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در خطبۀ صدوهشتم از نهجالبالغه
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دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران
میرفت سلمان
استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه الذقیه
(از ص  73تا )94
تاريخ دريافت مقاله ،1395/8/15 :تاريخ پذيرش مقاله1396/6/25 :

چکیده
استعارات ،کنايات ،تشبیهات ،مجاز و ضربالمثلها عالوه بر جنبۀ تخییلی ،جنبۀ فرهنگی نیز دارند.
ازآنجاکه اين تعبیرات آيینۀ تمامنمای تاريخ ،فرهنگ و انديشه در هر جامعه هستند ،در حوزۀ مباحث
معاصر ترجمه ،توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است .ترجمۀ عناصر و جنبههای فرهنگی
گنجاندهشده در متن ،در باور برخی از نظريهپردازان معاصر امکانپذير نیست ،درحالیکه برخی ديگر آن
را در ضمن چارچوبهای خاصّی ترجمهپذير میدانند .اين جستار با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و
براساس مدل ايوير به بررسی ،نقد و مقايسۀ شیوۀ ترجمۀ مفاهیم فرهنگی و صورخیال و ...موجود در
خطبۀ صدوهشتم نهجالبالغه ترجمههای فیضاالسالم ،شهیدی و دشتی میپردازد .در اين پژوهش
تالش میشود به اين پرسش پاسخ داده شود که ترجمۀ عناصر فرهنگی از زبان مبدأ (عربی) به زبان
مقصد (فارسی) چقدر امکانپذير بوده است؟ نتايج اين جستار گويای آن است که در بین روشهای
پیشنهادشده برای ترجمۀ عناصر فرهنگی ،روش تلفیقی از ترجمۀ برابر و معادل در فرهنگ مقصد يکی
از موفقترين روشهاست ،درحالیکه ترجمۀ چنین تعابیر بهصورت آزاد ،تنها نقش کارکردی محض آنها
را منعکس میکند و ارزش فرهنگی تعبیر را ناديده میگیرد.
واژههای کلیدی :خطبۀ  108نهجالبالغه ،عناصر فرهنگی ،استعاره ،کنايه ،ضربالمثل ،شیوههای
ترجمه.
* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

hajiannjd@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ترجمه جايگزينکردن واژهای از يک زبان به زبان ديگر نیست .برگردان عناصر فرهنگی
گنجانده شده در استعارات ،تشبیهات ،کنايات و ،...از زبانی به زبان ديگر بسیاردشوار و
درعینحال اجتنابناپذير است؛ زيرا انتقال معنا در اين کاربردها بدون انتقال مفاهیم
فرهنگی ناممکن است ،يا دستکم میتوانیم بگويیم نوعی کاستی در آن بهوجودمیآيد.
«در اينگونه موارد مترجم شکل و تصوير بیانی را قربانی مفهوم میکند که البته اين کار
در بیشتر موارد پذيرفتنی نیست؛ زيرا بازتاب تصوير حاصل از اغلب تعابیر ،ضربالمثلها
و کنايهها ازجملۀ عوامل مهم آشنايی و ايجاد ارتباط بین فرهنگها و غنابخشی و
خالقیتزايی در آنهاست» (نیازی و نصیری.)168 :1388 ،
سخنان امام علی(ع) در نهجالبالغه سرشار از استعارات ،تشبیهات ،کنايات ،مجازها و
ضربالمثلهايی است که در ترجمه بايد به آن توجه شود .سخن حضرت علی(ع) که به
فروتر از سخن خالق و فراتر از سخن مخلوق توصیف شده است ،به علت جنبههای ناب
ادبی و دينی آن موردتوجّه انديشمندان بسیاری قرار گرفته است و مترجمان فارسیزبان
نیز از ديرباز آن را ترجمه کردهاند؛ بهطوریکه تعداد اين ترجمهها تاکنون به بیش از
پنجاه رسیده است .در اين مقاله سه ترجمۀ فیضاالسالم ،شهیدی و دشتی را از خطبۀ
صدوهشتم برگزيدهايم تا شیوههای مترجمان مذکور در برگردان مفاهیم فرهنگی و
موفقیّت آنها را در اين زمینه بررسی کنیم .علّت انتخاب اين خطبه را در دو نکته خالصه
میکنیم :نکتۀ نخست ،اهمیّت محتوايی اين خطبه است که طی آن فضايل و ويژگیهای
پیامبر اکرم(ص) از زبان امام علی(ع) که وارث علم پیامبر و جانشین اوست ،تبیین شده
است؛ نکتۀ دوّم ،سرشاربودن اين خطبه از استعارات ،تشبیهات ،کنايات و ضربالمثل-
هايی است که جنبۀ فرهنگی آنها در انتقال صحیح معنا بسیار تأثیرگذار است.
انتخاب اين سه ترجمه بیشتر به خاطر شیوۀ خاص ترجمۀ هريک از آنها و رواج
تقريباً عام آنها از بین ترجمههای نهجالبالغه و نیز جايگاه خاص مترجمانشان است .ما
در اين مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به بررسی ،نقد و مقايسۀ شیوههای انتقال عناصر
فرهنگی در ترجمۀ اين خطبه پرداختهايم و سعی میکنیم شیوۀ ترجمۀ هريک از سه
مترجم و میزان موفقیّت هرکدامشان را در ترجمۀ اين عناصر بازنمايیم.
بهرغم وجود ترجمههای فارسی متعدد و نقدهای متعدد بر آنها ،اعم از کتاب ،مقاله و
رساله ،مانند «نقد و تحلیل ترجمههای فارسی هشتاد خطبۀ اول نهجالبالغه» تألیف
اسماعیل دخیل کهنويی ( )1379و «درآمدی در نقد ترجمههای کناياتی از نهجالبالغه»
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تالیف عباس اقبالی ( )1388و ...به نقد ترجمههای عناصر فرهنگی بهطور مستقل توجه
نشده است .در اين مقاله کوشش میشود بهصورت موردی عناصر فرهنگی و ...را از
خطبۀ  108نهجالبالغه نقد و تحلیل کنیم.
 .2ترجمه و فرهنگ
پیتر نیومارک ) (Peter Newmarkدر زمینۀ ترجمه و عناصر فرهنگی ،فرهنگ را
اينگونه تعريف میکند:
«فرهنگ را روش زندگی و جلوههای خاص زندگی بشر بهعنوان وسیلهای برای بیان
میدانم و بین زبان فرهنگ و زبان جهانی تمییز قايل میشوم .کلماتی همچون مردن،
زندگیکردن ،ستاره؛ و بیشتر کاالها همچون آينه و میز و  ...واژههای جهانی هستند که
در ترجمۀ آنها چالشی وجود ندارد ،امّا کلماتی همچون بادهای موسمی هند ،کلبۀ
تابستانی روسیه و  ،...کلماتی هستند که وارد حیطۀ فرهنگ شدهاند و اگر بین زبان
مبدأ و مقصد مناسبت وجود نداشته باشد ،مترجم در مواجهه با آن دچار چالشی بزرگ
میشود» (.)149 :2006

اختالفات فرهنگی بین ملتها ممکن است متن ترجمهشده را پیچیده و مبهم سازد؛
ازاينرو ،موفقیّت مترجم تنها در گرو تسلط بر زبان مبدأ از نظر واژگان و دستور زبان
نیست ،بلکه بايد با فرهنگ مردم آن زبان نیز آشنا باشد .با مقايسۀ عناصر فرهنگی در دو
زبان ،سه حالت متصوّر است« :مطابقت مفهومی و شکلی»« ،مطابقت مفهومی و مخالفت
شکلی» و «فقدان معادل مفهومی و شکلی» (نیازی و نصیری .)173 :1388 ،در حالت نخست،
مترجم با هیچگونه مشکلی مواجه نیست .در حالت دوم ،برخی مترجمان تنها به جنبۀ
معنايی تعبیر توجّه میکنند و جنبههای فرهنگی آن را ناديده میگیرند يا اينکه مترجم
مفهوم همسنگ را از زبان مقصد جايگزين تعبیر زبان مبدأ میکند و درنتیجه جنبۀ
فرهنگی آن ضايع میشود ،امّا چالش حقیقی هنگام مواجهه با تعبیری از نوع سوّم (نبودِ
معادل فرهنگی در زبان مقصد) است که بیتوجّهی مترجم به چنین تعبیرات ممکن است
متن ترجمهشده را مبهم سازد.
 .3مدل ایویر در ترجمۀ عناصر فرهنگی
فرآيند ترجمه تنها مسئلۀ زبانی نیست ،بلکه معاملهای بین دو فرهنگ متفاوت است.
مترجم بر آن است تا راهی برای انتقال عناصر فرهنگی متن مبدأ به متن زبان مقصد
بیابد .يکی از پژوهشگرانی که تالش کرده است تا اين مسئلۀ دشوار را حل کنند ،ايوير
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است .وی هفت روش برای ترجمۀ عناصر فرهنگی و انتقال آنها از متن مبدأ به متن
مقصد پیشنهاد داده است:
 .1وامگیری ( :)Borrowingمترجم واژۀ زبان مبدأ را عیناً به متن مقصد انتقال میدهد؛
 .2تعريف ( :)Definitionمترجم واژۀ فرهنگی را در درون متن يا در پانوشت برای
خواننده تعريف میکند؛
 .3ترجمۀ تحتالفظی ()Literal translation؛
 .4جايگزينی ( :)Substitutionمترجم عنصر فرهنگی زبان مبدأ را با عنصر فرهنگی
شبیه آن ،از زبان مقصد جايگزين میکند؛
 .5واژهسازی ( :)Lexical creationمترجم يک واژۀ جديد را برای واژۀ فرهنگی زبان
مبدأ میسازد؛
 .6حذفکردن ( :)Omissionمترجم واژۀ فرهنگی را از متن زبان مقصد حذف میکند؛
 .7افزودن ( :)Additionمترجم به جای واژهای در زبان مبدأ ،عبارت آن مفهوم را توصیف
میکند (ايوير.)43 :1370 ،
 .4خطبۀ صدوهشتم و تطبیق سه ترجمه از آن
موضوعات مطرح در اين خطبه عبارتاند از :خداشناسی ،توصیف پیامبر اکرم  ،نکوهش
کوفیان ،تأکید بر اهمیّت پیروی از اهل بیت پیامبر(ع) و خبردادن از واژگونهکردن ارزش-
های اسالمی در حکومت بنی امیه .در اينجا ترجمۀ تعدادی از عبارتهای اين خطبه را
1
از سه مترجم در راستای اهداف اين پژوهش بررسی و مقايسه میکنیم:
(ص)

« .1-4
»
امام علی(ع) در اين بخش ،پیامبر اکرم(ص) را توصیف کرده است .واژۀ «

» استعاره از

صنف پیامبران است؛ آنها به درختی تشبیه شدهاند که میوهها و شاخههايی دارد که
شاخهها تکتک پیامبران هستند ،درحالیکه میوۀ اين درخت علم و اخالق و کماالت
نفسانی است .واژۀ «

» استعاره از آل ابراهیم

(ع)

است؛ با اين بیان که نور نبوّت و

هدايت از اين خاندان تابیده است؛ همچنانکه نور چراغ از چراغدان میتابد .واژۀ «
استعاره از قريش است ،و وجه شبه بلندی مرتبت و شرف است .واژۀ «

»

» استعاره از

» و « » استعاره از پیامبران است؛ با اين بیان
برترين خاندان مکّه و دو واژۀ «
که پیامبران در تاريکی جهالت و کفر چون چراغ هستند و دانش و هدايت از آنها ساطع
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میشود؛ چنانکه آب از چشمهها میجوشد (بحرانی .2009 ،ج  .)509 :3ترکیب «
» از نوع تشبیه بلیغ اضافی است .استعاره در بقیۀ عبارتها از نوع استعارۀ مصرّحۀ
اصلیه است.
نقد و بررسی

الف« .

» را فیضاالسالم ابتدا تحتالفظی ترجمه کرده و سپس در میان دو

پرانتزِ توضیحی ترکیب «آل ابراهیم» را افزوده است (ر.ک :سیدرضی ،)312 :1365 ،درحالیکه
صنف پیامبران اعم است و مترجم ،آن را در آل ابراهیم محدود کرده است .شهیدی در
ترجمۀ آن گفته است« :درختی که رستنگاه پیامبران است» (ر.ک :سیدرضی.)100 :1370 ،
مترجم با ترجمۀ تحتالفظی عبارت توانسته است تشبیه موجود را بیان کند .دشتی نیز
ترجمۀ تحتالفظی «درخت تنومند پیامبران» را برگزيده است.
ب .عبارت «

» در ترجمۀ فیضاالسالم «چراغدان روشنايی (که نور هدايت و

رستگاری از آنان تابان بود)» آمده است (ر.ک :سیدرضی .)312 :1365 ،مترجم ابتدا آن را تحت-
الفظی ترجمه و سپس با استفاده از افزودۀ توضیحی به معنی مراد اشاره کرده و فهم آن
را برای خواننده آسانتر ساخته است .مترجم مستعارله را نیز با ضمیر «آنان» درست
تشخیص داده است که به عبارت قبلی برمیگردد؛ عبارتی که در آن به «آل ابراهیم»
(مستعارله) اشاره شده است .شهیدی اين عبارت را نیز تحتالفظی به «چراغدانی پُر نور»
ترجمه کرده (ر.ک :سیدرضی ،)100 :1370 ،امّا به معنای مراد از آن (آل ابراهیم) اشاره نکرده
است .دشتی به «سرچشمههای نور هدايت» ترجمه کرده است (ر.ک :سیدرضی.)141 :1388 ،
در اين ترجمه ،مترجم مستعارمنه «

» را دگرگون ساخته و به جای آن از «سرچشمه»

» از واژههای قرآنی است و نزد خوانندگان فارسیزبان
استفاده کرده است .واژۀ «
مأنوس است و از ديگرسو ،اين واژه بیانکنندۀ معنای احاطه و دربردارندگی است.
» آورده است که «از باالی پیشانی (که

ج .فیضاالسالم در ترجمۀ عبارت «
اشرف و افضل بر ديگرانند)» (ر.ک :سیدرضی .)312 :1365 ،با اين ترجمه معنای مراد از استعاره
در میان دو پرانتز توضیحی به درستی ارائه شده ،امّا در ترجمۀ تحتالفظی عبارت دچار
لغزش شده است؛ زيرا مراد از «

» (مستعارمنه) «پیشانی» نیست ،بلکه طرۀ موست.

» را به «از خاندانى بلندمرتبه و ديدارى» ترجمه کرده
شهیدی عبارت «
است (ر.ک :سیدرضی .)100 :1370 ،اين ترجمه از نوع آزاد است و معنی مراد را بهدقّت
منعکس می کند .مترجم برای حفظ بار بالغی و فرهنگی عبارت در تعلیقات خود به آن
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اشاره کرده و گفته است« :

 ،موی رُسته بر باالی پیشانی که همهکس تواند آن را

ديد ،سپس از آن برای ديداری و مشهور استعاره آرند» (همان .)476 :دشتی عبارت «
» را به «از جايگاه بلند و بىهمانند» ترجمه کرده است (ر.ک :سیدرضی:1388 ،

 .)141اين ترجمهای آزاد است که مقصود را بهدرستی منعکس کرده است ،امّا بار بالغی
(کاربرد استعاری) و فرهنگی ندارد.
» را به از «ناف بطحاء (مکّه معظّمه)» ترجمه کرده
د .فیضاالسالم عبارت «
(ر.ک :سیدرضی )312 :1365 ،و بنابراين ،ترجمۀ تحتالفظی درستی است .شارحان واژۀ
«

» (مستعارمنه) را استعاره از برترين خانواده از خانوادههايی که ساکن آن سرزمین

بودند ،نه خود سرزمین دانستهاند (بحرانی ،2009 ،ج  5009 :3و شیرازی ،2008 ،ج .)200 :2
»
اين افزودۀ توضیحی را میتوان درست شمرد ،اگر در توضیح ،مراد از اسم «
باشد .شهیدی آن را به «از سرزمین بطحاء ،سرزمین فخر و بزرگوارى» ترجمه کرده
(ر.ک :سیدرضی )100 :1370 ،و در تعلیقات خود دربارۀ آن گفته است« :بطحاء مؤنّث أبطح:
جوی در سنگالخ ،و مقصود وادی م یان دو کوه ابوقبیس و احمر است که قريش در آنجا
بودند» (همان .)476 :با اين ترجمه ،مترجم از واژۀ «ناف» غافل مانده است و آن را در
متن ترجمه و در افزودۀ توضیحی يا تعلیقات معنی نکرده است .مترجم با افزودۀ
توضیحی خود معنای عبارت را دگرگون ساخته است؛ زيرا مراد عبارت ،نسبتدادن
بزرگواری به برترين خانواده در آن سرزمین است ،نه به خود سرزمین .دشتی نیز آن را
به «از سرزمین بطحاء» ترجمه کرده (ر.ک :سیدرضی )141 :1388 ،و او نیز اينجا به همان
لغزشی دچار شده است که شهیدی گرفتار شده است.
» را ابتدا به صورت تحتالفظی
هـ :فیضاالسالم ترجمۀ «
آورده و سپس برای روشنکردن مطلب از افزودۀ توضیحی استفاده کرده است؛ البته
مترجم در افزودۀ توضیحی مستعارله را که بنا بر شرح ابنمیثم پیامبران باشند ،پدران
آن بزرگوار بهشمارآورده است (ر.ک :سیدرضی)312 :1365 ،؛ ولی معنای مطرحشده ،بعید
بهنظرنمیرسد .شهیدی و دشتی تحتالفظی ترجمه کردهاند .شهیدی با افزودۀ توضیحی
درون متن به مستعارله اشاره کرده و آن را خاندان پیامبر دانسته است؛ معنیای که دور
بهنظرنمیرسد.
ترجمۀ تحتالفظی در برخی موارد میتواند بار معنايی و فرهنگی تعبیر را انتقال
دهد؛ مانند عبارت نخست از اين بخش ،امّا در مواردی فقط جنبۀ شکلی تعبیر را حفظ
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میکند و ممکن است عنصر فرهنگی بهکاررفته در آن منعکس شود ،ولی جنبۀ معنايی
نزد خوانندۀ متن به زبان مقصد مبهم میماند .در میان اين ترجمهها میتوانیم روش
فیضاالسالم (ترجمۀ تحتالفظی +افزودۀ توضیحی) و روش شهیدی را در ترجمۀ عبارت «
» (ترجمۀ آزاد +اشاره به معنای لغوی واژۀ «

» و کاربرد استعاری آن در فرهنگ عربی

در تعلیقات) از روشهای مناسب برای حفظ جنبۀ معنايی تعبیرات و انعکاس جنبۀ
فرهنگی آن بهشمارآورد.
»
« .2-4
دربارۀ اين عبارت به دو نکته اشاره میکنیم .1 :مرجع ضمیر در اين عبارت مبهم است؛
برخی شارحان آن را پیامبر اکرم(ص) دانستهاند که از لحاظ دستوری کامالً درست است،
درحالیکه گروهی ديگر آن را به حضرت علی(ع) ارجاع میدهند .البته ارجاع گروه
نخست درستتر است؛ زيرا پیامبر برای هدايت ،دنبال مردم میگردد ،درحالیکه امام به
منزلۀ کعبه است که مردم در طلب او میآيند؛  .2کاربرد واژۀ « » معنای خاصّی
دارد .ابن ابیالحديد دربارۀ اين واژه گفته است :دوّار (گردان) ازآنرو گويند که باتجربهتر
» در اين خطبه کاربرد مثبت دارد و به-
است ( ،1960ج  .)183 :7ترکیب «
هیچوجه بار منفی ندارد؛ زيرا در توصیف پیامبر اکرم(ص) بهکاررفته است ،امّا برابر اين
واژه در زبان فارسی «طبیب راهنشین» در برخی موارد بار منفی دارد (ر.ک :رياحی:1368 ،
 .)273در لغتنامۀ دهخدا در ذيل مدخل راهنشین آمده است ...« :طبیبی که به واقع
طبیب نیست؛ کالشی و دکانداری را بر سر راه نشیند» (.)1377
نقد و بررسی
(ع)

فیضاالسالم مشبّه (مرجع ضمیر) را در اين عبارت ،حضرت علی
 )313و دشتی ،پیامبر اکرم(ص) دانسته است (ر.ک :سیدرضی ،)141 :1388 ،درحالیکه
(ر.ک :سیدرضی:1365 ،

» ،باوجود تفاوت اساسی در
شهیدی به آن اشاره نکرده است .دربارۀ ترکیب «
کاربرد اين ترکیب بین دو فرهنگ فارسی و عربی ،میبینیم که مترجمان به ترجمۀ
تحتالفظی بسنده کردهاند .ترجمۀ تحتالفظی در اين مورد ممکن است باعث برداشت
نادرست از عبارت متن مبدأ باشد ،بهويژه در ترجمۀ شهیدی که در آن به مرجع ضمیر
اشاره نشده است؛ زيرا خواننده وقتی از پیش میداند که سخن دربارۀ پیامبر اکرم(ص) يا
دربارۀ خود امام(ع) است ،بار منفی از ذهن او دور میشود .باوجوداين ،ترجمۀ تحتالفظی
نمیتواند اشکال تفاوت فرهنگی را در اين عبارت برطرف کند و مترجم در چنین
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مواردی بايد از افزودۀ توضیحی در درون متن يا در پانوشت بهره گیرد تا مطلب برای
خوانندۀ متن در زبان مقصد ،از پیچیدگی و غرابت و ابهام خالی شود.
.3-4

الف .در اين بخش ابنمیثم واژۀ «
«

» را استعاره از علوم و مکارم اخالق و واژۀ

» را استعاره از عقوبتهای کسانی تلقی کرده است که هدايت را نپذيرفته و بر

ارتکاب گناه اصرار ورزيدهاند ( ،2009ج  ،)511 :3درحالیکه خوئی واژۀ «
از بشارتها و واژۀ «

» را استعاره

» را استعاره از ترساندن از عذاب الهی دانسته است ( ،1379ج

»
 .)484 :7دو استعارۀ يادشده از نوع استعارۀ تصريحیۀ اصلیه است .عبارت «
به روشی در درمان اشاره دارد که پس از ناامیدی از درمان با داروها بهکارمیرود .در
» (آخرين دارو داغکردن)؛ اين ضربالمثل به
ضربالمثل عربی میگويند« :
لقمان حکیم منسوب است و در مواردی بهکارمیرود که انسان در حلّ يک مسئله از
 ،د.ت ،ج .)443 :1
طريق مهربانی ،موعظت و مدارا ناامید میشود (
ب .واژۀ «

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

» مجاز

از کسانی است که از شنیدن موعظه و پند و ارشاد کر هستند .همچنین واژۀ « »
مجاز از کسانی است که برای گفتن سخن حق الل هستند .عالقۀ مجاز در اين سه واژۀ
از نوع اطالق اسم ملزوم بر الزم است (بحرانی .2009 :ج .)511 :3
نقد و بررسی

» را تحتالفظی ترجمه کردهاند؛ با اين تفاوت
الف .سه مترجم عبارت «
که فیض االسالم با استفاده از افزودۀ توضیحی در میان دو پرانتز توضیحی (علوم و معارف)
(ر.ک :سیدرضی )313 :1365 ،و شهیدی در تعلیقات خود (بشارتهای او برای دلهای خسته،
چون مرهم است ).به معنی مراد از استعاره اشاره کردهاند .با اين روش دو مترجم هم جنبۀ
فرهنگی عبارت را از طريق ترجمۀ تحتالفظی و هم جنبۀ معنايی آن را با افزودۀ
توضیحی حفظ کردهاند ،با اشاره به اين نکته که تفاوت مستعارله بین فیضاالسالم و
شهیدی به تفاوت شروح برمیگردد .فیضاالسالم شرح ابنمیثم و شهیدی شرح خوئی را
درنظرگرفتهاند ،درحالیکه دشتی به ترجمۀ تحتالفظی بسنده کرده است (ر.ک:
سیدرضی .)141 :1388 ،اين ترجمه میتواند بار بالغی و فرهنگی عبارت را منعکس کند،
امّا ممکن است معنای دقیق ،از خوانندۀ متن در زبان مقصد دور بماند .فیضاالسالم
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عبارت «

» را بهصورت تحتالفظی ترجمه و سپس در میان دو پرانتز

توضیحی به معنای مراد از آن اشاره کرده است ،درحالیکه دشتی به ترجمۀ تحتالفظی
بسنده کرده و بدينگونه معنی از ذهن خوانندۀ متن در زبان مقصد دور مانده است.
همچنین ممکن است خوانندۀ فارسیزبان ،دو عبارت مذکور را بنا بر ترجمۀ دشتی
استعاره تلقّی نکند و آن را به معنای حقیقی لحاظ کند و درنتیجه به معنای مراد آسیبی
رسد .ترجمۀ شهیدی ادبی است و در آن مترجم توانسته سجع را که در عبارتهای متن
مبدأ بهکاررفته ،منعکس کند .از ديگر سو ،مترجم با آوردن عبارت «و آنجا که دارو
سودی ندهد» ،عبارت را روشنتر ساخته است (ر.ک :سیدرضی .)101 :1370 ،عالوهبراين،
مترجم در تعلیقات دربارۀ اين عبارت گفته است« :ترساندن او از عذابِ قیامت برای
» .هر کجا داغ بايدت فرمود
غافالن ،چون داغ فراهم ،که در مَثَل است« :
چون تو مرهم نهی ندارد سود (سنايی)» (همان .)476 :پس مترجم در اين ترجمه از روش
تلفیقی استفاده کرده که عبارت است از :ترجمۀ تحتالفظی +افزودۀ توضیحی +اشاره-
کردن به عنصر فرهنگی در زبان مبدأ +ذکر کاربرد آن در فرهنگ مقصد .شعر فارسی در
تعلیقات شهیدی نشان میدهد که اين عبارت در فرهنگ فارسی کاربرد دارد؛ پس فهم
آن نزد خوانندۀ متن مقصد آسان خواهد بود.
» را ابتدا بهصورت
ب :فیضاالسالم «
تحتالفظی ترجمه کرده است و سپس با استفاده از افزودههای توضیحی داخل پرانتزها
توانسته هم به مجازبودن واژههای « » » « ،و « » و هم به معنای مراد از آن
اشاره کند (ر.ک :سیدرضی . )313 :1365 ،شهیدی ترجمهای ادبی از آن آورده و در آن
سجع را رعايت کرده است .همچنین مترجم با آوردن عبارت «از ديدن حقیقت» به
مجازبودن واژۀ «

» اشاره کرده و معنی مراد از آن را روشن ساخته است (ر.ک:

سیدرضی ،)101 :1370 ،امّا با اکتفا به ترجمۀ تحتالفظی در دو ترکیب بعدی ،ممکن است
فهم معنا در زبان مقصد دشوار شود؛ مانند ترجمۀ دشتی که به ترجمۀ تحتالفظی
بسنده کرده است .اشاره به اين نکته الزم است که خوانندۀ فارسیزبان برای فهم
عبارتهای اخیر ،به علّت انس با زبان و کاربردهای قرآنی ،با هیچگونه دشواری و
پیچیدگی مواجه نمیشود .در قرآن کريم اين مجاز در چند مورد بهکاررفته است« :
» (بقره 18 :و 171و اعراف.)179 :
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.4-4

» کنايه از دلهای

الف .در اين بخش دو ترکیب اضافی «
جاهالن هستند (ابنمیثم ،2009 ،ج .)511 :3

» مقصود آن است که آنها حجابهای کفر و

ب .در عبارت «

جهالت را به وسیلۀ دانشها از هم نشکافتند و حقّ را از درون آن مانند بیرونآوردن آتش
به وسیلۀ آتشزنه بیرون نیاوردهاند (همان و خوئی ،1377 ،ج  .)292 :7وجهشبه بیرونآوردن
روشنايی از درون تاريکی است .اصل واژۀ «قدح» به معنای کوبیدن سنگی به سنگ ديگر
برای بیرونآوردن آتش است؛ يعنی آنها علومی را که مانند آتشزنه است ،برای ازهم-
شکافتن حجابهای جهل و بیرونآوردن آتش علم بهکارنبردهاند (شیرازی .ج .)201 :2
ج :در دو عبارت بعدی ،آنها به خاطر گوش ندادن به سخن و ارشاد پیامبر اکرم(ص) يا
حضرت علی(ع به چهارپايانِ رهاشده و سنگهای سخت تشبیه شدهاند .کاربرد دو صفت
«

»و«

» معانی خاصی را منعکس میکنند .صفت اوّل «

»« :

» (ابنمنظور:1408 ،

ذيل«سوم») .پس آنها فقط به چهارپايان مانند نشدهاند ،بلکه به چهارپايانی که بی-
قیدوشرط میچرند ،تشبیه شدهاند؛ بنابراين ،مانند چهارپايان در غفلت و شهوت و غیره،
بیآنکه به هشدارهای عقل توجّه کنند ،غرق میشوند (بحرانی ،2009 ،ج  .)511 :3توصیف
ستیزهکنندگان به چهارپايان از کاربردهای قرآنی است« :
» (اعراف .)179 :امّا صفت «

» برگرفته از آيۀ شريفۀ «

» (بقره )74 :است.
نقد و بررسی

» تنها در ترجمۀ شهیدی منعکس
الف .کنايۀ موجود در «
شده است (ر.ک :سیدرضی .)101 :1370 ،فیضاالسالم آن را تحتالفظی ترجمه کرده است.
» به دو بیماری مانند شدهاند که پیامبر اکرم(ص) يا حضرت
در اين ترجمه «
علی(ع) با داروهای خود آن را درمان میکنند (ر.ک :سیدرضی ،313 :1365 ،درحالیکه
عبارت متن نهجالبالغه توصیف دقیقتری را درنظردارد .ترجمۀ دشتی کامالً ناصواب
است و در آن کاربرد کنايی عبارت ضايع شده است .مترجم دو ترکیب اضافی ذکرشده
را به ترکیب وصفی تبديل کرده است و درنتیجه ترجمه دقیق نیست (ر.ک :سیدرضی،
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 ،)141 :1388شهیدی دو واژۀ «

»و«

» را عیناً به متن مقصد انتقال داده است.

فیضاالسالم هم واژۀ عربی و هم معادل آن را در زبان فارسی با هم آورده است ،امّا
دشتی «فراموششده» را معادل «

» برگزيده است که برابر دقیقی نیست.

» را تحتالفظی ترجمه کرده
ب .فیضاالسالم عبارت «
است .در اين ترجمه معنی دقیق بیان نشده است .در عبارت نهجالبالغه بیرونآوردن
دلها از تاريکی جهل و کفر به بیرونآوردن آتش بهوسیلۀ آتشزنه مانند شده است،
درحالیکه مترجم تنها به تشبیه بلیغ اضافی «

» توجّه کرده است (ر.ک:

سیدرضی .)313 :1365 ،شهیدی و دشتی درست ترجمه کردهاند ،امّا دشتی مشبّهٌبه (

:

آتشزنه) را در عبارت متن مبدأ به شعله تبديل کرده است (ر.ک :سیدرضی.)141 :1388 ،
اين دگرگونی باعث کاستی در قوّت معنای مراد شده است.

فیضاالسالم

ج .دربارۀ عبارت «
صفت «

» را با «چرنده» جايگزين و در میان دو پرانتز توضیحی به شعورنداشتن

و مشغولشدن به خوردن اشاره کرده است (ر.ک :سیدرضی .)313 :1365 ،با اين ترجمه،
مترجم به معنی مراد نزديک شده ،امّا معنی را به دقّت بیان نکرده است .شهیدی معادل
«سرگرم چرا مانَد» را برگزيده (ر.ک :سیدرضی )101 :1370 ،که اين معادل نیز درست
است ،امّا دقیق نیست ،درحالیکه دشتی آن را به «چهارپايان صحرايی» ترجمه کرده
است (ر.ک :سیدرضی .)141 :1388 ،اين ترجمه درست است ،اگر مراد مترجم از آن
رهابودن و بی راعیبودن باشد.
.5-4

» (باطن و نهان ،جمع سريره) در عبارت نخست ،کنايه از چیزی است که
الف .واژۀ «
از بنی امیّه و ستم آنها اتفاق خواهد افتاد يا کنايه از رازهای شريعت است (بحرانی.2009 ،
ج  .)511 :3خوئی آن را به نقل از مجلسی به «آنچه کافران با هدف خاموشکردن نور
اسالم و ازبینبردن ارکان شريعت در دل پنهان کردند ،معنی کرده است» ( ،1379ج :7
 .)192در اين عبارت واژۀ «

» کاربرد استعاری دارد« :

» (ابنمنظور :1408 ،ذيل «جوب»).
ب .در اين عبارت معنای مراد اين است که نهانها را به اهل بصیرت نشان داد (عبده ،ج

 .)207 :1البته کاربرد استعاری واژۀ «

» را میتوان به گونهای ديگر بیان کرد که
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آمده است« :

» (ابنمنظور :1408 ،ذيل «جوب») .واژۀ «

» در

عبارت بعدی نیز کاربرد استعاری دارد ،که «
«

»،

» (االزهری :1964 ،ذيل خبط) .اين واژه بنا
بر بار فرهنگی آن معنای منفی (بیراهه رفتن) دارد و با درنظرگرفتن بافت عبارت میتوان
عبارت را اين گونه معنی کرد که راه آشکار حقّ برای کسانی که در پی رسیدن به آن،
بیراهه میرفتند ،آشکار و روشن شد؛ يعنی بیراهه رفتن پیش از اين بوده و ديگر با
آشکارشدن راه حقّ اين حالت از بین رفته است.
ج .در عبارت «

» دو کاربرد بالغی داريم« :

» کنايه از فتنههايی است که اتفاق میافتد؛ زيرا نخستین چیزی که از اشیا ديده
میشود ،چهرۀ آنهاست (بحرانی .2009 ،ج  .)511 :3همچنین واژۀ «
استعارۀ مصرّحۀ تبعیّه است.

» استعاره از نوع

نقد و بررسی

الف .در عبارت «
«

» را بنا بر «

يعنی«

» سه مترجم کاربرد استعاری در واژۀ
» تأويل و به معنای دوّم متصور،
» اشاره نکردهاند (ر.ک :سیدرضی314 :1365 ،؛

 108 :1370و .)141 :1388
»
» در عبارت «
ب .دربارۀ کاربرد استعاری واژۀ «
فیضاالسالم آن را به «اشتباهکننده» ترجمه کرده (ر.ک :سیدرضی )314 :1365 ،و دشتی
معادل «گمراهان» را برای آن برگزيده است (ر.ک :سیدرضی .)141 :1388 ،اين دو معادل
دقیق نیست و کاربرد استعاری را ضايع میکند .معادل دقیق اين واژه همان است که
شهیدی انتخاب کرده است« :پويندۀ بیراهه» (ر.ک :سیدرضی .)108 :1370 ،بااينحال،
جنبۀ استعاری آن مغفول مانده است.
ج .دربارۀ عبارت «

» ترجمۀ تحتالفظی میتواند معنای

» را منعکس کند؛ زيرا اين کاربرد در زبان و فرهنگ فارسی
استعاری در فعل «
نیز کاربرد دارد (ر.ک :دهخدا :1377 ،ذيل نقاب را برانداختن) ،امّا معنای کنايی موجود در
«

» با ترجمۀ تحتالفظی منعکس نمیشود .هر سه مترجم کنايۀ موجود در
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اين ترکیب را به استعارۀ مکنیه تبديل کردهاند .اين دگرگونی میتواند بهگونهای به
معنای اصلی اشاره کند؛ ازاينجهت که چهره ،نخستین چیزی است که از انسان نمايان
میشود؛ مانند آنچه از قیامت از وقايع تلخ و شیرين رخ مینمايد.
.6-4

» نظر متفاوت دارند؛ ابنمیثم کل عبارت را
الف .شارحان در تفسیر معنی «
کنايه از ظهور فتنِ بنیامیّه دانسته است ( ،2009ج  ،)513 :3درحالیکه ابن ابیالحديد
( ،1960ج  )188 :7و خوئی ( ،1377ج  )298 :7و شیرازی (  ،2008ج  )202 :2آن را اشاره به
آخرالزّمان دانستهاند .در همان عبارت واژۀ « » نیز بر دو وجه تفسیر شده است :وجه
نخست اينکه مراد از آن ،فرماندۀ آن فتنه و رئیسِ آن است که مردم دور او فراهم شده-
» است (ابن ابیالحديد ،1960 ،ج :7
اند .اين وجه مبتنی بر يکی از معانی حقیقی واژه «
»

 )188که در فرهنگ آمده است« :
(ابنمنظور :1408 ،ذيل قطب)؛ وجه دوّم اينکه مراد از

اينجا همان «

»

(استوانۀ آسیاب) است؛ پس عبارت از نوع تمثیل است که مراد از آن توصیف استحکام-
يافتن اين فتنه است که مانند آسیاب استوانه دارد که بهطور محکم و سازمانيافته دور
آن میچرخد (شیرازی ،2008 ،ج  .)202 :2اين معنی با روايت «
» متناسب است؛ زيرا در روايت نخست ،گمراهی به درفش تشبیه شده است .به-
نظرمیرسد بهتر باشد کلّ عبارت را کنايه از ظهور فتن ،چه در عهد بنی امیّه و چه در
آخرالزّمان تلقی کنیم و در ضمن آن ترکیب «

» را تشبیه بلیغ اضافی بدانیم و

بنا بر آن « » را به معنای محور تفسیر کنیم و عبارت «
کنايه از استحکاميافتن آن فتنهها بهشمارآوريم.

» را

» واژۀ «شُعَب» کاربرد استعاری دارد .فتنه به درختی
ب .در عبارت «
تشبیه شده است که شاخههای آن (شُعَب) به هر سو رفته است .اين استعاره از نوع
استعارۀ مکنیه است .اشاره به اين نکته بیفايده نیست که در زبان و فرهنگ عربها
هريک از واژههای «
«

»و«

»« ،

»« ،

»و«

» همه از نامهای پرچم است که «

» کاربردی خاص دارد« :

»،

» همۀ آنها را شامل میشود.

را به طرف نیزه میبستند و آن را رها میکردند تا با باد حرکت کند ،امّا اللِّواء را به
طرف نیزه میبستند و جمع میشد و آن را تنها هنگام نیاز (بهعلّت بزرگی آن) بر می-
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در دست پیشوای لشکر بود ،امّا اللِّواء را امیر لشکر میگرفت و از

افراشتند.

اينجاست که در زبان عربی پرچم حمزه بن عبد المطلب به «

» معروف است و

» شهرت يافته است (ابنحجر ،1379 ،ج .)127-126 :6
پرچم امام حسین(ع) به «
درحالیکه «البیرق» از واژههای نسبتاً جديد است که از زبان ترکی به عربی وارد شده
است و معموالً روی ساختمانهای حکومتی میافراشتند.
» کاربرد استعاری دارند که در آن
»و«
ج .دو عبارت «
فتنه به سنجشگر (اندازهگیر) مانند شده است .همچنانکه سنجشگر موزون را دسته-
دسته میسنجد ،اين فتنه مردم را گروهگروه به هالکت میرساند (بحرانی ،2009 ،ج :3
 513و خوئی ،1379 ،ج  .)299 :7در عبارت نخست ،مستعارله (فتنه) بهوسیلۀ ضمیر مقدّر
محذوف (هی) همراه با لوازم مستعارمنه (
نوع مکنیه است.

» به نکتۀ مهمی اشاره کنیم که حضرت علی(ع) به جای

د .دربارۀ عبارت «
واژۀ «

» از واژۀ «

) ذکر شده است؛ پس استعاره از

» استفاده کردهاند؛ زيرا مراد مبالغه در توصیف «

است (همان) .معنای لغوی واژۀ «

» معنی مذکور را تأکید میکند« :

» (ابنمنظور :1408 ،ذيل بوع) ،امّا اصل واژۀ
از «

» (کوبیدن)

» يا از

میتواند
» باشد.

( ع)

» استفاده کردهاند
»و«
عالوهبراين ،امام در اين عبارتها از فعل گذشتۀ «
و فعل نخست را همراه با «قَد» (حرف تحقیق) آوردهاند .عربها هر وقت میخواهند امری
را که واقع نشده است ،به منزلۀ امر محقّق ياد کنند ،از فعل گذشته استفاده میکنند.
نقد و بررسی

» را تحتالفظی ترجمه کرده و
الف .فیضاالسالم عبارت «
با واژۀ «میان» بهعنوان معادل آن ،واژۀ «قطب» را به معنی ستونۀ آسیا عیناً به متن
مقصد انتقال داده است .مترجم واژۀ «بیرق» را بهعنوان معادل برای واژۀ « » برگزيده
است (ر.ک :سیدرضی .)316 :1365 ،اين معادل چنانکه گفتیم دقیق نیست .شهیدی اين
» را در هم ترجمه کرده است .مترجم معنای واژۀ
عبارت و عبارت بعدی «
«قُطب» را در ترجمه حذف کرده و در ترجمۀ عبارت نخست ،از افزودۀ توضیحی «چون
درخت تناور» بهره برده است (ر.ک :سیدرضی ،)101 :1370 ،درحالیکه اين افزوده مناسب
عبارت دوّم است؛ زيرا «شُعَب» به معنای شاخههای درخت است .دشتی آن را
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تحتالفظی ترجمه کرده است .وی واژۀ «پايه» را بهعنوان معادل واژۀ «قطب» برگزيده
(ر.ک :سیدرضی )141 :1388 ،و اين معادلی دقیق نیست؛ زيرا قطب به مرکز و محوربودن
اشاره دارد ،درحالیکه پايه ممکن است محور نباشد.
» را تحتالفظی ترجمه و سپس در میان دو
ب .فیضاالسالم عبارت «و
پرانتز توضیحی به معنای مراد از آن اشاره کرده است .وی توانسته است کاربرد استعاری
عبارت را منعکس کند .همچنین مترجم واژۀ «شُعَب» را به «شعبهها» ترجمه و سپس
معادل فارسی آن (شاخهها) را ذکر کرده است (ر.ک :سیدرضی)316 :1365 ،؛ با اينکه
«شاخهها» بهتنهايی میتواند معادل دقیقی برای واژۀ «شُعَب» باشد .دشتی عبارت فوق
را آزاد و بدينصورت ترجمه کرده است« :طرفداران آن فراوان گشته» (ر.ک :سیدرضی،
 )141 :1388که ترجمۀ دقیقی نیست؛ زيرا مراد از اين عبارت ،قوّتيافتن اين فتنه و
منتشرشدن آن در جهان اسالمی است (بحرانی ،2009 ،ج  .)513 :3و از ديگر سو ،مترجم
بار بالغی و فرهنگی عبارت را ضايع کرده است .مترجم با استفاده از افزودۀ توضیحی در
پانوشت میتوانست اين کاستی را جبران کند.
ج .فیضاالسالم عبارت «

» را ابتدا تحتالفظی ترجمه و سپس در میان

دو پرانتز توضیحی ،عبارت «گمراه مینمايد» را آورده (ر.ک :سیدرضی )316 :1365 ،و
توانسته است کاربرد استعاری عبارت و جنبۀ معنايی آن را حفظ کند .شهیدی به ترجمۀ
تحتالفظی بسنده کرده است (ر.ک :سیدرضی .)101 :1370 ،اين ترجمه بار بالغی و
فرهنگی عبارت را منعکس میکند ،امّا ممکن است معنای مراد از آن ،نزد خوانندۀ متن
در زبان مقصد مبهم بماند .دشتی نیز آن را تنها بهصورت تحتالفظی ترجمه کرده است
(ر.ک :سیدرضی.)141 :1388 ،
د .دربارۀ عبارت اخیر «و تَخبِطُکُم بِبَاعِهَا» مالحظه میکنیم که فیضاالسالم آن را
تحتالفظی ترجمه و در میان دو پرانتز توضیحی ،عبارت «چون چارپای چموش» را
آورده است (ر.ک :سیدرضی .)316 :1365 ،با اين افزودۀ توضیحی ،مترجم به کاربرد
استعاری عبارت اشاره کرده است .شهیدی آن را آزاد ترجمه نموده است؛ اين نوع
ترجمه معنای مراد را بهروشنی منتقل میکند ،امّا بار بالغی و فرهنگی عبارت را از
بینمیبرد .دشتی نیز ترجمۀ آزاد را برگزيده است .همچنین میبینیم که مترجمان به
کاربرد خاصّ واژۀ «باع» توجّه نکردهاند که اين بیتوجهی از انتقال درست معنا و جنبۀ
فرهنگی آن میکاهد.

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

.7-4

.
الف .واژۀ «

» به معنی «

» (ابنمنظور :1408 ،ذيل نفض)

است ،امّا واژۀ «العِکم» اينگونه معنی شده است« :
» (همان :ذيل عکم)« .

» (همان :ذيل
(ع )

عدل) .در عبارت نخست از اين بخش ،دو واژۀ «ثُفَاله» و «نُفَاضَه» استعاره هستند .امام
به وسیلۀ آن از افراد فرومايه که نام نیکو و قدر و منزلتی ندارند ،به کنايت تعبیر کردهاند.
چنین افراد به تهماندۀ ديگ غذا که بی ارزش است و نیز به خردههايی از توشه يا گندم
و مانند آن که در تهِ خورجین باقی میماند ،تشبیه شدهاند (بحرانی ،2009 ،ج )513 :3؛
البته در عبارت دوّم ممکن است آنها به خردههايی تشبیه شده باشند که در میان
نخهای پارچهای که زنان لوازم خود را در آن میگذارند ،باقی میمانند و سپس با
تکاندادن میافتند (سیدرضی ،بیتا ،ج  .)208 :1استعاره در دو واژۀ فوق از نوع استعارۀ
مصرّحۀ اصلیه است .واژۀ «تَعرُک» (مالیدن) استعاره از مالیدن آنها (چنانکه چرم را
میمالند) ،بهوسیلۀ فتنهها و چیرهشدن فتنهها بر آنان است (بحرانی ،2009 ،ج  .)513 :3اين
استعاره از نوع مکنیه تخییلیه است.
» واژۀ «تَدُوس» (لگدمالکردن) استعاره از خوار و
ب .در عبارت «
ذلیلکردن مردم از سوی بنیامیه است .اين حالت به کوفتن کشتِ دروشده تشبیه شده
است (همان) .در عبارت اخیر ،مؤمن به دانۀ درشت و فتنه به پرندهای مانند شده است
که آن دانۀ درشت را از میان دانههای الغر بر میچیند؛ اين تشبیه مرکب است.
نقد و بررسی

الف .فیضاالسالم عبارتها را تحتالفظی ترجمه کرده (ر.ک :سیدرضی )316 :1365 ،و با
اين ترجمه و با استفادۀ پیدرپی از افزودههای توضیحی ،هم جنبۀ بالغی و فرهنگی
عبارتها و هم جنبۀ معنايی آن را منعکس کرده است .شهیدی نیز ترجمۀ تحتالفظی،
ادبی و مسجّع ارائه داده و از واژههای اصیل فارسی (دُرد ،ديگ ،تنگ) در اين ترجمه
استفاده کرده است .وی بسیار دقیق دو معادل فارسی اصیل «خردهها» و «تنگ» را
برای دو واژۀ «نُفاضَة» و «العِکم» برگزيده است (ر.ک :سیدرضی .)101 :1370 ،شهیدی در
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تعلیقات خود واژۀ «تنگ» را به «لنگه و عدل» معنی کرده است (همان 477 :؛ برای معنی

اصلی واژه ر.ک دهخدا :1377 ،ذيل تنگ) .او با اين انتخاب درست توانسته است از يک سو
معنا ی دقیق عبارت را منتقل کند و از ديگر سو ،تصوير را با عناصر فرهنگی آن منعکس
کند .دشتی عبارت را تحتالفظی ترجمه کرده است که دقیق نیست .وی عبارت دوّم را
اينگونه ترجمه کرده است« :دانههای غذای چسبیده در اطراف ظرف» (ر.ک :سیدرضی،
 )143 :1388که معنای آن با معنای مراد از تصوير قبلی يکسان شود .در اين ترجمه به
تفاوت میان «ثُفالَه» و «نُفَاضَه» و به معنی واژۀ «العِکم» توجه نشده است .همچنین در
ترجمۀ وی واژۀ «خرمن» معادل مناسبی برای واژۀ عربی «الحَصِید» بهنظرنمیرسد.
مترجم در ترجمۀ نام اشیا در متن زبان مبدأ که بار فرهنگی دارند ،به زبان مقصد دقّت
نکرده است .دشتی نیز در ترجمۀ عبارت اخیر دچار لغزش شده است .او مشبه (مؤمن) را
هم که در اين عبارت به دانۀ درشت مانند شده ،حذف کرده است.
.8-4

الف .اين عبارت ضربالمَثَل است؛ «رائدٌ» کسی است که جلوتر از کاروان برای
رصدکردن منزل دارای امکانات و امنیت میرود (المیدانی ،بیتا ،ج  )198 :2که امام(ع) آن را
بهگونهای متناسب با مراد خود درآورده است .ابن ابیالحديد مراد از واژۀ «رَائِد» را در
اين عبارت ،شخص مخاطب دانسته ( ،1960ج  )191 :7و ابنمیثم آن را استعاره از فکر
مخاطب بهشمار آورده است ( ،2009ج  ،)513 :3درحالیکه خوئی آن را به خود حضرت
علی(ع) تأويل کرده است ( ،1379ج  )301 :7که البته اين معنی دور بهنظرمیرسد؛ زيرا با
دو عبارت بعدی متناسب نیست.
نقد و بررسی
سه مترجم آن را تحتالفظی ترجمه کردهاند (ر.ک :سیدرضی316 :1365 ،؛  102 :1370و

)143 :1388؛ با اين تفاوت که فیضاالسالم در میان دو پرانتز توضیحی تفسیر مفصّلی دربارۀ
اين عبارت ارائه داده است .وی در اين تفسیر هم به کاربرد واژۀ «رائِد» در زبان و فرهنگ
عربی و هم به ضربالمثل بودن اين عبارت و معنای مراد از کاربرد آن در اين خطبه اشاره
کرده است .شهیدی و دشتی هیچ اشارهای به ضربالمثل بودن اين عبارت نکردهاند.
« .9-4

».

الف .معنی مراد اين است که امام(ع) دين و احکام شريعت را روشن ساخته است يا اينکه
مراد خبردادن از فتنههايی است که پیش خواهند آمد (بحرانی ،2009 ،ج  .)514 :3در
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عبارت نخست ،ازهمشکافتن مسئله (احکام دين و شريعت يا خبردادن از فتنهها) تا تاريکی از
آن برطرف و باطن حقیقت آشکار شود ،به شکافتن مهره و آشکارشدن باطن آن تشبیه
شده است .اين تشبیه از نوع تشبیه مرکّب است.
» .اين ضربالمثل

ب .عبارت دوّم ضربالمَثَل است« :
هنگامی بهکارمیرود که روزگار مردم و اموال آنها را نابود میکند (المیدانی ،بیتا ،ج :1
 .)180 -179ثعالبی آن را به معنی استیصال دانسته است (شمسیپاشا ،2011 ،ج .)853 :1
مراد از آن در اين خطبه ،پنهاننکردن امری و آشکارکردن مسايل دينی و دنیوی است.
نقد و بررسی

هر سه مترجم اين عبارتها را تحتالفظی ترجمه کردهاند .با اين ترجمه ،آنها توانستهاند
بار بالغی و فرهنگی را در تشبیه (در عبارت نخست) و در ضربالمثل (در عبارت دوّم) به
متن مقصد انتقال دهند .فیضاالسالم در درون متن از افزودههای توضیحی استفاده کرده تا
معنا را برای خواننده در زبان مقصد روشنتر سازد (ر.ک :سیدرضی .)317 :1365 ،شهیدی نیز
در تعلیقات خويش ذکر کرده است که «

 ،مثلی است برای

کسی که چیزی نزد او نماند» ( .)477 :1370مترجم با استفاده از اين افزودۀ توضیحی به
ضرب المثل بودن عبارت متن مبدأ و کاربرد آن در فرهنگ زبان مبدأ اشاره میکند،
درحالیکه دشتی به ترجمۀ تحتالفظی بسنده کرده است (ر.ک :سیدرضی.)143 :1388 ،
.10-4

در اين عبارت جهل و نادانی به انسانی مانند شده که بر مرکب خود سوار است و برای
تاختن آماده شده است (بحرانی ،2009 ،ج  .)514 :3اين عبارت استعارۀ مکنیه اصلیه است
و واژۀ «مَرَاکِب» کنايه از جماعت جاهالن است (همان).
نقد و بررسی

شهیدی و دشتی عبارت را بهطور يکسان و با رعايت ايجاز ،تحتالفظی ترجمه کردهاند
(ر.ک :سیدرضی 102 :1370 ،و  .)143 :1388با اين ترجمه بار بالغی و فرهنگی عبارت حفظ
شده است ،امّا ممکن است معنا از ذهن خوانندۀ متن در زبان مقصد دور بماند.
فیضاالسالم عالوه بر ترجمۀ تحتالفظی ،از افزودۀ توضیحی نیز استفاده کرده است
(ر.ک :سیدرضی )317 :1365 ،و درنتیجه فهم عبارت بهآسانی صورت میپذيرد.

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،1بهار و تابستان  ،1396شمارۀ پیاپی 91/ 19

.11-4

الف .در عبارت نخست ،فعل «صَالَ» دربارۀ «روزگار» و در عبارت دوّم ،فعل «هَدَرَ»
دربارۀ «باطل» بهعنوان استعاره بهکاررفته است .اين دو استعاره از نوع مکنیّۀ تبعیه
است .در عبارت نخست ،تازيدن روزگار غدّار و سنگدل بر انسانها ،به تازيدن درندۀ
گزنده و در عبارت دوّم نیز ،باطل با تشبیه بلیغ اضافی به شتری نر تشبیه شده است.
ب :ابنمیثم واژۀ «فَنیق» را استعاره و دو واژۀ «هَدَرَ» و «کُظُوم» را از لوازم مستعارمنه
دانسته است ( ،2009ج  .)514 :3بهنظرمیرسد اين واژه نمیتواند استعاره باشد؛ چون لفظ
«باطل» در عبارت ذکر شده است .در عبارت دوّم ،مراد از کاربرد استعاری فعل «هَدَرَ»
نمايانشدن و قوّتگرفتن باطل و مراد از «کُظُوم» ،خاموش و ضعیفبودن باطل در زمان
حقّ است (همان) .در عبارت دوّم« ،فَنِیق» معنای خاصی دارد؛ زيرا معنی اين واژۀ
«
» (ابنمنظور :1408 ،ذيل فنق) است .در زبان عربی خود واژۀ «الفَنَق» به معنی «
» است (همان)؛ پس امام(ع) اينجا باطل را به هنگام قوّتگرفتن تنها به شتر نر
تشبیه نکردهاند ،بلکه از نامهای شتر در زبان عربی نامی را برگزيدهاند که به معنی قوّت
میبخشد و آن را به شتر تعظیمشده که بر آن سوار نمیشوند و آن را خوار و ذلیل
نمیکنند ،مانند کردهاند.
نقد و بررسی

الف .فیضاالسالم و شهیدی دو عبارت را تحتالفظی ترجمه کردهاند .با اين ترجمه آنها
توانستهاند کاربرد بالغی عبارتها و عناصر فرهنگی آن را به متن زبان مقصد انتقال
دهند .فیضاالسالم از افزودههای توضیحی نیز استفاده کرده است (ر.ک :سیدرضی:1365 ،
 .)317شهیدی در ترجمۀ خويش سجع بهکاربرده (ر.ک :سیدرضی )102 :1370 ،و دشتی در
ترجمۀ عبارت دوّم ،واژۀ «فَنِیق» را حذف کرده است (ر.ک :سیدرضی .)142 :1388 ،با
حذف اين واژه ،دشتی از يکی از عناصری که وابستگی شديدی به فرهنگ عربها دارد،
غافل مانده است؛ درنتیجه هالههای معنايی اين واژه نیز حذف شده است .فیضاالسالم و
شهیدی با انتخاب «شتر نر» بهعنوان معادل برای واژۀ «فَنِیق» ،نتوانستهاند بار فرهنگی
و هالههای معنايی اين واژه را بهطور کامل به متن مقصد انتقال دهند.
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يکی از عادتهای عربها در قديم اين بود که لباسی از پوست حیوانها میساختند و
قسمت پشمی آن را درونی و پوست آن را بیرونی میگردانیدند (ابن ابیالحديد ،1960،ج :7
)193؛ پس معنی مراد ،واژگونهکردن احکام اسالمی است (همان) يا اينکه اسالم و احکام
اسالمی بر زبانها جاری است .هدف اسالم ناب اين است که دل و باطن انسان از تعالیم
آن بهرهمند و آثار و فايدههای اين تعالیم آشکار شوند ،امّا منافقان اين هدف را واژگون
کردهاند و اسالم را تنها به زبان ،سرمشق خود قراردادهاند .اين برخورد با اسالم به
واژگونه پوشیدن پوستین تشبیه شده است (بحرانی ،2009 ،ج  .)515 :3کاربرد بالغی در
اين عبارت از نوع استعارۀ تمثیلیه است.
نقد و بررسی

الف .فیضاالسالم عبارت را تحتالفظی ترجمه و طبق شرح ابنمیثم در میان دو پرانتز
توضیحی به معنی مراد اشاره کرده است (ر.ک :سیدرضی .)317 :1365 ،شهیدی در درون
متن ترجمۀ تحتالفظی را نیز مطرح کرده (ر.ک :سیدرضی )101 :1370 ،و در تعلیقات خود
نوشته است« :پوستین پاژگونه يا پاشگونه پوشیدن :از سیرت و سان بازگشتن» (همان:
 .)477تعلیق شهیدی نشان میدهد که اين استعاره در زبان و فرهنگ فارسی نیز رواج دارد؛
بنابراين ،فهم آن نزد خوانندۀ متن به زبان مقصد با اشکالی مواجه نخواهد شد .از ديگر سو،
بار عاطفی و احساسی آن به همانگونه که نزد خوانندۀ متن مبدأ تحقّق میيابد ،نزد
خوانندۀ متن مقصد نیز حاصل خواهد شد .امّا دشتی به ترجمۀ تحتالفظی بسنده کرده
(ر.ک :سیدرضی)141 :1388 ،؛ چون اين استعاره در زبان و فرهنگ فارسی رواج يافته است و
ترجمۀ تحتالفظی میتواند معنای مراد را همراه با بار احساسی آن منتقل کند.
 .5نتیجه
ترجمۀ عناصر فرهنگی يکی از مهمترين چالشهای ترجمه است .در معادلگزينی واژهها
مترجم میتواند از فرهنگهای لغت استفاده کند ،امّا هنگامی که مترجم با عنصر
فرهنگی مواجه میشود ،فرهنگ لغت نمیتواند خأل فرهنگی را پر کند .در چنین حالتی
مترجم بايد بر فرهنگ مبدأ نیز مسلط باشد تا بتواند عناصر فرهنگی را بهدرستی منتقل
کند و به خوانندۀ متن در زبان مقصد بشناساند .عناصر فرهنگی عالوه بر هويّتبخشیدن
به متن ،هالهها ی معنايی دارند که فهم درست و دقیق مطلب و انتقال بار عاطفی و
احساسی آن به خوانندۀ متن در زبان مقصد ،بدون درک آن هالههای معنايی حاصل
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نمیشود .نهجالبالغه عالوه بر ارزش مذهبی و ادبی آن ،سرشار از تعبیراتی است که
میتوان آن را آيینۀ فرهنگ عرب دانست .اين ويژگی ترجمۀ نهجالبالغه را دشوارتر
میسازد و مسئولیت مترجم را چند برابر میکند .فیضاالسالم در ترجمۀ نهجالبالغه از
روش تلفیقی (ترجمۀ تحتاللفظی +افزودۀ توضیحی داخل پرانتز) استفاده کرده و در ترجمۀ
خطبۀ  108در يک مورد از روش وامگیری و در چند مورد در جايگزينی تعبیرات و
واژگانی که جنبۀ فرهنگی دارند ،دقیق نبوده و در دو مورد نتوانسته است بار فرهنگی
واژه را به متن مقصد انتقال دهد.
شهیدی در اغلب موارد از روش تلفیقی (ترجمۀ تحتالفظی  +افزودۀ توضیحی درون متن يا
در تعلیقات) استفاده و در مواردی به ترجمۀ تحتالفظی بسنده میکند و در دو مورد
نتوانسته است بار فرهنگی واژه را به متن مقصد انتقال دهد .وی در دو مورد از روش
حذف بهره برده است .دشتی در اغلب موارد به ترجمۀ تحتالفظی بسنده و مکرر متن را
آزاد ترجمه میکند و بدينترتیب ،بار فرهنگی متن از دست رفته است .وی از روش
حذف نیز استفاده میکند.
بنا بر بررسی شیوههای بهکاررفته در ترجمۀ تعبیراتی که عناصر فرهنگی دارند،
روش تلفیقی يکی از موفقترين روشهاست .اين روش در ترجمۀ فیضاالسالم (ترجمۀ
تحتالفظی +شرح و تفسیر) و در برخی موارد در ترجمۀ شهیدی ديده میشود ،امّا دشتی
هرگز از اين روش در ترجمۀ اين خطبه بهره نبرده است .از مسائل ديگری که به ترجمۀ
شهیدی برتری میبخشد ،اين است که وی هنگام استفاده از روش تلفیقی ،در تعلیقات
خود به کاربرد عنصر فرهنگی (استعاره ،کنايه ،ضرب المثل و غیره) در فرهنگ فارسی اشاره
میکند و معادل آن را در زبان فارسی با استفاده از گنجینۀ شعر و نثر فارسی میآورد.
اين نکته ،عالوه بر نقش مهمی که در روشنساختن مطلب دارد ،میتواند تأثیر عاطفی و
احساسی مطلب را بر خوانندۀ متن در زبان مقصد با تأثیر عاطفی و احساسی آن بر
خوانندۀ متن مبدأ يکسان سازد.
پینوشت
 .1باتوجهبه محدوديّت صفحات مقاله از آوردن ترجمۀ مترجمان و نیز ارائه ترجمۀ پیشنهادی صرفنظر
کرده و فقط عبارتهای موردانتقاد را نقد و بررسی کردهايم .ضمناً آنها را طوری انتخاب کردهايم که
گسست معنايی ايجاد نشود.
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