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 مهمقد

مسئلة این پژوهش به لورت مشخص اول محور نحوب برخورد محمد دشتی با واژگان 
داننرد كره انتخراب معرادل      گردد. تقریباً همه مری  گزینی او می و  گونگی معادل البالغه نهج

براي واژگان یک متن، اولين  الش بزرگ پيش روي متر م است. این  الش در تر مرة  
هراي دینری و مرذهبی را     كه نوعی  نبرة تقردس دارنرد و اساسريت     البالغه جنهمتونی  ون 

 گيرتر است. تر و گریبان تر، روشن انگيزند، بسيار مهم برمی

كرارمنن  »ارزیرابی نقرد تر مرة     پژوهش ااضر با تکيره برر سرطح معنرایی ل روي الگروي      
بررسی كنرد و   غهالبال نهجتالش دارد تا نوع برخورد و تعام  متر م را با واژگان  «گارسس

برا مرتن    البالغره  نهرج هرایی از مرتن    براي دستيابی به این هدف تالش شده تا با مقایسة بخرش 
هراي تر مره كره گارسرس      گيرري تصرادفی، مرواردي از ویژگری     تر مه به لرورت نمونره  

ها در تر مرة وي اببرات شرود و هرم      است، استخراج شود تا هم و ود این ویژگی برشمرده
 ها مشخص گردد. اي متر م براي هر یک در بستر نمونه راهبردهاي تر مه

 های پژوهش ها و فرضیه سؤال

 هاي زیر است: پژوهش ااضر به دنبال پاسخی براي پرسش

هاي مذكور در الگوي گارسس سود  از كدام مؤلفه البالغه نهجر دشتی در فرایند تر مة 
 است؟  سته

 مررة  رره امرروري اسررتفاده اي گارسررس در تر هرراي تر مرره ررر محمررد دشررتی از ویژگرری
 است؟ ها تعادل واژگانی را برهم زده است و كدام یک از این ویژگی كرده

 توان طرح كرد: هاي زیر را می بر این اساس فرضيه

اسرتفاده   البالغره  نهرج ر محمد دشتی بيشتر از تعریف و توضيح در تر مة واژگان غریب 
 است. كرده

، استفادب انکارناپذیر از بسط و افرزایش  بالغهال نهجترین  الش دشتی در تر مة  ر بزرگ
 اي است. تر مه
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 پیشینة پژوهش

نالر رشيدي، و شهين فرزانره، در ايطرة نقرد تر مرة برين فارسری و انگليسری از منظرر         
هراي   ارزیرابی و مقایسرة تر مره   »اند كه مقالة اول برا عنروان    الگوي گارسس دو مقاله نوشته

در مجلرة  « ، ابر مارك تواین بر اساس الگوي گارسسفارسی رمان انگليسی شاهزاده و گدا
ارزیابی و »( و دیگري با عنوان 683ر97: 6833)رشيدي و فرزانه،  پژوهی دانشگاه الزهرا زبان

مقایسة دو تر مة فارسی از رمان انگليسی دُن كيشوت ابر ميگوئ  دو سرروانتس برر اسراس    
آزاد اسرالمی سرنندج، )همران،     ، دانشرگاه زبران و ادب فارسری  ، در مجلرة  «الگوي گارسس

است و نویسندگان در این دو مقاله به معرفی الگروي گارسرس و    (  اپ شده91ر06: 6860
 اند. هاي یادشده پرداخته كاربست آن بر تر مه

)با تکيه بر سطح معنرایی   قرآن كریمنقد واژگانی تر مة موسوي گرمارودي از »ر مقالة 
 مطالعات تر مة قررآن و اردیث  انی كه در مجلة ر ل وي گارسس( از محمد رايمی خویگ

(. این مقاله تر مرة گرمرارودي را   60ر16: 6861رايمی خویگانی، ر.ك؛ است )  اپ شده
شردت   بره  است و به این نتيجه رسريده كره ایرن تر مره     از منظر واژگان مورد بحث قرار داده

هرایی بسرازد یرا     دلمعرا  قررآن توضيحی است و متر م تالش فراوانی داشته تا براي واژگان 
 بازآفرینی كند.

 پيرام ) گارسرس  كارمن مدل اساس بر عربی به فارسی ادبی متون تر مة ارزیابی»ر مقالة 
زاده و سريد عرال     از عيسری متقری  « (نمونره  برراي  6869 ارج  موسم مناسبت به انقالب رهبر
؛ ر.كاسرت )  ،  راپ شرده  هراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری      پرژوهش زاده كه در  نقی
(. این مقاله نظریة گارسس را بر پيام رهبر معظم انقالب اسالمی 6861زاده،  زاده و نقی متقی
توانرد   هاي فرهنگی ميان فارسی و عربی مری  است و بدین نتيجه رسيده كه تفاوت كار بسته به

 گزینی و تبدی  ساختارها ایجاد  الش كند. در معادل

 هاي پيش از خود در این است كه: پژوهشبه تفاوت و ویژگی این پژوهش نسبت 

اي از  الف( این پژوهش براي اولين بار سطح معنایی ل وي الگوي گارسس را بر تر مره 
 كند. پياده می البالغه نهج
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دانند، این پژوهش اولين گام در راستاي نقد معيار تر مة  ب( تا آنجا كه نویسندگان می
پژوهان   ش، كمتر مورد تو ه تر مهرغم شهرت و روا اي كه به محمد دشتی است؛ تر مه

 است. بوده

 . الگوی گارسس1

هرایی را برراي عنالرر     متر م، اد واسط متن مبدأ و مقصد است و تالش دارد تا معادل
تر  متنی زبان مبدأ در زبان مقصد پيدا كند و در ميان این عنالر، آنچه بيش از هر  يزي مهم

گزینری واژگرانی در    (. امرا معرادل  38: 6868پور ساعدي،  است، واژگان است )ر.ك؛ لطفی
پژوهران   تررین فراینردهاي تر مره اسرت. تر مره      كنار اهميت خود، هميشه یکری از مشرک   

اند و فراینردهاي آن   متعددي دربارب ایجاد تعادل ميان واژگان زبان مبدأ و مقصد سخن گفته
اي قاموسری و فرهنگری برر    اند. نيومارك با تقسيم انواع معناي واژه به معن را به گفتگو نشسته

تررین   شود نزدیک آن بود كه واژگان، مترادف و معادل واقعی ندارند، اما با راهکارهایی می
(. وینی و داربلنه در راسرتاي  618ر690: 6868ها را انتخاب و استفاده كرد )نيومارك،  معادل

و تر مة ناموازي توليف فرایند ایجاد تعادل در تر مه، دو راهبرد با عنوان تر مة مستقيم 
هراي   كننرد كره رویره    اللّفظی و آزاد ر و هفت رویه معرفری مری    ر  يزي شبيه به تر مة تحت

بررداري و تر مرة    گيرري، گرتره   شدب آنان در تر مة مستقيم از این قرار است: قرض ااصا 
ون  ایی، مدو سي هاي پيشنهادي آنان در تر مة آزاد نيز عبارتند از:  ابه لفظ به لفظ. رویه

)ت يير در زاویة دید(، اقتباس و تعادل. مدو سيون خود شام  مواردي  ون تبردی  كلر  بره    
سازي عبارات، معلروم بره مجهرول و ت ييرر نمادهاسرت.        ز ، وارونه به  ز  یا برعکس،  ز 

هرا موقعيرت یکسرانی را برا ابرزار یرا سربکی         تعادل نيز براي اشاره به مواردي است كره زبران  
(. كارمن گارسس با تکيه Vinay & Darbelnet, 1995: 31-41كنند ) میمتفاوت توليف 

هراي وینری و    ویرژه رویره   شده دربرارب تعرادل، بره    هاي ارائه بر ال  تعادل و با دقت در نظریه
هاي متن مبدأ و مقصد ارائه كرد كه تاكنون مورد تو ه  داربلنه، الگویی را براي بيان شباهت

باشرند.    تا اد امکان برابري داشرته  یدبا سطح تر مه، در  هار ، متن مبدأ واونظر  است. در
 ر  لررفی، سرطح گفتمرانی    ر  این  هار سطح عبارتند از: سطح معنایی ل روي، سرطح نحروي   

. او برراي هرر   (Garces, 1994: 77-120) شرناختی )/ منظور( مقصودر نقشی و سطح سبکی  
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اي را ارائره   هراي تر مره   ، ویژگی هیک از این  هار سطح و با تکيه بر متونی كه تحلي  كرد
است. اما از آنجا كه پرداختن به تمام سطوح آن در یرک مقالره كراري نراممکن  لروه       داده
پردازد ترا تصرویري مناسرب     كند، از این رو، این پژوهش تنها به سطح معنایی ر ل وي می  می

تی دیگررر هرراي واژگررانی محمررد دشررتی ارائرره كنررد و سررطوح دیگررر را برره مقررا  از انتخرراب
 گذارد. وامی

 عبارتنرد از:  سرطح معنرایی ل روي   شده از سوي گارسس، در  اي ارائه هاي تر مه ویژگی
 :Ibid) و ابهرام تعریف یا توضيح، معادل فرهنگی، همانندسازي، بسط نحوي، قبض نحوي، 

گزینری دشرتی    هرا در نحروب معرادل    شود كه این ویژگری  . در این پژوهش، تالش می(80-82
 است. تا مشخص گردد كه تر مة وي از كدام ویژگی بيشتر بهره برده بررسی شوند

معنری   اشاره بهتعریف،  (:The definition and explanation) تعریف یا توضيح (الف
هرا   نامره  است؛ درست ماننرد آنچره در واژه   لفیو ة مل واژه به لورت عبارت اسمی یا شبه

 (.Ibid: 80-81) آید می

 زبان مقصداي در  پيدا كردن واژه معادل،: (Equivalent Cultural) معادل فرهنگی (ب
پيتر  .(Ibidشود ) میمشابه در زبان مبدأ  بار فرهنگی یا كاركردبا  اي واژه ایگزین  است كه

واژگان و الطالاات فرهنگی باید »گوید:  ( در این زمينه میPeter Newmarkنيومارك )
ند؛  راكه نمایندب معناي خالی در زبان مبردأ  با معادل مناسب فرهنگ مقصد  ایگزین شو

تروان بره معرادل مردارك دانشرگاهی و       براي مثرال، مری   (؛668م.: 0881)نيومارك، « هستند
رئيس الوزرا : »، «مجلس الوزار : هيئت دولت»هاي سياسی اشاره كرد:  آموزشی و یا معادل

 (.78: 6869)رايمی خویگانی، « رئيس  مهور

الرطالاات بنيرادي    ةروشی براي تر مر  همانندسازي(: Adaptationهمانندسازي )ج( 
 بكه متر م مضمونی را با كلمه، الطالح یرا اسرتعار   رود میكار  فرهنگی است و هنگامی به
 .كند میتر مه  ،آشناست هخالی كه براي خوانند

افرزودن یرک یرا  نرد واژه بره تر مره        منظور از این الرطالح، : (Expansion) بسط (د
یابی واژگانی و  تواند هم در معادل (. این مسئله می36است )ر.ك؛ همان:  ورتبراسب ضر
 یابی تركيبی خودنمایی كند. هم در معادل
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كار بردن یک واژه در  فوق است و آن هنگام به بعکس شيو (:Contraction) قبض ر(ه
 .)ر.ك؛ همان( زبان مبدأب زبان مقصد است در برابر  ند واژ

دارد كره  گرونگی   گاهی مرتن الرلی ابهرام     (:Lexical ambiguityواژگانی ) ابهام و(
ابهرام ممکرن اسرت    پژوهان متفاوت است. به نظرر گارسرس    ها از منظر تر مه برخورد با آن

 سرهوي  اگر و داد انتقال مقصدباید آن را به زبان  ،عمدي یا سهوي باشد. اگر عمدي باشد

(. نيومرارك  96: 6871اردكرانی،   ريهمران و مخترا  )ر.ك؛ برطرف كررد   را آن باید باشد،
( كره مرا در   819رر 818م.: 0881شرمرد )ر.ك؛ نيومرارك،    اي از ابهام را برمری  انواع هفتگانه

 پردازیم. اینجا تنها به ابهام واژگانی می

 . کاربستِ الگوی نقد گارسس2

 . تعریف و توضیح1ـ2

ح و تعریرف  شرود كره او از توضري    خوبی مشخص مری  با دقت در تر مة محمد دشتی به
است. او هم توضيح تفسيري فراوانی دارد و هم تعریف واژگران،   یک واژه بسيار سود  سته

 شماریم. است، برمی در زیر مواردي كه متر م را به تعریف و توضيح واداشته

 . واژگان غریب و سخت1ـ1ـ2

اي برخورده كه  ز  غرایب ل رات اسرت و گمران داشرته مخاطرب       دشتی هر  ا به واژه
است و تعریف او هر نرد   یابد، آن را در پاورقی تعریف كرده درستی درنمی ناي آن را بهمع

 متناسب با سياق، ولی بدون ار اع است؛ مثالً:

 وقد نجَمَت منن ظلنبروبِ سَراقنه   الخالسیةِ الدّیکَةِألنَّ قوائمَهُ اُمشٌ كقوائمِ » :الخالسیة 
خروس دورگه، باریک و زشرت اسرت و در   ؛ زیرا پاهاي طاووس  ونان ساق صِیصیةٌ خفیةٌ

خرروس  »اسرت:   دشرتی در پراورقی آورده  «. اسرت  یک سو، ساق پایش ناخنی مخفی رویيده
انرد   خالسی، نوعی از خروس كه نه سفيد و نه سياه است، بلکه به رنگ خاكی اسرت. گفتره  

(. 008: 619، خ البالغره  نهج« )كه خروس فارسی ر هندي دورگه است كه پاهاي زشت دارد 
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ثل مَخْرَجُ عَنلقنهن كالْإِبْرِیقِ وَ مَ ْرِزُهَا إِلَی اَيْر »در عبارت « الوَسِمَة»در همين خطبه، دربارب واژب 

 آميزي رنگ یمانی وسمة زیبایی به شکمش روي تا گلوگاه از : والْوَسِمَةِ الْیمَانِیة بَطْنلهُ كصنبْغِ
ير  كره آن را در آب خيسرانده،    برگ گياهی به رنگ نير ، یرا بررگ ن   »است:  آورده ،«شده

 )همان(.« كنند پار ه را با آن رنگ می

 :هاي نامناسب،  مساكينَ إخوانَ دَبَرٍ ووبَرٍ: آنان را در مکان عالةًوتركوهُم » دبَر و وَبَر
دبر »است:  ( و در پاورقی آورده036: 660)همان: خ « مسکين و فقير همنشين شتران ساختند

 (.036)همان: « ها را فقير و تهيدست با شتران رها كردند ت؛ یعنی آنو وبر كنایه از شتر اس

 واللّهن لَأن أبيتُ علی اَسَکن السّعدانِ مسهّداً أو أل َرَّ فری األغراللِ مصرفّداً:    » :السَّعدان
سوگند به خدا، اگر تمام شب را روي خارهاي سعدان به سر ببرم و یا با غ  و زنجير به ایرن  

خاري »است:  ( كه در توضيح آورده807ر801: 000)همان، خ « ده شوم...سو یا آن سو كشي
 )همان(.« است شعبه كه خوراك شتران بوده و سخت گزنده سه

 :والکفرل علی أربَعِ دعائم: عَلَی التعمّقِ والتنازعِ والزیغ والشّقاق: كفر بر  هرار  » تعمّق
، انحرراف از ارق و دشرمنی     رویی و  ردل   ستون پایدار است: كنجکاوري دروغين، ستيزه

آب و علرف   در بيابان بی عَمق و عُمق:»است:  آمده ( و در پاورقی006: 86)همان، ح « كردن
پيشروي كردن، سرگردان شدن و به هالكت رسيدن است. كسی كه با توهم پريش رود نيرز   

 )همان(.« د ار همين سرنوشت خواهد شد

 . اسم علم اشخاص، قبایل و اماکن2ـ1ـ2

نکات تاریخی و اسامی اشخا  و امراكن را بردان سربب    »گوید:  ر این زمينه میدشتی د
نيراز   هاي تاریخی بری  آوردیم تا خوانندگان با داشتن همين تر مه، از مرا عه به دیگر كتاب

كنرد؛   (. متر م براي توضيحات خود هيچ ار اعی ذكر نمری 60 :6830، البالغه نهج« )باشند
 مثالً:

 قد قلَعَت بأهلنها وقلعوا بهرا: وآگراه باشريد مدینره      الهِجرةِموا أنَّ دارَ وأعل» :ةالهجر دار
، همران )« مردم را یکپار ه بيرون راند و مردم نيز براي سركوبی آشوب از او فالله گرفتنرد 
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سررزمين هجررت، دار   »اسرت:   (. متر م این واژه را در پراورقی توضريح داده  808ر800: 8ن 
 )همان(.« الهجره، همان شهر مدینه است

 :ینْکر ل  الْخَروْفن، وَ َ  یرامَ أَنامُ یَمْ عَبْداً مننْ عنبادن اللّهن،  َکللَيْإِاَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ » مذجح
خلرو  أَارِثن بْرنل الْحَر   النرکن مننْ اَریقِ النّارِ، وَ هُوَ مَ ی الْفلجّارِشَدَّ عَلَأَاتن الرَّوْعِ، اعَعْدا ن سَعَنِ األ
اي از بنردگان خردا را بره سروي شرما       : پس از ستایش پروردگار! من بندهفَاسْمَعُوا لَهُ مَذْانج.

هرراي ترررس از دشررمن روي   خوابررد و در لحظرره فرسررتادم كرره در روزهرراي واشررت نمرری  
« هاي آتش تندتر است، او مالک پسر اارث مذ حی است گرداند، بر بدكاران از شعله نمی

 )همان(.« نام قبيلة مالک اشتر است»گوید:  مذ ح می(. در توضيح 836ر833: 06)همان، ن 

از این دست توضيحات تقریباً در تمام لفحات تر مة دشتی و ود دارد و او به محض 
اسرت، البتره گراهی ایرن      برخورد با این دست واژگان، توضيحی براي آن در پراورقی آورده 
د كره شرریف رضری    گرد توضيحات مربوط به متن سخنان اضرت نيست و به مطالبی برمی

 (.889: 080است )ر.ك؛ همان، خ  ذكر كرده

 . توضیح تفسیری3ـ1ـ2

هراي تر مرة دشرتی     ارائة توليحات تفسيري دربارب یک یا  ند واژه، یکری از ویژگری  
بررآن شردیم ترا    »اسرت:   است. او  ندین بار به این موضوع اشاره داشرته، آن را  زم دانسرته  

در مرتن یرا    ویردادها، تحرو ت سياسری، تراریخی را    توضيحات ضروري نسبت به مفاهيم، ر
همران:  « )پاورقی بياوریم كه عموم اقشار  امعه بتوانند از مبااث ارزشمند آن استفاده كننرد 

تروان بره ایرن     است، مری  (. با دقت در توضيحاتی كه دشتی بدون هيچ ار اعی ارائه كرده60
تفسيري او گاه ایردئولوژیک و   است و توضيحات« تفسير»نتيجه رسيد كه تر مة او سراسر 

گاه به سربب پيشرگيري از برداشرت نامناسرب مخاطرب از هردف امرام اسرت كره در اینجرا           
 شود. هایی از هر یک ارائه می مثال

  اي مرردم،   :النّجااةِ أیها النّاسُ شلقّوا أمواجَ الفنتَنِ بِسُفلنِ »در « النجاةسفن »او در توضيح
اشاره به ادیث معروف پيرامبر  »گوید:  ، می«ت درهم بشکنيدهاي نجا امواج فتنه را با كشتی

(. ایرن توضريح بره    88: 9، خ همان« )كه فرمود: مَثَ ِ اه  بيت من، همانند كشتی نجات است
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ایدئولوژیک و برآمده از عقيدب تشيع متر م اسرت كره بسريار بجرا بردان اشراره        ،طور دقيق 
 است. شده

 الردَّاعی مرن دعرا و إ مَ أ يربَ: وَه  ره       خیباةَ ا یر »فرمایرد:   در ذی  سخن امام كه می
گویرد:   هراي دیگرر مری    برراي پرهيرز از برداشرت    ،«كننردگانی!  اي! و  ه ا ابت كننده دعوت

(. یرا ذیر  عبرارت امرام     09: 00)همران، خ  « باشند كنندگان، طلحه، زبير و عائشه می دعوت»
از مرن درگرذر آنچره را از مرن بردان      اللهمَّ اغفر لی ما أنرت أعلرمُ بره منّری: خردایا      »مبنی بر 
(، براي اینکه اشتباهی در برداشت از سخن امرام مبنری برر طلرب     36.: 37)همان، خ « داناتري

دارد،  معصوم است، اما آنچه را كه در دعاها بيران مری   )ع(امام علی»گوید:  م فرت نباشد، می
ی اسرت كره برراي    براي تعليم  گونه سخن گفتن با خداست، یا خرارج از محردودب گناهران   

 )همان(.« باشد هاي عادي مطرح می انسان

 «  واعلم أنّ الشيطانَ قد ببَّطَکَ عن أن ترا عَ أاسَنَ أموركَ: معاویه، بدان كه شريطان
نيکروترین كرار،   »اسرت:   در پراورقی آمرده  «. گذارد تا به نيکوترین كارت بپردازي تو را نمی

: 78)همران، خ  « ق، اضررت اميرالمرؤمنين اسرت   همان اطاعت از اه  بيت پيامبر و امام به ا
086.) 

هاي تر مة دشتی، تفسير و تأوی  سخنان امام به اوادث معالرر اسرت؛    یکی از ویژگی
عندَ ذلک من  ريش مرن نقرمِ     بصرةفوی ٌ لک یا »در عبارت «  يش من نقم اهلل»مثالً دربارب 

تروان فرازهراي آخرر را بره      مری : »گویرد  (، مری 680 :680خ  )همران، « اهلل  رَهَجَ له و  اَسٌّ
هيچ گرد و غبار و  غوالان رزمندب ایران در عمليات كربالي پنج تفسير كرد كه زیر آب بی

 (.688)همان: « لدایی به بصره امله كردند

  قَعقعَاة    الجيش الذي  یکون لره غبرارٌ و لجربٌ و    »در همين زمينه و دربارب عبارت
هراي یادشرده بره عمليرات غوالران       آیرا واقعيرت  »آورد:  نيز مری ( 678: 603خ  مان،)ه« للجُمٍ

بصره ارتباط ندارد كه از زیر آب بدون سر و لردا و گررد و    رزمندب ایران در امله به شهر
(. البته گاهی هرم توضريح   676)همان: « رفتند؟! غباري با پاهاي  ونان پاي شترمرغ پيش می

إنّ اهللَ بعرثَ محمّرداً ولريسَ أاردٌ منرن      »ذیر    اي دیگر از عبارت اللی است؛ مرثالً  او تر مه
الَعرَِب یقرأل كنتابا: همانا خداوند هنگامی محمرد را مبعروث فرمرود كره هريچ كرس از عررب        
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یا سواد خواندن كترابی نداشرت. كنایره از آنکره عررب      »گوید:  ، می«كتاب آسمانی نداشت
 (.96همان: « )فرهنگ بود  اهلی بی

 . معادل فرهنگی2ـ2

ترین معنراي واژب الرلی را البتره     از معادل فرهنگی، واژب معادلی است كه نزدیکمنظور 
زمرانی كره یرک واژب    »با رعایت فرهنگ زبان مقصد داشته باشرد، نيومرارك معتقرد اسرت:     

شرود. در واقرع، یرک     اي فرهنگری از زبران مقصرد تر مره مری      فرهنگی از زبان مبدأ به واژه
هراي   رسد دشتی معمو ً در بزنگاه (. به نظر می689 :6868)نيومارك، « تر مة تقریبی است

 است. ایدئولوژیک متن از معادل فرهنگی سود  سته

 «فتن»به  اي « ها دگرگونی»و « هوي»به  اي « خواهش:» 

 أفْضنری  أَنْ دُونَ أ َلنری  بِری  یعْجَر َ  أنْ قَبْ َ مننْهَا خنصَا ً أَوْرَدْتُ وَ إِلَيک، بِوَلنيتنی بَادَرْتُ»
 بَعْرضُ  إِلَيرک  یسْبِقَننی أوْ  ِسْمنی، فنی نلقنصْتُ كَمَا رَأیی فنی أنْقَصَ أَنْ أوْ نَفْسنی، فنی بِمَا لَيکإِ

به نوشتن وليت براي تو شتاب كردم و  النَّفلورِ: كالصَّعْبِ فَتَکونَ الدُّنْيا، فنتَنِ وَ الْهَوَي، غَلَبَاتن
ز آنکه ا   فرارسد و رازهراي درونرم را بره    هاي اخالقی را براي تو برشمردم، پيش ا ارزش

كه در  سمم پدید آمد و پريش از   تو منتق  نکرده باشم و در نظرم كاهشی پدید آید؛  نان
« هاي دنيا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشک  گردد ها و دگرگونی آنکه خواهش

 )همان(.

سرت واژگرانی را در مرتن    نخواسرته ا  )ع(دشتی با تو ه بره عالقرة وافررش بره مرو  علری      
اش دخي  كند كه به ساات قدسی امام اهانتی كرده باشد. از این رو، به  اي اینکره   تر مه

هایی متناسرب برا    تر مه كند، از معادل« ها ها و فریب فتنه»را به « فتن»و « هوس»را به « هوي»
ادبری نکررده    معنا را رسانده باشرد و هرم بری     فرهنگ شيعه در زبان مقصد سود  سته كه هم

 بينيم. تر مة  ملة زیر نيز می باشد. همين امر را در

 «97همران، خ  ) «كنرد  می وادار من بدگویی و بيزاري به مننِّی: والبَراءةِ بِسَبُّی سَيَأمُرلكم :
كره بره معنری    « سربّ »برراي  « بردگویی ». در این تر مه، مشخص است كه انتخاب واژب (77
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(، یرک انتخراب فرهنگری و از    6686: 00 تا، ج منظور، بی )ابناست « دشنام و ناسزا»و « شتم»
 روي تقریب به ذهن مخاطب در زبان مقصد است.

 . همانندسازی3ـ2

كرار   الطالاات بنيادي فرهنگری اسرت و هنگرامی بره     ةروشی براي تر م همانندسازي
ر مه ت بخالی كه براي خوانند بكه متر م مضمونی را با كلمه، الطالح یا استعار رود می

 .كند میتر مه  ،آشناست

 «  وألجِئ نفسَکَ فی أموركَ كلّها إلی ألَهِکَ فإنّکَ تللجِئلها إلی كهفٍ اریزٍ: در تمرام
 البالغره، ن  )نهرج « اي كارها خود را به خدا واگذار كه به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسريده 

یرک همانندسرازي   « یرز كهف ار»به عنوان معادل « پناهگاه مطمئن»(. انتخاب 876ر878: 86
زبران شراید مرأنوس نباشرد.      براي مخاطب فارسی« غاري مطمئن»است؛  راكه تر مة آن به 

 است! سخن امام را از ميان برده« استعارب»البته آگاه هستيم كه این تر مه، 

  در عبارت امام كه خطراب بره امرام    «  ه  و  هالت»، به  اي واژب 86در همين نامة
فَإِنْ أَشْک َ عَلَيک شَی ٌ مننْ ذَلنک فَااْمنلْهُ عَلَی  َهَالَتنرک فَإِنَّرک أَوَّلل مَرا    : »فرماید می )ع(اسن

استفاده كررده ترا هماننردي    « عدم آگاهی»(، از واژه 870)همان: « خللنقْتَ بِهن  َاهنلًا بلمَّ عُلِّمْتَ
 ،پدیرد آمرد    هان و تحوّ ت روزگار مشکلی براي ترو  باگر دربار»در فرهنگ شيعه باشد: 

زیرا ترو ابتردا برا ناآگراهی متولرد شردي و سرپس علروم را          ؛آن را به عدم آگاهی ارتباط ده
 «.فراگرفتی

 . بسط واژگانی4ـ2

رفرت از   ضررورت برراي بررون    كه پيش از این ذكر شد، بسط واژگانی آنگاه كه به  نان
باشرد، مخر    اي باشد، پسندیده است، ولی آنجا كه ضرورتی و لزومری ن  یک  الش تر مه

شک تر مة كالم امام علی كه هم در نهایرت   تر مه و برهم زننده تعادل واژگانی است. بی
طلبرد. از ایرن رو،    ایجاز است و هم بر قلة اعجاز، گرایش به بسط و افزایش واژگانی را مری 

اش انجام داده، بسط واژگانی است. او گراهی آن قردر    ترین كاري كه دشتی در تر مه مهم
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است، بسط واژگانی او هم زبانی  اش را وارد وادي شرح كرده متن افزوده كه تر مه واژه به
 و هم تفسيري و ایدئولوژیک است.

 شدگی . فعلی1ـ4ـ2

تبدی  اسم یا لفت در زبان عربی به فعلی در زبان فارسی یکی از ابزارهرایی اسرت كره    
ة مصرادر عامر  و   اسرت، ایرن تبردی  بيشرتر در تر مر      باعث بسط و افرزایش واژگرانی شرده   

 هاي مفرد است: اال

 ـ مصادر عامل

هاي تر مة مصدر عام  كه بر افزایش واژگانی متن تر مه تأبير دارد، فعلی  یکی از راه
توان به همران شرک  مصردر هرم تر مره كررد.        شدن آن است، اال آنکه این مصادر را می
 است: دشتی بيشتر مصادر را به فع  تبدی  كرده

 «قَلْبِرک بِرذنكرِهن وَ الناعْتنصَرامِ     عِمَااََةِ لنيک بِتَقْوَي اللَّهن أَي بُنَی وَ للرزلومِ أَمْررِهن وَ   فَإِنِّی ألو
كره پيوسرته در فرمران او باشری، و      كرنم  مری پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش : بِحَبْلنهن

یرن عبرارت،   (. در ا86)همران: ن  « دلت را با یاد خدا زنده كنی و به ریسمان او  نرگ زنری  
ها به همان شک  مصدري و سه مورد نيرز بره شرک       هار مصدر و ود دارد كه یکی از آن

 است. اند كه باعث افزایش واژگانی شده فع  تر مه شده

 « و ترالش آنران   : بلمَّ رَدَّهُمْ آخنرل ذَلنک إِلَی الْأَخْذن بِمَا عَرَفلوا وَ الْإِمْسَاك عَمَّا لَمْ یکلَّفلروا
« روي گرداننرد  ،انتخاب كنند و برر آنچره تکليرف ندارنرد     ،د كه آنچه را شناختنددر این بو

 است. به لورت فعلی تر مه شده« امساك»و « أخذ»)همان(. در اینجا هم هر دو مصدر 

 های مفرد ـ حال

 «   ُبرراي ترو    اي هنامر : فَکتَبْتُ إِلَيک كتَابِی ]هَذَا[ مُسْتَظْهِراً بِهن إِنْ أَنَا بَقنيرتُ لَرک أَوْ فَننيرت
)همران(.  « یا نباشرم  ،اال من زنده باشم ؛زندگی رهنمون باشد هاي سختینوشتم تا تو را در 

این »به كار رود؛ یعنی: « باشد»تواند بدون فع ِ  در این نامه، اال مفرد است و می« مستظهراً»
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از اضرافات  هرم زائرد و   « هاي زندگی سختی»در این  مله، «. نامه را براي پشتيبانی تو نوشتم
 متر م است.

 «   قررد دَعرراهَ الهررويَ فأ ابَرره وقررادَه الضّرراللٌ فاتَّبَعرره، فَهجرررَ  غطرراً وضرر َّ خابطرراً: تنهررا
هاي خویش را پاسا گفتره و گمراهری عنران او را گرفتره و از او اطاعرت       هاي هوس دعوت

(. 801: 7)همران، ن  « گویرد و در گمراهری سررگردان اسرت     ربرط مری   كند كه سخن بی می
كلّری دگرگونره    هاي متن را از ميان برده، تعبيرر را بره   مشخص است كه بافت و لورت اال

 است. كرده

 ـ مفعول مطلق با عامل محذوف

یکی از مبااث بيانی زبان عربی كه شاید در تر مره  رز برا بسرط نتروان تر مره كررد،        
هرایی   لاست. البتره در ایرن ميران، مفعرو     مبحث مفعول مطلقی است كه عام  آن اذف شده

كنند و به نوعی لفت در زبران فارسری تبردی      هستند كه از بسياري تکرار مأنوس  لوه می
تر مره  « خرداي سربحان  »طرور معمرول، بره      كره در فارسری بره   « اهلل سربحانه »اند؛ مانند:  شده
هایی كه این گونه نيستند،  رالش بزرگری برراي تر مره هسرتند. دشرتی        شود. اما مفعول می

 است: تر تر مه كرده پسند و طو نی ها را به تعابيري فارسی ه تركيبمعمو ً این گون

 «َآیا سزاوار است شعار دهيد مننْ غَيْرِ وَرَعٍ! وَطَمَعاً فی غَيْرِ اَقٍّ وَغَفْلَةًقَوْ ً بَ َيْرِ عنلْمٍ!  أ :
ان: همر « )و عم  نکنيد؟ و فراموشکاري بدون پرهيزكاري داشته، به غير خدا اميدوار باشيد؟

 تر از متن عربی است. (. همان گونه كه پيداست،  ملة مقصد بسيار مبسوط688

 ـ تبدیل مجهول به معلوم

است و با این كرار، باعرث بسرط     دشتی بسياري از افعال مجهول را به معلوم تر مه كرده
 است؛  راكه مجبور بوده فاع  را به شکلی در كالم ظاهر كند: واژگانی شده

 «شروند و نره از    : نه از براران خوشرحال مری   لَمْ یفْرَاُوا وَإِنْ قلحنطلوا لَمْ یقْنَطلوا إِنْ  ِيدُوا
 (.606و  603 : 668خ« )گردند سالی نوميد می قحط
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 « َنيراز   : ترو را از ترالش و یرافتن بری    التَّجرباة الطلربِ وعوفيرتَ مرن عَرالجِ      مؤنَةَكلفيت
، از فع  معلروم  «اي از یافتن رها شده» اي  (. پيداست كه به878: 86)همان، ن « اند... ساخته

 است. سود  سته، در االی كه  ملة بعد الالً تر مه نشده

 بسط تفسیری ـ ایدئولوژیک .2ـ4ـ2

گونه در تر مرة دشرتی فرراوان اسرت. ایرن گونره اضرافات         هاي تفسيري و شرح افزایش
انرد؛   ها انبا داشته ذكر آن به هر دليلی از هاي علمی است كه امام گاهی در قالب اشاره به اسم

مثالً در خطبة معروف شقشقيه، نام ابوبکر، عمر و عثمان را به  راي تعرابير كنرایی و ضرمایر     
أَمَا وَ اللَّهن لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فللَانٌ وَ إِنَّرهُ لَريعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّری    »كند:  ذكر می )ع(شده از سوي امام استفاده

آگراه  : اتنرهن إِذْ عَقَردَهَا لنرآخَرَ   سْرتَقنيللهَا فنری اَيَ  عَجَباً بَينَرا هُروَ یَ  ... فَيَا مننَ الرَّاَی مننْهَا مَحَ ُّ الْقلطْبِ
باشيد، به خدا ابابکر  امة خالفت را بر تن كرد... شگفتا ابابکر كه در ايات خرود از مرردم   

 گونرره در هنگررام مرررگ خالفررت را برره عقررد دیگررري   ،خواسررت عررذرش را بپذیرنررد مرری
 جَمَاعَاة  فنری    َعَلَهَااَتَّی إِذَا مَضَی لنسَبِيلنهن »( و در ادامه: 06ر03:  8خ، البالغه نهج« )ورد؟!درآ

: تا آنکه روزگار عمر هم سپري شد. سپس عمر خالفرت  ا لَلَّهن وَ لنلشُّورَيزَعَمَ أَنِّی أَاَدُهُمْ فَيَ
« اه برر خردا از ایرن شرورا!    پنر  باشم! را در گروهی قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان می

إِلَی أَنِ انْتَکثَ عَلَيهن فَتْللهُ وَ أَ ْهَرزَ عَلَيرهن عَمَللرهُ وَ    »است:  (. همچنين، در ادامة خطبه آمده)همان
قدر اسراف كرد كه ریسمان بافترة او براز شرد و اعمرال او مرردم را       : عثمان آنكبَتْ بِهن بِطْنَتله

 )همان(.« ردبارگی او نابودش ك برانگيخت و شکم

تقریب هيچ شکی نيسرت، ولری    هر ند در اینکه این سه نفر، سه خليفة مشهور هستند، به
اند. پس نباید  متر م باید بداند كه امام به سبب مصالح خالی از بردن نام ایشان پرهيز كرده

 نرام  )ع(اي تر مه كرد كه گویی امام این مصلحت اکيمانة امام را نادیده انگاشت و به گونه
هاي آن روزگرار از ميران رفتره ر      و اگر بپذیریم امروزه مصلحت است ها را بر زبان آورده آن

توانرد مرانع    ها در قالبی دیگر هسرت و ذكرر ایرن مسرائ  مری      كه البته هنوز هم این مصلحت
ها را در قالّب بگذارد ترا خواننرده متو ره     توانست این نام وادت اسالمی باشد ر متر م می 

! البته گاهی این واژگران تفسريري بره    )ع(ا اضافات متر م است، نه تصریح امامه شود كه این
اللَّهُرم  قَردْ مُلنلرتلهُمْ ومَلُّروننی     »كننده و بيش از طاقت متن اللی است:  اي است كه خسته اندازه



 08 و... یگانیخو یمیرح محمد /...از البالغه نهجاژگانی محمد دشتی در ترجمة های و نقدی بر انتخاب

 

مننِّی: خدایا! من ایرن مرردم را برا     وَسَئنمْتلهُمْ وَسَئنمُوننی، فَأَبْدنلننی بِهِم خَيْراً مننْهُمْ وَأَبْدنلْهُمْ بِی شَرّاً
هرا از مرن بره سرتوه      هرا نيرز مررا خسرته نمودنرد. آن      پند و تذكرهاي مداوم خسته كردم و آن

ام! بره  راي آنران افررادي بهترر بره مرن         شکسرته  ام. دل ها به سرتوه آمرده   اند و من از آن آمده
(، در اینجرا دو  06: 09 )همان، خ« ها مسلط كن مرامت فرما و به  اي من بدتر از من بر آن

نکته قاب  طرح است: اول اینکه  را متر م در شرح دلي  خستگی مردم از امام، واژگانی را 
انررد؟! دوم اینکرره  رررا تركيررب  اضررافه كرررده كرره گررویی خررود ایشرران دليرر  را ذكررر كرررده

ن است؟! از این دست موارد در تر مرة دشرتی فرراوا    را از غيب به متن افزوده« ام شکسته دل»
: بره خردا   وَ اللَّهن لَا أَطلورُ بِهن مَا سَمَرَ سَمنيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فنی السَّرمَا ن نَجْمراً  »است؛ به عنوان نمونه: 

سوگند، ترا عمرر دارم و شرب و روز برقررار اسرت و سرتارگان از پری هرم طلروع و غرروب           
ونه كره مشرخص   (. همان گ616: 601)همان، خ « كنند، هرگز  نين كاري نخواهم كرد می

 دلي  است. یک بسط بی« تا عمر دارم»است، عبارتن 

اش دارد كه مایة بسری   دشتی گاهی بسط برآمده از ایدئولوژي نژادپرستانه نيز در تر مه
سَ أَاَردٌ منرنَ الْعَررَبِ    ه( وَ لَريْ وآلن ليهنعَ ی اهلللإِنَّ اللَّهَ ]سُبْحَانَهُ[ بَعَثَ مُحَمَّداً )للّ»شگفتی است: 

 خداونرد  : همانرا فَسَاقَ النَّاسَ اَتَّی بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَبَلَّ َهُمْ مَنْجَراتَهُمْ  ن بُوَّةًدَّعنی یَ تَاباً وَ  َرَأل كنقْیَ
 و ادعراي  نداشرت  آسمانی كتاب عرب از كس هيچ كه فرمود مبعوث را ) (محمد هنگامی
 بره  و بررد  پريش  انسرانی  كرامرت  گراه  ای بره  ترا  را  راهلی  مردم ) (كرد. پيامبر نمی پيامبري

كرره بررار «  رراهلی»(. در واقررع، مشررخص نيسررت  رررا واژب  96همرران: « )رسرراند رسررتگاري
 ایدئولوژیک شدیدي دارد، به متن افزوده شده، در االی كه هيچ نيازي بدان نيست.

 حذف نکردن فعل به قرینة لفظی .3ـ4ـ2

است، اذف نکردن  همراه داشته  یکی از اموري كه بسط واژگانی را در تر مة دشتی به
آیرد كره در    ویژه هنگامی به  شم مری  با و ود قرینه است. این كار به« هاي یک  مله فع »

معنرا را تکررار    هاي متعددي نيست و دشرتی در مرتن تر مره،  نرد فعر  هرم       متن اللی فع 
وَ  آفَاتنهَرا مَتنهَا طَروَارِقَ  تنهَا وَ بِسَالَبلمَّ قَرَنَ بِسَعَتنهَا عَقَابِي َ فَاقَ»است:  ها را اذف نکرده كرده، آن

پرس روزي گسرترده را برا فقرر و بيچرارگی درآميخرت و       ا: بِفلرَجِ أَفْرَاانهَرا غلصَرصَ أَتْرَاانهَر   
دوران شادي و سرور را با غصه و اندوه نزدیرک   .تندرستی را با اوادث دردناك پيوند داد
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را در  ملره  « قررن »تنها فع   )ع(علی كه مشخص است، اضرت (.  نان666همان: « )ساخت
در تر مره  « نزدیک ساختن»و « پيوند دادن»، «درآميختن»دشتی از سه فع   كار برده، ولی به

اسرت. ایرن در    ، هم  يزي بر مرتن نيفرزوده   است كه هم كالم را طو نی نموده استفاده كرده
كنرد. همرين مسرئله را در    ها كامر    توانست  مله را با یکی از این فع  االی است كه او می
 :فَالْتَمنسُوا ذَلنک مننْ عننْدن أَهْلنهن، فَإِنَّهُمْ عَيشُ الْعنلْرمِ وَ مَروْتُ الْجَهْر ِ   »بينيم:  موارد دیگري نيز می

رمرز ايرات دانرش و راز     ( )پس رستگاري را از اه  آن  ستجو كنيد كه اه  بيت پيرامبر 
منينراً وَ شنرمَالًا ظَعْنراً فنری     وَ أَخَرذلوا یَ »( و 668: 607)همران، خ  « مرگ  هر  و نرادانی هسرتند   

همران:  « )هاي    و راسرت رفتنرد و راه ضراللت و گمراهری پيمودنرد      به راه :الْ َی مَسَالنکن
هستند و نيرازي بره     مترادف« گمراهی»و « ضاللت»، «نادانی»، « ه »(. واضح است كه 667

 ها در كنار هم نيست. آمدن آن

 . قبض واژگانی5ـ2

بر اساس  ستجوهاي نگارندگان در متن تر مه، قبض واژگانی در تر مرة دشرتی  رز    
لفظ مفرد دیده نشد. این امر  در اذف واژگان كنایی یا استعاري و تبدی  لله و مولول به

تر كردن  و مو ز و پرمعنا بودن آن است كه امکان گزیده )ع(به سبب شدت اعجاز كالم امام
 كند. متر م سلب میدر زبان فارسی از  آن را

 . صله و موصول1ـ5ـ2

اسرت   اش را به لورت یک اسم مفرد تر مه كررده  محمد دشتی معمو ً مولول و لله
تررین نمودهراي    است. ایرن مسرئله یکری از مهرم     و كمتر به همان شک  مولولی بازگردانده

يهن وَلَمْ یَمْنَعْکَ إِنْ أَسَأتَ وَلَمْ یَلجئکَ إِلَی مَنْ یَشْفَعُ لَکَ إِلَ»قبض واژگانی در تر مة اوست: 
اي پنراه ببرري و در لرورت ارتکراب      : و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسرطه التَّوبَةِمننَ 

كه پيداست، متر م به  اي  (.  نان871: 86)همان، ن « است گناه، دَرِ توبه را مسدود نکرده
اسررتفاده « شررفيع و واسررطه» ، از دو كلمررة«كسرری كرره شررفاعت تررو را نررزد او بکنررد»عبررارت 
: 80 )همران، خ « انَ قَبْلَکمْ قَبْ َ أَنْ یتَّعنظَ بِکمْ مَنْ بَعْردَكمْ اتَّعنظلوا بِمَنْ كَ» است. یا عبارت كرده
از پيشينيان خود پند گيرید، پريش از آنکره آینردگان از شرما     »است:  تر مه شده  نين( 091
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فَقَاتَر َ بِمَرنْ أَطَاعَرهُ    »است. یرا   رد برگرداندهكه لله و مولول را به یک كلمة مف« پند گيرند
با یرارانش   ( )پيامبر اسالم :أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ السَّاعَةَبَادنرُ بِهِمُ سُوقلهُمْ إِلَی مَنْجَاتنهِمْ وَ یُمَنْ عَصَاهُ، یَ

ا پيش از آنکه مرگشان فرر  ،به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به سرمنزل نجات كشاند
مَرن  »برابرر  را بره ترتيرب   « مخالفران »و « یراران »(. در این تر مره،  689: 680 )همان، خ« رسد
 است. قرار داده« مَن عصاه»و « أطاعه

 . حذف2ـ5ـ2

اسرت كره برار كنرایی یرا      « ارذف واژگرانی  »هاي شگفت تر مرة دشرتی،    یکی از  لوه
يلی استعاره را طوري اذف استعاري دارند. او در برخورد با واژگانی اینچنين، بدون هيچ دل

صن َ الضَّبُعِ تَنَامُ عَلَی طلولِ اللَّدْمِ اَتَّی یَوَ اللَّهن لَا أَكونل كَ»است:  كرده كه گویی هيچ گاه نبوده
از آگاهی  زمی برخوردارم و هرگز غافلگير  ،به خدا سوگند :خْتنلَهَا رَالندُهَاوَ یَ طَالنبُهَاإِلَيهَا 
: 1)همران، خ  « گهان مرا محالره كنند و با نيرنرگ دسرتگيرم نماینرد   كه دشمنان نا شوم نمی
اند كه در تر مرة محسرن فارسری     (. امام در اینجا یک تصویر استعاري زیبا را خلق كرده80

به خدا سوگند، من مانند كفتار نيستم كه  ون پایکوبی لياد را بر دَرِ  نة »است:  منتق  شده
)فارسری،  « آید تا او برسد و شرکارش بنمایرد   ه زانو درمیخورد و ب شنود، فریب می خود می
بر لرداي ضرربه   »در این تعبير امام، نقطة مركزي استعاره است كه « اللَّدم»(. واژب 63: 6816

( 068: 88 م.، ج 0888شود )ر.ك؛ الزبيردي،   اطالق می« زدن با سنگ یا  يز دیگر بر زمين
منظور امام این اسرت كره ماننرد كفترار برا سرر و       شد.  و براي فریفتن و شکار كفتار انجام می

 عَردُوُّهُ  فَراغتَرَّهُ »(. یرا:  868: 8 ترا: ج  زمخشرري، بری  الخرورد )ر.ك؛   لداي دشمن فریب نمی
پرس شريطان او را   »(؛ یعنری:  00: 6 ، خالبالغره  نهرج ) «األَبْررَارِ  مُرَافَقَةِ وَ الْمُقَامِ بِدَارِ عَلَيهن نَفَاسَةً

«. كه از زندگی آدم در بهشت و همنشينی برا نيکران اسرادت ورزیرد     فریب داد، بدان علت
« بهشرت »كه یرک اسرتعارب لطيرف از    « المُقَام دَارُ»همان گونه كه مشخص است،  ایگزینی 

توانستند خود از واژب  می )ع(است، اذفی ناخوشایند به همراه دارد، از آن روي كه امام علی
این دو واژه به تعمرد ایشران كره خرود در اوج بالغرت       استفاده كنند، ولی استفاده از« الجنة»

هررا در سررياق كررالم اشرراره دارد و از اضرررت آدمرری سررخن  هسررتند، بررر د لررت خررا  آن
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فروخرت! ارذف ایرن دو واژه و  رایگزینی     « خانة موقت»را به « خانة  اوید»گویند كه  می
 ها، دیگر د لت كالم امام را به همراه ندارد. معادل فرهنگی آن

 ها . ابهام3ـ5ـ2

هراي  داگانره    ، خرود مقالره و شراید مقالره    البالغره  نهرج هرا در   پرداختن به تر مرة ابهرام  
شود، ابهام واژگرانی اسرت. زبانشناسران معتقدنرد:      خواهد و آنچه در اینجا بدان اشاره می می
آیرد. در ایرن    هنگامی كه  ندین د لت مربوط به یک لورت وااد باشند، ابهام پيش می»

(. پيتر نيومارك 9: 6830)لفوي، « نماید آوایی و  ندمعنایی رخ می و نوع ابهام هماالت د
دانرد )ر.ك؛ نيومرارك،    مری « ابهرام واژگرانی  »تررین انرواع ابهرام در تر مره را      یکی از مهم

(. پيش از طرح مسئله، ذكر این نکته  زم است كه آنچه امروزه براي ما مربهم  816م.: 0881
اسرت و یرا درك    به سبب شرایط زمانه به لورت شرفاف ذكرر نشرده    است، یا از سوي امام

یابد. برخالف این امر، دشتی تالش كرده هيچ ابهرامی را در سرخن    امروزین ما آن را درنمی
هراي مهرم ایرن     یکری دیگرر از ویژگری   »گویرد:   امام باقی نگذارد. او دربارب این مطلرب مری  
اسرت كره برا ظراهر      بحثی مطرح شده غهالبال نهجتر مه، ا  تضادهاي ظاهري است كه در 

اي تر مره كرردیم كره تضرادها برطررف       تضاد دارد، به گونره  كریم قرآنااکام اسالمی یا 
گاهی باید تفسير و تر مه را به هم »گوید:  (. همچنين، او می68ر60: 6830دشتی، « )گردند

س عمروم قررار   آميخت تا اهداف اللی و مبانی اعتقادي امام روشن و بدون ابهرام در دسرتر  
 (.66)همان: « گيرد

رسد این  هر ند از بين بردن ابهام كالم از سوي متر م، كاري مفيد است، اما به نظر می
گویی شده باشرد، نره از    امر هنگامی درست باشد كه گویندب اللی، از روي خطا د ار ابهام

دارد كه از دید  شک ابهامی كه در كالم امام و ود دارد، دليلی عقلی و الهی روي قصد. بی
ما مخفی است و ما اق نداریم این ابهام را با تفسير به رأي از بين برده، در تر مره آنچره را   

كنيم، به امام نسبت دهيم! در ادامه به برخی از ایرن دسرت امرور اشراره      كه خود برداشت می
وَاقنصُ الْعُقلرولِ. فَأَمَّرا نلقْصَرانل إِیمَراننهِنَّ     إِنَّ النِّسَا َ نَوَاقنصُ الْإِیمَانِ، نَوَاقنصُ الْحُظلوظن، نَ»شود:  می

 کشَهَادَةِامْرَأَتَينِ  فَشَهَادَة امِ اَيضنهِنَّ، وَ أَمَّا نلقْصَانل عُقلولنهِنَّ امِ فنی أَیَّوَ الصِّيَ الصَّلَاةِفَقلعُودُهُنَّ عَنِ 
اي  :یثلهُنَّ عَلَری الْأَنْصَرافن منرنْ مَوَارِیرثن الرِّ َرالِ     الرَّ ُ ِ الْوَااندن، وَ أَمَّا نلقْصَانل اُظلوظنهِنَّ فَمَوَارِ
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ند، هسرت  وري از اموال و عق  متفراوت  همانا زنان در مقایسه با مردان، در ایمان و بهره ،مردم
امرا   .اما تفاوت ایمان بانوان، بركنار بودن از نماز و روزه در ایرام عرادت اريض آنران اسرت     

كه شرهادت دو زن برابرر شرهادت یرک مررد اسرت و        سببان با مردان بدان آن تفاوت عق 
خ  )همران،  «وري از اموال آن كه ارث بانوان نصف ارث مرردان اسرت   علّت تفاوت در بهره

38 :67.) 

بينيم، تر مة نقصان به تفاوت بريش از آنکره تر مره باشرد، تفسرير و       همان گونه كه می
آنچه ایشان به عنوان دلير   برداشت شخصی و یک نوع تحمي  بر كالم اضرت امير است. 

كند، با دقت در شروح بایرد گفرت  نرين     معنی  لوه می اند، با این برداشت بی نقص آورده
ویژه پيرامرون عبرارت    است. آنچه هست، توضيح كالم امام است، به برداشتی هيچ  ا نيامده

 (.036: 0 ، ج6879ميثم،  نماید )ر.ك؛ ابن برانگيز می كه  الش« العقول نواقص»

اسرت و امرروزه در آن    دشتی در تر مة سخنانی كه براي پيشرينيان هريچ ابهرامی نداشرته    
النِّسَرا ن فَرإِنَّ رَأْیهُرنَّ     مُشَاوَََةَوَإِیاك وَ »است:  شود نيز همين روش را دنبال كرده تشکيک می

كره رأي آنران    ،يزدر امور سياسی كشور از مشورت با زنان بپره :إِلَی أَفْنٍ وَعَزْمَهُنَّ إِلَی وَهْنٍ
(. هر ند شاراان گذشرته، سرعی در تقييرد نروع مشرورت      838همان: « )شود میزود سست 

(. شراراان  608: 61 ، جتا ، بیالحدید و ابن أبی 686: 9 ، ج6879ميثم،  اند )ر.ك؛ ابن نکرده
اند و اگر قبرول كنريم كره طبرق قررائن،       امروز به فراخور اال زمانه بر این امر همت گماشته

شورت نکردن با زنان تنها در ايطة مسائ  مهم است، باز هم متر م اق ندارد بدون هريچ  م
اي مانند كمانک یا قالّب سخنی از  انب خرود بره امرام نسربت دهرد. ایرن كرار یرک          نشانه

ویژه براي كسانی كره مخاطرب عروام هسرتند و      انحراف واقعی در د لت كالم امام است، به
دانند. از این رو، تر مة سخنان  می البالغه نهجو متن تر مه را عين خوانند  تنها تر مه را می

امام با همان ابهام بهتر است از اینکه  يزي  ز معناي الرلی را انتقرال دهريم. ابهرام تنهرا بره       
شود، بلکه به غرائب كالم امام ر اتی نرزد    نمایند، محدود نمی موادري كه امروزه غریب می

است و ابهام لفظ  این موارد، دشتی نظر شریف رضی را پذیرفتهرسد. در  گذشتگان ر هم می 
هاي متعدد عرادت   است و اتی با اینکه به آوردن پاورقی امام علی را در تر مه از ميان برده

وَذَلنک زَمَانٌ لَا ینْجُو فنيرهن إِلَّرا كر ُّ مُرؤْمننٍ     »است:  داشته، سخنی از تعدد معانی آن لفظ نياورده
ألولَئنک مَصَرابِيحُ الْهُردَي وَ أَعْلَرامُ السُّررَي، لَيسُروا       نْ غَابَ لَمْ یفْتَقَدْإِهِدَ لَمْ یعْرَفْ وَ إِنْ شَ ن وَمَة 
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و این روزگراري اسرت كره  رز مرؤمن بری نرام و نشران از آن          :بِالْمَسَایيحِ وَ لَا الْمَذَایيعِ الْبُذلرِ
كسی سرراغ او   ،ن  معيت كه نباشداو را نشناسند و در ميا ،در ميان مردم است .رهایی نيابد
. اَنرد  ظلمرت  ةروشرن برراي رونردگان در عرلر     هراي  نشرانه آنان  رراغ هردایت و    .را نگيرد
(، 680: 688، خ البالغره  نهرج « )نيسرتند  ل وگرو و  هرا  زشرتی  بكننرد  و فاش گر فتنه  ين، سخن

ب، واژگان مبهم است. این لفظ یکی از غرائ بحث و مجادلة فراوانی بوده« ن وَمَة»دربارب لفظ 
اسرت   براي آن دو معنرا ذكرر كررده    العرب لسانمنظور در  است. ابن البالغه نهجو  ندمعنایی 

خوابرد و   مرردي كره زیراد مری    »كه در امتداد هم هستند و اركتی از اقيقت به مجاز دارند: 
اشراره   (. او به این ادیث امام نيز0930: 96 ج تا، بی منظور، )ابن« الذّكر و گمنام است خام 
 "النوماة "عباس روایت شده كه از امام علی پرسريده كره معنراي     از ابن»گوید:  كند و می می

اند كسی كه به هنگام فتنه ساكت باشرد و  يرزي از او ظراهر      يست و ایشان در پاسا گفته
رسد كه در خانره مانردن و زیراد     )همان(. طبق آنچه در این روایات آمده، به نظر می« نگردد

رسد كه امام انسان زیادخوابِ گمنرام را بره    است، ولی به نظر نمی« گمنامی» زمة  خوابيدن
عبراس بره نقر  از اضررت      رسد معنرایی كره ابرن    تشبيه كند. پس به نظر می« الهدي مصابيح»

اسرت و بردان    گفته، بيشتر به واقعيت نزدیک است. البتره ایرن امرر در تر مرة دشرتی نيامرده      
 اي دور از هر ابهامی است! كه رفت ر ارائة تر مه او ر  نان اي نشده؛  راكه قصد اشاره

 گیری نتیجه

 بنا بر آنچه دراین مقاله ذكر شد، نتایج زیر قاب  دریافت و اشاره است:

توان با سطح ل وي ر معنایی الگوي گارسس ارزیابی و نقد   ر تر مة محمد دشتی را می6
یرف و توضريح واژگرانی دارد و هرم از     كرد؛  راكه این تر مه هم انرواعی متفراوت از تعر  

همانندسازي و بسط و قبض به اشکال مختلف سود  سته و هم راهبرردي مشرخص در ازاي   
 است. ابهام واژگان داشته

ر تعریف و توضيح در تر مة دشتی بيشتر به سبب توضيح واژگان متعردد غریرب امرام    0
تفراوت نيسرت    غير غریب نيز بی است، البته او نسبت به ارائة توضيح تفسيري دربارب واژگان

اسرت. او از پرانترز بسريار     و هر  ا مجالی داشته، توضيحات تفسيري خود را ذی  واژه نوشته
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 است و تالش كرده توضيحات خود را در پاورقی ذكر كند. كم استفاده نموده

 تر مرة  كره  آنجرا  هاي فرهنگی و همانندسازي مخصولراً  ر دشتی براي انتخاب معادل8
 مقرام  بره  نسربت  ااترامی بی نوعی یا شد، می معنا درست برداشت مانع تركيب، یا ژهوا لفظی
 شدت تعمد دارد. داشت ، به همراه به را بيت اه 

اسرت. او بره هرر    « مبسوط»ر دربارب بسط واژگانی باید گفت تر مة دشتی یک تر مة 0
ترر از مقصرد مبردأ     ژهاست و متنی بسيار پرروا  بهانه و بی هيچ ضرورتی بر واژگان متن افزوده

است. این مسئله بيشتر بدان سبب است كه او در برابر هرر واژب قابر  بسرط، یرک      ارائه كرده
 است. هاي تفسيري خود را در متن گنجانده موضع ایدئولوژیک داشته، برداشت

اسرت.   ر قبض در تر مة دشتی كم، ولی بسيار مهم است؛  راكه با اذف همراه بروده 9
و همراه با اذف و ارائة مفهوم است. بره   البالغه نهجهاي بيانی   مه، لورتراهبرد او در تر

 است. هاي متن اللی را در تر مه اذف كرده ها و تشبيه این سبب، او بسياري از استعاره

هراي   اش نباشرد. او همرة ابهرام    ر دشتی تالش عجيبی كرده كه هريچ ابهرامی در تر مره   1
دانشری مربهم اسرت و  ره      نها كه براي ما و از روي كرم لفظی و واژگانی كالم امام را،  ه آ

است. شاید این امرر   اند، از ميان برده آنها كه شاید خود امام با غرضی بالغی مبهم بيان كرده
ظاهراً خوب باشد، ولی با كمی درنگ درخواهيم یافت كه از ميان بردن كالم مربهم امرام و   

 ناست.سازي آن، نوعی تفسير به رأي و تحمي  مع شفاف

 منابع و مآخذ

 (. تر مة محمد دشتی. قم: منشور وای.6830. )البالغه نه 

 محسن فارسی. تهران: اميركبير. (. تر مة6816. ) ررررررررررررررر

 .هاي اسالمی بنياد پژوهش. مشهد: البالغه شرح نه (. 6879ین. )الدّ ميثم بحرانی، كمال ابن

. به تحقيق محمد أبوالفض  إبراهيم. قم: البالغةنه   رحشتا(.  ین. )بیالحدید، فخرالدّ ابی  ابن

 اهلل المرعشی.آیة مکتبة

 : دار المعارف.القاهرة. لسان العربتا(.  . )بیمحمدبن مکرمابن منظور، 



 9317 پاییز و زمستان، 91، شمارة 8سال  ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربی پژوهش   31

 

. تحقيرق  تـا  العـروس مـن جـواهر القـاموس     م(. 0888مرتضی. ) الحسينی الزبيدي، السيد
 قدم العلمی.الکویت للت مؤسسةإبراهيم الترزي. الکویت: 

 قررآن نقرد واژگرانی تر مرة موسروي گرمرارودي از      (. »6861)رايمی خویگرانی، محمرد.   
 .60ر16. لص7. شقرآن و حدیث مطالعات ترجمۀ«. كریم

ارزیررابی و مقایسررة دو تر مررة فارسرری از رمرران (. »6860رشرريدي، نالررر و شررهين فرزانرره. )
مجلۀ زبان و «. وي گارسرس انگليسی دن كيشوت ابر ميگوئ  دو سروانتس بر اساس الگ

 .91ر06. لص69. دانشگاه آزاد اسالم سنندج. شادب فارسی
هرراي فارسرری رمرران  ارزیررابی و مقایسررة تر مرره»(. 6833رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر . )

پژوهـی   زبـان «. انگليسی شاهزاده و گدا، ابر مارك ترواین برر اسراس الگروي گارسرس     

 .683ر97. لص8. شدانشگاه الزهراء

. تحقيق إبراهيم التررزي.  تا  العروس من جواهر القاموسم(. 0888الزبيدي، السيدمرتضی. )
 الکویت للتقدم العلمی. مؤسسةالکویت: 

أبوالفضر  إبرراهيم    . تحقيرق محمرد  الفائق فی غریب الحـدیث تا(.  الزمخشري، محمود. )بی
 .وعلی محمد البجاوي. القاهره: منشورات عيسی البابی الحلبی

 . تهران: فرهنگ معالر.6. چفرهنگ توصیفی معناشناسی (.6830)لفوي، كوروش. 

. 33. شمجلـۀ پژوهشـنامه   «.ارائه مردلی سره و هری   »نقد تر مه: (. »6868)فرازاد، فرزانه. 
 .03ر88لص

. تهرران: مركرز   68. چدرآمدی به اصول و روش ترجمه (.6868) پور ساعدي، كاظم. لطفی
 نشر دانشگاهی.

ارزیابی تر مة متون ادبری فارسری بره عربری برر      (. »6861زاده. ) ه عيسی و علی نقیزاد متقی
برراي   6869مناسربت موسرم ارج     اساس مدل كارمن گارسرس )پيرام رهبرر انقرالب بره      

 .660-616. لص 61ش. های ترجمه در زبان و ادبیات عربی پژوهش «.نمونه(

مجلـۀ  «. اي ارزیرابی تر مره   هرار وبی نظرري برر   (. »6871مختاري اردكانی، محمدعلی. )

 .93ر98. لص 09. شمترجم
أ.د. اسن غزالره. بيرروت: دار و    وإعداد ترجمة. الترجمةالجامع فی  (.0881نيومارك، بيتر. )

 الهالل. مکتبة
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. تر مة منصور فهريم و سرعيد سربزیان.    دورة آموزش فنون ترجمه(. 6868ررررررررررررررررر . )
 تهران: رهنما.
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