  :19 ،)99ثباور:
(خطبه  :11 ،)1اخفاف( :خطبه  :19 ،)1تنکرت( :خطبه  :19 ،)1رادبها( :خطبه  :19 ،)1راعنی( :خطبه
 :19 ،)9بديٌة :15 ،)11( :یغصّ :91،)9( :یرائب :91 ،)19( :تحدوکم( :خطباه  :91 ،)11ابارز لقعطاان:
(خطبه  :99 ،)11عنود( :خطبه :91 ،)91مهانة النفس( :خطبه :99 ،)91اشغف( :خطبه  :99 ،)91اارافکم:
(خطبه  :99 ،)91فرا

الهام( :خطباه  :99 ،)91اوّدات( :خطباه :95 ،)99مُنایَ لااَ ( :خطباه :91 ،)19

استطعموکم( :خطبه  :91 ،)91تمزز( :خطبه  :91 ،)91فش ( :خطبه  :99 ،)59تخقّف( :خطبه :91 ،)111
یغرّنکم( :خطبه  :99 ،)119یُکفأ( :خطبه  :99 ،)119یرور( :خطبه  :99 ،)119تادارکتکم( :خطباه،)111
 :99ألأم( :خطبه :95 ،)119دمأ( :خطبه  :91 ،)199أجائتنا( :خطبه  :91 ،)119خزی ( :خطبه :91 ،)191
یال( :خطبه  :99 ،)191شولة( :خطبه  :91 ،)199تبعته( :خطبه  :99 ،)199حمة( :خطبه :99 ،)199نفتتن:
(خطبه َ :99 ،)119يقة( :خطبه  :99 ،)191ادا ( :خطباه  :95 ،)199جماو ( :خطباه :91 ،)199هماة:
جما ( :خطبه  :99 ،)191عقاج( :خطبه  :99 ،)191رناق( :خطباه :99 ،)191رزيناة( :خطباه :99 ،)195
دُکمه( :خطبه :95 ،)151عنون( :خطبه  :51 ،)151درون( :خطبه :51 ،)151زلازال( :خطباه :51 ،)151
روا ( :خطبه :59 ،)159كفٌة( :خطبه :51 ،)111أرجأتما( :خطباه  :59 ،)119إربااً( :خطباه :59 ،)119
یردیه( :خطبه :59 ،)111وتر( :خطبه  :59 ،)115البقا ( :خطباه :55 ،)119اشارعت( :خطباه :111 ،)191
تتحفظوا( :خطبه.)119

 -7منابع
*قرآنکریم
 -1ذرنو  ،ذرتا  ،فرهناگ معارار عربای -فارسای ،چاا

دوازدهام ،تهاران :نشار نای،

(.) 1995
 -1ابن ابی الحدید ،عزّالدین أبودامد ،شر نهج البقایه ،چا
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(خطبه  :91 ،)199ارتکااه( :خطباه  :91 ،)191ازواج( :خطباه :99 ،)191عقاول ( :خطباه :91 ،)191

اول ،قم :کتابخاناه عماومی یاه

القه مرعشی ن فی1999( ،ی).
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 -9ابنمنظور ،محمّدبن مکرّم ،لسانالعر  ،قم :اد

الحوزه.) 1999( ،

کاربردشناسی معانی ارجاعی واژگان در فرآیند ترجمه نهجالبلاغه ________________سیدمهدی مسبوق و همکاران

 -1ایزوتسو ،توشیهیکو ،خدا و انسان در قر ن ،معناشناسى جهانى بینى قر ناى ،ترجماه ادماد
رام ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسقامی.) 1999( ،
 -9بحرانی ،ابن میثم ،شر نهجالبقایه ،بیروت :منشورات دارالثققین1111( ،ی).

 -9تقیّه ،محمّددسن « ،سیب شناسی ترجمه های نهجالبقایه» ،م موعه مقالاات هماایش مقّای
نهج البقایه و ادبیات ،به کوشش دبیرخانه دائمی همایش نهج البقایه ،قم.) 1951( ،
 -9جعفری ،محمد تقی ،شر و ترجمه نهجالبقایه ،تهران :دفتر نشر.) 1999( ،
 -8حسان ،تمام ،اللغة العٌبية؛ معناها و مبناهاا .ط .2القااهٌة :الهياأة المداٌية العاماة للكتااب،
(1595م).
 -5دشتی ،محمد ،ترجمه نهجالبقایه ،قم :مشرقین.) 1995( ،
 -11سعیدی روشن ،محمدباقر« ،رو

پقکانی مفهومشناسی واژگاان قر نکاریم» ،دوفصاقنامه

پووهشهای قر ن و ددیث ،دفتر  ،1پاییز و زمستان ،رص .) 1999( .51 -99
 -11فقیهی ،ارغر فقیهی ،ترجمه نهجالبقایه ،تهران :مشرقین.) 1991( ،
 -19فیروز بادی ،م دالدین ،القاموه المحیآ ،القاهره :دارالحدیث1115( ،ی).
 -11فیضالاسقام ،سید عقینقی ،ترجمه و شر نهجالبقایه ،تهران :بینا.) 1991( ،
 -19قزوینی دائری ،محمدکاظم ،شر نهجالبقایه ،ن ف :مطبعۀ النعمان.) 1999( ،

 -19مؤیدی ،ادسان ،فر یند ریشهیابی واژگان نهجالبقایه با تأکید بر رو

ابنفاره ،پایاننامه

کارشناسی ارشد رشته عقوم ددیث گرایش نهجالبقایه ،دانشگاه قر ن و ددیث.) 1951( ،
 -19موسوی ،سید عباه ،شر نهجالبقایه ،چا

اول ،بیروت :دار الرسول الأکرم.) 1999( ،

 -19هاشمی خوئی ،دبیب القه ،منهاج البراعه فی شر نهج البقایه ،چا

چهارم ،تهران :مکتباه

الاسقامیه.) 1999( ،
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 -11شهیدی ،سید جعفر ،ترجمه نهجالبقایه ،تهران :عقمی و فرهنگی.) 1999(.

19) Catford, J.C. A Linguistic Theory of Translation, London: Oxford University
Press. (1965(.
20) Nida, E. A. and Charles R. Taber. The Theory and Practice of Translation,
Leiden: E.J. Brill. (1982).
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