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مقاله پژوهشی

نقد ترجمه محمد دشتی از حکمتهای نهجالبالغه
بر اساس الگوی الدمیرال ()1994
4

عسگر بابازادهاقدم ،*1حسین تکتبارفیروزجایی ،2زهره محمدصالحی ،3فاطمه فیرورقی
 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،خوی ،ایران
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه قم ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه شهید مدنی،تبریز ،ایران
ایران
پذیرش1400/2/19 :

دریافت1399/11/4 :

چکیده
یکی از مهمترین رویکردهای پژوهشگران مطالعات نهجالبالغه ،بررسی ترجمهها و نقد و تحلیل آنهاست کهه
میتواند الیههای پنهان معنایی و مفهومی نهجالبالغه را نمایان سهاخته و روشهها و ملزومهات یهک ترجمهه
مناسب را ارائه دهد .با توجه به اینکه نظریه الدمیرال ( )1994ارائه ترجمهای مقصدگراست و هدف آن ،انتقهال
کامل معنا و مفهوم است و دشتی نیز تالش کرده ترجمهای قابل فهم برای عموم ارائه دهد ،جستار حاضهر
میکوشد تا ترجمه حکمتهای نهجالبالغهه دشهتی را از زاویهه نظریهه ترجمهه الدمیهرال ( )1994بهه روش
توصیفی -تحلیلی بررسی نماید .از اینرو تمام حکمتهای نهجالبالغه به همهراه ترجمهه آنهها بها  11مؤلفهه
ذکرشده در نظریه مذکور تطبیق داده شد .یافتهها نشان از تطابق ترجمه دشهتی بها نظریهه الدمیهرال دارد و
تمام تالش مترجم بر آن بوده تا پیام متن را به مخاطب برساند .همچنهین معلهوم شهد کهه مؤلفهه خوانهایی
بیشترین کاربرد را در ترجمه دشتی داشته که هدف آن تالش بر انتقال پیام متن به مخاطب است.
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1ه مقدمه
نهجالبالغه به عنوان واسط میان سخن خداوند متعال و سخن بندگان ،دارای الفاای متات
بر انواع آرایههای ادب و معان واالی است که بالغت آن را بسیار به قرآن نزدیک ن اوده و
الیههای متعدد لفظ و مفهوم آن از ابعاد مختلف ادبا  ،ففسایری و معریتا فاا اعتقاادی،
اندیت ندان را به ففکر واداشته است؛ زیرا «سبک بیان امام عل (ع) در بهگزینا باه گوناهای
است که ه چون گوهرشناس از میان گوهرها بهترین را برگزیاده و در مناسا فارین ااای
قرار م دهد» (دلتاد فهران  .)28 :1383 ،این انتخاب ناب و ب نظیر از واژگاان را ما فاوان در
سه سطح بهگزین واژگان و کل اا ،،باهگزینا فرکیباا ،و فعاابیر و باهگزینا عباارا ،و
ا ال ،ذکر کرد (پیرچراغ و یقه زاده.)142 :1397 ،

پیرامون فحقیقا ،مرفبط با این اثر گرانسنگ شک بگیرد .فرا ههای متعدد نهج البالغه نیاز
از این موضوع مستثن نبوده است و هر یک از پژوهتگران ،به یراخور گارای

فحقیقااف و

یکری خود ،نظرا ،و برداشتهای متفاوف از هر فرا ه ارایه ن ودهاند.
یک از سوزه های گسترده کاوش پیرامون نهجالبالغه  ،فرا اه ایان اثار باه زباان
یارس است .فاکنون بی

از س فرا ه یارس از این اثر صور ،پذیریته است و باه

نظر م رسد یک از عل کثر ،فرا ههای یارس آن نیز ه ین اوصاف کمنظیر نهجالبالغاه
باشد .هر مترا

بنا به سلیقه و مسلک خوی

روش را برای فرا ه خود برگزیاده

فا بتواند ارعه ای از آبتخور ه یته اوشان آن برکتیده و به مخاطبان عرضاه کناد.
دشت ( 1)1385نیز بنا بر آنچه در مقدمه خود م گوید ،فرا های ارائاه داده اسات کاه
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این ویژگ های منحصر به یرد باعا

شاده فاا سساسایتهاا و گفت اانهاای متعاددی

قاب یهم و درک برای ع وم باشد و با واود اختصاص نداشتن به گروه خااص از
اامعه ،اص پیام رسان در آن رعایت شود .از زبان رمز و اشاره و کنایه و کل گاوی
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شود (ن.ک :مقدمه فرا ه دشت )  .با این سال ،وی در مقدمه ،متخص نکرده است کاه
از بین انواع فرا ه ،کدام روش را برگزیده است (ن.ک :مسعودی و یاال زاده ابرقاوی ،

 . )113 :1392منابع متعددی هم که پیرامون فرا ه دشت و نقد آن نگاشته شده ،به این
امر فصریح نکردهاند.
به نظر م رسد دشت با اعتقاد به اینکه مهمفرین وییفه مترام ،انتقال پیام نهجالبالغاه باه
مخاطبان است ،فرا ه ای ارفباط مت ای به آزاد ارایه داده است .از اینرو اساتفاده از
الگوی فرا ه ای مانند نظریه مقصدگرای الدمیرال ( ) 1994برای بررسا و انطبااب باا
فرا ه وی سازگارفر است.

گفتار ساضر بر آن است به دو سوال ذی پاسخ دهد:
1ا فرا ه سک تهای نهجالبالغه دشت با فواه به اهداف خود مبن بار ارائاه فرا اه
قاب یهم و درک برای عامه مخاطبان ،با کدامیک از مؤلفههای نظریه الدمیارال ( )1994قابا
فطبیق است؟
 -2کدامیک از مؤلفههای نظریه الدمیارال ( )1994بیتاترین ن اود را در فرا اه دشات
دارد؟
1ه2ه ضرورت پژوهش

هرچند نقد فرا هها ،اعم از متون دین و غیردین باه شاک سانت و باا ذکار اشاکاال ،و
محاسن آنها در گذشته بسیار رایج بود ،با این سال ،اینگونه آثار باا وااود داشاتن برخا
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1ه1ه سؤالهای تحقیق

محاسن ،انبه کاربردی نداشتند و نتیجه این نوع یعالیتها صاریا در محادوده پژوهتا آن
متن باق م ماند.
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صاس نظران عرصه فرا ه معتقدند نقد فرا ه م بایست مبتن بر پایه و نظریاه عل ا
باشد فا بازخورد داشته و بتوان نتیجهای فخصص از آن دریایت کرد .از اینرو ماتن فرا اه
دشت به دلی کثر ،مخاطبان ،اشتهار و نیز زبان روان آن انتخااب شاد فاا باا فطبیاق آن باا
الگوی الدمیرال ( ،)1994که نظریهای مقصدگراست ،ماهیّت و کیفیت آن مورد ارزیااب قارار
گیرد؛ زیرا بررس پیتینه پژوه

ساضر ،نتان م دهد کاه پژوهتاگران و عال اان ،دربااره

کیفیت فرا ه دشت اففاب نظر ندارند و هر کس با روش سلیقهای و دیاد محادود خاود در
خصوص آن ایهار نظر ن وده است .البته ایان پاژوه

منکار دساتاوردهای ایان فحقیقاا،

نیست ،بلکه فالش م کند بر اساس چارچوب و مؤلفاههاای یاک نظریاه عل ا در ساوزه
فرا ه ،فرا ه دشت را ارزیاب و بخت از ایارادا ،وارده باه آن را پاساخ دهاد .بناابراین،
نهج البالغه پرداخته و فرا ه سک تهای نهج البالغه را از منظر این نظریه ارزیاب م کند.

2ه پیشینه تحقیق
فاکنون درباره نقد فرا ههای نهجالبالغه ،پژوه های بسیاری انجام شده و هر کدام باا
هدف ،ضرور ،و رویکرد خاص سامان یایته است که ذکر ه اه آنهاا در ایان مجاال
ن

گنجد.
مهمفرین این پژوه ها عبار،اند از:
«نقد و ارزیاب فرا ه مح د دشت از نهجالبالغه بر اساس مدل گارسس» (فرا اه خطباه

اول و سک تهای 1فا )1398( ،)20؛ اثر مهاین سااا زاده و ه کااران ،کاه نتاان ما دهاد
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پس از فبیین و فتریح نظریه الدمیرال ( ،)1994به مفاهیم و الیههاای معناای سک اتهاای

فرا ۀ دشت دارای معیار مقبولیت بوده و از نسبتا باالی برخوردار است .بر پایاه یایتاههاای
این پژوه  ،فرا ۀ دشت بر اساس ساه ساوزه ایازای  ،ماان

و کااه

در فرا اه ،در
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روان و محتوامحور انجام شده و مخاط

در یهام آن باا چاال

چنادان در درک موضاوع

موااه ن شود و روش مترام یک روش مقصدگراست.
«نقدی متن و یرامتن بر استاری از فرا ه نهجالبالغه مح اد دشات » ()1395؛ نوشاته
عل باقر طاهرینیا و ه کاران ،که فرا ه و ففسیرهای ناصواب ،ایتاادگ هاا و اشاکالهاای
صری و نحوی در سوزه متن را بر رسیده و فأثیر یضای ساکم بر صدور متن و رویادادهای
فاریخ و سیاس را از بُعد یرامتن به عنوان معیار ارزیاب فرا ه دشات ماورد فوااه قارار
داده است.
«نقدی بار فرا اه اساتاد دشات از سک اتهاای نهاجالبالغاه» ()1392؛ از عبادالهادی
مسعودی وسسین یال زاده ابرقوی  ،که با رویکرد مبتن بر نگااه سانت نقاد ،شاام معاان
اغالط شایع در فرا ه را به عنوان مؤلفههای نقد در نظر داشاته و باه نظار ما رساد بادون
فواه به هدف دشت که در مقدمه فرا ه نهجالبالغه بادانهاا اشااره کارده اسات ،باه نقاد
فرا ه دشت پرداخته وشاهد مثالهای نامناسب را در این زمینه برگزیدهاند.
«ارزیاب یرایند فرا ه واژگان نهجالبالغه بر اساس نظریه الدمیرال ()1396( ،»)1994؛ باا
قلم عل صیادان و سیامک اصغرپور که فرا ه عل شیروان از نهجالبالغاه ماورد بررسا
قرار گریته و ایزون بر آن ،فنها پنج مؤلفه از مؤلفههاای نظریاه الدمیارال ( )1994باا فرا اه
شیروان فطبیق داده شده است.
بنابراین ،پژوهت که به طور مستقیم فرا ه سک تهای نهجالبالغه مح د دشات را بار
اساس نظریه الدمیرال ( )1994نقد کرده باشد ،سامان نیایته است .واه ف ایز این پاژوه

باا
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واژگان ،عدم فرا ه برخ عبارا ،،کارکرد اوزان صری و نحوی در پیدای

معناا و برخا

آثار قبل را م فوان در فطبیق فرا ههای دشت با ف ام مؤلفههای یازدهگانه الگاوی الدمیارال
( )1994برش رد؛ چه اینکه پژوهت که بر اساس یرایند فطبیق با ف ام مؤلفههای یاک نظریاه
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انجام گریته باشد ،نتیجهای متقنفر به دست خواهد داد.
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3ه مبنای نظری پژوهش
کلیدواژه متترک مباس

ه ه صاس نظران کاه در ساوزه فرا اه و زباانشناسا کاار

کردهاند ،اه یت داشتن متن اصل یا متن فرا ه اسات .ایان ایاراد ه اواره باه دو گاروه
طریداران متن مبدأ و طریداران متن مقصد فقسیم م شوند که در برابر هم ابههآرایا کارده
و هرکدام دالی و فوایها ،خود را دارناد .یکا از ایان ایاراد ژان رناه الدمیارال ()1994
ییلسوف ،مترام و زبانشناس یرانسوی است .وی که دان آموخته دانتگاه پااریس اسات،
با ارائه رساله «مطالعاا ،فرا اه ،یلسافه زباان » نظریاه الگاوی فرا اه خاود را ارائاه داد.
الدمیرال ( ،)1994مترا ان را بر اساس پایبندیشان به متن مبادأ یاا مقصاد ،باه دو گاروه
مبدأگرا و مقصدگرا فقسیم کرده و با ارائه یازده مؤلفه زیر ،نظریه خود را سامان داده است.
3

 .2فکرار
6

 .6آنتروپ

10

 .10چیست فرا ان

 .5ناه گونسازی
 .9ففسیر سداقل

 .3سق انتخاب مترام
8

7

 .7ایزودهسازی
11

 .11خوانای

9

 .8انتقال

12

از نظر وی ،مترام باید در فرا ه به خوانای و بازآیرین متن مبدأ بپردازد؛ برای ن وناه،
به دلی ففاو ،ساختاری زبان مبدأ و مقصد ،باید متن مبادأ را بار اسااس سااختارهای زباان
مقصد بچیند (اابجای ) و برای ریع ابهام مواود در ض ایر زبان مبادأ ،باه فکارار اساام و
مراع ض یرهای آنها بپردازد (فکرار) و واژگان زبان مبدأ را کنار نهاده و مفهوم واژگان ماتن
مقصد را اص کار خود قرار دهد (سق انتخاب مترام) .واژگان مبهم و نارسا در ماتن مبادأ
را کنار نهاده و واژههای مناسب را از زبان مقصد برگزیند (ابهامزدای ) .ه چنین مترام ساق
دارد در فرا ه بازنویسا کناد و خاود را گریتاار ماتن مبادأ نکناد .او فرا اه را در ساد
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 .1اابجای

2

4

 .4ابهامزدای

5

بازنویس متن مبدأ پایین م آورد فا کار متارام آساان شاود (نااه گونساازی) از نظار او،
واژگان و اصطالساف که فأثیری در متن مبدأ ندارند ،م فوانند در متن مقصاد ساذف شاوند
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(آنتروپ ) و بر عکس ،در صاور ،لازوم متارام ما فواناد در ماتن مقصاد فوضایحا ،و
مفاهی

بیفزاید فا سق مطل

ادا شود (ایزودهسازی).

مترام م فواند بخت از گفت اان را ،بادون فغییار در محتاوای پیاام ،باا بختا دیگار
اایگزین کند (انتقال) .او معتقد است فرا ه باید با سداق ففسیر و خوان

ه اراه باشاد و

بدون آن فرا ه معنا ندارد (ففسیر سداقل ) .مترام بایاد اطالعاا ،مرباوط باه نویسانده را
انتقال دهد ،اما در اطالعا ،مرفبط با ضرور ،ذاف زبان مبدأ م فواند از قابلیاتهاای زباان
مقصد استفاده ن اید (چیست فرا ان ) .به اعتقاد وی مترام به عنوان یاک خوانناده اسات
که باید متن روان ،واضح و قاب درک ارائه دهد (خوانای ) (ن.ک :الدمیرال56 :1994 ،ا.)20

با فواه به آنچه که درباره نظریه الدمیرال ( )1994گفته شد ،فرا ه دشات از سک اتهاای
نهجالبالغه از نظر میزان مطابقت با مؤلفههای یوب بررس شاده و از ایان رهگاذر بساامدی
ن وداری برای آنها ارائه خواهد شد.
4ه1ه جابجایی

مؤلفه اابجای به ساختار متفاو ،زبانها مربوط م شود .سااختار هار زباان باا فوااه باه
روسیا ،و نوع نگارش اها آن زباان ،متفااو ،اسات (الدمیارال .)20 :1994 ،اابجاای در
رویکرد الدمیرال ( )1994فنها در سطح دستور زبان انجام ما گیارد؛ باه دلیا اینکاه قواعاد
دستوری هر زبان با زبان دیگر متفاو ،است .در یرایند فرا ه با فواه به ففااو ،دساتوری
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4ه تحلیل دادهها

و ساختار زبانها نسبت به یکدیگر ،اطالعا ،مواود در زبان مبدأ فغییر اایگاه ما دهناد و
به موقعیت ادید دستور زبان مقصد وارد م شوند .از اینرو فغییر نقا
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یک از موارد اابجای است.

دساتوری کل اا،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

4ه1ه1ه تغییر نقش دستوری کلمات

دستوری برخ از واژگان عینا به زبان مقصد منتق ن شود ،بلکه در فرا ه آنها گااه

نق

یع به اسم ،یع به مصدر و بالعکس فغییر ما یابناد و نقاس دساتوری ادیادی ما گیرناد
(سعیدان .)31 :1387 ،این موضوع در فرا ه دشت فحت سه عنوان زیر قاب فبیین است:
4ه1ه1ه1ه تبدیل فعل به مصدر

در این الگو از نظریه الدمیرال ( ،)1994مترام اندیتههای متن اصل را به درست دریایتاه و
سع دارد آنها را در متن فرا هشده با معادلهای نزدیاک در زباان مقصاد اایااب و باه
مخاط

عرضه کند .برای مثال این سک ت از امیرال اؤمنین (ع) و فرا اه دشات از آن باه

خوب از این الگو پیروی کرده است:
.)453 :94

در این سک ت ،که در سدیث از پیامبر اکرم (صل اهلل علیه و آله) نیز آمده است ،شاک
دستوری «یع » ،در فرا ه به شک اسم از نوع «مصدر» فغییر یایته است .باه نظار ما رساد
دشت در این فرا ه از قاعده عدول در زبان عرب فأثیر پذیریته است؛ عدول یاا التفاا ،باه
معنای فحول و خارجشدن از اسلوبها و ساال ،ه یتگ کالم است کاه عباار،هاا را باا
گزین

شک و صیغه خاص از کل ا ،برخالف قاعده ه یتگ آنها ،به سطح هناری و

مفهوم در دریایت بالغت متن ارفقا م دهد (هنداوی.)141 :2002 ،

در عدول ،اسساس فغییر غیرمنتظره در سبک مع ول متن ،مل وسفر و متهودفر است
و خواننده را به استجو و فکاپو درباره منتأ این فغییر و فحول یرا م خواند (طبا :1998 ،
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در سک ت  57آمده است« :القناعه مالٌ ال یَنفد»؛ قناعت ثروف است پایان ناپاذیر (دشات ،

 .)11در این سک ت ،انتظار ع وم بر آن است که «الینفد» به شک یعل آن (پایان ن ا پاذیرد)
فرا ه شود ،اما با فواه به این نکته که رو انسان در پ آن چیزی است که پایاانناپاذیر
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باشد ،اشاره به آن در نهایت ایجاز ،سودمندفر و هتاداردهندهفار از سالات یعلا آن اسات.

نقد ترجمه محمد دشتی از حکمتهای نهجالبالغه بر اساس الگوی الدمیرال ( ___ )1994عسگر بابازادهاقدم و همکاران

البته ناگفته ن اند که این کاالم امیرال اومنین (ع) نیاز در نهایات ایجااز گفتاه شاده اسات و
اختصار در فرا ه این سک ت نیز از زیبای کالم امیرال ومنین (ع) فأثیر پذیریته و باا چهاار
کل ه با استفاده از ایجاز قصر «به بسنده کردن به مال و ثروف که در دسترس انساان اسات و
از آن خبر ندارد ،اشاره کرده است که با لفظ «ال ینفد» به انسان نهی

ما زناد فاا متوااه آن

ثروف باشد که ه یته در استجوی آن است و آن ،چیزی از قناعت نیست؛ چون هر ماال
و ثروف پایان م پذیرد ،اما آنچه رنگ ایول به خود ن

گیرد ،قناعت است» (ن.ک :ساعدون ،

.)161 :1396

دشت نیز با نهایت ایجاز ،فرا ه این سک ت سه کل اهای را در چهاار کل اه ارائاه داده
است و با ذکر عبار« ،پایانناپذیر» به اای یعا «پایاان ن ا پاذیرد» ایان فعاادل را برقارار
دشت به خوب فوانسته است اندیتههای متن مبدأ را دریایته و آن را در متن مقصد مانعکس
کند.
ئ ما یح ِ
ِ
سنه»؛ ارزش هرکس به مقدار داناای و
يمه ك ِّل ْام ِر ٍ َ ْ
در سک ت  81آمده است« :ق َ
فخصّص اوست (دشت  .)457 :1394 ،در این مثال یع مضاارع «یح ِ
سن » از بااب ایعاال باه
ْ
صور ،اسم «دانای و فخصص» فرا ه شده است.
ِ
[ع َّب َده]»؛ رعایات ساق
در سک ت  164نیزَ « ،م ْ ق ََضى َح َّق َم ْ َال یَقْضي َحقَّه ،فَق َْد َعبَ َده َ
کس که او سق را محترم ن ش ارد ،نوع بردگ است (ه اان .)475 :یعا هاای ماضا
«قض » و «عَبَدَ» به صور ،اسم «رعایت» و «بردگ » فرا ه شاده اسات .اابجاای فرا اه
یع به اسم از آن روست که خوانای متن فرا ه بیتتر و سق مطل
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بهتر ادا شود.
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ساخته است .این موضوع با فواه به الگوی اابجای الدمیرال ( )1994بیانگر این اسات کاه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

4ه1ه1ه2ه تبدیل اسم به فعل

فبدی اسم به یع در سک ت  126بدین قرار اساتَ « :وع ِجبنُ ل ِعنام ِ ٍر د َار الْفَنَ ِ
ناِ َوتَنا ِر ٍ َد َار
َ
َ
َ ْ
الْبق ِ
َاِ»؛ و در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدن را آباد م کند ،امّا اایگاه ه یتاگ را از
َ
یاد برده است (دشت .)467 :1394 ،
در عبار ،پایان این سک ت شریف که سضر ،عل (ع) شگفت خود را در برابر ضاد
ارزشها بیان م دارد ،اسم یاع «عامر» و «فارک» به صاور ،یعا فرا اه شاده اسات .در
دستور زبان یارس  ،ه انند زباان عربا  ،اسام یاعا وااود دارد؛ مانناد بایناده ،شاکاینده،
خواهنده ،شناسنده و ...؛ که از آن با عنوان صفت یاعل یااد ما شاود .لاذا در فرا اه اسام
یاع از صفت یاعل استفاده م شود؛ بدین صور ،که کننده کار را به ریته یعلا موااود
در اسم یاع نسبت م دهند.
«فرککننده» فرا ه شود؛ اما بر اساس الگوی الدمیرال ( )1994مالسظه م شود کاه در ایان
سک ت اابجای از نوع فغییر در نق

دستوری کل ا ،صاور ،گریتاه اسات .در فتاریح

دلی این اابجای م فوان گفت که مرسوم دشت به فبعیت از ا ال ،قبل این عبار ،،کاه
در ف ام آنها یع واود دارد ،فرا ه این عبار ،را نیز باه شاک یعا درآورده اسات ،در
سال که باید داللت معنای اسم یاع نیز در فرا ه مورد فواه قرار م گریت.
اسم یاع در زبان عرب بر زیاد ،و ثبا ،وقوع یک سادثه یا یاک وصاف داللات دارد
(هنداوی .)101 :2008 ،فعج

امیرال ؤمنین (ع) در عبار ،آخر ،باا ذکار فناقضا صاریح ،از

اینروست که آیا عق ااازه م دهد که انسان در آباادی ایان دار یاان بکوشاد ،اماا سارای
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در فرا ه این عبار« ،،عامر» م فوانست باه شاک «آبادکنناده» و «فاارک» باه صاور،

آخر ،را که در آن سیا ،ااویدان است ،یراموش کند و گام برای ع ران و آباادان آن از
طریق ای ان و ع

صالح برندارد؟ (مکارم شیرازی ،1390 ،ج )56 :13ازاینرو به نظر م رساد
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اگر نویسنده عبار ،آخر را به ایان شاک فرا اه ما کارد« :در فعجابم از آبادکنناده خاناه

نقد ترجمه محمد دشتی از حکمتهای نهجالبالغه بر اساس الگوی الدمیرال ( ___ )1994عسگر بابازادهاقدم و همکاران

نابودشدن و یراموشکننده اایگاه ه یتگ » معنای دیگاری دریایات ما شاد و خاصایت
برسذر داشتن آن نیز متفاو ،الوه م کرد .نکته دیگر در این فرا ه ،صنعت مقابلهای اسات
که در عبار« ،عجبُ لعامر دار الفناِ و تارک دار البقاِ» باین کل اا ،دار الفناا و دار البقاا
واود دارد .نویسنده در این مورد نیز با استفاده از فغییر نق

دستوری «واو عاطفه» (خالقیاان،

 )710 :1391آن را در معنای «اما و ول » فرا ه کرده و بدین طریق سع در انتقاال شاگفت
و نتان دادن واضح این فقاب داشته است.
ذکر کرد:

در سک تهای یوب نق

دستوری کل ا« ،شکوا»« ،منقض»« ،متوقع» و «آ »،در زباان

مقصد فغییر کرده و از اسم به یع فبدی شدهاند.
4ه1ه1ه3ه تغییر فاعل جمله

در سک ت  74نهجالبالغه آمده است« :نَفَس ال َْم ْر ِِ ،خطَ اه ِإلَى َأ َجل ِ ِه»؛ انساان باا نفسا کاه
م کتد ،قدم به سو مرگ م رود (دشت .)455 :1394 ،

مرسوم دشت فرا ه «نفس ال ر » را که مبتدای این عبار ،است ،باه شاک «انساان باا
نفس که م کتد» فرا ه کرده است ،در سال که طباق دساتور زباان عربا  ،نفاس ال ار
مبتدای این عبار ،است (خالقیان )689 :1391 ،و باید به صور ،نفاسهاای آدما یاا نفاس
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سک ت  42و  75نیز از ا له سک تهای هستند که م فوان در این بخ
ل هَاّلل َما كَانَ م ِ ْ شَ نْ ََْا َ َحطَ نا ل ِ َسنيِّاَات ِ َ »؛ خادا آنچاه را کاه از آن شاکایت دار
« َج َع َ
(بی ار ) موا کاستن گناهانت قرار داد (دشت .)451 :1394 ،
ل متَق ٍَّع ٍ
ٍ
ٍ
آت»؛ هر چیز که ش ردن است ،پایان ما پاذیرد و هار
«ك ُّ
ل َم ْعدود منْقَض َوك ُّ َ َ
چه را که انتظار م کتید  ،خواهد رسید (ه ان.)455 :

کتیدن انسان فرا ه م شد فا شک مضاف و مضافالیه «نفس ال ر » نتاان داده شاود ،اماا
الدمیرال ( )1994این نوع فرا ه را اابجای برای فغیییر یاع ا له م داند ،به ایان شاک
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که در فرا ه مرسوم دشت یاع  ،انسان است که نفس م کتد ،اما در ماتن عربا مبتادای

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

ا له «نفس» است و فرا ه مطابق با متن اصل در زبان یارس مرساوم نیسات (زرکاوب و

صدیق )44 :1392 ،؛ لذا مترام برای وضو بیتتر مفهوم ،یاع ا له را فغییر داده اسات فاا
با مالسظه نیاز زبان یارس که در ابتدا ،یاع ا لاه ذکار ما شاود ،بادون ایجااد فغییار در
مفهوم ،فرا ه روان و قاب یه

ارائه دهد.

4ه1ه2ه تغییر ساختاری

فغییر ساختاری که در اثر فغییر اایگاه یع میان دو زبان عرب و یارس در فرا ه عرب باه
یارس رخ م دهد ،از دیگر موارد اابجای در نظریه الدمیرال ( )1994اسات کاه ایان ناوع
اابجای را به دلی اختالف در ساختارهای دستور زبان مبدأ و مقصد مجاز ما داناد؛ بادین
صور ،که در زبان مبدأ (عرب ) یع به عنوان هدف و نتیجه در ابتدای ا له م آیاد ،اماا
در ابتدای ا له و سپس نحوه انجام ع

و در نهایات یعا باه عناوان خاف اه در پایاان

ا له م آید (نیازی و قاس اص .)87 :1397 ،

ناگفته ن اند این فغییر و اابجای به خاطر ماهیت و ذا ،زبان اسات و متارام دخاالت
در آن ندارد .طبیعت و ماهیت زبان عرب و یارس نسبت به هام متفااو ،اسات و متارام
خواسته یا ناخواسته مجبور است به این فغییرا ،دست زند .م فوان گفت مترام در ف اام
سک تهای که به صور ،ا له یعلیه ذکر شدهاند ،فرا اهای مطاابق باا فغییار سااختاری
الدمیرال ( )1994ارائه کرده است .این نوع اابجای در  120سک ات از نهاجالبالغاه دیاده
م شود؛ برای مثال در سک ت  67آمده است« :ال تَست ِح م ِ ِإعطَ ِ
يل ،ف ِ
اِ الْقَل ِ ِ
ل
َنِنَّ ال ِْح ْر َمنانَ َأقَن ُّ
ْ َ ْ ْ
مِنْه»؛ از بخت اندک شرم مدار که محروم کردن ،از آن ک تر است (دشت .)455 :1394 ،
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و نیز در سک ت  137و  433م فوان به این مؤلفه نظر الدمیرال اشاره کرد:
الص َدق َِة».؛ روز را با صدقه دادن یرود آورید (ه ان.)469 :
الر ْزقَ ب ِ َّ
« ْاستَنْ ِزلَا ِّ
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در زبان مقصد (یارس ) ا له از سیر منطق پیروی م کند و یاع به عناوان کنناده کاار،

نقد ترجمه محمد دشتی از حکمتهای نهجالبالغه بر اساس الگوی الدمیرال ( ___ )1994عسگر بابازادهاقدم و همکاران

ات َوبقَاِ التبِع ِ
اع اللَّذَّ ِ
ات»؛ پایان لذّ،ها و بر اا ماندن فلخ هاا را باه یااد
«اذْكروا انْقِطَ َ
َ َ َّ َ
آورید (ه ان.)525 :

یع های «الفستح»« ،استنزلو» و «اذکروا» در زبان مبدأ در آغاز ا له آمدهاند و در فرا اه
به فرفی

«شرم مدار»« ،یرود آورید» و «به یاد آورید» به دلی پیروی از دساتور زباان مقصاد

در اایگاه اصل و منطق خود (پایان ا له) قرار گریتهاند.
در این مثالها و بسیاری از ن ونه هاای دیگار ،ففااو ،سااختاری زباان مبادأ و مقصاد،
خواسته یا ناخواسته اابجای را به متارام فح یا ما کناد؛ باه عباار ،دیگار اابجاای
ساختاری ،ع وما اابجای ااباری است.
4ه1ه3ه شکستن جمالت پیچیده و بلند عربی به چند جمله کوتاه فارسی

دیگری از نوع شکستن ا ال ،پیچیده و بلند واود دارد .در این مورد نیز سااختار زباانهاای
مبدأ و مقصد ،با فواه به روسیا ،و نوع نگرش اه هر زبان ،متفاو ،است؛ از اینرو زباان
عرب به ا ال ،طوالن و پیچیده گرای

دارد ،اما زبان یارس به ا اال ،کوفااه گارای

دارد که یاصله زیادی بین نهاد و یع آنها واود نداشته باشد (نیاازی و قاسا اصا :1397 ،

ينر
)86؛ مانند سک ت « :147ها إنَّ هاهنا لَعلما َ
جما لََ أصبُ لَه َح َملنه ،بلنى أصنبُ لَقننا َ
مأمَن عليه ،مستعمال آله الدی للدنيا ،ومستظهرا بِنعم هاّلل على ِ
ٍ
عباده ،وبِح َججه علنى أولياینه
َ
َ
ٍ
ٍ
شنبهه
عنارٍ من
الشک فى قلبه لدول
أو منقادا لحمله الحقِّ  ،ال بصيره له فى أحنایه ینقدح
ُّ
ذاک»؛ بدان که دراینجا (اشاره به سینه مبارک کرد) دان
أال ال وال َ

یراوان انباشاته اسات ،ای

کاش کسان را م یایتم که م فوانستند آن را بیاموزند .آری فیزهوشان را م یابم ،اماا ماورد
اعت اد ن
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در نظریه اابجای الدمیرال ( ،)1994عالوه بار اابجاای دساتوری و سااختاری ،اابجاای

باشند؛ دین را وسیله دنیا قرار داده و با نع ت های خادا بار بنادگان ،و باا

برهان های اله بر دوستان خدا یخر م یروشند .یا گروه کاه فسالیم ساامالن ساق
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و فردید در دلتان ریته م زند .پس نه آنها و نه اینها ،سزاوار آماوختن دانا هاای یاراوان
من ن

باشند (دشت .)470 :1394 ،

مالسظه م شود که مثال یوب در فرا ه به پنج ا لاه مساتق فبادی شاده اسات و از
هرکدام از مفعولهای یع «أصبت» یک ا له مستق بنا نهاده فا ا له قاب یهامفاری بارای
خواننده ارائه شود.
در برخ موارد ا ال ،پیچیدهفری نیز واود دارد که در فرا ه آنها باید دقات کارده
و فعدی های دقیقفری انجام گیرد؛ مانند سک ت « :147یا كميل ،هلَ َ خزان ْاْلَمنَ ِ
ال َو هن ْم
َّ
َ َْ َ
ْ َ
نَد ٌه َو َأ ْملَناله ْم فِني الْقل ِ
نَده»؛ ا
اِ َو الْعل ََماِ بَاقَنَ َما بَق ِ َي َّ
نَْ َم َْج َ
الند ْهرَ ،أ ْعيَنانه ْم َمفْق َ
َأ ْحيَ ٌ
ک ی  ،ثرو،اندوزان ب فقوا مردهاند؛ گرچه به یاهر زندهاند ،ول دانت ندان ،فاا دنیاا برقارار
(ه ان .)471 :در این عبار ،ا له طوالن زبان مبدأ به چناد ا لاه در زباان مقصاد فبادی
شده است ،اما به اایگاه ایعال فواه نتده است.
بنابراین فرا ه پیتنهادی این است« :ا ک ی  ،ثرو،اندوزان ب فقوا مرده ،اماا باه یااهر
زندهاند و دانت ندان فا زمان برقرار بودن دنیا زندهاند؛ بدنهایتان گرچه در زمین پنهان ،ولا
یاد آنان در دلها ه یته زنده است».
4ه2ه تکرار

فکرار از دیگر مؤلفههای الگوی الدمیرال ( )1994است .مترام برای ابهامزدای معناا مجباور
به ایزودن واژههای به متن مقصد م شاود کاه ایان فکرارهاا در ماتن مبادأ وااود نادارد.
الدمیرال ( )1994معتقد است در اای که ضرور ،ایجاب م کناد ،نبایاد از فکارار فرساید،
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است ،زندهاند؛ بدنهایتان ،گرچه در زمین پنهان ،ول یاد آنان در دلها ه یته زناده اسات

اما اگر مترام بتواند راه گریزی از این قضیه بیابد ،بهتر اسات از آن ااتنااب کناد (الدمیارال،

 .)45 :1994بنابراین او با سقیقت فکرار مخالف است؛ زیرا باعا
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کالم م شود ،اما اگر به یهم درست معنا ک ک کند ،باید از آن اساتفاده ن اود .باا فوااه باه
انسیتگرای زبان عرب و واود ض ایر مختلف برای  14صیغه ایعاال ،گااه متارام در
فرا ه یارس مجبور به فکرار اسام هاا و مرااع ضا ایر موااود در زباان مبادأ ما شاود.
ه چنین مترام گاه از فرا ه موارد فکراری در متن مبادأ خاودداری کارده اسات؛ مانناد

عدل آن است که او را متّهم نساز (ه ان.)531 :

در این ن ونهها مرسوم دشت ابهام مواود در ض ایر را با اساتفاده از مؤلفاه فکارار ریاع
کرده است .ض یرهای «ه» در «منه» را به مراع خودشان و به صور ،اسمهای «کاار نیاک»،
«کار بد» فرا ه کرده است .ه چنین کل ه «آخر »،ناش از ابهام مواود در ضا یر عباار،
«لغيرها» است که با فکرار ریع شده است .ناگفته ن اند عبار« ،لم فخلاق» متاتق از «خلاق»
در متن مبدأ فکرار شده است ،اما مترام در متن مقصد با فرا اه «خلقات» و باا اساتفاده از
قرینه لفظ از فکرار فرا ه «لم تخلق» پرهیز کرده است .از این رو ما فاوان گفات متارام
فعام سازنده با این مؤلفه داشته است که منجر به رسای متن و نیز پرهیز از ستاو و زوایاد
شده است .ه چنین ض یر «ه» در یع «تَتَ ََ َّه َمنه» را نیاز باه دلیا وااود واژه «تَحيند» در
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مثالهای زیرکه به فرفیب عبار،اند از سک ت  463 ،32و : 470
«فَاعِل ال َْخيْ ِر َخيْ ٌر مِنْهَ ،وفَاعِل الشَّ ِّر شَ ٌّر مِنْه»؛ نیکوکار از کار نیک ،بهتر و بدکار از کاار باد،
بدفر است (دشت .)449 :1394 ،
َُ لِغَي ِرهاَ ،ولَم ت ْخل َْق لِنَف ِ
ِ
ْس َها»؛ دنیا برای رسیدن به آخر ،آیریده شد ،نه بارای
« ُّ
ْ
الدنْيَا خلق ْ ْ َ
رسیدن به خود (ه ان.)529 ،
«التَّ َْ ِحيد َأ َّال تَتَ ََ َّه َمهَ ،وال َْع ْدل َأ َّال تَتَّ ِه َمه»؛ فوسید آن اسات کاه خادا را در وهام نیاار  ،و

ا له« ،خدا» فرا ه کرده و به فکرار اسمهای در زبان مقصاد پرداختاه اسات کاه در زباان
مبدأ نیازی به ذکر آنها نبوده است.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.10.2
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4ه3ه حق انتخاب مترجم

بر اساس این مؤلفه از نظریه الدمیرال ( ،)1994مترام سق معاادلیااب کل اا ،را دارد و
م فواند برای ارائه معادل ه خوان با بایت متن مقصد ،از متن مبادأ یاصاله گیارد و انتخااب
متفاو ،با دال و مدلول متن مبدأ داشته باشد (مهدیپور.)49 :1390 ،

معادلیاب واژگان و اصطالسا ،،معادلیاب ضربال ث ها و فعبیرا ،کنای  ،معادلیااب
ا ال ،ادب و معادلیاب اشتراکهای لفظ از انواع معادلیاب های قابا فوااه در یرآیناد
فرا ه است (طه اسب و اعفری .)105 :1393 ،عالوه بر این ،مترام م فواناد در فرا اه از
معادلهای آشنا استفاده کند که موا

روانسازی متن مقصد م شود .معاادل آشانا معاادل

است که م کن است در یرهنگهای لغت ذکر نتده باشد و معنای مستقیم و لفاظ باه لفاظ
(نای یان و ه کار.)90 :1392 ،

از اینرو برای معادلیاب  ،آگاه از سطو معناای هار واژه اماری ضاروری اسات فاا
مترام بتواند در برابر عناصر متن مبدأ ،عناصری معادل و ه خوان با بایت متن مقصاد ارائاه
دهد؛ مانند سک ت ِ « :279إذَا َأ َضر ِ
ت النَّ ََافِل بِنالْفَراِ ِ ِ
نَها»؛ هرگااه مساتحبا ،باه
ض ،فَ ْارفض َ
َّ
َ
واابا ،زیان رساند ،آن را فرک کنید (دشت  .)447 :1394 ،إریضوا از ماده «ریاض» در معاان
«نپذیریت ،قبول نکرد ،امتناع ورزید ،رد کرد ،فرک کرد» آماده اسات (ابانیاارس ،1404 ،ج:2

 )423و نیز سک ت « :332السلْطَ ان وزعه ه ِ
اّلل فِي َأ ْر ِ
ضه»؛ ساکم اسالم  ،پاسبان خادا در زماین
ََ َ َ
ُّ

اوست (دشت  .)507 :1394 ،با فواه به معنای اولیه این واژگان معلوم است که مترام از ساق
انتخاب خوی

استفاده کرده است و معادل را کاه باا سایاب ماتن مقصاد ه خاوان دارد،

برگزیده است .این انتخاب موا
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عبار ،مبدأ نباشد ،اما منظور نویسنده را به خوب برساند و بر روان و شیوای ماتن بیفزایاد

شده است که فرا ه دشت گویا ،ساده و رسا باشد.
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4ه4ه ابهامزدایی

اختالف ویژگ های هر زبان با سایر زبانها باع

م شود کاه برخا از مختصاا ،زباان

اه یک زبان ،برای اهال سایر زبانها مبهم باشد و نتوانند آن را درک کنند .برای مثال ابهاام
ض ایر انسیت و عددی ،از اختالف زبان و دستوری نتأ ،م گیرد .نوع دیگاری از ابهاام
هم واود دارد که از نکا ،دستوری خارج است؛ بدین صور ،کاه واژگاان یاا عبااراف در
متن مبدأ م آید که معنای آن برای مخاط

مبهم و نارساست.

الدمیرال ( )1994ابهامزدای و شفافسازی را راهس مناسب برای ریاع ایان چاال هاا
م داند؛ برخالف آنتوان برمن که ابهامزدای را نف م کند و آن را فحریاف سابک نویسانده
متن اصل م داناد (دلتااد و ه کااران50 :1395 ،؛ صایادان و اصاغرپور147 :1396 ،؛ نیاازی و

ض ایر یا استفاده از ففسیر سداقل و ایزودهسازی که از دیگار مؤلفاههاای نظریاه الدمیارال
( )1994است ،امری مواه و ااتنابناپذیر است .مانند:
نَل ه ِ
اّلل صصنلى هاّلل علينه وآلنها سناع َه دفْن ِ ِ
سک ت [« :292عِنْ َد وقَف ِ ِه] علَى قَب ِر َرس ِ
نه ِإنَّ
َ
َ
َ َ َ
َ
ْ
يح ِإ َّال َعلَيْ َ »؛ به هنگام دین رساول خادا (صالّ اللّاه
الصبْ َر ل ََجمِي ٌ
ل ِإ َّال َعنْ َ َ ،و ِإنَّ ال َْج َز َع لَقَب ِ ٌ
َّ
علیه و آله و سلّم) :ه انا شکیبای نیکوست؛ از در غم از دست دادنت ،و با فااب ناپساند
است؛ از در اندوه مرگ فو (دشت  .)501 :1394 ،مترام فوانسته است باا ففسایر ساداقل از
عبارا« ،عنک و علیک» ابهام زدای ن اید.
نه ه ِ
ِ
ِ
ِ
سک ت « :90الْفَقِيه ك ُّ ِ ِ
اّللَ ،ولَن ْم ی ْيی ِ ْسنه ْم مِن ْ َر ْو ِح
اس م ْ َر ْح َم َ
ل الْفَقيه َم ْ لَ ْم یقَنِّط ال َّن َ
اّلل ،ولَم ی ْيمِنْهم م ِ مْْ ِر ه ِ
ِ
اّلل»؛ یقیه کام کس است که مردم را از آمرزش خدا ماأیوس و از
َ
هَ َ ْ
ْ ْ َ
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قاس اص  .)90 :1397 ،با فواه به مؤلفه ابهامزدای  ،استفاده مترام از فکرار برای ریاع ابهاام

مهربان او ناامید نکند و از عذاب ناگهان خدا ای ن نسازد (ه ان .)459 :در ایان مثاال آرایاه
بالغ متاکله درخور فواه است .متاکله در لغت از مصدر باب «مفاعله» و ریتاه «شاک »
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به معنای ه انندی و ه سان است (ابنمنظور ،1414 ،ج.)508 :13
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متاکله طبق فعریف سکاک یعن مراد کردن معنا با استفاده از لفظ دیگر (ساکاک :2000 ،

533؛ عریاان .)271 :1391 ،در عبار ،یوب به اای «عنذاْ هَاّلل» واژه «مْنر هَاّلل» آماده اسات.
فرا ه مترام از واژه «مکر» به «عذاب» با قاعده بالغ متاکله برای ریع ابهاام طباق مؤلفاه
ابهامزدای قاب فوایه است؛ بدین صور ،که مترام معناای ویاژه مکار «سیلاه ،یریا » را
نیاورده و برای رساندن معنا و مفهوم آن از بایت درونزبان استفاده کرده اسات؛ باه عباار،
دیگر ،مترام با فواه به واژههای «رس ه»« ،رو » و ه نتین «مکر» باا آنهاا ،ساع کارده
معنای ه گون از مکر ارائه دهد و از فرا ه مکر به معنای سیله و یریا

خاودداری کارده

است .بناب راین فرا ه مکر به عذاب بارای ه گاون و پیاروی از بایات درونا بار اسااس
متاکله به شفافسازی و ابهامزدای متن مبدأ منجر شده است.

استفاده از مؤلفه ناه گون برای مفهومسازی ع

بینازبان مترام و برقراری رابطه بین

دالهای نوشتاری دو زبان است .الدمیرال ( ،)1994مترام را مجاز باه نااه گونساازی
م داند و او را بدان فتویق م کند؛ یعن دور شادن از فاداع گار مبادأ بارای انتخااب
فداع گر مقصدی که متابه فداع گر مبدأ نیست ،اما ه ان مدلول را باه خاوب فاداع
م کند (الدمیرال)58 :1994 ،؛ به عبار ،دیگر ،الدمیرال ( )1994معتقد اسات متارام در
فرا ه خوی

م فواند از مدلولهای متن مبدأ یاصله بگیرد و در متن مقصاد باا اساتفاده از

دالهای دیگر ،ه ان بار معنای را بیایریند؛ چراکه مترام عقاید را فرا ه م کند ،نه کل اا،
را .مترام م فواند برای ناه گونسازی ،از سق انتخاب متارام و ففسایر ساداقل اساتفاده
کند فا در نهایت به بازآیرین ه ان بار معنای در متن مقصد بیانجامد .این مؤلفاه در فرا اه
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4ه5ه ناهمگونسازی

عنوان کتابها ،اصطالسا ،و ضربال ث ها کاربرد بیتتری دارد (نیازی و قاس اصا :1397 ،
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ْ ،حل ََْه الل َّْسبَ ِه»؛ نی
)91؛ مانند سک ت « :61ال َْم ْر َأه َعق َْر ٌ

زن ،شایرین اسات (دشات :1394 ،
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 .)453و سک ت َ « :408م ْ َص َار َع ال َْح َّقَ ،ص َر َعه»؛ هرکس با سق درایتااد ،ناابود شاد (ه اان:

 .)521ضربال ث مواود در سک ت  408با مؤلفه ناه گون ه خوان دارد.
ضربال ث ها ،بازفاب یرهنگها ،هنجارهای اات اع  ،عقاید ،اندیتاه و ف ادن ملاتهاا
هستند .بنابراین مفاهیم آنها باید درست و صریح به زبان مقصد انتقال یابد.
دو روش برای انتقال فرا ه واود دارد:
یک روش فرا ه معنای ؛ کاه در آن معناای دقیاق ماتن مبادأ باا رعایات سااختارهای
دستوری و معنای به زبان مقصد منتق م شود.
دیگااری روش فرا ااه ارفباااط ؛ کااه در آن پیااام مااتن مباادأ بااا رایااجفاارین کل ااا ،و
ساختارهای دستوری به زبان مقصد منتق م شود (نای یان.)25 :1385 ،

کنایا ،از فعبیراف هستند که ناگزیر باید به روش ارفباط فرا ه شوند فا پیاام باه مخاطا
منتق شود ،در غیر این صور ،با فرا ه معنای پیام اصل منتقا ن ا شاود (سایف :1392 ،
.)154

در ن ونه یوب ،مترام ،ضربال ث مذکور را با استفاده از فرا اه ارفبااط و باه شاک
رایج آن معادلیاب کرده است و از این طریق هم به هدف نااه گون کاه باازآیرین اسات،
دست یایته و هم موا

خوانای و قاب درک بودن آن شده است.

4ه6ه آنتروپی

آنتروپ یعن هدر ریتن فدریج اطالعا ،در سطح دال و مدلول؛ بدین صور ،که گااه در
متن اصل  ،کل اف واود دارد که در زبان مقصد ،بار معناای ندارناد و مخصاوص سااختار
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هیچ متن به طور مطلق به شیوه معنای یا ارفباط فرا ه ن شود ،اما ضربال ثا هاا و

متن مبدأ هستند .از اینرو مترام م فواند آنها را فرا ه نکند؛ زیرا فرا ه آنهاا ماتن را از
قاب یهم بودن و خوانای خارج م کند (شیرعل دیکلو127 :1378 ،؛ مهدیپور.)50 :1390 ،
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در زبان عرب مع وال در ابتادای ا اال« ،واو» ابتدائیاه یاا اساتیناییه و «اماا»ی شارطیه
ففسیریه (ففصیلیه) م آید که در فرا ه یارس سذف م شود .مانند:
َان فِي الْقَ ِه َو ِاالست ِ َعان َِهَ ،و َعَن ِ
سک ت َ « : 202ال َول َِْ َّنْما شَ ِریْ ِ
َان َعلَنى ال َْع ْجن ِز [ال َْع ْجن ِر] َو
َّ
ْ
ْ
َ
ْاْلَ َو ِد»؛ نه هرگز ،بلکه ش ا در نیرو بختیدن و یار خواستن ،شرکت دارید و دو یاوریاد باه
هنگام نافوان و درماندگ در سخت ها (دشت .)479 :1394 ،

سک ت َ « :313وفِي الْقر ِ
ندك ْمَ ،وحْْنم َمنا بَيْننَْ ْم»؛ در قارآن،
آن نَبَأ َما قَبْلَْ ْمَ ،و َخبَر َما بَ ْع َ
ْ
اخبار گذشتگان و آیندگان و اسکام مورد نیاز زندگ فان واود دارد (ه ان.)503 :

در مثالهای مذکور واو استیناییه در زبان مبدأ باه هنگاام برگاردان یارسا ساذف شاده
است؛ زیرا فرا ه نکردن این واسد معنای خلل در معنا ایجاد ن کند .از ایانرو الدمیارال
معنای ندارند ،صرف نظر کند .چناین ماوارد ساذی در فرا اه دشات باا مؤلفاه آنتروپا
الدمیرال ( )1994قاب فوایه است.
4ه7ه افزودهسازی

این مؤلفه برعکس آنتروپ است .ایزودهسازی به معنای ایزودههای در ساطح دال و مادلول
است .الدمیرال ( )1994معتقد است که فرا ه م فواند بلندفر از متن اصل باشاد؛ باه ویاژه
در زبانهای عرب و یارس که یک زبان اطناب و دیگری زبان اختصار اسات ،ایان مطلا
ن ود بیتتری م یابد .الدمیرال ( )1994ایزودهسازی را ضرور ،فرا ه ما داناد و بار ایان
باور است که مترام در یرآیند فرا ه باید اطالعا ،معناای اضاای را کاه ه انناد معناای
ض ن در متن اصل نهفتهاند ،وارد زبان مقصد کند فا در نهایت به قاب درک بودن موضاوع
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( )1994مترام را مجاز م داند فا از فرا ه کل اا ،و گفتارهاای کاه در ماتن مقصاد باار

متن مبدأ منجر شود (مهدیپور51 :1390 ،؛ نیازی و قاس اص .)93 :1397 ،
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محتوای معنای یک قال

واژگان در زبان مبدأ م کن است به صور ،یاک عباار ،یاا

ست یک ا له در زبان مقصد ارائه گردد؛ چرا که قال بندی مفاهیم در زباانهاای مختلاف
یرب دارد و آنچه در یک زبان در قال
در قال

یک کل ه ارائه م شود ،م کن اسات در زباان دیگار

چند کل ه یا ا له عرضه گردد (ن.ک :مظفرالدین سکیم119 :1989 ،ا.)72

بنابراین مترام برای ارائه فرا های قاب درک و روان م فواناد از مؤلفاه ایازودهساازی
استفاده کند؛ مانند:
ل الْبي ِ
ُ ،فَلْيَ ْستَع ِ َّد لِلْفَقْ ِر ِجلْبَابا»؛ هر کس ماا اها بیات پیاامبر
سک ت َ « :112م ْ َأ َح َّبنَا َأ ْه َ َ ْ
(صلّ اللّه علیه و آله و سلّم) را دوست بدارد ،پس باید یقر را چونان لبااس رویاین بپاذیرد
(یعن آماده انواع محرومیّتها باشد) (دشت .)463 :1394 ،

دریغ کرده و آن کس که به او بخت

کند ،به خدا بختیده است (ه ان.)503 :

با فواه به مثالهای مذکور روشن است که مترام با استفاده از مؤلفه ایزودهسازی ساع
کرده است فرا های قاب درک برای ع وم ارائه کند .دشت با ایزودهای که بارای «مساکین»
و «اه بیت» آورده ،در انتقال پیام و صراست و وضو معنا به مخاط

ک ک کرده است؛ باه

نحوی که ایزودن «به فو روی آورده» معنای مسکین را به عنوان یاردی کاه باه انساان رو
م اندازد و درمانده بودن خود را ابراز م کند ،بهتر م رساند .ه چنین ایزودن لفاظ «پیاامبر»
با وضو بیتتری اه بیت ایتان را ن ایان م سازد و اه بیت را مخاتص پیاامبر (صال اهلل
علیه و آله) م کند.
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ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
اّلل»؛
اّلل َو َم ْ أ ْعطَ اه فَق َْد أ ْعطَ نى هَ َ
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نیازمندی که به فو روی آورده ،یرستاده خداست؛ کس کاه از یااری او دریاغ کناد ،از خادا
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4ه8ه انتقال

مؤلفه انتقال از دیگر مؤلفههای الدمیرال ( )1994در فرا ه است .انتقال به معناای ااایگزین
ن ودن بخت از گفت ان با بخت دیگر بدون فغییر در محتاوای پیاام اسات .در سقیقات باا
استفاده از انتقال در فرا ه م فوان بدون ایجاد فغییر در معنا ،ساختار را فغییر داد (مهدیپاور،
.)51 :1390

انتقال دو نوع است:
1ـ انتقال اجباری :در این نوع از انتقال ،مترام مجبور به فغییر ساختاری است .م فاوان
گفت انتقال ااباری ه ان اابجای از نوع فغییر ساختاری است که مترام به دلی اخاتالف
ساختاری زبانهای مبدأ و مقصد ،دست به انتقال و اابجای م زند؛ بدین صور ،کاه قعا
مانند سک تهای  305و :324
َر ق َُّط»؛ غیرف ند هرگز زنا ن کند (دشت .)503 :1394 ،
« َما َزنَى َي ٌ
اصي ه ِ
اّلل فِي ال َْخلََ ِ
ِ
ات ،ف َِِنَّ الشَّ اه ِ َد ه ََ ال َْحاكِم»؛ از نایرماان خادا در خلاو،هاا
«اتَّقَا َم َع َ َ
َ
بپرهیزید؛ زیرا ه ان که گواه است ،داور کند (ه ان.)505 :
چنانکه مالسظه م شود« ،ما زن » و «افقوا» به عناوان یعا در ابتادای ماتن مبادأ آماده
است ،اما در متن مقصد به دلی اختالف ساختاری به پایان ا له انتقال یایته است.
2ـ انتقال اختیاری :در این نوع انتقال ،مترام م فواند با فواه باه مؤلفاه ساق انتخااب
مترام ،در فرا ه خوی

از انتقال اختیاری استفاده کند .ناگفتاه ن اناد در ایان ناوع انتقاال،

فص یم بر عهده مترام است ،نه طبیعت زبان.
ير ممل ٍ
ِ ِ
ِ
َل مِنْنه»؛ کاار انادک کاه اداماه
مانند سک ت « :278قَلِي ٌ
ل تَدوم َعلَيْهَ ،أ ْر َجى م ْ كَل ٍ َ ْ
یابد ،از کار بسیاری که از آن به ستوه آی  ،امیدوارکنندهفر است (ه ان.)499 ،
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مواود در ابتدای ا له عرب به هنگام فرا ه به انتهای ا له انتقال م یابد.
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در این مورد مترام با استفاده از ساق انتخااب خاوی « ،أراا » را انتقاال داده اسات.
أرا در زبان مبدأ صفت متبهه است که در زبان مقصد به عنوان صافت ففضایل فرا اه
شده و مکان قرارگیری آن انتقال یایته است .هرچند این انتقاال اشاتباه نیسات ،اماا در زباان
مقصد صفت ففضیل برای مقایسه دو ش

باید در میان آن دو قرار گیرد .ه چناین متارام

با استفاده از ایزودهسازی و ایزودن «کار» به واژههای «قلی » و «کثیر» معنای ض ن نهفتاه در
آنها را روشن کرده است.
به نظر م رسد با فواه به این که در انتقال اختیاری چارچوب متخصا ه انناد آنچاه
که در انتقال ااباری هست ،واود ندارد و نیز باه دلیا ذوقا باودن مساأله ،امکاان فغییار
محتوای پیام بیتتر است .به ه ین دلی  ،الدمیرال ( )1994معتقد است باید فاا ساد امکاان از

4ه9ه تفسیر حداقلی

از نظر الدمیرال ( ،)1994فرا ه یرا ارفباط است که ضارورفا از وسااطت ذهنیات متارام
م گذرد و مترام نق

مفسر را ایفا م کند (الدمیرال.)34 :1994 ،

وی معتقد است هر فرا های با ففسیر مترام ه اراه اسات .ففسایر ساداقل  ،ک تارین
ففسیری است که هیچ فرا های بدون آن گویا نخواهد بود ،اما به معناای یاک ا اعبنادی
اامع از اثر نیست (مهدیپور.)51 :1390 ،

گاه فرا ه با مقداری فعبیر ،ففسیر و فغییر ه راه است و فرا ه ففسایری قابا یهام ،از
فرا ه دقیق اما نامفهوم و دشوار بهتر است (خرمتاه  .)234 :1390 ،این نوع ففسیر بر عهاده
مترام است و از آنجای که وی زبان را رمز و فرا ه را رمزبرگردان ساده قل داد ن کناد
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این نوع انتقال خودداری کرد.

(مهدیپور.)1388 :19 ،

در فرا ه باید سداقل از ففسیر واود داشته باشد که هایچ فرا اهای ن ا فواناد از آن
85
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دوچنادان را در اختیاار متارام
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قرار م دهد فا وی بدون هیچ عام بازدارندهای یا بدون فعلق خاطر به استفاده از روشها یاا
واژگان خاص ،فرا ه روان وگویای را با سبک خاود اماا نزدیاک باه سابک ماتن کاه در
بردارنده مضامین وچارچوب نظری نویسنده است ،ارایه دهد .به عبارف مفهوم و پیام اصال
در متن ،متعلق به نویسنده بوده اما نحوه یضاسازی وقارار دادن مفهاوم در داخا ایان یضاا
برای انتقال به زبان مقصد ،متعلق به مترام است (ن.ک :صیادان و اصغرپور.)1396 :141 ،

این موضوع در متنهای ادب به دلی بالغت و ایجازی که در آنها نهفته اسات ،اه یات
بیتتری دارد .بنابراین مترام م فواند با استفاده از ففسیر سداقل به وضو و خواناای ماتن
بیفزاید و معنای قاب درک در اختیار مخاطبان قرار دهد.
در نگاه اول م کن است چناین باه نظار برساد کاه ففسایر ساداقل باا ایازودهساازی
مقصد م شود ،ول در ففسیر سداقل فتخیص باا خاود متارام اسات کاه کادام واژه یاا
اصطال از متن مبدأ به فوضیح بیتتر نیاز دارد .مانند:
ُْ] تَشَ نَق ِ
ُ؟ َأم ِإلَني [تَشَ نَف ِ
سک ت « : 77یا دنْيا یا دنْياِ ،إلَي ِ عنِّي َأبِي تَعر ْض ِ
ُْ؟»؛ ا
َ َ َ َ ْ َ
َّ
َّ
ْ َّ
َ َّ
دنیا ،ا دنیا سرام ،از من دور شو ،آیا برا من خودن ای م کن یا شیفته مان شادها فاا
روز در دل من اا گیر ؟ (دشت  .)455 :1394 ،مترام باا ففسایر ساداقل از «فتاوقت»
نتان داده که شیفتگ دنیا به نوع در دل اا گریتن است.
سک ت « :431الر ْزق ِر ْزق ِ ِ
َْ روزی بر دو قسام اسات :آن کاه فاو را
ب َو َمطْ ل ٌ
َان ،طَ ال ٌ
ِّ
م خواهد ،و آن که فو او را م اوی (دشت  .)525 :1394 ،مترام در این سک ات باا فأکیاد
بر ففسیر سداقل از مفرد به ا له عدول کرده است و با این نوع ففسیر به فصریح واژههاای
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ه پوشان دارد ،در سال که ایزودهسازی بیتتر شام انتقال معان ض ن متن مبدأ باه ماتن

«طال » و «مطلوب» پرداخته است .در نهایت ففسیر سداقل به قاب یهم شدن منظور ماتن و
ریع ابهام است ال در ذهن خواننده فأثیر گذاشته است.
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4ه10ه چیستی ترجمانی

الدمیرال ( )1994معتقد است باید بدانیم اطالعاف که در هر سطح از زبان در متن مبادأ قارار
م گیرد ،مربوط به گفتار خود نویسنده است یا ضرور ،زبان مبدأ .اگار اطالعاا ،موااود،
مربوط به نویسنده باشد ،باید آنها را انتقال داد ،اما اگر اطالعا ،مربوط به زبان مبادأ باشاد،
م فوان از قابلیتهای زبان مقصد استفاده کرد که به بهترین نحو ضرور،هاای نوشاتاری را
ارائه م کند (مهدیپور)51 :1390 ،؛ چیست فرا ان زماان باهکاار ما رود کاه متارام در
مقاب یک واژه یا اصطال قرار گریته و راه س های مختلف یرارویا

باشاد کاه از ا لاه

یک از راه س ها ،مربوط به ماهیت زبان مبدأ باشد و دیگری مربوط به پدیده معنا.
به عناوان مثاال un tranducteur doit rester fidele au texte source :کاه فرا اه
در اینجا مترام باید از خود بپرسدکه آیا  unدر یرانسه که به معناای عادد یاک اسات و
ه چنین سرف فعریف نامعین ،به خاطر اینکه ماهیت زبان یرانساه ایجااب ما کناد ،نوشاته
شده است یا اینکه واقعا مقصود نویسنده این ا له ،عدد یک بوده است؟
به طور خالصه ،چیست فرا ان زمان بهکار برده م شود که مترام در برابار انتخااب
از ااانس زبااان مباادأ و انتخاااب دیگاار از ااانس معنااای مااتن مقصااد قاارار گریتااه باشااد
(.(http://jahantarjomeh.blogfa.com/tag/%ddb
الدنْيَا ِإ َّال لِرجلَيْ ِ َرج ٍ
َنب ذنَبنا
برای مثال در سک ت  94آمده استَ « :و َال َخيْ َر فِي ُّ
نل َأ ْذن َ
َ
فَهَ یت َد َاركها بِالتَب ِهَ ،و َرج ٍل یسا ِرع فِي ال َْخير ِ
ات»؛ در دنیا از برا دو کس خیر نیست :یکا
َ ََ
َ
َ َّ ْ َ
َْ
گناهکار که با فوبه ابران کند ،و دیگر نیکوکار که در کارها نیکو شتاب ورزد (دشات ،
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مترام به هنگام روبرو شدن با کل ه (را ) و اولویت کاربرد آن نسابت باه واژه زن در
گفت ان دین  ،دریایته که منظور امام (ع) صریا انس مرد نبوده و ه ه انسانها متا ول ایان
عبار ،م گردند ،ازینرو مفهوم کس را برگزیده است.
ند»؛ کسا کاه
نرَ ،حتَّنى یَع ِ َ
در سک ت  336نیز این موضوع متهود است« :ال َْم ْسناَل ح ٌّ
چیزی از او خواستهاند فا وعده نداده است ،آزاد است (دشت .)507 :1394 ،

مرسوم دشت فوانسته است سبک و گفتار نویسنده را سفظ کند و بالغت نهاجالبالغاه را
برای مخاطبان زبان مقصد انتقال دهد و فا اای که م فواند اهداف آن را برسااند؛ چناانکاه
در ن ونه مذکور دیده م شود ،مترام با دریایت معنای غایت در ست ناصبه ،کاه باه ناوع
فحقق ا له ماقب را متروط به فحقق یع منصوب م کند( ،یعقوب )299 :1420 ،به خاوب
برای مثال در آیه شریفه :قَالُوا لَنْ نَبْرَ َ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ سَتَّ یَرْاِعَ إِلَیْنَا مُوسَا
بن اسرائی  ،پرست

(طاه )91

خدا را متروط به بازگتت موس (ع) ن ودهاناد؛ باه طاوری کاه اگار

موس باز نگردد ،پرست

آنها نیز بالموضوع خواهد باود .فرا اه دشات نیاز از سک ات

مورد نظر به خوب م رساند که آزادی مسؤل متروط به وعده ندادن است و اگر وعاده داد،
گوی دیگر آزاد نخواهد بود.
4ه11ه خوانایی

خوانای ه انطور که از عنوان آن پیداست ،به معنای «قاب درک بودن در سطح متن» اسات.
برای این مؤلفه ،عام های نظیرسرعت درک ،سرعت خوانادن و سارعت واکان
مفهوم دریایت از متن مورد مطالعه مورد سنج
این معناست که مطل

متناس

در برابار
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مترام باید به عنوان یک خواننده سریهای ،اطالعاف یرافر از متن در سال فرا ه داشاته
و به متن مبدأ اشراف کام داشته باشد فا بتواند متن را برای خوانناده مقصاد ،خواناا و قابا
درک ن اید (مهدیپور52 :1395 ،؛ نیازی و قاس اص .)97 :1397 ،

از اینرو مترام برای خوانای و قاب یهم ساختن متن مقصد از مؤلفههای مثا فکارار،
ابهامزدای  ،ایزودهسازی ،ففسیر ساداقل و  ...اساتفاده ما کناد و در نهایات خوانناده را در
درک بهتر متن یاری م ن اید؛ فوضیح اینکه مترام در این مؤلفه دارای اختیار ع

بیتاتری

است و با ک ک گریتن از دیگر ابزارها فالش م کند مفهوم را سه الفهمفر سازد.
ت سل ََّ الْبَ َهاِِم»؛ یاا چاون ماردان
ت َصبْ َر ْاْلَكَا ِرمَِ ،و ِإ َّال َسل ََْ َ
مانند سک ت ِ « : 414إنْ َصبَ ْر َ
بزرگوار شکیبا ،و یا چون چهارپایان ب ففاو ،باش (دشت .)521 :1394 ،
برای سیوان ،باع

شده فرا های ارائه دهد که خواننده به ع ق مطل

پ ببرد و آن را بهتار

بپذیرد.
ِ ِ
ِ
نَ الْ ِه َّمنه»؛ بردبااری و
در سک ت  460نیز آمده است« :الْحلْم َو ْاْلَنَاه تَ َْ َأ َمان ،ینْتجه َما عل ُّ
درنگ همآهنگاند و نتیجه آنها بلنده ت است (دشت .)529 :1394 ،

در این سک ت ،مترام از سق انتخاب خوی

اساتفاده کارده و بارای «فوأماان» معاادل

«همآهنگ» را انتخاب کرده اسات .وی ه چناین باا اساتفاده از مؤلفاه اابجاای باه فغییار
دستوری دست زده است؛ بدین صور ،که یع «ینتج» را به اسم «نتیجاه» فغییار داده اسات.
بنابراین م فوان گفت مترام با استفاده از مج وعه مؤلفهها به خوانای و قابا درک و یهام
بودن متن مقصد ک ک کرده است.
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نمودار -1درصدی مولفه های الگوی الدمیرال ( )1994در ترجمه دشتی

جابجایی%14 ,186 ,

تکرار%4 ,57 ,

حق انتخاب مترجم,143 ,
%11

خوانایی%50 ,655 ,

ابهام زدایی%2 ,28 ,
ناهمگون سازی%1 ,10 ,
آنتروپی%1 ,15 ,
افزوده سازی%4 ,55 ,

تفسیر حداقلی%2 ,23 ,

نمودار -2بسامدی مولفه های الگوی الدمیرال ( )1994در ترجمه دشتی
655
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15
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انتقال%10 ,133 ,

چیستی ترجمانی%1 ,5 ,

نقد ترجمه محمد دشتی از حکمتهای نهجالبالغه بر اساس الگوی الدمیرال ( ___ )1994عسگر بابازادهاقدم و همکاران

 -5نتیجهگیری
آنچه در پایان گفتار ساضر م فوان بیان ن ود این است که :
 -1نظریه الدمیرال ه انند دیگر نظریههای فرا ه عاری از نقاص و عیا

نیسات و باه

عبارف کل بودن الگوی وی ،راه را بر اع ال سلیقه مترام در فرا ه باز ما گاذارد .ع ا
بازآیرین و فولید معان ادید در فرا ه ،محور اصل نظریه وی را فتکی م دهاد و ایان
م شود مترام از چارچوبهای لفظ وساختاری متن مبادأ گاذر کارده و صاریا باه

باع

انتقال مفهوم بیندیتد و گاه به عدم امانتداری و یراموش متن مبدأ متهم شود.
 -2با نگاه به رویکرد دشت در فرا ه نهجالبالغه که قبال بدان اشاره شاد ویادر فرا اه
سک تهای نهجالبالغه ض ن سفظ و رعایت خاواص بالغا کاالم اماام علا (ع) کوشایده
وییفه مترام انتقال پیام نهجالبالغه به مخاط

است ،فرا های ارفباط مت ای به آزاد ارایاه

داده است .از اینرو استفاده از الگوی فرا های مانند نظریاه مقصادگرای الدمیارال ()1994
برای بررس و انطباب با فرا ه وی سازگارفر است.
 -3با فواه به مؤلفههای نظریه الدمیرال ( )1994و بررس انطباب آن باا فرا اه دشات ،
متخص م شود که وی در صور ،نیاز به اابجای و فکرار دسات زده و از ساق انتخااب
خوی

استفاده ن وده است .ه چنین فا سد امکان به ابهاامزدایا پرداختاه و از نااه گون ،

انتقال ،ایزودهسازی ،ففسیر سداقل و چیست فرا ان بهره برده است فا در نهایت بتواناد از
رهگذر آن ها به خوانای متن مقصاد ک اک کناد .فطبیاق فرا اه دشات باا الگاوی نظریاه
الدمیرال ( )1994نتان م دهد که مؤلفه خوانای نسبت به سایر مؤلفهها بیتاترین کااربرد را
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است فأثیرگذارفرین مفهوم و فرا ه را از نهجالبالغه ارائه دهد .او با اعتقاد به اینکاه مهامفارین

در فرا ه دشت دارد و این نتان م دهد که مترام فالش ن اوده ماتن را از دشاواریهاا و
پیچیدگ های بالغ خارج کند و با هضم این پیچیدگ ها ،مفهوم ساده و قاب دریایت باه
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( )1994است؛ بدین صور ،که در فرا ه دشات  ،فاکفاک مؤلفاههاای الدمیارال ()1994
بررس شده است .گاه در یک سک ت یقط یاک مؤلفاه متااهده شاده اسات؛ ه چناین
گاه در یک سک ت چندین مؤلفه به صور ،ه زمان واود دارد .لاذا بساامد ساصا در
ن ودار باال ،نتاندهنده فعداد سک تهاا نیسات؛ بلکاه ن ایاانگر فعاداد مؤلفاههاای نظریاه
الدمیرال در مج وع سک تهای نهجالبالغه است .چنانکه قبال اشااره شاده اسات :خواناای
ماسص سایر مؤلفههاست و لذا در این مؤلفه مج وع بسامد سایر مؤلفاههاا در نظار گریتاه
شده است.

 -6پی نوشت ها
 -1مرسوم دشت در مقدمه فرا ه خود به بیان نقایص مواود در ساایر فرا اههاا پرداختاه و انگیازه
مت ایز کرده و نظر مقام معظم رهبری را نیز به خود ال

کرده است ،م فوان به موارد زیر اشاره کارد:

عنوانبندی مطال  ،نامگذاری خطبهها و نامهها و سک تها ،روان و ع وم بودن فرا ه ،ارائه یهرست
موضوع  ،آوردن فوضیحا ،ضروری در متن و پاورق و ذکر ادرس آیا ،و.....
2- Lechasse croise
3- Larepetition
4- CHoix du traducteur
5- Ia desembiguation
6- Dissimi lation
7- Ientropie
8- Incre mentialisation
9- La transposition
10- Linterpretation minimale
11- Traductive La quodite
12- Lisibilite
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فرا ه خود را ریع آن نقایص م ش ارد .برخ از ویژگ های فرا ه دشت که آن را از سایر فرا هها

 -7منابع
 -1ابنیارس ،اس د ،معجم مقاییس اللغه ،قم :مکت

االعالم االسالم  ،چاپ اول1404( ،ب).
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 -2ابنمنظور ،مح دبن مکرم ،لسان العرب ،بیرو :،دار صادر1414( ،ب).
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 -3پیرچراغ ،مح درضا و عبدالهادی یقه زاده« ،باه گزینا و خلاق واژگاان و فعاابیر خااص در

نهااجالبالغااه» ،یصاالنامه پااژوه

هااای نهااج البالغااه ،سااال  ،17فابسااتان ،صااص166اا،139

(1397ش).
 -4خالقیان ،امالبنین ،معجم إعاراب و الفااظ نهاجالبالغاه ،فهاران :بنیااد نهاجالبالغاه ،چااپ اول،
(1343ش).
 -5خرمتاه  ،بها الدین ،فرا ه کاوی ،فهران :ناهید1390( ،ش).
 -6دلتاد ،شهرام ،سید مهدی مسبوب و صال الدین عبدی« ،بازکاوی فرا ه عبادالطیف فساوا

از داستان بنیادین هزار و یک ش بر اساس الگوی الدمیرال» ،پژوه هاای فرا اه در زباان و
ادبیا ،عرب  ،سال شتم ،ش اره  ،15صص 41ا1395( ،61ش).
 -7دلتاد فهران  ،مصطف  ،سیره نبوی ،فهران :دریا1383( ،ش).
فرا ه کتاب الترا ه و أدوافها» ،پژوهتهای فرا ه در زبان وادبیا ،عربا  ،ساال ،3شا اره،8
صص35ا1392( ،56ش).
 -9سعدون  ،یاط ه« ،اایگاه ایجاز در بالغت نهجالبالغه» ،مطالعاا ،متاون ادبا اساالم » ،ساال
دوم ،ش اره اول ،صص 153ا1396( ،176ش).
 -10سعیدان ،اس اعی  ،اصول و روش کاربردی فرا ه ،فهران :رهن ا1387( ،ش).
 -11سکاک  ،یوسف بن اب بکر ،مفتاا العلاوم ،محقاق :عبدالح یاد هناداوی ،بیارو :،دارالکتا
العل یه2000( ،م).
 -12سیدرض  ،مح دبن سسین ،نهجالبالغه ،فرا ه :مح د دشت  ،قم :مح د امین1394( ،ش).
 -13سیف  ،محسن و زهره زرکار« ،نقد فرا ه روضه الورد» ،پژوه های نقد ادب و سبکشناسا ،
ش اره اول ،صص149ا1392( ،164ش).
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 -8زرکوب ،منصوره و عاطفه صدیق « ،فعدی و فغییر در فرا ه ،چال ها و راهکارها با فکیه بار

 -14شیرعل دیکلو ،نازل  ،پایاننامه فرا ه قضایای برای فرا ه (فرا اه پیتاگفتار و ساه یصا
نخست اثر) ،فهران :دانتگاه شهید بهتت  :دانتکده ادبیا ،و علوم انسان 1378( ،ش).
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 -15صیادان  ،عل و سیامک اصغرپور« ،ارزیاب یرآیند فرا ه واژگان نهجالبالغه بار اسااس نظریاه
الدمی ارال» ،مطالعااا ،فرا ااه قاارآن و ساادی  ،دوره چهااارم ،ش ا اره  ،8صااص 133ا ا،159
(1396ش).
 -16طب  ،سسن ،اسلوب االلتفا ،ی بالغه القرآنیه ،قاهره :دارالفکر العرب 1998( ،م).
 -17طه اسب  ،عدنان و صدیقه اعفری« ،استاری در فرا ه از عرب به یارس با فکیه بار یرآیناد
معادلیاب معنوی» ،پژوه های فرا ه در زباان و ادبیاا ،عربا  ،ساال چهاارم ،شا اره ،10
صص 97ا1393( ،118ش).
 -18عریان ،سسن ،فرا ه و شر اواهرالبالغه ،قم :نتر بالغت ،چاپ دوازهم1391( ،ش).
 -19مسعودی ،عبدالهادی و سیدسسین یاال زاده ابرقاوی « ،نقادی بار فرا اه اساتاد دشات از
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