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توجااه بااه کیفیااه ترجمااه متون دینی از جملااه قرآن نه الباغااه و حاادیا
موضاااوعی مهم و آشاااکار اساااه و ارزیابی ترجمه این متون جهه صااایانه از آنها
ضاارورآ و اهمیه و ارزش دو چندان داردن از جمله این متون که تاکنون ترجمههای
گونااگونی از آن باه زبان فارسااای انجا گرفته کتاب شاااریف نه الباغه اساااه اما
باهطورکلی باهدلیال کااساااتیهایی که در ترجمۀ از عربی به فارسااای وجود دارد این
ترجمهها مورد نقد و بررسای بسیاری از ادیبان قرار گرفتهاند .در پژوهش حاضر تاش
شااده اسااه با روش توصاایفی-تحلیلی موارد حذف و اضااافه برگردان مشااتقاآ باب
اساااتفعاا در ترجماه خدباههاای نه الباغه مورد مدالعه قرار گیرد .برایناسااااس
دادههای مربو به  11مورد از مشااتقاآ باب اسااتفعا از کل خدبههای نه الباغه
انتخاب و در  5ترجمۀ فارسای نه الباغه فیض االساا انصاری شهیدی زمانی
دشااتی) مورد بررساای قرار گرفتند .یافتههای این پژوهش نشااان میدهد مصااادیق
حذف و اضااافه برگردان مشااتقاآ باب اسااتفعا که به ترجمههای یاد شااده آساای
زدهاناد عباارتناد از :حاذفهای نابجا شاااامل -1 :حذف معانی باب اساااتفعا -2 .
حاذف صاااناایع باغی -3 .حذف عناصااار دساااتوری و اضاااافه نابجا شاااامل :الف-
افزودههای تفساایری غیر الز و نادرسااه والگان .ب -افزودههای تفساایری نامناس ا
والگان .ج  -گساااتردهگویی در ترجمه والگان .از نظر ّ
کمی نیز گزارش آماری عملکرد
مترجماان در نموناههاای مورد بررسااای بیاانگر این اساااه که ترجمه فیضاالساااا
کمترین و ترجماه دشاااتی بیشاااترین تعاداد لدزش را داشاااتهاند اما مجمو عملکرد
ترجمههای پن گانه چنان نیسه که بتوان آن را مناس و موفق قلمداد کرد.
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خدبههای نه الباغه نقد ترجمه حذف اضافه باب استفعا .
.1مقدمه

ترجمه م ون دیای ،به دلیل حسا یاهای موجود در بطن خود ،با مشمماالتی همراا ا مما هه ترجمه
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مایر م ون هم ر با آن مواجه ا ما .ازآنجاییهه نهجالبالغه نیز بهعاوان شاهاار نثر فای در اوج ف احا
و بالغا و آهادا از مسائل بالغی ،لاوی و ادبی ا ا ازاینرو م رجمان آن ر ال ی دشوار و الشبرانگیز
ً
به دوش میهشاد هه طبیع ا نیازماد تجربه و ت ص و دانش الزم در حوزا مطالعات ترجمه میباشد.
ازاینرو ووهش حاضمر درصمدد ا ا تا با روش ه اب انهای و به شیوا نقد ادبی و با ا تادا از معاجم
م لف لاوی ،هم این ا م تادا از شروح و تتا یری هه بر نهجالبالغه نگاش ه شدا ا ا به الشهای
یش روی م رجمان در حذف و اضمممافه برگردان مشممم قات با ا ممم تعال بپردازد .بهماظور انجام تحقیق
حاضممر ،اب دا تمامی مش م قات با ا م تعال در خطبههای نهجالبالغه مورد جس م جو قرار گرفا و تمامی
عبارات شممامل این مش م قات ا م راج گردید .ا از ا م راج این وا اها ،برای د م یابی به فهم دقیق
معمانی وا اهما و لامات به«معاجم م لف لاوی» و«شمممروح م عدد نهجالبالغه» مراجعه و با توجه به همه
قراین و در نظر گرف ن شممرای الزم ،صممحی،ترین معاا برای وا اها ا مم اباط گردید و درنهایا ،مهمترین
م مادیق حذف و اضمافه برگردان مشم قات با ا م تعال معرفی شمدا و تمامی عباراتی هه مشم مل بر آن
م ممادیق باشممد یکبهیک برر ممی شممد .ازآنجاهه مجال برای بیان تکتک عبارات در مقاله وجود ندارد به
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بیان اد مثال برای هر مورد از م ادیق بسادا شد.
در ایان با ا م تادا از مطالعات اجمالی صمورت گرف ه ،مش ص شد هه هدامیک از م رجمان یادشدا
نهجالبالغه هم رین و بیشم رین لازش را درزمیاه حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال داش هاند.
الب ه الزم به اشممارا ا مما هه برای قضمماوت دقیقتر میزان لازشهای م رجمان ه ا نهجالبالغه ،نیاز به
مطالعات آماری بیش ری ا ا ولی برر ی اجمالی صورت گرف ه نشان از لازشهای قابلتوجه میدهد.
الزم به رهر ا ا دلیل ان ا ترجمههای یادشدا از میان انبوا ترجمههای نهجالبالغه این ا ا هه
ترجمه فی

اال الم ترجمهای وفادار به م ن مبدأ میباشد لذا توضیحات موردنیاز ،داخل ران ز رهرشدا

ا ا .مزیا ترجمهی شهیدی نیز نسبا به دیگر ترجمهها ،عالوا بر صحا و تطبیق یاایک وا گان عربی
به فار ی ،در مراعات ویوگی ادبی این اثر جاودانی ،یعای به هار بردن صاایع لتظی و آرایشهای ادبی
بهویوا جع ا ا و بقیه ترجمههای یادشدا بهعاوان نمونههایی از ترجمههای آزاد ان ا شدا ا ا.
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1-1بیان مساله

از اصول مهم و ا ا ی در ترجمه آن ا ا هه متاهیمی هه ترجمه القاء میهاد ،باید مطابق م ن بودا
و در قیا

با آن همبودی نداشم ه باشمد و به اصمطالح هاهش در ترجمه دیدا نشمود(.صتوی1891 ،ش،

ص  )119الب ه با توجه به نسممبی بودن زبان و این هه انطباق صممد در صممد م ون مبدأ و مق ممد همیشممه
اماان ذیر نیسما ،شمایسم ه ا ما امانا در ترجمه را به صورت نسبی بگیریم .زیرا هید یامی را نمیتوان
باز میگردد .هر زبانی از وا گان خاص خود ا تادا میهاد هر یک از این وا اها معای یا معانی ویوا خود
را دارا ما ،هماشمیای وا اها در هر زبان تابع قواعد خاصمی ا ا و در نهایا جمالتی هه در هر زبانی به
همار میرود میتوانمد معای یما معمانی ویواای برای خود داشممم مه باشمممد هه در ن یجه ان قال هر یک از این
جمالت بدون د م ااری ،حذف برخی از ویوگیها یا اضافه هردن ویوگیهایی دیگر اماان ذیر نمینماید.
اما گاهی در ترجمه عااصمر اخ اری م ون زبان مبدأ ،اراای از اجزاء و عااصر گاا به عمد یا بدون عمد و
یا به دلیل ممهلانگاری و تسممام ،حذف میگردند ،و این در مواردی صممادق ا مما هه مماخ ار زبانی زبان
فار می و ف ماحا نحوی آن اق ضما میهاد .حذف را در اینگونه موارد نه تاها جایز ،بلاه بایس ه و شایس ه
ً
میدانیم .حذف بجا و شمایس ه عموما در ضمایر ،حروف"به ویوا حروف جر زاید" و تارارها ،ولی حذف نابجا
در تمامی طوح هلمه"ا م ،فعل ،حرف" عبارت و جمله صورت میگیرد.
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بدون تاییر در صمورت و معای از ز بانی به زبان دیگر ما قل هرد .این مسأله به اخ ارهای م تاوت زبانها

آن اانهه حذف نابجا موجش اشمماال و دشممواریهایی در تعادل مماخ اری میان مماخ ار م ن مبدأ و
ممماخ مار ترجممۀ فمار مممی میشمممود ،افزودن نابجا نیز مشممماالتی را در م ن ترجمه ایجاد میهاد .و نیز
هم ااناه حذف بجا از باف ار و م ن ترجمه در ف مماحا مماخ اری زبان فار ممی ،تأثیری شممایسم ه و مثبا
میگمذارد ،افزودن بجما بر م ن ترجممه نیز در گشمممودن ابهمامهمای معامایی و مح وایی و ایضممماح یمام به
خوانامدگان ترجمه تأثیری بسمممزا دارد .افزودن بجا در دو مورد عمدا صمممورت میگیرد :اول ،آنجا هه م ن
باشمممد و یا

ترجمه یا عااصمممری از جمله(هلمات ،لاات ،اصمممطالحات ،تعبیرات و )...دارای ابهام و غمو
ً
فهم معمانی و یما مح وای م ن مبمدأ با آن ترجمه ادان میسمممر نباشمممد .معموال در این گونه موارد هلمه یا
هلممات ،عبمارت و جملمه و یما جملمههمایی را بر بماف مار و یما م ن ترجممه میافزایاد تا این ابهام و عمو

و

دشممواری از بین برود .الب ه بهرا گرف ن از نشممانههای نگارشممی بویوا قال [] یا قال -هالل[()] در این
مورد ،الزم و بایس ه خواهد بود .دوم ،آنجا هه نیتزودن عااصر یا اجزایی بر ترجمۀ م ن مبدأ موجش گسس ه
شممدن زنجیرۀ مماخ اری و باف اری و به ممبش آن موجش ابهام و اغالق نحوی و مماخ اری در م ن ترجمه
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شممود .ترجمه هلمات ،عبارات و جملههای محذوف مربوط به همین بحث ا مما .در این مورد نیز ضممرورت
دارد از نشانۀ نگارشی هالل-قال [()] بهرا بگیریم (.اعدی1891 ،ش ،ص .)183
ه ا شمریف نهجالبلالغه ،ازجمله م ون دیای ا ما هه برر می ترجمه آن مورد توجه ادیبان بسیاری
قرار گرف مه ا ممما .م رجممان م لتی بما رویاردهایی م لف این ه ا ارزشمممماد را ترجمه نمودااند .اما
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ناگت ه یدا مما هه در ترجمه از عربی به فار ممی لازشممگااهایی وجود دارد هه هر م رجمی را برای ترجمه
بدون خطا به الش میهشمماند .برخی از لازشممگااهای دیدا شممدا در ترجمههای نهج البالغه ،عبارتاد از،
حذف و اضممافه نابجا در برگردان مش م قات با ا م تعال ا مما .از م ممادیق مهم حذف و اضممافه برگردان
مش م قات با ا م تعال هه به ترجمههای یاد شممدا آ ممیش زدااند ،عبارتاد از :انواع حذف نابجا -1 :حذف
معمانی بما ا ممم تعال -1 .حذف صممماایع بالغی -8 .حذف عااصمممر د ممم وری .انواع اضمممافه نابجا.1 :
افزوداهمای تتسمممیری غیر الزم و نمادر ممما وا گمان -1 .افزوداهمای تتسمممیری نماماا مممش وا گان-8 .
گس رداگویی در ترجمه وا گان
م مادیق فوق ،نه از با ح مر ،بلاه از مهمترین م مادیق حذف و اضافه نابجا در برگردان مش قات
با ا م تعال هس م اد و مطالعات بیش م ر و دقیقتر میتواند موارد دیگری نیز بد مما دهد هه به اق ضممای
ماخ ار این نوشم ار از رداخ ن به آنها خودداری میشمود .هم این رداخ ن تت میلی به م ادیق بیش ر،
خارج از حوصمله نوشم اری در ط ،یک مقاله ا ا ،از اینرو در این ووهش برخی از مهمترین م ادیقی
هه مس عد لازش این دو گونه از حذف و اضافه نابجا هس اد ،برر ی میشود.
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-2-1سؤال پژوهش

مؤال اصملی ووهش این ا ما هه حذف و اضمافه برگردان مشم قات با ا م تعال به ه شالی در
ترجمههای خطش نهجالبالغه نمود یاف ه ا ا؟
برا ما

مطالعات اجمالی انجامشمدا ،م مادیق حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال هه به

ترجمههای یاد شدا آ یش زدااند ،به دو حوزا برمیگردد:
 .1حذف نابجا و م ادیق آن در ترجمههای یاد شدا
 .1اضممافه نابجا و م ممادیق آن در ترجمههای یاد شممدا .ازهمینرو مماخ ار مقاله در دو ب ش و در زیر
همین دو عاوان ،امان یاف ه ا ا.
 -5-1پیشینه پژوهش

تاهاون دربارۀ حذف و اضافه برگردان مشممم قات با ا مم تعال در خطبههای نهجالبالغه نسممبا به
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اج ترجمۀ ما ش ،نقدی صمممورت نگرف ه ا ممما .تاها ووهش قابل توجه دربارۀ این متهوم ،دو ایاننامه
بما عاوان «نقمد و برر مممی ترجممۀ مشممم قمات بما ا ممم تعمال در نمماممههمای نهجالبالغمه ،ترجممۀ آی ی و
فی اال مالم» (مرتضمی نعیمیراد ،محمد عشمایریماترد )1891 ،و«برر می و نقد معادلهای مش قات
با ا تعال در ترجمههای فار ی حاماهای نهجالبالغه ،ترجمههای آی ی ،ان اری ،بهش ی ،دش ی،
شهیدی ،فی اال الم» (مجید رو ا ،محمد عشایریماترد )1899 ،ا ا.
حذف ،فرآیادی ماتی از ترجمه ا مما هه هید هدام از صمماحش نظران ترجمه ،آن را تجویز نمیهااد و
آن را از عواممل اصممملی عمدم اماناداری در ترجمه میداناد حذف برگردان مشممم قات با ا ممم تعال در
ترجمههای یاد شدا ،به شالهای زیر قابلمالحظه ا ا:
 -1-2حذف معانی باب استفعال

بما ا ممم تعمال یای از رهماربرد ترین بما های افعال ثالثی مزید ا ممما هه با قرار گرف ن ماداهای
مش ص در آن باعث افادا معانی م عددی می شود .معاای هاربردی فراگیر این با  ،طلش ا مممما لیان
م اا ممممممممممش با مق ضمممای حال در معانی دیگری از جمله مبالاه( مممیوطی1381 ،ق ،ج ،1ص )121و
اع قماد(زم شمممری1111 ،م ،ص )813بمه همار میرود" .طلش"" ،مبالاه" و"اع قاد"با ایااه از معروف رین و
رایج رین معانی با ا ممم تعال ا ممما باز هم از میدان توجه و دقا برخی م رجمان خارج اف ادا و همین
امر موجش بروز خطا در ترجمههای یاد شدا ا ا .حال نمونههایی از این د ا نقل میشود:
نمونه اول :طلب

در این معاا ،فاعل ،مادا فعل را از متعول درخوا ا میهاد و به دو گونه ت ور میشود:
ر
الف) طلش صری( ،حقیقی) :ماناد ا ا ب ره :از او خوا م هه باویسد.
ر
) طلش تقریری (مجازی) :ماناد ا ممم رجا الوتد :خوا ممم م هه میخ از دیوار بیرون بیاید .در ایاجا
فماعمل بما اج هماد و تالش میخواهمد میخ را بیرون بیماورد و مممعی و زحما فاعل برای بیرون آوردن میخ
بهمازله این انگاشم ه شمدا ا ما هه از میخ طلش میهاد بیرون آید .باابراین اگر م علق ا م تعل ،از اشمیاء
باشمممد طلش مجازی خواهد بود و اگر م علق انسمممان باشمممد طلش ،حقیقی خواهد بود(.طالقانی ،بیتا ،ص
.)83
در اینبارا به تاا ش دو شاهد مثال را مورد برر ی قرار میدهیم:
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هعأٌع َؤ مم منعالعمی مس ُد معَعال عیاُعإال معَعنف ُس ُدُدزعا وٌ معَ ُد ع
ع ع ع عَ َلَّو معَاُدَدع م
م م
م
ًم
ُم ْس م م یع معَِ(خطبة)112

ر
ر
لاا شماا مان فعل مضمارع"یزید" از ریشمه"ز -ی -د" بر وزن"یتعل" را به معاای ،ضمد نق ان ،رشد و
ً
ر
عبارت"م ْسمم زیدا" ،ا ممم
نمو و زیاد شممدن و در با ا مم تعال به معاای طلش زیادت دانسمم هاند و در این
ر
فاعل"یسمم زید" ،یعای هسمممی هه زیادتی را میطلبد(.فیومی1313 ،ق 121 :ابن مممیدا1311 ،ق ،ج: 9
 33مو ی1311 ،ق ،ج 1813 :1حیدری1831 ،ش)813 :

امام علی در این فراز از خطبه ،از احوال مؤمن را ین خبر می دهد هه هموارا از خود عیش جویی
می هاد ،و خواهان افزایش هار نیك از نتا ا ا ،تا در مهم دیگری به ویادگان راا حق بدهد(هاشمی
خوئی1311 ،ق ،ص  .)191ایاک به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :و ای بادگان خدا بدانید هه مؤمن شمش صمب ،نمیهاد و صمب ،را به شش نمیر اند

مگر آناه به نتا خود بد گمان ا ما و یو م ه از او عیش جوئی می هاد ،و زیادتر از آن ه نمودا ا ا (از
طاعا و بادگی) از آن میطلبد( ».فی اال الم1819 ،ش ،ج)323 :8
ان ماری« :بادگان خدا این را بدانید ،هه مؤمن هید شش و صبحی را به حر نمی ر اند ،جز ایااه از
نتا خود بدگمان ،و همیشمه از او عیش جوئی میهاد ،و از آن خواهان زیادتی (عبادت) ا ا( » .ان اری
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قمی ،بی تا)331 :
شممهیدی« :بادگان خدا بدانید هه مرد با ایمان شممش را به روز و روز را به شممش نمی ر مماند جز هه نتا
خود را نزد خویش م هم می دانمد ،یو ممم مه بما آن ع ا دارد ،و گااهاارش می شممممارد( »...شمممهیدی،
1813ش)131 :
زمانی« :بادگان خدا شممما بدانید هه مؤمن شممش و روز نسممبا به خودش تردید دارد و همیشممه خود را
ناقص می داند و دنبال تامیل هردن خود میرود( »...زمانی1311 ،ق)311 :
دشم ی« :بادگان خدا بدانید هه انسممان با ایمان ،شممش را به روز ،و روز را به شممش نمیر مماند جز آن هه
نتا خویش را م هم می داند ،هموارا نتا را مممرزنش می هاد ،و گااا هارش می شممممارد( »...دشممم ی،
1819ش)888 :

ر
جمله"مسمم زید
با برر ممی ترجمههای یاد شممدا مالحظه گردید هه در ترجمه عبارت ،با حذف نابجای

لها" ،در ان قال متاد و متهوم عبارت خلل وارد هردا ا ما .فق در ترجمه فی
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اال الم و ان اری ها ی

دیدا نمیشممود و همه آن ه عبارت یاد شممدا گویای آن ا مما ،ماعاا شممدا ا مما و در ترجمه زمانی نیز
ر
عبارت"مس زید لها" ا ا.
عبارت"دنبال تامیل هردن خود میرود" ترجمهای متهومی از

م

ْم م ْ ُ
ت؛ ع
َ ْاعد ع
م م

م

ْم م ْ ُ
ُ
عِب م مَِنَ (خطبه)81 /
ع مِ ْرتعب مع مَِنَ معَع َ ْاعدت
م
م

م

د
از دیدگاا لاا ووهان ،وا ة"بدد" بر راهادگی داللا دارد و"ا ممم بد" به معاای"به تاهایی و مسممم قل به
جوهری1812 ،ش ،ج ،)333 : 1در معاای اصملی با ا م تعال ،یعای طلش به هار رف ه ا ا .همانگونه
هه رهر شمممد ،معاای هاربردی فراگیر این با  ،طلش ا ممممممممما .در این معاا فاعل ،مادا فعل را از متعول
درخوا ما میهاد ماناد نمونه قبلی و گاهی نیز فق موجش این می شود هه هاری از فاعل ر بزند .ماناد
ٌ
ٌ
نمونه یاد شمدا .بدینمعای فالن رمسم بد یعای شم می ماح ر به فرد بودن را در نظر و رای خود دارد .و
در بیش ر مثالهای این د ه ،میتوان معاای درخوا ا را هم ت ور هرد.
امام علی این خطبه را به عاوان بیان اف ار و اثبات فضمممیلا و برتری خود بر دیگر صمممحابه ایراد
هردااند و دو وا ا"عاان :لجام ،افسمممار مرهو " و"رهان :گرو ،یزی ا ممما هه برای د ممما یاف ن به آن
مسمابقه برگزار¬میشمود" هه از ویوگیهای ا مش مسابقه هس اد ،در عبارت حضرت برای فضیل ی هه با آن
نتا انسمان هامل می شمود ا م عارا آمدا و فضمایل نتسمانی را به ا مش مسمابقه تشمبیه هردا ا ا .جها
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هاری رداخ ن" (ازهری1311 ،ق ،ج 31 :صاحش1313 ،ق ،ج 129 :9فراهیدی1319 ،ق ،ج13 :3

مشابها این بودا هه صحابه ،هسش فضیلا می هردند ،تا بدان و یله خوشاودی خداوند و عادت جهان
ابدی را به د ما آورند ،و در این جها بر یادیگر ماناد ا مبهای مسابقه بقا می گرف اد .ولی با توجه به
این هه آن حضممرت هامل رین درجه فض میلا را نسممبا به دیگران داش م اد( ،بحرانی1311 ،ق ،ص )113
میفرممایاد" :ا ممم بددت بالرهان أی انتردت به" (بیهقی هیذری1813 ،ش ،ج ،)113 :1یعای اان بود
هه در این میدان ،جایزا مسابقه را به تاهایی از آن خود هردم.
اهاون به ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال ممالم « :ا زمام فضممایل را گرف ه رواز نمودم (برای گشممایش مشمماالت به ابای حاض مر

میشدم) و گوی آن فضائل را بردم( ».فی اال الم1819 ،ش ،ج)111 ،1
ان ماری « :ا عاان(رخش مبك خیز) فضائل را گرف ه و رواز هردم (به هر طرف خوا م تاخ م) تا
ایااه گوی بقا را(از میدان مجاهدت) ربودم( .ان اری قمی ،بی تا ،ص )113
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شممهیدی« :فضممیلا عاان گشممادا راندم ،و مرهش مسممابقا را از همه یشمم ر جهاندم( ».شممهیدی،
1813ش ،ص )81
زممانی« :از آنهما جلو زدم زممام امور را در د ممما گرف م و بر جایزا مسمممابقه د ممما یاف م ( ».زمانی،
1311ق ،ص )91
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دشم ی « :ا عاان(رخش مبك خیز) فضمائل را گرف ه و رواز هردم تا ایااه گوی بقا را(از میدان
مجاهدت) ربودم( .دش ی1819 ،ش ،ص.)91
اصمموال"ا م بداد" به معاای هاار زدن دیگران و باقی ماندن شم ص به تاهایی ا مما و به همین جها
هم از مادا"بدد" به معاای" راهادن" گرف ه شممدا ا مما .لذا وق ی م رجم میگوید"جایزا مسممابقه را ربودم"
ر
معاای فعل"ا م بددت" را از دقا انداخ ه ا مما .باابراین با توجه به آن ه رهر شممد و با برر ممی ترجمههای
نامبردا مشمماهدا میهایم ،همه آن ه عبارت یاد شممدا گویای آن ا مما ،ماعاا نشممدا ا ممما و ترجمه
م رجمان دقا م ن مبدا را ندارد.
بر این ا ا  ،دقیقتر آن ا ا هه نوش ه شود:
ا افسار فضائل را گرف ه رواز نمودم و جایزا مسابقه را به تاهایی از آن خود هردم.
نمونه دوم :مبالغه

ثالثی مزید فعلی ا مما هه به حروف اصمملی آن یک یا بیش از یک حرف افزودا شممود و این افزودن یا
برای الحاق ا ممما یا برای ایجاد معاایی جدید میباشمممد( .ا ممم رآبادی ،1111 ،ص )21بدینترتیش گاهی
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دیدا میشممود بعضممی از افعال ثالثی مزید همان معاایی را افادا میهااد هه در مماخا ثالثی مجرد خود
افمادا می هردند .با این تتاوت هه عالوا بر معاای ثالثی مجرد ،معاای تأهید و مبالاه را نیز به خوانادۀ م ن
القا میهاد.
برای توضی ،بیش ر به رهر یک مثال می ردازیم:
م
ْ م
َتا ن عر ع



ْ

م
ْ
ُ ْم ْ م م م ْ م
ِّ م م ُ
م م
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م
َت عَن ع ْبن عأط عُِدَلُدب ع نف مر اع
ت -ععقُد مع ع نُدفُدرج
ر ع َُدو ع
إِّن عألاُد ُّن عبُدُك عأٌ علُد ْو ع مَُدس ع لُد موغُدى -ععَ ع
م
م
ٍ م
م
م م م

نلرأس(خطبة )83

به ت ممری ،اهل لاا"ح در" به معاای ضممد برودت میباشممد و در با ا مم تعال ،همان معاا را همراا با
تأهید و مبالاه افادا میهاد .معاای مبالاۀ فعل«ا مم حر» از«اشمم د» رهر شممدا در معاجم لاوی"ا ْ مم ح در
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الق رل و ح درً ،
بمعای ،أی اشمم د :جاگ شمممدید شمممد"فهمیدا میشمممود (.ابن ماظور1313 ،ق ،ص119 .
فیروزآبادی1313 ،ق ،ص) 33 .
هاگامی هه امام از یاار با خوارج فراغا حاصممل هردند ،در همان محل نهروان بپاخا م ه و ا
از مم ایش و ثاای روردگار خطا به ممربازان فرمودند :حال هه خداوند م عال ،این نیاو شممما را یاری
هرد و به یروزی ر ماند ،بدون فوت وقا م وجه دشماان شام شوید ولی ربازان خالف نظر حضرت بهانه
این دیدند ،به هوفه آمدند و مپا در مالما و مرزنش آنان این خطبه را ایراد فرمودند« :ب دا وگاد،
با این وضمع روحی شمما به گمان من اگر جاگ م ی درگیر شمود ،هم ون مر هه از بدن جدا شود ،از
من فاصممله خواهید گرفا» هه هاایه از تترق شممدید و جدا شممدن بی بازگشمما ا مما(.بحرانی1311 ،ق،
ص.)122
اهاون به ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم :وگاد ب دا گمان میاام اگر جاگ شدت یابد و آتش مرگ و ق ل افروخ ه شود شما

ماناد جدا شمدن ممر از بدن از (اطراف) سمر ابو طالش جدا خواهید شممد( .فی اال ممالم1819 ،ش ،ص
)113
ان مماری :ب دا قسممم گمان من در (حق) شممما ایاسمما هه اگر هاگامه جاگ بر ا شممود و معرهه مرگ
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آورند و ا م دالل هردند هه ممرمای م ی ا مما و نمیتوان به جاگ ادامه داد .امام وق ی وضممع را

گرم گردد شممما از گرد سممر ابیطالش جدا شمموید بدانسممان هه ممر از تن جدا میشممود( .ان مماری ،بی تا ،ص
)118
شمهیدی :اگر گردونه جاگ به حرها در آید و ا دهای مرگ دهان باز هاد( .شهیدی1813 ،ش ،ص
)83
زمانی :خدا را شماهد می گیرم هه اگر جاگ شمعله ور شمد و آتش آن خروشان گردید شما هماناد ری
هه از بدن جدا گردد از سر ابی طالش جدا شوید( .زمانی1311 ،ق ،ص ))31
دش ی :وگاد ب دا ،اگر جاگ

ا درگیر شود و حرارت و وزش مرگ شما را در برگیرد ،از اطراف

فرزند ابو طالش ،هماناد جدا شدن ر از تن ،جدا و راهادا میشوید( .دش ی1819 ،ش ،ص )31
با برر می م رجمان یاد شدا خطایی در ترجمههای ان اری و دش ی دیدا میشود هه از هم توجهی به
معاای مبالاه«ا م حر» برخا ه ا ا .در حالی هه زمانی و فی

اال الم با ترجمه عبارت مذهور به"آتش

مرگ و ق ممل افروخ ممه شمممد" و"آتش جاممگ خروشمممان گردیممد" معاممای مبممالاممه را درم ن ترجمممۀ خود بممه
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ت مویرهشمیدند و در ایان شهیدی با در نظر گرف ن دو وا ا«ا حر» و«موت» یک نماد ا طوراای به هار
گرف ه ا ا،هه«ا دهای مرگ» معای«ا حر» را نیز در بر دارد.
نمونه سوم :اعتقاد

معاای اع قاد همان متعول را دارای صممت ی یاف ن میباشممد ،هه از مادا فعل گرف ه میشممود و تتاوت
آن بما تعمدیمه در آن ا ممما همه در تعدیه ،فاعل معاای حاصمممل از مادا فعل را برای متعول ایجاد میهاد
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برخالف معاای اع قاد هه فاعل هید نقشمی در ایجاد صمتا برای متعول ندارد .بلاه متعول ،خود م ف
به آن صمتا ا ما و فاعل تاها ادرانهاادا ا ما یعای تاها درن میهاد هه متعول این صت ی را دارد.
ً
ر
ر
ماناد"اا ممم ضمممعت ره :وجدت ره ضمممعیتا" او را ناتوان یاف م(ازهری1311 ،ق ،ج ،1ص  .)812از این معاا ابن
قم میبممه (ابن ق یبممه1111، ،م )812 ،بممه"وجممدان الشممما علی ممما صمممیغ ماممه ،وجممدتممه هممذلممک" و
زم شممری(زم شممری1111 ،م )813 :با عبارت"م ممادفا و اصممابا" تعبیر آوردااند .در عبارتهای فوق
ماظور از"شما" متعول و مق ود از"ما صیغ ماه" صت ی ا ا هه مادا فعل بر آن داللا میهاد و م ادفا
نیز به معاای یاف ن میباشمممد .درن یجه عبارتهای فوق بار معاایی یاسمممان دارند و همه به معاای فاعل،
ر
ر
متعول را دارای صمممت ی یاف ن میباشمممد و این معاا در لاانامه با عبارتی هم ون"أفعلا الشممما :وجدت ره
هذلک ،رآا هذلک ،عدا هذلک ،حسبه هذلک" ا عمال میشود.
نمونهای از این همتوجهی در ریل میآید:


131

ْمْ
ُ ُ
َ مصاوهع ع
َْ م ْ ص ُ ُ م م م ْ ُ ُ
ا
وهعلَععأنف مسكُ(خطبة)112
م

از دیدگاا لاادانان مادا"ن – ص – ح" بر یک اصممل داللا میهاد و آن خالص بودن از هر ناخال ممی
ً
میباشمد خواا در موضموع ،قول ،عمل یا در یک امر معاوی باشمد .مثال به توبهای هه صمادقانه و خال انه
صمورت گیرد توبه ن موح گویاد و این مادا در با ا م تعال به معاای"او را ناصم ،و خیرخواا خود دانسمما"
بههاررف ه ا مما(.جوهری1812 ،ش ،ج 311 ،1زبیدی1313 ،ق ،ج 188 ،3طریحی1813 ،ش ،ج،1
)313
در این خطبمه ،اممام اهمیا قرآن مجید را ،این نسممم ه شمممتاب ش آ ممممانی و ه ابی هه درو
انسممانی در آن جمع ا مما بیان میهاد و میفرماید« :و قرآن را خیرخواا خود بدانید( و هرگاا نظر شممما بر
خالف قرآن بود) و در برابر قرآن ،آرای خود را م هم هایمد و خوا ممم مههای نتسمممانی خویش را در برابر آن
نادر ا بشمارید»(.هاشمی خوئی1311 ،ق ،ص)113

131

بما توجمه به تعاریف و شمممروح مذهور ،عملارد م رجمان یاد شمممدا را در قبال ترجمه این عبارات ،مورد
برر ی قرار میدهیم:
فی اال الم :و از آن اندرز بگیرید( .فی اال الم1819 ،ش ،ص )329
ان اری :برای نتو

خویش از او طلش اد و اندرز هردا( .ان اری ،بی تا ،ص)338

شهیدی :و آن را ن یح گوی خود شمارید( .شهیدی1813 ،ش ،ص)138
دش ی :و خویش ن را با قرآن اندرز دهید( .دش ی1819 ،ش ،ص)883
در برر ممی ترجمههای فوق مشمماهدا میشممود هه در ترجمه ان مماری ،بدون توجه به حقیقا یادشممدا،
"ا م ا م "،را به صمورت طلش ترجمه هردا و به معاای"اع قاد" بههاررف ه در با ا م تعال دقا نداش هاند.
این در حالی ا ما هه در ترجمه زمانی و شهیدی دقا الزم را مبذول هردا و معاای"ا ا  "،را به"اع قاد"
بازگرداندااند در ایان در ترجمههای دش م ی و فی اال ممالم معاای اع قاد از قلم اف ادا ا مما .مسممامحه
دیگری هه در ترجمههای یاد شمممدا دیدا میشمممود ،این ا ممما هه م رجمان "ا ممم ا ممم "،را به اد و اندرز
برگردانمداانمد .حمالآناه با نگاهی دقیقتر میتوان تتاوتهایی میان "ن ممم "،به معاای خیرخواهی و" اد و
اندرز"مشمماهدا نمود .این در حالی ا مما هه شممهیدی با برگردان"ا مم ا مم "،به"ن ممیح گوی" ترجمهای
دقیقیتر ارائه هردااند .توضممی ،آناه ،موعظه و اد و اندرز ،یعای ا مم تادا هردن از عواطف انسممانها را

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

زمانی :آن را ادگوی خویش در نظر بگیرید( .زمانی1311 ،ق ،ص)319

همه موعظمه ،و انمدرز بیشممم ر جابه عاطتی دارد هه با تحریک آن میتوان توداهای عظیم مردم را به طرف
حق م وجمه ممماخا(.ماارم شمممیرازی1813،ش ،ج ،11ص )332-333به بیانی دیگر میتوان گتا هه
موعظمه برخوردی ا ممما ماا مممش و ممماجیدا در برابر هویها این برخوردی گاا نرم و مهرورزانه و گاا با
شمدت و قاطعیا و به صمورت امر و نهی و هشدار و تهدید ا ا .برای نمونه ،در قرآن هریم از برخورد نرم و
مهرخویانه حضرت لقمان با فرزندش ،با وا ا «وعظ» یاد شدا ا ا:
ْ م مُْ

ُ

م

مُْ

م ُ
ْ ن
م
ٌَعال ِْز معَع ُ مو معیعَظ ُز معیَ ُعِ ن
َه )(لقمان)81/
ىعالع شرکعب ع
م
(َ معإذعقَلعل َّ م م م
م
م

و در برخی آیات ،وا ا «وعظ» در تهدید و هشدار به هار رف ه ا ا:
ُ ُ

م

ْ

م

ً

ُ نُ ْ مُ ُ
م
ودَ م معَث مل مزعأ مبع ع )(نور.)13/
(ی معَظكُع هعأٌعَع

ن ممیحا هه از «ن مم »،به معاای خالص بودن ا مما یعای اینهه واعظ در موعظه هردن خالص و
خیرخواا مح

باشممد و هدفی غیر از هدایا و راهامایی و اصممالح حال جمعی هه آنان را موعظه میهاد،
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نداش ه باشد(.قرشی1811 ،ش ،ج ،1ص )11در هاربردهای قرآنی"ن  "،نیز ،معاای خیرخواهی صادقانه
و خال انه ،به هار رف ه ا ا اان هه در ورا اعراف می خوانیم:

ُ
م م م ِّ م م ْ ُ م
م م ْ م م ْ مْ مْ ُ ُ
ْ م تا ُّ م ن صا م
ت ُ ُْ م
ك ُْعحََلز معحب معَعاصا
یع)(اعراف)13/
َ
ل
ع
وٌ
ا
ع
عال
ن
عَ
علك
ك
عل
(یَعقومعل ععأبلغ
م
م م
م
م
م
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رعایا صماایع بالغی در ترجمه م ون دیای ،هم ون نهجالبالغه ،هه ممرشمار از ف مماحا و بالغا و
آرایههایی ا ممما هه همه گونه زیباییهای لتظی و معاوی را دارد ،بسمممیار به هار میرود .لذا م رجم باید به
ماابع ههن و م ون ن سما لاا و فرهاگ عربی هه در نقل و گزارش جملهها و اشعار مردم عر  ،به ویوا
اعرا و قبایل بادیه نشمممینها هه تاحدودی اصمممالا خود را حتظ نمودا و حقیقا و مجاز هلمه را حاایا
هرداانمد ،مراجعمه هامد و نزدیمکترین ترجممه را از نظر زیبمائیهای لتظی به م ن ترجمه ارائه دهد(.طیش
حسیای1893 ،ش ،ص.)82
حال نمونههایی از این د ا نقل میشود.
نمونه اول :مجاز

یای از زیباییهای ممم ن هه از دیر باز مورد توجه علمای بالغا قرار گرف ه ا ممما ،مجاز میباشمممد.
مجاز از«جاز الشمیء یجوز» گرف ه شمدا ا ا .میگویاد«:جاز الشیء» زمانی هه از آن بگذرد و تجاوز هاد،
و مجاز را بر لتظی نام نهادااند هه از معاای اصملیاش نقل دادا شمدا و بر معاای غیر اصمملی و م اا ش با
معاای اصمملی ا مم عمال گردیدا ا مما .این ا مم عمال به جها عالقه و ماا ممب ی ا مما هه بین معاای
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حقیقی و مجازی وجود دارد و همراا با قریاهای ا ما هه مانع از ارادة معای اصملی آن میشود .گاهی این
عالقه مش مابها و همانادی ا مما و گاهی غیر مشممابها .اگر آن عالقه مشممابها باشممد مجاز«ا م عارا»
ا ا و اگر مشابها نباشد آن مجاز«مر ل» ا ا(.هاشمی1891 ،ش ،ص )112
ایاک با برر می ترجمههای یاد شدا مشاهدا میشود هه بعضی از م رجمان ،با تسام ،در به هار گیری
صمماایع ادبی و حذف آن در ترجمه ،عالوا بر اینهه زیبایی و تأثیر هالم را از بین بردا ،در برابر یابی و ایجاد
تعادل وا گانی در م ن ترجمه خلل وارد هردااند.ع ع ع
ُ ْمْ م
 مس فس عح ع
م
م م
ْ
ْ م ُ ْ م ْ م
م ن م م ُ ْ م ً ْ م
م م ْ م ُ
م
م
م
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ی عق ُدا ُدل ُدك ُد عُ -عع مم ُدن عمسُدُدُد ُدَّ ُد ُدع عخ ُدال مق ُدِ ُدُ عَ عمسُدُدُد ُدفسُدُدُدحع
خ ُدل ُدح عل ُدك ُدُ ع مَ ُدرب ع مم ُدن عآث ُدَح ع َ ُدَ مضُد عُد ع
م
م
م
م
مم
خ مَق مُِ(خطبة)38
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به ت ممری ،اهل لاا« ،فسمم »،بر و ممعا و « رمسمم تسمم ،»،بر محل فسمم ،،یعای گسمم ردگی داللا
میهاد(.ابن یدا1311 ،ق ،ص ،113ابن ماظور ،1313 ،ص 338فیروزآبادی ،1313 ،ص)819
این فراز از هالم حضمرت تذهری ا ما بر نعما آفریاش بدن انسان ،و ماافعی هه بر آن م رتش ا ا
و در ادامه به مرگذشما یشیایان و عبرت بودن آن برای آیادگان اشارا میهاد و میفرماید :از انسانهایی
هه یش از این زندگی می هردند برای شمما عبرتهایی را بر جای گذاش ه ا ا ،انسانهایی هه زندگانی و یع
خود بر ماد ،مرگ آنان در ر مید ،و باد خواهشهای آنها را از هم گسمی ا ،در حالی هه برای ممالم ی
بدنها در بسم ر قبر از عمل صال ،فرشی نگس ردا و از گردش روزگار عبرتی نگرف ه بودند .ااناه مشاهدا
میشمممود امام برای مرگ تعبیر« خااق :م اوق شمممدن و گلوگیر شمممدن» آوردااند اما بر زبان وی از
«زندگی» م ن رف ه ا ما هه تعبیر«مس تس ،خااق -باز بودن ریسمان مرگ» مجازا برای آن آمدا ا ا
ااناه شارحان نهج البالغه نیز در این مورد آوردااند:

گلویشمان از تاگی ریسممان مرگ و زنجیرهای جهام باز ا ما و ماظور از« رمسم تس »،همان طوالنی

بودن مدت زندگیشان میباشد(.شوش ری1812 ،ش ،ص)133
ایاک به برر ی عملارد م رجمان یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم :از آثار گذشم گان یش از شمما برای شما عبرتها باقی گذاشا از لذت و بهرا ای هه از

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
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داش م اد تا هاگامی هه مرگ گلویشممان را گرفا وقا زیادی داش م اد و اما قبل از آن هه به آرزوهای فراوان

دنیما بردنمد و از طول ممدت و فراخی همه قبمل از گلوگیر شمممدن ریسمممممان مرگ بآنها ن مممیش شمممدا بود.
(فی اال الم1819 ،ش ،ص)191
ان مماری :باقی گذاشمما برای شممما عبرتهائی از هسممانیاه از دنیا بهرابرداری (هاملی) هردند ،با ایااه
و یع بود ،مدت مرگ گلوگیر آنان (عمرشان در دنیا بسیار بود)( .ان اری قمی ،بی تا ،ص)113
شمهیدی :و برای عبرت شما آثار یشیایان را به جا گذاشا ،از آن ه بهرا شان بود و خوردند ،و از لذتی
هه در فراخاای یش از مرگ بردند( .شهیدی1813 ،ش ،ص)21
زمانی :اندرزهائی از گذشممم گان در اخ یار شمممما قرار دادا هه ببیاید از لذت های فراوان و زمین های
و یع برخوردار بودند( .زمانی1311 ،ق ،ص )139
دشم ی :و از آثار گذش گان عبرت های اد آموز برای شما رخیرا هرد ،لذت هایی هه از دنیا شیدند ،و
خوشیها و زندگی راح ی هه یش از مرگ داش اد( .دش ی1819 ،ش ،ص )183
با برر می عملارد م رجمان یاد شدا در قبال ترجمه این عبارت مشاهدا میشود ،شهیدی و دش ی در
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ترجمه خویش ای حقیقا را به میان هشمیدا و به جای تعبیر مجازی«مس تس ،خااقهم :مدا حیاتهم» از
لتظ حقیقی مرگ ا ممم تادا هردااند .از طرف دیگر تعبیر«فراخاا» و« خوشمممی ها و زندگی راح ی »در ایاجا
معادل«ا م تسماح-گشمادی گلو و آزادی نتا» نیسما بلاه به معای گشمایش زندگی و وفور نعما ا ا.
زممانی نیز عبمارت مورد نظر را بمه «زمینهمای و مممیع» برگرداندا ،هه این متهومی از عبارت برداشممما

پژوهشهای نهجالبلاغه ،بهار ،1401شماره72

نمیشمود .از میان ترجمهها در این مورد ،هار ان ماری و فی

اال مالم تا حدودی توجیه ذیر ا ا .هه به

ترتیش عبارت را به« و مممیع بود ،مدت مرگ گلوگیر آنان» و« طول مدت و فراخی گلوگیر شمممدن ریسممممان
مرگ » ترجمه هردااند .الب ه ان ممماری معادل دقیق«مسممم تسممم ،خااقهم» ،را با عبارت(عمرشمممان در دنیا
بسیار بود) و با بهرا گیری از نشانههای نگارشی ران ز ،بر م ن ترجمه افزودا ا ا.
نمونه دوم :استعاره

ا م عارا در لاا از ریشممة"ا م عار المال" گرف ه شممدا ا مما .یعای از او خوا مما هه مال را به او امانا
دهد و در اصمممطالح یعای به هار بردن لتظ در غیر معاای حقیقی خود به خاطر عالقه مشمممابه ی هه بین
معامای حقیقی و معامای مجمازی وجود دارد .الب مه بمایمد دارای قریاهای باشمممد هه از ارادة معاای حقیقی
جلوگیری نماید .در واقع ا مم عارا یزی جز یک تشممبیه م
(هاشممی1891 ،ش ،ص  )113به همین جها،

ممر نیسمما ولی از تشممبیه ر مماتر میباشممد

اوران ،ا عارا را ملاه تشبیهات مجازی میخواناد

هه در فهماندن مق ممود ،نقش بسممزایی دارد و در همه نوع م ای ،از آن ا م تادا میشممود ،در محاورا،
م ون علمی و یا یک اثر ادبی.
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ایاک با برر ممی نمونهای از ترجمههای یاد شممدا مشمماهدا میشممود هه بعضممی از م رجمان به جای
ترجمه دقیق ا عارا ،آن را از م ن مق د حذف هردااند.


ْم ْ
َ ش مع ُرَ ؛ ع

م ن م
ن
ْ
َْ م ش مع ُرَ ع نلا ْ مربعع مإا ُزعأ ْد مَى معإ ع ل ْا م عر(خطبة)12
م

بهت ممری ،اهل لاا ،مادا این فعل"ش ع ر" بر هر یز واهر ،آشمماار ،دقیق و باریک داللا میهاد.
ماناد موی روئیدا شمدا بر و ما حیوان و هم این لبا ی هه زیر همه لبا ها وشیدا میشود و به بدن
ْ
می سمبد و در با ا م تعال"ا ْ م شمع رروا ال د م ْبر " یعای صبر را هم ون لبا بر تن هاید و به خود ال اق
نمایید تا میان آن و شما فاصله نباشد( .ابن ماظور1313 ،ق ،ج 319 :3بحرانی1313 ،ق ،ج )119 :1
اممام  در این فراز از خطبمه ،بمه دنبال فرمان آمادگی برای جهاد ،صمممبر و ا ممم قاما در جاگ را
ْ
توصمیه می هااد و میفرمایاد" ا ْ م شمع رروا ال د م ْبر" حضمرت این عبارت را به شمال ا عارا به هار بردااند،

142

یعای اان هه لبا

زیرین هموارا بدن را فرا میگیرد و می وشماند ،صبر در جاگ هم باید مالزم و همراا

جهادگر باشمد .معاای فرمودا آن بزرگوار این ا ما هه صمبر را بر خود الزم بدانید و بوضوح معلوم ا ا هه
صبر و شایبایی از نیرومادترین ا با یروزی ا ا (.ان اریان181 ،ش ،ص )332با برر ی ترجمههای
یاد شممدا مالحظه میهایم هه م رجمان با اندن تتاوتی در تعبیر ،عبارت را به"شممایبائی را شممعار خود قرار
دهید" بازگرداندا و ا عارا را در ترجمه ماعاا ناردااند.
دشمن شایبائی ا ا( .فی اال الم1819 ،ش ،ص )93
ان ماری :شمایبائی (و ایداری در جاگ) را شمعار خود مازید زیرا هه صمبر و شمایش در جاگ بش
یروزی ا ا(.ان اری ،بی تا ،ص )93
شهیدی :شایبائی را شعار خود دارید هه شاهد یروزی را در هاار آرید(.شهیدی1813 ،ش ،ص )11
زمانی :صبر را یشه هاید شما را به یروزی میهشاند(.زمانی1311 ،ق ،ص )29
دش ی :صبر و ا قاما را شعار خویش ازید هه یروزی میآورد(.دش ی1819 ،ش ،ص )13
باابراین ماا ش ا ا عبارت مورد بحث بدینصورت ترجمه شود:
صبر را لبا

زیرین(هموارا مالزم) خود قرار دهید هه قطعا به یروزی فرا میخواند.
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فی

اال مالم :و شایبائی را شعار خود قرار دهید هه مهم رین راا ر یدن به ف  ،و یروزی و غلبه بر

زبان عربی دارای قواعد و د مم وراتی ا مما هه در فهم وا اهای نهجالبالغه تأثیرگذار ا مما .مواردی
ون :خ ممموصمممیات اوزان هلمات ،ابوا ثالثی مزید ،حروف جر ،ادات تأهید ،حرها عین التعل ،افعال
م ضمماد و  ...از جمله ویوگیهای ا ممما هه در معاای وا اهای نهجالبالغه تأثیر بسمممیار دارد .شمممایان رهر
ا مما هه این ویوگیها م اوعاند و تأثیر آنها در وا اها م تاوت ا مما .گاا یک ویوگی ممبش تاییر معاای
ممادا هلممه میشمممود و گماا تاهما بر ورافما معامایی آن میافزایمد گماا امد ویوگی باهم در وا اای جمع
میشممموند و گاا وا ة مورد نظر از ویوگیهای زبان تهی ا ممما .اما آن ه در این میان اهمیا دارد ،اصمممل
دخالا این ویوگیها در فهم معاای وا ا ا مما هه میبایسمما مورد برر ممی قرار گیرد و میزان تأثیرگذاری
آنها اجیدا شود(.مردانی1891 ،ش ،ص )11
این ویوگی در م ن نهجالبالغه نمونههای فراوانی دارد هه به دو نمونه اشارا میهایم.


ْ ْم ً
َال؛ ع
َمث ع
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ْ ْم ً
م م ُ ُّ
م ل
مَعالعََظ و عطع َ م ث َالعِفعَق معقی
م
م

م
عل(خطبة)112
ع
م

ْ ً
ر
لاادانان وا ة"ثقل" را به معاای مماگیای و در با ا م تعال به معاای اع قاد دانس م هاند "ا ْ م ثقاال"
یعای فالن یز را اگین یافا(.حیدری1831 ،ش ،ص  39ابن ماظور1313 ،ق ،ص)32
این فراز از خطبه ا مم ی ا مما هه امام به یک از یاران خود در جاگ صممتین داد .بدین شممرح،
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یای از یاران امام با گت اری طوالنی هه در آن مدح و ثاای فراوانی نسممبا به امام بود آن حضممرت
را م ود ،و اطاعا هامل خود را در همه حال نسبا به آن حضرت اعالم هرد .امامدر ا خ او فرمود:
زاوار ا ا هسی هه جالل خدا در نظرش بزرگ و مقام او در قلبش عظیم ا ا مم به موجش آن عظما م
هممه یز جز خمدا در نظرش هو ک جلوا هاد ...مممپا در ادامه همین ممم ن ،امام به ماظور تأیید بر
حقیقا ذیری خود می فرماید:

م ْ ْم ً
م م ُ ُّ
م ل
م
" مَعالعََظ و عطع َ م ث َالعِفعَق معقی عل"
م
م
م

هرگز دربارا حقی هه به من یشماهاد می هاید هیدگونه م ی و اگیای در من گمان نبرید و هرگز
خیال نااید من در ی بزرگ ماخ ن خویشم ام ،زیرا هسمی هه شایدن حق یا یشاهاد عدالا به او برایش
اگین باشد عمل به آن دو برای او

ا تر و اگین تر ا ا(.هاشمی خوئی1311 ،ق ،ص )131

ایاک به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی اال مالم :در بارا من گمان مبرید هه اگر حقی گت ه شمود دشوار آید(.فی اال الم1819 ،ش،
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ص )233
ان ماری :گمان نااید اگر م ای بحق دربارا ام برانید ،مرا گران و ماگین اف د(.ان اری ،بیتا ،ص
)213
شهیدی :شایدن حق را بر من اگین مپادارید(.شهیدی1813 ،ش ،ص )13
زمانی :فار نااید هه اگر مطلش حقی را گت ید من ناراحا میشوم(.زمانی1311 ،ق ،ص )318
دش ی :گمان مبرید اگر حقی به من یشاهاد دهید بر من گران آید(.دش ی1819 ،ش ،ص )333
با برر ممی عملارد م رجمان یاد شممدا مالحظه میهایم ،با اندن اخ الفی در تعبیر ،عبارت مورد بحث
را اینگونه ترجمه هردااند"و دربارا من گمان نبرید هه اگر مم ن حقی گت ه شممود دشمموار و مماگین آید".
ٌ
مشممال ترجمه یاد شممدا ،برخا م ه از ماعاا نشممدن همة معاای"ا م ثقاال" در عبارت مورد بحث ا مما.
وا ة«ا م ثقاال» در این جمله ،نارا در میاق نهی ا ما« .نارا در میاق نهی» بر ا ا
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آن ه اهل اد

یاد هردااند ،صمری ،در تأهید و تعمیم ا ما(.غالئیای1891 ،ش ،ص )311یعای« :هید گونه ا ثقال».
باابراین م رجمان یاد شمدا ن وانس هاند تأهید و عمومیا موجود در این جمله را به فار ی برگرداناد .زمانی،
عالوا بر بیتوجهی به نا ة یاد شممدا ،وا ة«ا م ثقاال»را به «ناراحا میشمموم» و شممهیدی به«دش موار آید»
ترجمه هردااند ،هه این متهومی از عبارت برداشا نمیشود.
بر این ا ا

جمله این ترجمه میشود:

م م مّ ُ
 یس ِو می كُ ع
م
م م ن ُ
العیس ِوی كُعَایَن(خطبه)111/
مم

ً
لاممادانممان فعممل"هوی ،یهوی الشمممی رء رهوی ما و هوی ما" را در ثالثی مجرد بممه معاممای"فرود آمممدن"
دانسممم مهانمد(.حیمدری ،5385 ،ص 815طریحی5371 ،ش ،ص )582و بمه قولی"هوی" به ضمممم هاء،
برای"فرود آمدن" و به ف  ،هاء ،برای باالرف ن ا ما(.راغش اصمتهانی5552 ،ق ،ص" )811یس هو ري" نیز
از ممادا(ا و ی) بمه صمممورت م عمدی و بمه معاای" او را م حیر و مممرگردان هرد" و"او را یرو هوی و هو
اخا" آمدا ا ا(.ابن یدا5525 ،ق ،ص 512ازهری5525 ،ق ،ص)219
این خطبه دربارا حوادث آیادا

ن میگوید و خطراتی هه مسلمانان ،م

ً
وصا مردم عراق را تهدید

میهاد ،یشمممگویی مینماید .ولی قبل از آن ،به دو بحث دیگر می ردازد :ن سممما ،امام در آغاز این

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

هید گونه اگیای را در من گمان نبرید ،دربارا حقی هه به من گت ه شود.

خطبه ،ماناد بسمیاری از خطبههای دیگر ،از حمد و ثاای روردگار و شهادت به وحدانیا او شروع میهاد.
ممپا مردم را هشممدار میدهد و میفرماید :ای مردم ،دشمممای و م التا با من شممما را به گااا (تاذیش
گت ارم) ناشمماند و نافرمانی از من هرگز شممما را حیران و ممرگردان نسممازد و به هاگام شممایدن م اانم ،با
دیدا اناار به یادیگر نگاا نااید(.بحرانی ،1311 ،ص)11
اهاون به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی اال الم :نافرمانی از من شما را حیران و رگردان نسازد(.فی السالم1819 ،ش ،ص)193
ان مماری :مبادا هه نافرمانی از من شممما را به حیرت و ممرگردانی د ار ممازد  (.ان مماری ،بیتا ،ص
)128
شهیدی :نافرمانی من به رگردانیتان در نیارد (.شهیدی1813 ،ش ،ص )98
زمانی :نافرمانی با من شما را بسرگردانی ناشاند(.زمانی1311 ،ق ،ص )119

147
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دش ی :نافرمانی از من شما را به یروی از هوای نتا ناشاند(.دش ی ،1819 ،ص)131
در ترجممههمای یماد شمممدا ،بما انمدن تتماوتی در تعبیر ،عبمارت مورد بحمث را اینگونه ترجمه هردااند"
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نافرمانی از من شمما را حیران و مرگردان نسازد" .مشال ترجمه یاد شدا ،هماناد ترجمه فوق ،برخا ه از
ر
ر
ماعاا نشمدن همة معاای" یس هویاام" در عبارت مورد بحث ا ا " .یس هویاام" فعل مضارع ا ا هه
د
به و میلة"ال"ی نهی ،مجزوم و با"نون ثقیله" مؤهد شدا ا ا .باابراین م رجمان یاد شدا ن وانس هاند تأهید
موجود در این جمله را به فار ی برگرداناد.
باابراین ماا ش ا ا عبارت مورد بحث بدینصورت ترجمه شود:
هرگز نباید نافرمانی از من شما را حیران و رگردان هاد.
-3نمونههایی از افزایش نابجا

م رجمان –به ویوا در دهههای اخیر -برای روشممن شممدن متاد م ون دیای اعم از قرآن و نهجالبالغه،
هلمات و جمالتی را با هدف توضمی ،و زدودن اجمال و ابهام در هروشه یا ران ز قرار میدهاد .این د ه از
افزودنیهای بجا در اصمممل برابر یابی وا گان و ایجاد تعادل الزم و ضمممروری ا ممما(.صمممتوی1891 ،ش،
ص )111ولی در این میان گاهی در ترجمههای نهج البالغه افزایش نابجا دیدا میشممود ،لذا باید آن را در
شمار لازشها به شمار آورد .نمونههایی از این قبیل:
 -1-5افزودههای تفسیری غیر الزم و نادرست واژگان
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مراد از این نوع افزودنیهمای نمابجما آن ا ممما همه م رجم از خود ،هلممه یمما هلممات یما ح ی جملمه و
جملمههمایی را بر م ن ترجممه بیتزایمد هه ارتباطی میان آن افزودها با م ن مبدأ (اعم از ممماخ ار و باف ار و
مح وا و یام) نباشممد و در واقع آن افزوداها ماایر با م ن ،ممیاق و یام م ن مبدأ باشممد( .قلی زادا ،بی تا،
 )128-123ماناد:


ْ مْ م ُ
َتخل ماك ْ عُ ع

ْ مْ م ُ م
ن نم مم م م ن ُ ْ م
ْ
َْل َْالم معَع َتخل ماك ُْعلز(خطبه)131 /
ع ع ع ع مإٌع هعَعَ عخاكُ معب م
م

فعل "خلص" در ثالثی مجرد به معاای"خالص شمممد" و در با ا ممم تعال به معاای"أخل ممم ره اخ ارا"
میبماشمممد .بمدین معای ،هممانگونمه هه مادا¬"خ -ل -ص" در با افعال به معاای"اخ ارا -او را برگزید"
ا ممما ،در بما ا ممم تعمال نیز همین معاما را حامایما میهامد(.زبیمدی1313 ،ق ،ج  113 :9حیدری،
1831ش ،ج)111 :1
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اممام در این فراز ،در بارا این هه خداوند با نزول قرآن هریم بر اما مسممملمان ماا نهادا ،و آن را
از میمان ه مش آ مممممانی م

ممموص آنمان گردانیمدا ،و آنها را برای اجرای احاام آن برگزیدا ،ممم ن

میگوید( ...بحرانی1311 ،ق ،ص .)388 - 383
ایاک به برر ی ترجههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :خداوند شمما را به ا الم ت

اال الم1819 ،ش ،ص )311

ان مماری« :بدر م یاه خداوند تعالی شممما را به ا ممالم ت

ممیص دادا ،و برای آن خالص و اهیزاتان

خوا ه» (تا از هتر و شرك رهیدا)( .ان اری قمی ،بی تا ،ص )893
شمهیدی« :خدای تعالی شمما را به ا الم اخ اص داد و برای ا الم برگزید( ».شهیدی1813 ،ش،
ص )131
زمانی« :خدای تعالی ا مالم را م

موص شما نمود و آنرا برای شما برگزید( ».زمانی1311 ،ق ،ص

)83
دشم ی« :خدای تعالی شما را به ا الم اخ اص داد و برای ا الم برگزید( ».دش ی1819 ،ش ،ص
)131
از میان ترجمههای یاد شمدا ،در دو ترجمه فی اال الم و ان اری ،عبارت (تا از هتر و شرك رهیدا)
ً
و(از لیدی و هتر و شممرك) با ایااه داخل ران ز نیز به هار رف ه ،هامال زاید و نادر مما ا مما و شممرح عبارت
مممذهور نیز آن را حاممایمما نمیهاممد .علمما افزودۀ تتسمممیری نممادر مممما این ا مممما هممه ،دو م رجم،
فعل(ا مم ل ممام) را به مادۀ فعل(خالص و اهیزا) ترجمه هردااند .در ن یجه ،باعث برداشمما تتسممیری
نادر مما از فعل شممدا ا مما .هم این در این دو ترجمه ،در تشمم یص م علق این فعل نیز ،د ار لازش
شدا ا ا .ترجمه زمانی نیز همان خطا را دارد ،زیرا م رجم هر اد معاای وا ا را دریاف ه ،اما جای مجرور
و متعول به را عو هردا ا ممما .توضمممی ،ایااه ،به ت مممری ،اهل لاا ،فعل«خلص» در با ا ممم تعال
ر
م عدی ا ما و متعول بی وا مطه میگیرد .لذا"هم" در "ا ل ام" ضمیر م ل ما وبی ا ا و نقش
متعولی دارد .اما در این ترجمه در شااخا متعول ،د ار مسامحه شدا و جارو مجرو"له" ،به صورت متعولی
ترجمه شمدا ا ما .لذا موجش دید آمدن ترجمهای شدا ،هه بر خالف معاا و متهوم م ن اصلی ا ا .این
در حالی ا مما هه ترجمه دشمم ی و شممهیدی از این مسممامحه یرا مم ه ا مما و هم این عبارت را بدون
هیدافزودنی ،دقیق ترجمه هردااند.
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حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

شرك) اهیزا و الیق گرداند( ».فی

یص دادا و خوا ه شما را برای آن(از لیدی و هتر و

145

-2-5افزودههای تفسیری نامناسب واژگان:

ماظور از این نوع افزودنهای نابجا آن ا مما هه م رجم هلمه ،عبارت ،جمله و یا جملههایی را بر م ن
و بافا ترجمۀ م ن مبدأ بیتزاید-هر اد افزوداهای او ماا ممش و مرتب با م ن و مح وای یام باشممد -اما
برای افزوداهای خود از نشممانههای نگارشممی ا م تاد ناماید (قلیزادا ،بی تا )122 :الب ه ممان ا مما هر
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دو نوع افزودن نابجا ،یاجا و در یک مورد باهم اتتاق بیت د .ماناد:
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م م ُّ
َ تالوه ع
م
م م ُ ن ُ م ً ن
م ُ م م ن
م ُّ ُ
م
وه(خطبه)93 /
عهعَا نرمَعإالع َتال ع
هعالعی لوٌعََعال ععیعَو م م
َ م

ر
لاا دانان فعل مضمارع"یحل" از ریشمه"ح – ل – ل" را به معای حالل"ضمد حرام" و در با ا تعال به
ر
معاای اع قاد دانسمم هاند" ،ا ْ مم حل روا" یعای فالن یز را حالل شمممردند( .ابن اثیر1821،ش ،ج313 :1
ابن ماظور1313 ،ق ،ج 128 :11طریحی1813 ،ش ،ج)833 :3
امام علی در اب دای این هالم به م مااری بای امیه اشممارا و مموگاد یاد میهاد و می فرماید":به
خدا مموگاد! آنها هم اان به حاوما خود ادامه می دهاد تا آنجا هه حرامی را باقی نگذارند ،مگر این هه
حالل بشمممارند" و خبر در جمله امام هه وا ا"ولم بای امیه بودا" حذف شممدا ا مما ون از مح وای
هالم معلوم ا ا هه خبر ه هلمهای ا ا( .مو وی1311 ،ق ،ج ،1ص )111
ر
ااناه مالحظه میهایم ،در این فراز از خطبه فاعل به صورت ضمیر م ل مرفوعی"واو" در"یزالون،
ر
ید رعوا ،ا م حلوا" آمدا ا ما ولی مرجع ضمیر آن مش ص نیسا .شاا اندن مرجع ضمیر از موارد هاربرد
ر
افزودهای بجا مما .ضمممیر مرفوعی"ا م حلوا" برای خوانادا امروز ،جز هسممی هه با تاریخ ا ممالم آشمماایی
داش ه باشد ،روشن نیسا .باابراین ،به ر ا ا م رجم با افزوداای بجا و با ا تادا از عالئم نگارشی مورد
مبهم را از ابهام خارج ازد.
ایامک بمه عمملهرد م رجممان در قبمال ترجممه این عبمارت و گونگی شممماما ممماندن مرجع ضممممیر
می ردازیم:
فی

اال ممالم « :مموگاد ب دا بای امیه (در زمان مملطا شممان) هموارا م م میهااد تا ایااه هید

حرام خدا را باقی نگذارند مگر آناه آنرا حالل گرداناد( ».فی

اال الم1819 ،ش ،ص )191

ان مماری« :ب دا مموگاد بای امیه (در ملك و مملطااشممان) به اندازا ایدار بماناد ،هه باقی نگذارند،
برای خدا حاللی جز ایااه حرامش هاد( ».ان اری قمی ،بی تا ،ص )132
شممهیدی« :به خدا هه ،بر ممر هار بماناد تا حرامی از خدای را نگذارند جز آناه آن را حالل شمممارند».
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(شهیدی1813 ،ش ،ص )181
زمانی « :مموگاد ب دا (وق ی به ریا مما میر مماد) تمام محرمات خدا را حالل میگرداناد( ».زمانی،
1311ق  ،ص )118
دشم ی « :وگاد به خدا ،بای امیه اان به مگری و حاوما ادامه دهاد هه حرامی باقی نماند جز
آن هه حالل شمارند( ».دش ی1819 ،ش ،ص )138
یعای«بای امیه» باز گرداندا و به صمممورت افزودا«آزادانه» بدون نشممانه قال به هار بردا ا ممما هه از نظر
هاربرد در م ن ترجمه ،ناماا مش ا ا و افزودا تتسیری ناماا ش به حسا میآید .در ترجمه زمانی نیز به
دلیل عدم شماا ماندن مرجع ضمیر ،ابهام عبارت باقی ا ا .الب ه مسامحۀ دیگری در ترجمه های فوق-
به جز ترجمه دش ی -دیدا میشود هه برخا ه از نادیدا گرف ن معاای اع قاد میباشد.
تا ایاجا مسمماله در مورد اشمماال هاربردی ترجمه فاعل بود مهم ر از آن اشمماال بالغی ا مما هه در
ترجمه فاعل یش میآید .از جمله انگیزهای بالغی ،این ا ما هه م الم به وا طه تحقیر و اهانا"فاعل"
یمما بممه دلیممل معین بودن"فمماعممل" از رهر آن در هالم خودداری میهاممد( .تت ممازانی ،بی تمما ،ص )11در این
ر
صمممورت اگر فماعمل در ترجممه م ن آوردا شمممود ،افما بالغی ممم ن غیر قابل اناار ا ممما .بدینترتیش
افزودا"بای امیه" در ترجمه عبارت هه جابه بالغی دارد و هالم در مقام تحقیر میباشمممد بدون ا ممم تادا از

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

در مه ترجمه فی

اال مالم و ان ماری و دشم ی ،م رجم ضممیر م ل فاعلی را به مرجع ضمیر آن

نشانههای نگارشی نا ه بالغی و لطافا معاایی را از میان بردا ا ا.
بدینترتیش ،به رین ترجمهها از عبارت این خطبه ،ترجمه شمهیدی میباشد ،را هه هی گونه افزودا
تتسیری نداش ه و مرجع ضمیر"بای امیه" را در تعلیقه آوردا ا ا.
 - 5-5گستردهگویی در ترجمه واژگان

از علل دیگر افزایش در ترجمه ،طرح مؤلتههای معاایی ا ما .ماظور از مؤلتههای معاایی این ا ا
هه متهوم هلی هلمه واحدی تمام شمممدا تلقی نمیشمممود ،بلاه ترهیبی از مؤلتهها ممما( .جاللی ،ویسمممی،
1833ش ،ص  )11وویته م رجم در این زمیاه آن ا ا هه اب دا به تجزیه یک وا ا از زبان مبدأ بر ا ا
آحماد تشمممایمل دهامدا معاایی بپردازد و آنگاا گونگی ارجاع تمام آحاد و مؤلتههای وا ا زبان مبدأ را در
زبان مق ممد تحلیل هاد .دلیل این امر آن ا مما هه در همه زبانها ،وا گان م رادف زیادی وجود دارند هه
در برخی موارد از ماظر مؤلتمههای معاایی با یادیگر م تاوت میباشممماد( .لطتی ور ممماعدی1891،ش،
ص)11
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برای شتافیا مطلش ،به ب شی از خطبه اجاا و ه می ردازیم:

ْ ْ
ُ
 َ م ش مر فع ع
م ُ
م ْ م م ْ ُ ْضا ن ْ ْ م ُ ُ ُ م
فعأذ مِنَ معَ معَال ممة معَ ْی م م عز (خطبه)38 /
َ معمنعُتَمع أل م ی مةع َ م شر
م
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به ت مری ،اهل لاا مادا"ش -ر -ف" بر بلاد مرتبگی و بلادی داللا میهاد(.صاحش1313 ،ق ،ج 1
ْ
 81 :ابن فار 1313 ،ق ،ج 128 :8زبیدی1313 ،ق ،ج " .)811 :11ا ْ مم شممراف" نیز از مادا"ش-ر-

ف" آمدا و به یزی گت ه میشممود هه رمشممرف و باالتر از یزهای دیگر باشممد .مثال ممر انسممان رمشممرف بر
بدن انسممان ا مما ،یعای بر همه بدن اشممراف و تسممل دارد .در حیواناتی ماناد ش م ر ،گاو و گو ممتاد وق ی
گوشهای آن ها مالم باشمد ،تیز و به طرف باال قرار میگیرند و در حقیقا اشراف بر بدن آن حیوان دارد،
ولی اگر قسمممم ی از آن را ان دادا باشممماد دیگر نمی تواند به طرف باال تیز بایسممم د ،بلاه به طرف ایین
ر
ْ ر
آویزان می شممود .لذا حضممرت در ایاجا هلمه"ا ْ م ش مراف" را م مموصمما به قریاه"و مالمة ع ْیاه" هاایه از
ممالما و تمامیا گوش حیوان آوردااند و میفرمایاد :شممرط هامل بودن قربانی این ا مما هه گوشممش
مالم باشد یعای اگر گوش بریدا یا ان دادا و دارای عیبی هه از اشراف گوش جلوگیری می هاد نباشد،
و شم آن حیوان هم الم باشد ،آن حیوان برای قربانی تمام ا ا(.ما ظری1838 ،ش ،ص)21
ْ ر
بدیهی ا ما هه رهر تمام آحاد معاایی م ص به وا ا"ا ْ شراف" را نمیتوان در ترجمه رهر هرد ،مگر
آنهه در انویا یا با ا تادا از عالیم نگارشی اشاراای به آن شود.
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اهاون به برر ی ترجمههای یاد شدا می ردازیم:
فی

اال مالم« :از جمله شرائ حیوان قربانی آنسا هه تمام گوش باشد( .بریدا و شااف ه نباشد)».

(فی اال الم1819 ،ش  ،ص .)131
ان مماری « :ارا از این خطبه هاا دربارا حیوانی ا مما هه روز عید قربانی میشممود :از جمله شممروط
شمایسم گی حیوان قربانی تمامیا گوش و مالم ی شمم او ا ما( .حیوانیهه گوشش بریدا یا شمش
معیو باشد برای قربانی صالحیا ندارد)( ».ان اری قمی ،بی تا ،ص )181
شمهیدی« :قربانی آن گاا هامل و تمام ا مما هه گوش آن را نیك باگرند ،تا بریدا یا شممااف ه نباشممد».
(شهیدی1813 ،ش ،ص )33
زمانی« :عالما همال قربانی این ا ا هه گوشش صاف و بلاد باشد( ».زمانی1311 ،ق ،ص )111
دش ی :از جمله شرای حیوان برای قربانی الم ی شم( .دش ی1819 ،ش ،ص )113
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با برر می عملارد م رجمان یاد شدا در قبال این وا ا مالحظه می شود هه در ترجمه شهیدی ،معاای
ْ
وا ا"ا ْ م ش مراف" تقریبا با تمام آحاد معاایی آن بدون ا م تادا از عالئم نگارشممی در م ن ترجمه رهر شممدا
ا ما و بیان تمام اجزای تتسمیری وا ا ،موجش تبدیل ترجمه به تتسیر گردیدا ا ا .در ترجمه زمانی نیز با
برگردان"ا مم شممراف" به"گوش صمماف و بلاد" می توان ترجمهای در مما تلقی هرد .این در حالی ا مما هه

ثانیا توضمی ،تتسمیری و ایضماحی این وا ا را با ا تادا از عالئم نگارشی در م ن ترجمه آوردااند هه از نظر
ْ ر
هیتیا هاربرد در م ن ترجمه نیز ،ماا مش ا ا در ایان در ترجمه دش ی نیز وا ا"ا ْ شراف" از قلم اف ادا
ا ا.
نتیجه

ا ما میترین اصل ،بلاه تاها اصل در ترجمه ،مطابقا هامل آن با م ن ا ا .ترجمه اگر مطابق م ن
باشممد ،ترجمهای هامل به حسمما میآید .الب ه با توجه به نسممبی بودن زبان و این هه انطباق صممد در صممد
م ون مبدأ و مق مد همیشمه اماان ذیر نیسما ،شایس ه ا ا امانا در ترجمه را به صورت نسبی بگیر یم.
زیرا هید یامی را نمیتوان بدون تاییر در صمممورت و معای از زبانی به زبان دیگر ما قل هرد .ولی مممزاوار
نیسممما مطمالبی هه از وواهر م ن و به همک ادبیات و قراین یو ممم ه ،د ممما یاف ای ا ممما ،در ترجمه

حذف و اضافه برگردان مشتقات باب استفعال و تأثیر آن
در ترجمههای خطبههای نهجالبالغه

ان مماری و فی اال ممالم ترجمهای دقیق ر ارائه هردااند زیرا اوال از اماان ترهیش وا گان فار ممی به خوبی
ْ ر
ا مم تادا نمودا و ترهیش زیبای"تمامیا گوش" و"تمام گوش" را مماخ ه و برابر"ا ْ مم شممراف" قرار دادااند و

ماعاا نشممود .از این رو در ووهش حاضممر ،الشهای یش روی م رجمان در حذف و اضممافه برگردان
مش قات با ا تعال مورد مطالعه قرار گرفا هه د اوردهای زیر را در ی داش ه ا ا:
داداهای مربوط به یازدا مورد از مشممم قات با ا ممم تعال از هل خطبههای نهجالبالغه ان ا و در
اج ترجمۀ فار می نهجالبالغه (فی

اال مالم ،ان اری ،شهیدی ،زمانی ،دش ی) مورد برر ی و نقد قرار

گرفا .یاف ههای این ووهش نشمان میدهد ،م مادیق حذف و اضافه برگردان مش قات با ا تعال هه
به ترجمههای یاد شمممدا آ مممیش زدااند ،عبارتاد از :انواع حذف نابجا -1 :حذف معانی با ا ممم تعال-1 .
حذف صماایع بالغی -8 .حذف عااصمر د م وری و انواع اضمافه نابجا .1 :افزوداهای تتسیری غیر الزم و
نادر ا وا گان -1 .افزوداهای تتسیری ناماا ش وا گان -8 .گس رداگویی در ترجمه وا گان .ازنظر همی
نیز گزارش آماری عملارد م رجمان در نمونههای مورد برر می ،بیانگر این ا ما هه ترجمه فی اال الم
بما اج لازش در حذف نابجا و ترجمه شمممهیدی تاها با یک لازش در افزایش نابجا ،برگردانی موفق در این
زمیاه بودااند.
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منابع
 .قرآک مری

 .نهج البالغه1819 ،ش ،م رجم :یدعلیاقی فی اال الم ،تهران :ان شارات فقیه.
 .نهجالبالغه(،بی تا)،م رجم :محمدعلی ان اری قمی ،تهران :ان شارات نوین.
.نهجالبالغا1813 ،ش ،م رجم :ید جعتر شهیدی ،تهران :ان شارات علمی و فرهاگی.
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.نهجالبالغه1819 ،ش ،م رجم :محمد دش ی ،قم :مشهور.
.نهجالبالغه1819 ،ش ،م رجم :حسین ان اریان ،تهران :ان شارات یام آزادی.
.نهجالبالغه1311 ،ق ،م رجم  :م طتی زمانی ،تهران :مؤ سه ان شارات نبوی.
 .1ابن ابی الحمدیمد ،عزالدین عبدالحمید 1813،ش ،شرررره نهجالبالغه ،قم :ه اب انه آیاالله مرعشمممی
نجتی.
 .1ابن اثیر ،مبممارك بن محمممد1821 ،ش ،ال هررایر فی غریررب ال ررنیررث و ا ر ،بممه هوشمممش :محمود
محمدطااحی ،طاهر احمدزاوی ،قم :مو سۀ مطبوعاتی ا ماعیلیان.
 .8ابن جای ،ابو الت  ،عثمان( ،بی تا) ،النصائص ،به هوشش محمد علی نجار ،م ر :ما بة العلمیه.
 .3ابن ممیدا ،علی بن ا ممماعیل1311 ،ق ،الم م و الم یم ا یظ  ،ت ممحی:،عبدالحمید هاداوی،
بیروت :دار الا ش العلمیه.
 .3ابن فار  ،احمد بن فار  1313 ،ش ،عج قاییس اللغه ،ت ممحی:،عبدالسممالم محمد هارون ،قم:
ما بة االعالم اال المی.
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 .2ابن ماظور ،محمد بن مارم1313 ،ش ،لساک العرب ،بیروت :دار صادر.
 .1ازهری ،محمد بن احمد1311 ،ق ،تهذیب اللغه ،بیروت :دار احیاء ال راث العربی.
 .3ا م رآبادی ،رضیالدین1111 ،م ،شره شافیه بر ابن حاجب .محقق :نورالحسن و دیگران .بیروت :دار
الا ش العلمیه.
 .9ان

ماریان .علی1313 ،ق ،شرره نهجالبالغه المقیطف ن ب

ار االنوار ،تهران :مؤ مسه الطباعه والاشر

وزارا الثقافه واالرشاد اال المی.
 .11انیا .ابراهیم1813 ،ش،

عج

الوسیم ،طهران :دف ر نشر فرهاگ ا المی.

 .11بابایی .علی اهبر1891 ،ش ،روشش اسی ت سیر قرآک .قم :ووهشگاا حوزا و دانشگاا.
 .11بحرانی .میثم بن علی ابن میثم1313 ،ق ،شره نهجالبالغه ،طهران :دف ر نشر الا ا .
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.18

بحرانی ،میثم بن علی ابن میثم1313 ،ق ،اخییار

صررباه السررالمین ،تحقیق:محمد هادی األمیای،

مشهد :مجمع البحوث اال المیه.
 .13بحرانی .میثم بن علی ابن میثم1311 ،ق ،ترجمرره شرررره نهجالبالغرره ،قربممانعلی محمممدیمقممدم و
علیاصار نوایی یحییزادا ،مشهد :بایاد ووهشهای ا المی آ ان قد

رضوی.

 .13بیهقی هیذری ،قطشالدین محمد بن حسممین1813 ،ش ،حنائق ال نائق فی شررره نهجالبالغه ،قم:
 .12تت ازانی ،معدالدین مسعود بن عمر( ،بی تا) ،المطون شره تلنیص الم یاه ،بیروت :دار احیاء ال راث
العربی.
 .11تهانوی ،محمدعلی بن علی1992 ،م،مشاف اصطالحات ال وک ،بیروت :ما بة لباان ناشرون.
 .13ثعالبی ،ابو ما ور1311 ،ق ،فقه اللغه و سر العربیه ،بیروت :داراالحیاء ال راث العربی.
 .19جوهری .ا ممماعیل بن حماد1812 ،ش ،الصرر اه ،تحقیق :احمد بن عبدالاتور عطارد ،بیروت :دار
العلم للمالیین.
 .11حدادی ،محمود1813،ش ،بانی ترجمه ،تهران :ان شارات جمال الحق.
 .11رازی ،ف رالدین محمد بن عمر1311،ق ،اتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء الثراث العربی.
 .11راوندی ،قطشالدین معید بن هبهالله1823 ،ش ،هاج البرایه فی شررره نهجالبالغه ،قم :ه اب انه
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بایاد نهجالبالغه ،ان شارات عطارد.

آیاالله مرعشی.
 .18زم شری ،محمود بن عمر1919 ،م ،أساس البالغ  ،بیروت :دار صادر.
 .13شممموشممم ری ،محمدتقی1812 ،ش ،بهج الصررباغه فی شرررره نهجالبالغه ،تحقیق و ت مممحی :،بایاد
نهجالبالغه ،طهران :امیرهبیر.
 .13صماحش ،ا مماعیل بن عباد 1313 ،ق ،الم یم في اللغ  ،ت محی :،محمد حسمن آلیا ین ،بیروت:
عالم الا ش.
 .12صمممتوی ،محمد رضممما1891 ،ش ،نقرن آ وزی ترجمه ای قرآک ،قم :بایاد فرهاگی حضمممرت مهدی
موعود.
 .11طالقانی ،محمود ،بی تا ،پرتوی از قرآک ،تهران :اتحاد.
 .13طریحی .ف رالدین بن محمد1813 ،ش ،جمع الب رین ،طهران :ما بة المرتضوی.
 .19طیش حسمممیای ،محمود1893 ،ش ،درآ نی بر دانش ردات قرآک ،تهران ،مرهز مدیریا حوزاهای
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علمیه خواهران -ووهشهای حوزا و دانشگاا.
 .81ع اری ،محمود رضا1833 ،ش ،ا ی یل ن و ،قم :جامعه الم طتی العالمیه.
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 .83قلیزادا ،حیدر( ،بی تا) .شرما سراخیاری ترجمه قرآک مری  ،تبریز :مو سۀ تحقیقاتی علوم ا المی م
انسانی دانشگاا تبریز
 .83لطتی ور اعدی ،هاوم1891 ،ش ،درآ نی بر اصون و روش ترجمه ،تهران :مرهز نشر دانشگاهی.
 .82مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد1313 ،ق ،تاج العروس ،بیروت :دار التار.
 .81معرفا ،محمد هادی1829 ،ش ،الیمهین فی یلوم القرآک ،قم :مرهز مدیریا حوزا علمیه
 .83ما ظری ،حسیاعلی1838 ،ش ،درسهایی از نهجالبالغه ،تهران :رایی.
 .89مهاا ،عبدالله علی1318 ،ق ،لساک اللساک ،بیروت :دار الا ش العلمیه.
 .31مو وی ،ید عبا 1313 ،ش ،شره نهجالبالغه ،بیروت :دار الر ول االهرم.
 .31نجتی ،ابوالحسن1823 ،ش ،آیا زباک فارسی در خطر است؟ ،تهران :مرهز نشر دانشگاهی.
 .31هماشممممی خوئی ،میرزا حبیمشاللمه1311 ،ق ،هراج البرایه فی شرررره نهجالبالغه ،طهران :ما به
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اال المیه.
 .38هماشممممی ،احمد1891 ،ش ،جوا ر البالغه ،قم :مرهز مدیریا حوزا علمیه قم ،دف ر برنامه ریزی و
تدوین م ون در ی .
 .33یزدی .خضر1319 ،ق ،شره شافیه ابن ال اجب فی یلمی الیصرف و النم ،بیروت :ریان.
مقاالت

 .33مردانی ،مهدی1891 ،ش ،روش شممماا مممی معاایابی وا اهای نهج البالغه ،آ وزه ای حنیدی،)3(1،
.8-12
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