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گرای هاوس البالغه مبتنی بر الگوی نقشبررسی کیفیت ترجمة نهج
 )مطالعة موردی ترجمة عالمه جعفری و شهیدی از خطبة اشباح(

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام المللي بين دانشگاه عربي، ادبيات و زبان دکتري سليمی زهرا
  

 ايران قزوين، ،(ره) خميني امام المللي بين دانشگاه عربي، ادبيات و گروه زبان دانشيار،  نرگس انصاری

 
 چکيده

هراي دقيرق و علمری  هرت بررسری كيفيرت       شناسی از رویاررد ارزیابی تر مة متون براساس نظریات زبان
ترین مبراحثی اسرت   تر مة آثار است. بررسی تر مه برمبناي الگوي ارزیابی كيفيت  وليان هاوس از مهم

دو نروت تر مرة آشراار و پنهران و رود      كه مورد تو ه پژوهشگران قرار گرفته است. بر اساس این الگرو،  
برودن   گانره يب و مخاطب،زند یم یزبان يهادر تر مة آشاار متر م آگاهانه دست به انتخاب معادلدارد؛ 

 مرتن مقصرد اسرت.    یزبران  يهنجارها يتر مة پنهان برمبنا كهی در حال كندیمتن و عناصر آن را درك م
تحليلری بره دنبرال    -گيرري از روش توصريفی  و برا بهرره   نگارندگان با هدف بررسی نقش متن مبد  و مقصد

واكاوي نوت تر مة آشاار و پنهان و بررسی كيفيت متن تر مه شدب خطبة اشباح هستند. با تو ه به ایناه 
بره   فارسرى ا واژگران عربرى بر    ترک ترک صحت و امانت و تطبيرق  عالمه  عفري و عالمه شهيدي عالوه بر 

كيفيرت تر مرة ایرن دو مترر م از      ،انرد تو ه داشتهفارسى آن به زبان ن برگردا البالغه ونهوویژگى ادبى 
دهرد  هاي پژوهش نشان مری گيرد. یافتهخطبة اشباح اميرالمؤمنين به صورت گزینشی مورد ارزیابی قرار می
هاي سياق، ژانر تر مره و نقرش   اند. مؤلفهاز نظر كيفيت تر مه، متر مان كيفيت متن اصلی را حفظ كرده

اثر با تغييراتی  زئی در متن مقصد توسط متر مان حفظ شده است. با تو ه به ارائه دو نوت تر مرة  زبانی 
اي هاي آشاار و پنهران ارائره شرده توسرط هراوس، هرر دو مترر م، تر مره        آشاار و پنهان و بررسی خطا

ا آن تر مرة عالمره   اند كه متناسرب بر  اند و در مواردي  ند، دست به تغييراتی زدهآشاار از متن ارائه داده
 .شهيدي نسبت به تر مة عالمه  عفري آشاارتر است

  ،یدیشرره عالمرره هرراوس، انیررجول ترجمرره، تیررفیک اشررباح، ةخطبرر واژگببان کليببدی:

 .یجعفر عالمه

                                                                                                                                         
  :نویسنده مسئولzahrasalimi1998@yahoo.com 
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 مقدمه

البالغه داراي متنری فراخر و گراه برا واژگران دشروار و زبرانی ادیبانره اسرت كره نقرش            نهو
هراي زبرانی اثرر بسريار حرائز      ی آن در كنار انتقال ویژگری متر مان در انتقال مفاهيم و مبان
البالغره بره بررسری سرطوح     هاي صورت گرفتره در براب نهرو   اهميت است. غالب پژوهش

اند و كمتر تر مرة ایرن اثرر از    شناسی یا محتوایی متمركز بودهدستوري، زیبایی -واژگانی
اسری و ورود آن بره مباحرث    شننظر زبانی مورد اهتمام قرار گرفته است. برا گسرترش زبران   

تر مه، بررسی الگوهاي ارزیابی  دید تو ه پژوهشگران را به خود  لب كرد. پرداختن 
هاي تر مه، ارتباط مستقيمی با هدف تر مه دارد. به عبارت دیگر، متر م هردف  به الگو

 دهد. متن مبد  را در زبان مقصد حفظ و آن را انتقال می
یای از الگوهاي ارزیابی تر مه اسرت كره در    6هاوس الگوي ارزیابی كيفيت  وليان

 این پرژوهش مرورد تو ره بروده و براسراس ایرن نظریره، تر مرة پنهران و آشراار در مرتن           
گيرد. متناسب با تر مرة آشراار، مخاطرب بره سرادگی،      البالغه مورد ارزیابی قرار مینهو

متن تر مه شده متناسب با یابد و متناسب با تر مة پنهان، بيگانه بودن متن تر مه را درمی
البالغه كره متنری   شود. بررسی  نين الگویی در متن نهوزبان و هنجار متن مقصد ارائه می

كند آید، ميزان مهارت متر م را در انتقال مفهوم و زبان نمودار میشمار میادبی به -دینی
و مقصرد  مرتن مبرد     يهرا هیر نما یخروان لرف و هرم  ؤمترر م برا م   یهماهنگ زانيم یبررسو 

هرایی  هرا و تانيرک  تر مه با انروات روش  از راهاار يمندبهره يبراساس نظریة هاوس برا
كنرد؛  مری  نيري موضروت را تب  نیر و ضررورت پررداختن بره ا    تياهم برد،يكار مكه متر م به

البالغه، خطبة اشرباح برا تر مرة عالمره  عفرري و      هاي مختلف نهوبنابراین، از ميان بخش
هاي مشهور و پرمخاطب این اثر هستند، گزینش شده اسرت و  تر مه عالمه شهيدي كه از

هراي متناسرب برا نظریرة     هایی از هر دو تر مه مبتنی بر تانيرک پس از مطالعة دقيق، نمونه
 هاوس؛ یعنی حذف، اضافه و تعادل، انتخاب و به بررسی آن پرداخته شده است.

شده با و ود تغييرات واژگرانی  مقالة حاضر به دنبال آن است كه بيان كند متن تر مه 
با تو ه بره  و و دستوري، منجر به تغييرات گفتمانی یا تغيير نقش متن در مقصد نشده است 

برا تجسرم    نرده یگو ،كره متناسرب برا آن    شودمی نييزبان، تب یشگانینقش انداین موضوت، 
و شنوندگان  خود انيم يارابطه ي،گفتار دادیاز رو يريگبا بهرهو  ی هان واقع يهادهیپد

                                                                                                                                         
1- House, J. 
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 یهراوس، نقرش بافرت در تر مره بره خروب       یابیارز يمتناسب با الگوو  است كردهبرقرار 
 . شودیمتن م ریناپذییو بافت  زء  دا شودیمشخص م

تحليلری بره دنبرال پاسرخگویی بره ایرن        -گيرري از روش توصريفی  این پژوهش با بهره
ه یا گوینرده در زبران مبرد  و    نحوب تو ه هر دو متر م به نقش نویسند»ها است كه پرسش
 يیا تعرادل كراركرد  آ»و « با الگوي ارزیابی هاوس  گونه است؟ خوانی این دو تر مههم
 «قرار شده است؟رو خواننده ب یمتن عرب ،سندینو انيم

شود: مبتنی بر الگوي هاوس گونه مطرح میهایی پژوهش اینفرضية متناسب با پرسش
ي نداشته است. با تو ه به ارائه دو نوت تر مرة آشراار و   نقش متن در هر دو تر مه تغيير

هاي آشاار و پنهان ارائره شرده توسرط هراوس اسرت. هرر دو مترر م        پنهان و بررسی خطا
 ایر حفرظ و   يهرا از راهبررد  يرير گبا بهره انمتر ماند و اي آشاار از متن ارائه دادهتر مه
 ريير منجر بره تغ  یلیموارد تعد نیكه ا اندمتن شده يكاركرد رييمتن مبد  منجر به تغ  یتعد

 .است نشدهنقش متن در سطح كالن 

 . پيشينۀ پژوهش0
هاي صورت گرفته با محوریت خطبة اشباح را مرورد  بررسی پيشينة پژوهش، ابتدا پژوهش
هاي صورت گرفته در باب الگروي ارزیرابی كيفيرت    تو ه قرار داده سپس به بيان پژوهش

 ازد. پردتر مة  وليان هاوس می
تحلي  و بررسری خطبرة اشرباح از منظرر نقرد      »( در مقالة 6865ميراحمدي و همااران )

زدایی و نقرد فرماليسرتی مرورد مطالعره     ، خطبة اشباح را از منظر انسجام، آشنایی«فرماليستی
 اند. قرار داده

بره  « مبانی قرآنی خطبرة اشرباح اميرالمرؤمنين   »نامة خود با عنوان ( در پایان6866محمدي )
بيان ارتباط خطبة اشباح با مضامين قرآنی پرداخته است. مبتنی بر این پژوهش، متصر  برودن   

 كالم امير با منشأ وحی الهی از  مله دالی  اصلی ماندگاري و دلپذیري این اثر است.  
شناسرری خطبررة اشررباح  سرربک»( در مقالررة خررود بررا عنرروان  6868نظررري و همارراران )

سرطوح آوایری، نحروي، داللری و فارري مرورد بررسری قررار          البالغه این خطبه را درنهو
گانه سربای، بره هرم پيوسرته و     اند كه این خطبه در سطوح سهاند و بدین نتيجه رسيدهداده
 كشد. هاي اميرالمؤمنين را به تصویر میوار اندیشهاندام
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ظرر ادبری   اند اما از مناین آثار خطبة اشباح را به عنوان مادب پژوهش خود انتخاب كرده
 اند.به متن آن پرداخته و تر مة اثر را مورد اهتمام قرار نداده

الگروي ارزیرابی كيفيرت تر مرة  وليران      »اما در مورد الگوي كيفيت  وليان هاوس؛ 
( است كه وي در آن بره بررسری   6865 ان )اي از خانمقاله« هاوس از گذشته تا به امروز

هراي وارد شرده برر    كاربست این الگو و انتقاد كام  الگوي  وليان هاوس پرداخته و نحوب
 روش هاوس را بيان كرده است. 

بره  نبرة تئروري نظریرة     « نظریه تر مه، دیروز امروز فرردا »( در مقالة 6835فر )خزاعی
ترأثير  »كيفيت تر مة هاوس پرداخته است. كاربرد عملی و تطبيقی این نظریه را در مقالرة  

مة اخبار عربری )بررسری مروردي تر مرة خبرر شرباة       مسائ  ایدئولوژیک در كيفيت تر 
زاده زاده و نقری نوشته متقی« الجزیره در خبرگزاري فارس بر اساس الگوي  وليان هاوس

توان دید. نگارندگان در این مقاله، نحوب تغييرات ایردئولوژیای در تر مره از   ( می6861)
تر مه شده آن بررسری كررده و   عربی به فارسی مبتنی بر خبري از شباة الجزیره را با متن 

 اند. نقش متن را به سبب دالئ  ایدئولوژیای غيرقاب  تغيير دانسته
تحلير  كيفيرت تر مرة ادبری برا رویاررد       »( در مقالرة  6861سيد  اللی و هماراران ) 

اثر  ری دي،   6هاي فارسی فرنی و زوییگراي ارزیابی تر مه؛ مطالعة موردي تر مهنقش
تر مه مبتنی بر نظریة هاوس به صرورت عملری پرداختره و مراحر       به بررسی دو« 1سلينجر

خصروص خطبرة   البالغره و بره  اند. از این رو متن نهرو الگوي هاوس را روي آن پياده كرده
 مورد بررسی تاكنون بر اساس این الگو مورد بررسی قرار نگرفته است.

 . چارچوب نظری پژوهش3
گزاره بنيادین هاوس براي طراحی الگروي  « جددبافت آفرینی م»تو ه به تر مه به عنوان »

وام گرفته است. الگوي  8ارزیابی بوده است. وي این گزاره را از نظریة نقش گراي هليدي
هاي محصور متن گرذر كررده و بره    شود، اما به تناوب از مرزهاوس از سطح متن آغاز می

كنرد و  بنردي مری  صرورت  هراي متنری و برافتی را   مند روابط متقاب  ميان مؤلفهصورتی نظام
ارتباط ميان متن مبد  و متن مقصد و تو ه نویسنده، متر م و خواننده به این مترون و نروت   

                                                                                                                                         
1- Franny and Zooey 

2- Salinger, J. D. 

3- Halliday, M. 
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تر مة ارائه شده به عنوان تر مه یا متنی از زبان دیگر، مجموعه مطالبی است كره هراوس   
 (.6865 ان، )ر. ك، خان« كندپردازد و آن را تبيين میدر الگوي خویش بدان می

-كراربرد  شناختی،معنی»شود: قائ  میبُعد  شده سه اوس براي بررسی هر متن تر مهه

 شرناختی مربوط به بعرد كراربرد   ه،شناختی، متنی. به اعتقاد هاوس،  الش بزر، در تر م
كره محوریرت    یعنی كاربرد مشخص یک عبارت در مروقعيتی معرين   ؛فرآیند تر مه است

شرود  تعریف میفرد  منحصربه یمتن در بستر موقعيتاست. بنابراین، هر  يو یارزیاب يالگو
در حين فرآیند  دار نشدن این نقش،خدشه يایفا كند. برا یزبان را در  امعه یتا نقش معين

موضروت،   همرين  ةمتن اشراف داشته باشرد. برر پایر   ی هر تر مه، متر م باید به ابعاد موقعيت
« دارد كند كه سه عنصر اساسری می خود تحلي  سياق را پيشنهاد یارزیاب يهاوس در الگو

 (.6861)سيد  اللی و همااران، 
 توانرایی  و مقایسره  شده تر مه متن با را مبد  متن توانمی هاوس ارزیابی الگوي وسيلة به
 (6در سراختار ) . كررد  مشراهده  را مقصرد  و مبرد   هايزبان نقشی هايمعادل تطبيق در متر م
 مشاهده كرد. را مقصد با مبد  متن ارتباط يانب براي هاوس الگوي وارهتوان طرحمی

 هاوس الگوی واره طرح :0ساختار 

 
 ( 2112منبع: جولیان هاوس )

نقش 

 متن

کنندگان، جایگاه رابطة شرکت

نویسنده، رابطة نقش اجتماعی، 

 نگرش اجتماعی

یان، روش بیان )گفتمان(، ابزار ب

 مشارکت

پهنة گفتمان 

 موضوع

ژانر 

 )گونه(

بافت 

 کالم
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 . شرح الگوی هاوس3-0

 . ژانر3-0-0
 اي اسرت كره برا   وابسرته  -هراي گفتمرانیِ فرهنرگ   مفهوم ژانر از دید هاوس ناظر برر گونره  

شرود؛  مری  هاي مختلف محقرق انی و دستوريِ معين در قالب سياقهاي واژگانتخاب واحد
 مختلف تحقق ژانرهراي متفراوت را در پری    هايسياقهاي مربوط به اي كه گزینشگونهبه
ژانرها )برراي مثرال   »كند: (. هاوس خود ژانر را  نين تعریف می6865 ان، )خان آوردمی

اي بره سرهامداران( بره لحراظ     نامره  یک گزارش بازاریابی، یک موعظه، یک مقالة علمری، 
-هاي ارتباطی هستند كه توسط آرایش و تركيب خاص واحدكننده رویدادفرهنگی تعيين

سرازد؛  یابند. ژانر، متن را به فرهنگ مرتبط مری هاي واژگانی و دستوري در متن تحقق می
ن در آن اي كره مرت  شرناختی و فرهنگری  امعره   تر زبانیعنی متن را با بافت فرهنگی بزر،

 (.6867)نيازي، « كندقرار دارد، مرتبط می
هاي متعارف متن كه به انوات خراص  اصطالح ژانر به صورت»معتقدند:  6مانديحتيم و 
)حتريم و  « شرود هاي ارتباطی مربروط هسرتند، اطرالق مری    هاي ا تماعی یا رویدادموقعيت
 (.6833ماندي، 

 . سياق کالم3-0-3
گراي هليدي وارد الگوي هاوس شرده اسرت و   ز دستور نقشمفهوم سياق كالم به تبعيت ا

مفهوم بافت موقعيرت برا   »شام  سه مؤلفة گسترب سخن، عامالن سخن و شيوب سخن است. 
استفاده از  ار وبی ادراكی و اصطالحاتی همچون زمينره، عرامالن و شريوه و یرا بره بيران       

« تروان تفسرير كررد   مری « شريوب گفتمران  »و « عرامالن گفتمران  »، «زمينة گفتمران »تري كام 
 (.6868)هليدي، حسن

 . گسترۀ سخن3-0-3-0
 در رات  تمرایز  بيران  بره  و اسرت  عنروان  یا موضوت ا تماعی، فعاليت شام « گسترب سخن»

عاميانه می پردازد  و عمومی تخصصی، از اعم واژگانی عناصر اختصاصی و عمومی متعدد
 (.1886)هاوس، 

                                                                                                                                         
1- Hatim, B. and Mandy, J. 
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 سخن . عامالن3-0-3-3
 اشراره  شروندگان خطراب  و كننردگان خطاب یعنی كنندگان؛شركت ماهيت هب «عامالن سخن»

كنرد )همران:   مری  بيان را عاطفی بار ميزان ا تماعی و فاصلة قدرت، نظر از آنان ارتباط و دارد
كننده و نيز تلقی فارري،  (. به عبارت دیگر، سرمنشأ مادي،  غرافيایی و ا تماعی خطاب153

 (.6835گيرد )ماندي، دگاه شخصی( او را دربر میعاطفی یا احساسی وي )یعنی دی

 . شيوۀ سخن3-0-3-2
 شنيداري دارد. از  مله:  -اشاره به مجراي ارتباطی گفتاري« شيوب سخن»

، رسانه ساده است شدن نوشته شده باشد خواندهمتن براي اگر  :سادهیا وسيلة رسانه  -الف
 ت.، پيچيده اسنوشته شده باشد شنيده شدن اگر برايو 
و سراده  گویی اثر را خلق كرده باشرد،  : اگر نویسنده یا خالق اثر به صورت تکمشاركت -ب

 (.1886)هاوس،  اگر  امعة بزر، را مورد خطاب قرار دهد، مشاركت در آن پيچيده است
براي تحلي  متن مبد  باید فهرست عناصر آن در ارتبراط برا سرياق    »هاوس معتقد است 

ت گوینده و شنونده و مجراي كالم و سپس نوت متن را تعيرين  كالم؛ یعنی موضوت، موقعي
كنيم. سپس همين كار را براي متن مقصدي كه قرار است پدید آید، انجرام دهريم كره برر     

 رون هرر   (؛ 6863)فرحرزاد،  « كند: آشاار و پنهران این اساس دو نوت تر مه را معرفی می
 يبررا  ،كندرا به مخاطب القا  یخاص اميشود تا پیم فیفرد تعربهمنحصر یتيدر موقع یمتن

داشرته  و آگراهی   اشراف ی،هر متن نقش، متر م باید به ابعاد موقعيتی نیدار نشدن اخدشه
 (.1886)هاوس، باشد 

 . تشخيص نوع ترجمه3-0-2

هاوس تر مه را به دو نوت آشاار و پنهان تقسيم كرده است و تعادل نقش مترون بسرتگی   
 الیرة   هرار  تحليلری  مردل  براسراس  شود. هراوس ز متن ارائه میاي دارد كه ابه نوت تر مه

 و سرياق  مرتن  /زبان داراي آن تر مة و اصلی متن تر مة آشاار، در» دارد كه تأكيد خود
 (.)همان« هستند معادل ژانر
یابند تا كاركرد متن اصلی را مخاطبان تر مه فرصت می كه حالی درتر مه آشاار: »

افترد  گردانی ) رخش بافت( نيز اتفاق میكنند، نوعی بافت در قالب زبانیِ  دیدي درك
حرال،   عرين  شرود. در گفتمانیِ  دید در تر مره خلرق مری    كه به مو ب آن، یک رویداد
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 واقرع مجردداً   طور مخفيانه حضرور خواهرد داشرت و در    به رویداد گفتمانیِ متن اصلی نيز
برراي مخاطبران  دیرد     شرناختی زبران  -بره لحراظ روان   شود؛  يزي كه درك آنفعال می

كنند كره از یرک سرو، برراي     مقصد متنی را دریافت می پيچيده خواهد بود. مخاطبان زبان
ها نوشرته شرده اسرت و از سروي دیگرر، غریرب و       آن  ون به زبان خود ؛استا ها آشنآن

« كنرد هاي زبان و فرهنگ دیگري را منعاس مری هنجار  ون قراردادها و؛ نمایدناآشنا می
 (.6865ن،  ا)خان

پنهران اسرت كره از نظرر      يمتن مبد  و مقصد، همان خطا يهالفهؤم انيعدم مطابقت م
 نیر پنهان در ا ي. خطاشودینم دهیمتن مبد  و متن مقصد د نيو تناسب ب يسازگار ،ینقش

مترر م در   ینر یآفربافرت  یبررسر  مطرح كرده براسراس  زين يديبر آنچه هل یپژوهش مبتن
 گيرد.رار میمورد تو ه قزبان مقصد 

ترر از  تر و هم سادهكنندهشناسی زبان در آن واحد هم گمراهتر مة پنهان از نظر روان»
تر مة آشاار است. از آنجا كه تعادل نقشی واقعی مدنظر است، متن اصلی ممارن اسرت   
« از طریق كاربرد یک صافی فرهنگی در سطوح زبان، متن و سياق دسرتخوش تغييرر شرود   

نقش تر مة مخفری آن اسرت كره نقشری را در مرتن تر مرة برازآفرینی،        »(. 6839)امامی، 
فرهنگی و در عالم گفتمران از   -بازسازي و یا نشان دهد كه متن اصلی در  ار وب زبانی
آناه خواننده متن مقصد را دهد بیآن برخوردار است. نقش یاد شده این كار را انجام می

بره   یكه وابسرته و متار   یمتون يهاوس برا(. 6835)ماندي، « به عالم گفتمان متن مبد  ببرد
مردار  كره فرهنرگ   یمترون  يو بررا  كنرد یمر  شرنهاد يفرهنگ مبد  باشند، تر مة آشاار را پ

تر مة آشاار ظاهراً رنگ و بروي تر مره   »،  راكه كندیم هينباشند، تر مة پنهان را توص
 مرة پنهران معلروم    اللفظی گررایش دارد و تر دارد. به عبارت دیگر، به سمت تر مة تحت

اي را دارد و در واقرع بره   نيست كه تر مه است و در زبان مقصد  ایگراه مرتن غيرتر مره   
هراي پنهران   كند. هاوس معتقد است برخری تر مره  نوعی  ایگاه متون اصلی را اشغال می

هرا دیگرر تر مره نيسرتند؛     شوند؛ ایرن گيرند و به اقتباس نزدیک میبسيار از متن فاصله می
 (.6863)ر. ك؛ فرحزاد، « گونه رابطة معادلی با متن ندارند ون هيچ

 در را مبرد   مرتن  یرک  از اسرتفاده  اماران  ،تر مة پنهان: خطاي پنهان -خطاي آشاار»
پنهران، مرتن    روشدر (. 6865 ران،  )خران « كندمی[ خار ی فراهم فرهنگ و زبان] بافت

ب سرخن و گسرتر   بويكره شر   دآیر یبه نظر م یفيلأت یمخاطب به شا  متن يتر مه شده برا
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تر مرره بررودن مررتن  ،گفتمرران در آن هماهنررگ بررا مررتن مبررد  اسررت. امررا در روش آشرراار
علرت   هاي آشاار دوخطا» .ندیگزیبا متن برم یمناسب يهامحسوس است و متر م معادل

معرررادل  عدم مطابقت معناي مصداقی یای از عناصر متن اصلی با عنصر -6: اساسی دارند
-خطاي پنهان زمانی روي می .ناردن از نظام زبان مقصد پيروي -1و  ن تر مهخود در مت

 سازگاري و ود نداشته باشد. هرگونره عردم   ،نظر نقشی كه ميان متن مبد  و مقصد از دهد
نروعی خطراي   تروان  میهاي نمایة مقصد با همتاي خود در متن اصلی را مطابقت بين مؤلفه
 معنراي  مطابقرت  عدم -تر مه؛ الف در آشاار خطاي بروز عل  با متناسبپنهان انگاشت. 

 نادرست گزینیمعادل و اضافه حذف، شا  به آن تر مه و اصلی متن در عناصر مصداقی
 قواعررد از انحررراف و بررودن غيردسررتوري شررام  مقصررد نظررام از ناررردن پيررروي -و ب

 (.6861)سيد  اللی و همااران، « گيردمی قرار تو ه مورد كاربردي،

 اهي بر دو ترجمۀ عالمه جعفری و عالمه شهيدی. نگ3-3
توسط متر م مورد تو ه بوده است شهيدي ناات بالغی و ظرافت ادبی ة عالمه ر مدر ت
قرینه و امانت هاي گاه به قرینه و گاهی بیواژگان پارسی و حذف ةبه مقتضاي حال، غلب و

 ،م علری)ت( نثرر روان  كنريم و بره مقتضراي كرالم امرا     ادبی و آهنگين كالم را مشراهده مری  
یابيم. عالمره شرهيدي   نواز و هماهنگ را درمیهاي گوشكوتاه و آراسته به سجع ،موزون

-المثر  ضررب  ةهر  ا كه باید از توصيفات و تشبيهات به خوبی بهره برده است. در تر م

(. 6837)تجلير ،   انتقال معنرا برآمرده اسرت    باي روان به خوبی از عهدبا تر مه یهاي عرب
قررار   یدر مقاب  عربر  یشده است الفاظ فارس یبنده سعة در تر م»گوید: لف خود میمؤ
كرالم   اتيمث  موازنه و سجع كه  رزء خصوصر   یاصول بالغ یبعض تیالبته با رعا ؛رديبگ

كار  نیا زين گرانیبلاه د ،كار ابتاار من بوده است نیا میگویو من نم اميرالمؤمنين است
 (.6831)شهيدي، اند را كرده

اي گسررترده از نظررر كميررت اسررت؛ هررر  نررد تر مررة تر مررة عالمرره  عفررري، تر مرره
اللفظی نيست، اما با تايه بر متن، منظور نویسنده را به زیبایی بيان كرده اسرت. گرذر   تحت

از ظاهر الفراظ و ترالش برراي درك مفراهيم واالي كتراب و ترالش برراي دریافرت عمرق          
هراي تر مرة عالمره  عفرري اسرت.      از دیگر ویژگیمطالب با استفاده از توضيحات بسيار 

 اند. ایشان با ذكر واژگان و عبارات اضافی تعقيدات متن را برطرف كرده
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 . بحث و بررسي2
البالغه، معروف به خطبة اشباح، انعااس كام  نقش اندیشگانی گوینرده  نهو 68خطبة 

مرت الهری برراي    است كه مخاطب را با دعوت به اندیشه در آثار و آیرات  مرال و عظ  
 -دهرد. ایرن مرتن پرر از اشرارات علمری      درك معرفت پروردگار مورد خطاب قرار می

اعتقادي و نسخة كام  خداشناسی با ارائه بهتررین ادلرة عقالنری اسرت كره در بررسری       
هرا برمبنراي الگروي هراوس در ذهرن      تر مه و ميزان درستی انتخراب معرادل نقشری آن   

است تا نشان دهرد مخاطرب مرتن تر مره ترا  ره       مخاطب زبان مقصد مورد تو ه بوده 
هرا مقایسره   هراي آن كند.  مالت عربری برا تر مره   ميزان از این اشارات را دریافت می

 شررده و متناسررب بررا نظررر هرراوس دو نرروت خطرراي آشرراار و پنهرران مررورد بررسرری        
 گيرد.قرار می

 . ژانر2-0

رالمؤمنين( براي مردمری  ادبی است كه شخصيتی عرفانی )امي -متن خطبة اشباح، متن دینی
خداشناسانه  -عامی در مسجد كوفه و روي منبر ایراد كرده است. ماهيت این متن اعتقادي

 اعتقادي است. -است. بنابراین، ژانر متن با رویاردي كامالً ایدئولوژیای، دینی 

 . زمينۀ بحث2-3
اسرت كره بره    خطبة اشباح پيرامون مسائ  اعتقادي بيان شده و در پاسخ بره پرسرش فرردي    

دنبال درك و دیردن خداونرد متعرال بروده اسرت. او از اميرالمرؤمنين درخواسرت وصرف         
هاي شررك  اي كه با  شم او را دیده باشد. با تو ه به ایناه ریشهخداوند را داشته به گونه

شرود، اميرالمرؤمنين در  معری عمرومی بره خطابره       و كفر در این درخواست مشراهده مری  
ود را در باب معرفت و شناخت خداوند متعال با حمرد و ثنراي الهری    پردازند و كالم خمی

ها و مخلوقات الهری  پردازند و با وصف آفریدهكنند. ابتدا به بيان صفات الهی میآغاز می
اعم از آفرینش آسمان، نحروب پيردایش زمرين بره بيران قردرت الهری و در تردبير و تقردیر          

نيز با منا اتی عارفانه،  ایگاه واالي عظمرت  پردازند. در بخش پایانی مخلوقات  هان می
 دهد.الهی را نشان می
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 . بررسي خطاهای پنهان2-2
در ایرن بخرش متناسرب برا نظریرة هراوس و       « گسرتره، عرامالن و شريوب گفتمران    »سه مؤلفة 

 گيرد.هاي پنهان مورد بررسی قرار میزیرمجموعه خطا

 . گسترۀ گفتمان2-2-0
كره آن حضررت فرمروده اسرت     كررده  )عليه السالم( روایت معده بن صدقه از امام صادق 

یا اميرالمؤمنين، خداي ما را براي ما آنچنان توصريف  فت: آمد و گنزد اميرالمؤمنين مردي 
عينی ببينيم تا در نتيجره برر محبرت و معرفرت خرود بره خردا         بفرما كه ما او را مانند مشاهد

حمرد و ثنراي خداونرد و    و پرس از   منبر رفتباالي  بر اميرالمؤمنين )عليه السالم( بيفزایيم.
(. 6873خطبة اشباح را خطابه نمودند ) عفرري،   درود بر پيامبر اكرم )صلی اهلل عليه و آله(

توان به دو بخش عمرده تقسريم كررد: بخرش اول، اميرالمرؤمنين برا       ساختار زبانی اثر را می
عرفت و درك خداوندي استفاده از عناصر آفرینشی  ون زمين، آسمان، نجوم و طبيعت م

عارفانره.   -وگو و نجواي عاشقانهكند و در بخش دوم با گفترا براي مخاطب ملموس می
هراي بالغری   تر از بخش دوم است. ساختار اثر، ادبی و پرر از زیبرایی  رنگبخش نخست پر

كرار رفتره اسرت، امرا غالرب      است. در این خطبه هم  مالت كوتاه و هم  مالت بلنرد بره  
اه هستند و بسياري از  مالت  ند فعلی و برخری دیگرر ترک فعلری هسرتند.       مالت كوت

نروازي مرتن   اميرالمؤمنين از صنایع بدیعی  ون سجع به زیبایی بهره گرفته كه باعث گوش
شده و متن داراي موسيقی دلپذیري است، اما در مواردي از واژگرانی بهرره گرفتره كره ترا      

 رسی دارد. حدودي مشا  و فهم آن نياز به دقت و بر

 . عامالن گفتمان2-2-3
خطبة مورد بررسی از زبان اميرالمؤمنين شخصيت بر سته عرفانی است كه خود بره مرتبره   
واالي شهود و درك رسيده است به همين سبب وصف خداوند متعرال از زبران ایشران بره     

م شود. نویسنده تصویري كام  از آفرینش الهی و نظسازي میخوبی براي مخاطب تصویر
ها و صفات الهری را در مقایسره برا سرایر مو رودات      مو ود در آن ارائه داده؛ ابتدا ویژگی

بيان داشته و سپس با بيان عظمت آفرینش آسمان و زمين، بيان ویژگری مالئاره و  ایگراه    
آنان، شناخت و درك معرفت الهی را آسان كرده است. در این اثر، گوینرده برا مخاطرب    
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كی كه نویسنده از خداوند دارد با درك مخاطب یاسان نيسرت و  هم تراز نيست؛ زیرا در
فاصلة بسياري بين نویسنده و مخاطب و ود دارد. نویسنده با تايه بر علم واالي خود متنی 
كامالً قاطع ارائه داده و مخاطب را به تفار و اندیشه واداشته است. سبک نویسنده دوستانه 

مرا   -بهره گرفته و برا اسرتفاده از ضرمایر مرن     نيست و در سراسر متن از ضمير سوم شخص
خود را بيرون از متن قرار داده است. مخاطب صرفاً به عنوان پذیرنردب پيرام بروده و ا رازب     

 حضور در متن نداشته است.

 . شيوه2-2-2
اي بزر، را مورد خطاب قرار شود؛ زیرا متن،  امعهرسانه این خطبه پيچيده محسوب می

شفاهی براي شنيده شدن ایراد شده است،  راكه اميرالمؤمنين ایرن  داده است و به صورت 
خطبه را روي منبر كوفه بيان كرده است و این در حالی است كه با و رود شرفاهی برودن،    
عبارات و اصطالحات غير دي در آن مشاهده نشده است. به عبارت دیگر، شريوب سرخن   

  تركيبی از ماتوب و شفاهی است.

بندي كالم در یرک كرنش مقابر     گيري و سازمان گونگی شا شيوه سخن ناظر بر »
هاي معينی كه مرتن در یرک محريط    بندي عناصر به كاركردا تماعی است و شيوب سازمان

)مها ر و « هایی  ون توضيحی، تعليمی، اقناعی و توصيفیشود؛ كاركرددارد، كشيده می
و شنونده و ود دارد كه معنا در  ندهیگو انيم یارتباط ت،يواقع ییدر بازنما (.6868نبوي، 

كننرد  یو حسن ذكر م يدياست كه هل يزي  يفردنايب ي. معناشودمی انيهمان  مالت ب
 . شودمی انيب گونهنیسخن در خطبه ا بويكه متناسب با آن ش

 یتیرا در محرور  یاصرل  امير اسرت كره پ   رندهيخطبه، پنددهنده و پندگ نیدر ا نيمشارك
بره شرنونده    ، فرشرتگان و... نياعم از آسمان، زم ي هان ماد يهاهدیمادي و متناسب با پد

مخاطرب در   یال اصرل ؤسر  رایر ز ،كه برخالف تصور مخاطرب بروده   يزي ؛ دهدیانتقال م
در حال انتقرال   يماد يندیدر فرآ ندهیگو قتيدر حق .تبوده اس یمورد ذات خداوند تعال
 بويشر  ،دارد تیر طبره محور خ نیر اسرت و آنچره در ا   یالهر  گراه ی ا یمفهوم و درك اصرل 

 راكه شناخت خداوند متعال در گرو شرناخت عروالم    ،مخاطب است دنيشینگرش و اند
با همراه  ، اماكندیم فایدر خطبه ا ینقش اصل ندهیاوست. هر  ند گو يهادهیو آفر یهست
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كاركرد متن منتخب مبتنی برر نظرر هليردي     دارد.یوام شهیبه اند زيساختن مخاطب، او را ن
 اقناعی است. -ركرد توصيفیكا

-توان گفت كه هر دو اثر تر مه دربرارب وصرف ویژگری   با مطالعة هر دو تر مه می

كنندب حاالت مالئاه است؛ یعنری  هاي خداوند متعال، وصف آسمان و زمين و توصيف
هاي متن مبد  و مقصد قاب  مشاهده است. موضوت در هر دو متن عرفانی خوانی نمایههم

تماعی در هر دو مورد هم مرتن مبرد  و هرم مقصرد؛ یعنری اثرر متر مران        است. كنش ا 
انرد.  هاي ژانر، سياق و كليت متن مبرد  را حفرظ كررده   پرطرفدار بوده و متر مان مؤلفه

گو و موقعيت متر م، همان مترر م برودن اسرت و ایرن مطلرب      موقعيت گوینده، خطابه
ایگاهی مشابه با موقعيت گوینده؛ توانند موقعيت و  بسيار واضح است كه متر مان نمی

یعنی حضرت اميرالمؤمنين داشته باشند. شيوب رسرانه در هرر دو مرتن مبرد  و مقصرد نيرز       
 پيچيده است.

 . بررسي خطای آشکار2-4
انتخراب معرادل    ایر اضرافه   آشراار شرام  حرذف،    يذكرر شرد، خطرا    شتريگونه كه پهمان

 ير م بدون تو ه بره قواعرد نحرو   متن تر مه توسط متر م است و گاه مت ينادرست برا
شرود. ایرن   كه باعرث ابهرام در مفهروم عبرارات مری      پردازدیعبارات م ةزبان مبد  به تر م

شوند. شود كه وارد حوزب گفتمان نيز میهاي تر مه نيز شناخته میموارد به عنوان راهاار
اسرت كره   ایی هر هرا و تانيرک  هاي تر مه شام  انروات روش راهاار»فرحزاد معتقد است: 

 ،یلفظر  ةتر م ،ینیگزیحذف، اضافه،  ا :ها عبارتند ازراهاار نیو ا بردیكار ممتر م به
 كررد  یگفتمران بررسر   يانتقاد  يدر  ار وب تحلتوان میكه  هانیا ریو نظا يسازگانهيب

كره   یموارد در هر دو تر مره پرداختره و عبرارات    نیا یدر ادامه به بررس (.6868)فرحزاد، 
از  یار یاز خطاهرا فقرط در    یبرخر شرود. سراخت   مری ذكرر   ،در آن مشاهده شده خطااین 

 .استشده ذكر  زين گریمتر م د ةتر م ،بهتر ةسیمقا ياما برا ،ها مشاهده شدهتر مه

 . وذف2-4-0
تو ره بروده و آن را حرذف    متر م در تر مه، نسبت به برخی عبارات و اصرطالحات بری  

 هایی از حذف هستند.ید، نمونهآكرده است. مواردي كه در ادامه می



 (0211) پاييز و زمستان|  32شماره | 01سال |  یعرب ادبيّات و زبان در ترجمه یهاپژوهش | 333

 

فِی حَیْ ُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ رَدَعَاَاا وَ هِایَ تَجُاوبُ     غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ»
 «مَاَاوِیَ سُدَفِ الْغُیُوبِ مُتَخَلِّصَةً إِلَیْهِ

ه مقامی نمایند كره در آن  طرق عقول درنهایت دقت و ظرافت اراده نفوذ ب عالمه  عفري:
توانند به علم به ذات خداوندي رهنمون گردند )همره آن اوهرام   مقام، شناخت صفات نمی

هراي  هراي تراریای  نماید. در حالی كه در مهلاهها( را مردود میها و عقول و دلو اندیشه
رده كنند، دست رد بر پيشرانی خرو  غيوب براي رهایی و راهيابی به مقام ربوبی حركت می

 (.6873) عفري،  گردندبرمی
اندیشی خرد خواهد تا به صفات او نرسيده ذات وي را داند، دست باریک»عالمه شهيدي: 

 (.6871)شهيدي، « هاي غيب را دردقدرت بازش گرداند  ه خواهد پرده

ترو هی  « غَمَضَاتْ مَادَاخِلُ الْعُقُاولِ   »همانگونه كه شاهدیم، عالمه شهيدي برر عبرارت   
و این مورد را حذف نموده است. با تو ه بره ایناره مرداخ  اسرم ماران اسرت در       نداشته 

شرود. در واقرع   توان گفت كه سر افراد عاقر  در درك صرفات الهری نابينرا مری     تر مه می
عالمه شهيدي فقط به دنبال القاي مفهوم عبارت بوده و به متن مبد  تو هی نداشرته اسرت.   

را براي این عبارت ذكر كرده اسرت. ایشران لفرظ    « طرق عق »عالمه  عفري نيز اصطالح 
را در تر مه ذكر كرده، حال آناره عالمره شرهيدي    « مَاَاوِیَ سُدَفِ الْغُیُوبِ»به لفظ عبارت 

 معنا كرده است.« هاي غيبپرده»آن را 
نيرز در هرر دو تر مره حرذف شرده و متر مران ترو هی بردان         « متخلصة إلیه»عبارت 

هراي  هاي ظلمرت ها از پرتگاهوهم»توان گفت: ین بخش  نين میاند. براي تر مه انداشته
با تو ه به بافت مرتن و سرياق كرالم، برگشرت     «. گردندغيب خالصانه به سمت خدا باز می

اي از معرفرت و  هرا بره در ره   خالصانه به سوي خدا مبتنی بر ایرن اسرت كره اوهرام و عقر      
ند، زیرا اخالص، ثمرب معرفت اسرت  ااند كه خالصانه به سمت خدا بازگشتهشناخت رسيده

 شود.تر شود، اخالص بيشتر میكه هر  ه معرفت كام 

إِنَّک أَنْتَ اللَّهُ الَّیِی لَمْ تَتَنَاهَ فِی الْعُقُولِ فَتَکونَ فِی مَاَبِّ فِکرِهَاا مُکیَّفااً وَ لَاا فِای رَوِیَّااتِ      »
 «خَوَاطِرِهَا فَتَکونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاً
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تویی آن خداوندي كه در عقول )بشري( محدود نگشرتی كره در مجرراي     ري:عالمه  عف
دهم كه تو اي خرداي مرن(   وزش تفارات آن عقول پذیراي كيفيت شوي )و شهادت می

اي، ترا محردود گرردي و در    هراي آن عقرول محاصرره نگشرته    در  ریانات فاري خراطره 
 (.6873) عفري،  ها قرار بگيريموقعيت دگرگونی

ي: تو آن خدایی كه در خردها نگنجری ترا برراي ترو  گرونگی انگارنرد و در       عالمه شهيد
 (.6871 ،يديشه) ها نيایی تا محدود و مركبت شمارندوهم

در تر مرة عالمره شرهيدي حرذف شرده      « ماب فکرهاا »عبارت  همانگونه كه شاهدیم
ق  و تأكيد بر این امر بوده است كه ع است. در واقع هدف اصلی گوینده از ذكر عبارات،

اندیشه هر  ند هم تالش كند، توان درك عظمت و ودي خداوند را ندارد. بنرابراین، در  
 نا ره  »تر مه از هدف متن نباید فاصله گرفت. در ارتباط با حذف، فرحزاد معتقد است: 

 ميكلمات و مفراه  یهمواره در مورد بعض ای شود،تارار  ییدر متن مقصد به صورت الگو
 يرير گموضرع  یاز نروع  یانجامرد و حراك  یسانسرور مر   ید به نروع در متن مقصد اعمال شو

گونره  (، اما این نوت حذف كه در عبارت شاهدیم هيچ6868)فرحزاد، « است کیدئولوژیا
اي دغدغة القراي پيرام بره مخاطرب را     گيري ایدئولوژیای نداشته و متر م به اندازهموضع

اي در مرتن  ویش نقرش بر سرته  داشته است كه برخی واژگان یا عبارات را كه به زعرم خر  
ها تغييررات گفتمرانی شراهد    اند، حذف كرده است. به عبارت دیگر، در این تر مهنداشته
بره معنرا    يالطمره  -الحاتطت و اصاعبار یحذف برخ- آشاار ينوت از خطا نیانيستيم. 

فت عبارت در با ی راكه مفهوم كل ،سازدیرساند و متن را از قاب  فهم بودن خارج نمینم
؛ زیرا متن متناسب با ارزیابی الگوي هاوس مبتنی بر بافت موقعيتی است یابيكالم قاب  دست

علت حذف عبارات كه كند. بوده و بافت كلی كالم، مقصود گوینده را كامالً آشاار می
 یعنر ی ن مرتن اسرت؛  فشررده برود   اررد یاز رو يدر تر مة شهيدي مشهود است، برخوردار

 یعنر ی ی؛هردف اصرل  ، امرا  زده ییهرا حرذف  نيدست به  نر  ،مو ز یارائه متن يمتر م برا
 متن و انتقال معنا صورت گرفته است. ینیبازآفر

 . اضافه2-4-3
. در كه در متن اصلی نيسرت  آوردمی را در تر مه برخی عبارات یا كلماتیمتر م گاهی 
را  اژگانی، عبارات یا ودرك كندبهتر متر م براي ایناه مخاطب بتواند مفهوم را حقيقت 
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 داير پ کیدئولوژیارزش ا تواندیم زين ياتر مه شیافزا»؛ كندشده ذكر میدر متن تر مه
تر شدن متن مقصد اگر مو ب روان یتارار شود، حت وستهيپ یوقت يراهاار ني ن و كند

 (. 6868)فرحزاد، « دهدیم رييتغ زيو گاه ژانر را ن گذاردیم ريثأشود، در سبک ت
ها تر مة عالمه  عفري بسيار مشاهده شده است. در واقع این اضافه تانيک اضافه در

مخصوصاً ذكر مترادفات واژگانی به شا  ذوقی بوده و  ز در مواردي  نرد، كماری بره    
لَامْ تُجَااوِزْ   »در تر مه « ها و اميالرغبت»كند. براي مثال كاربرد دو مترادف متن مبد  نمی

مَا عِنْدَ غَیْرِهِ قَدْ ذَاقُوا حَلَاوَةَ مَعْرِفَتِاهِ وَ شَارِبُوا بِالْکاأْسِ الرَّوِیَّاةِ مِانْ       رَغَبَاتُاُمْ مَا عِنْدَهُ إِلَى
از  مله موارد اطنابی است كه نيازي به ذكرر آن نبروده اسرت؛ یاری از مترادفرات      « مَحَبَّتِهِ

 همان واژه عربی متن اصلی و دیگري معادل آن است. این امر در حرالی اسرت كره عالمره    
خواهند و تنها آنچه نزد اوست می»شهيدي این واژه را در تر مة خود حذف كرده است: 

 .(6871 ،يديشه) « وینداز دیگري نمی
كرار بررده   را براي كلمة اطمات به« حرص و آز»در نمونة دیگر، عالمه  عفري دو واژب 

عالمره شرهيدي فقرط    «. یِ عَلَى اجْتِاَادِهِمْوَ لَمْ تَأْسِرْهُمُ الْأَطْمَاعُ فَیُؤْیِرُوا وَشِیک السَّعْ»اسرت  
طمع آنان را از راه نبرد تا سعی اندك »است:  كار بردهرا در تر مة عبارات به« طمع»واژب 

در واقع این بخش از متن، خطبه داراي پيچيدگی اسرت  «. را بر كوشش بسيار تر يح دهند
 كر مترادف براي واژه.و مفهوم آن باید با توضيح كلی عبارات ارائه شود نه باذ

نيرز مشراهده   « تَوَلَّاَتِ الْقُلُوبُ إِلَیْهِ لِتَجْرِیَ فِی کیْفِیَّةِ صِافَاتِهِ »اضافه را در تر مة عبرارت  
هرا برا اشرتياق شردید و     اگرر دل » كنيم. عالمه  عفري آن را  نين تر مه كررده اسرت:  می

ت خداونردي بره   مخلوط به حيرت رهسرپار كروي او گردنرد ترا در سراحت كيفيرت صرفا       
هررا خررود را در راه شررناخت صررفات او دل»و عالمرره شررهيدي: « حركررت و  ریرران بيفتنررد
 «. سرگشته و شيدا گرداند

ذكر كررده اسرت.   « تولات»را براي تر مة واژه « سرگشته و شيدا»عالمه شهيدي دو واژب 
گفت كره   توسط عالمه  عفري براي این عبارت باید« اشتياق»و « حيرت»پيرامون ذكر كلمة 

اه  حيرت صاحبان معرفرت است. به قول ابن عربی،  این دو حالت، حاالت عرفانی متعددي
نظاروا فای    فالرجال الحیارة هام الایین، الحیرة هم ارباب المعرفة الحقه اهال»؛ انردراسرتين

 والحیارة  هیه الدالیل و استقصوها غایه االستقصاء إلی أن أداهام ذلاک النظار إلای العجااز 
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 انرد و كررده  مردان حيرت كسانی هسرتند كره در ایرن دالیرر  نظررر      (؛6835، بن عربی)ا« فیه
 .انداند تا ایناه به عجز و حيرت رسيدهكار بردهه و را بوغایت  ست

اسرت كره    یحركتر  اقياشرت »شرده اسرت:    فیر تعر گونهنیا اقياشت «هيفتوحات ما»در 
 ؛سرت ين تیر كنرد وآن را نها یمر  دايپ يبه محبوب خود از فرح و شاد دنيمحب هنگام رس

معتقرد   يسرهرورد  .(6831 ،ی)ابن عربر « شودتر را نوشد كه تشنه ایكه آب در یمانند كس
و حضرور   اسرت  شرتر يمحبروب ب  برت يشوق در مقام مشاهده از شروق در زمران غ  كه  است

شوق را منارند و من برر   خ،یاز مشا یبعض» ؛ستيآمدن حالت شوق ن دیمعشوق مانع از پد
« است ابياز شوق لحظه غ شتريب داریمعتقدند شوق لحظه د یو برخ ستمياناار معتقد ن نیا

 تا(. بی ،ي)سهرورد
هرر  ره برر خداونرد      یدمر آو  سرت ين ریپرذ انیر محبت است و پا بثمر اقيشوق و اشت

 یاز  مرال الهر   شرتر يو فررد مشرتاق، درك ب   شرود یمر  شتريب زيتر شود، شوق او نکینزد
 تر مره  در شروق  و اشرتياق  از  عفرري  عالمره  رون   ،شرد  انيبا آنچه ب . متناسبابدییم

در مجموت تر مره از   است. یهاي درك معرفت الهاز راه یااند، ی گرفته بهره خویش
كار رفته زبان مبرد  در زبران مقصرد نيرز     هاي بهكيفيت مناسبی برخوردار است و فرآیند

فهروم تفاسرير و توضريحاتی در مرتن     و ود دارند، اما عالمه  عفري برراي القراي بهترر م   
 مقصد اضافه كرده است.

هاي بالغی، مجازي و استعاري به شا  برخی از كلمات و عبارات به ویژه در تركيب
وَ مَلَأَ بِاِمْ فُرُو َ »اللفظی ذكر شده است. براي نمونه هر دو متر م در تر مة عبارت تحت

اللفظی ارائره داده و بره معنراي ظراهري     اي تحتتر مه« اَافِجَاجِاَا وَ حَشَا بِاِمْ فُتُوقَ أَجْوَائِ
 اند.واژگان تو ه داشته

هراي گشراده   خداونرد شرااف راه  »آورد: گونه میعالمه شهيدي تر مه عبارت را این
 ( و 6871)شرهيدي،  « ها را بره آنران بيرا كنرد    ها را با مالئاه پر نمود و رخنه شاافآسمان

ها اماكن خرالی پهنره براز آسرمان را پرر كررد و       آن ةبه وسيل»عالمه  عفري به این صورت 
هراي(  هراي )شرااف یرا فاصرله    ها مملو ساخت و در ميان پهنهصفحات گشاده آن را با آن

در حقيقرت ایرن عبرارت داراي مفهروم كنرایی       (.6873) عفري،  «سطوح باز شده آسمان
د فرشرتگان، نظرم و   است و منظور اميرالمرؤمنين ایرن اسرت كره خداونرد بره بركرت و رو        
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هماهنگی در آسمان ایجاد كرده و به سبب و ود آنان، آسمان داراي نظامی خراص شرده   
 است. 

ضَاحِکتْ عَنْاهُ   »در نمونة دیگر از عبارت استعاري، عالمه شهيدي در تر مرة عبرارت   
تو ره داشرته و آن را متناسرب برا معنراي لفظری  نرين        « ضرحات »به لفظ « أَصْدَافُ الْبِحَارِ

. در حقيقرت  (6871)شرهيدي،   «اي دریاهرا بردان دهران گشراد    صردفه »مه كرده است: تر 
-خصوص در  نين مواردي نه تنها ضعف نيست، بلاه یاری از شرگرد  اضافه در تر مه به

هاي مارر در تر مه، نقرش مرتن   آید. در حقيقت و ود این اضافهشمار میهاي تر مه به
در  اندیشة توحيدي در هرر دو مرتن یاسران اسرت.    در مقصد را تغيير نداده و ایدئولوژي و 

واقع علت افزودن كلمات ربط یا عبارات توضيحی در تر مه یرا اسرتفادب آگاهانره از فرن     
سرازي بره   ایرن افرزوده  تر مه از سوي متر م است یا اقتضاي ماهيت متن تر مره اسرت و   

   هت قاب  درك بودن موضوت مطرح شده توسط متر م انجام شده است.

 گزيني نادرست. معادل2-4-2
رد و بر ب نيآن را از بر  یتواند مفهروم اصرل  یم واژه ایعبارت  کی يذكر معادل نامناسب برا

 امير به صرورت نراقص منتقر  شرود و پ     كند یا محتواي متنمخاطبان تر مه را د ار اشتباه 
گونره  . براي مثال، در موارد زیر شاهد ایرن وارد زبان مقصد نشود حيبه صورت صح اصلی
 گزینی دو متر م هستيم.معادل

 « هُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائفدف النِّعَمِ وَ عَوَائفدف الْمَزِیدف وَ الْقفسَمِ»
 قاب  تأم  است.« منان»در این عبارت تو ه هر دو مفسر به معناي 

هرا و فراوانری منرافع )كره بره بنردگانش عنایرت        اوست كه با فوایرد نعمرت  عالمه  عفري: 
  .(6873) عفري،  نمایدگري میانفرماید( احسمی

« سپاس خداي را سزد كه منت نهاد بر بندگان با بسياري بخشش و نصريب »عالمه شهيدي: 
  هرراي پروردگررار همخرروانی نرردارد   حقيقررت آن اسررت كرره منررت نهررادن بررا ویژگرری      

 (. 6871)شهيدي، 

معنرراي لغرروي ذكررر كرررده، امررا عالمرره  عفررري،  « منّرران»عالمرره شررهيدي بررراي كلمرره 
منران برراي   »، گري را معادل آن قرار داده است. در توضيح واژه بایرد  نرين گفرت   حسانا
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خداوند متعال به معناي بسيار بخشنده است. منان؛ یعنی خداوند به بندگان خرویش قبر  از   
؛ هماننرد عبرارتی كره در دعرا و منا رات ر بيره       «بخشرد ایناه از او درخواست كنند، مری 

ما مان  »فرماید سورب هود كه می 1یا آیة « لم یساله و لم یعرفهیا من یعبی من »خوانيم می
دهنرده و مرنعم تمرام  نبنردگان     خداونرد روزي »؛ یعنی «دابة فی االرض اال علی اهلل رزقاا

 «.روي زمين است

 « وَ لَا شَرِیک أَعَانَهُ عَلَى ابْتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ»
انگيرز اعرانتی كررده باشرد،     و بدون شریای كه او را در ابدات امور شگفت ري:عالمه  عف

 .(6873) عفري،  دستگاه خلقت با امر او تمام گشت
هاي شگفت، شریای را یرار نگرفتره باشرد پرس     عالمه شهيدي: در پدید آوردن این پدیده

 . (6871)شهيدي،  آفرینش آن مخلوق كام  گشت

را تر مرره نارررده اسررت وعالمرره  عفررري  نررين « بااأمره»عالمرره شررهيدي، عبررارت 
در حقيقرت  «. )كامر  شرد(   با امر او تمام گشرت،  )آفرینش( دستگاه خلقت» گوید:می

اذا قضی أمراً فانماا یقاول لاه کان     ﴿سورب بقره دارد:  667اشاره به آیة « بأمره»عبارت 
دارد يران مری  نيازي مطلق خداوند از مو ودات را بو متناسب با مفهوم آیه، بی ﴾فیکون

كه تاميلی بر مفهروم عبرارت پيشرين اسرت؛ یعنری همراهنگی و تناسرب معنرایی ميران          
شود. متناسب با نظر عالمه طباطبائی مضمون آیه نيز اشاره به این عبارات را مو ب می

خداى تعالى در خلقت هيچ مو ودى احتيا ى به اسباب ندارد، ترا وضرع   »امر دارد كه 
كند برحسب اختالف اسباب برایش مختلرف شرود. مرثالً     خواهد خلقمو ودى كه مى

خلقت مو ودى برایش ممان و خلقرت مو رودى دیگرر بررایش محرال باشرد، یارى        
برایش آسان و دیگرى دشوار باشد، یاى برایش نزدیک و دیگرى دور باشد، پس هر 

شرته  شود، بدون ایناه احتياج به اسرباب دا مو ود مى« كن» ه او اراده كند و بفرماید: 
)طباطبائی، « باشد، اسبابى كه در حالت عادى در پدید آمدن یک مو ود دخالت دارد

نظيرر الهری در   (. متناسب با شرح و تفسير آیه، اميرالمونين صراحتاً بر قردرت بری  6875
امر آفرینش تأكيد دارد كه درك این امر، خود دليلی است بر شناخت خداونرد براري   

 ان.تعالی و درك حقيقت و ودي ایش
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 «وَ لَمْ تَبْمَعْ فِیاِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَیْنِاَا عَلَى فِکرِهِمْ»
ها طمعی در راهيابی به آنان نداشته است ترا برا كثافرت خرود، فارر      وسوسهعالمه  عفري: 

 .(6873) عفري،  ویدگآنان را ب
د و پرده سياه گناه عالمه شهيدي: دیو بداندیشی طمع نسبت تا قرعه گمراهی به نام آنان زن

 .(6871)شهيدي،  بر روزنه فارهایشان نهد

« قرت»عالمه  عفري در تر مة عبارت از معناي قرعه انداختن استفاده كرده، اما كلمة 
توانسرت  ترر اسرت. مترر م مری    به معناي كوبيدن بوده و با بافت كالم سازگارتر و مناسرب 

  ها باوبد.اش بر فار آنودگیبگوید: وسوسه طمع در مالئک راه ندارد كه با آل

 «وَ لَمْ یَثْنُوا إِلَى رَاحَةِ التَّقْصِیرِ فِی أَمْرِهِ رِقَابَاُمْ»
هاي خود را براي به دست آوردن آسایش تقصير در انجام دسرتور  و گردنعالمه  عفري: 

 . (6873) عفري،  اندخداوندي خم نارده
 .(6871)شهيدي،  انداو نهادهعالمه شهيدي: آسایشی نخواسته، گردن به فرمان 

هایشان را براي راحتری  گردن»گزینی درست عبارات باید گفت: در تر مة اصلی و معادل
كنند )یعنی براي كوتاهی در انجام امور الهی گرردن  در كوتاهی دستورات الهی، خم نمی

 «.كنند(هایشان را خم نمی
اتر از تر مة لفظ به لفظ باشد و گزینی درست یعنی انتقال پيام به مخاطب كه فرمعادل

 فهم صحيح عبارات خطبه در گرو انتخاب معادل درست است. 

أَشْااَدُ أَنَّ   ؛کیَبَ الْعَادِلُونَ بِک إِذْ شَبَّاُوک بِأَصْنَامِاِمْ وَ نَحَلُوک حِلْیَةَ الْمَخْلُوقِینَ بِأَوْهَاامِاِم »
 « بِک وَ الْعَادِلُ بِک کافِرٌ ءٍ مِنْ خَلْقِک فَقَدْ عَدَلَمَنْ سَاوَاک بِشَیْ

 گزینی عالمه  عفري قاب  تأم  است.ذی  عبارت باال، واژه
هاي خود تشبيه دروغ گفتند كه تو را به بت، آنان كه از تو منحرف گشتندعالمه  عفري: 

 .(6873) عفري،  نمودند و آرایش مخلوقات را به سبب توهمات خود به تو نسبت دادند
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روغ گفتند مشركان كه تو را همانند كردند به بتان و گفتنرد پيارري دارد   عالمه شهيدي: د
هایرت برابرر نهراد بره ترو      دهم آناه تو را به  يرزي از آفریرده   ون آفریدگان، گواهی می

 .(6871)شهيدي،  شرك آورد و شرك آورنده به تو كافر است

د. یاری از  در این تر مره نبایرد بره شرا  لفظری تر مره شرو       « عادل»در حقيقت واژب 
توان ذكر كرد، مشابه و عردی  آوردن  در این عبارت می« عادل»هایی كه براي واژب معادل

آورنرد، دروغگویاننرد. در   است؛ یعنی آنان كه بر تو شرك ورزیده و برایت مشرابهی مری  
وَ نَحَلُاوک حِلْیَاةَ الْمَخْلُاوقِینَ    »قسمت دوم عبارت نيز عالمره  عفرري در تر مرة عبرارت     

 «آرایش مخلوقات را بره سربب توهمرات خرود بره ترو نسربت دادنرد        »گوید: می« هَامِاِمبِأَوْ
. در واقع ذكر معناي آرایش، ذهن را از مفهوم عبارات دور سراخته و بره   (6873) عفري، 
ترو را بره زیروري    »گونه تر مه كنرد:  توانست معادل عبارت را اینرسد متر م مینظر می
در حقيقرت اسرتفاده از معرادل آرایرش در توصريف      «. نرد دهآرایند كه بره مخلروق مری   می

گونره  آیرد. عالمره شرهيدي در ایرن بخرش ایرن      خداوند متعال بسيار نامناسرب بره نظرر مری    
دروغ گفتند مشرركان كره ترو را هماننرد كردنرد بره بتران و گفتنرد         »كند: گزینی میمعادل

، واژب «دلونعااا». ایشرران بررراي واژب  (6871)شررهيدي،  «پياررري دارد  ررون آفریرردگان  
 كار برده كه معادلی دقيق است.را به« مشركان»

اي هستند كه نشان از اهميرت  فرد و بر ستههاي منحصربهواژگان خطبه داراي ویژگی
فاأَحْکمَ  »این واژگان در  مله است و نيراز بره همراهنگی كامر  برا معنرا دارد. در عبرارت        

در دو « احکام »تو ه به این مطلب حائز اهميرت اسرت. فعر     « تَقْدِیرَهُ وَ دَبَّرَهُ فَأَلْبَ َ تَدْبِیرَهُ
ذكرر  « محام و اسرتوار »عبارت مجزا از خطبة اشباح متناسب با نظر هر دو متر م به معناي 

خداوند سبحان اندازه بر خلقش مقررر سراخت و آن   »گوید: شده است؛ عالمه  عفري می
( و عالمرره 6873) عفررري، « دخلقررش را مررورد ترردبير قرررار داو  را متررين و محاررم فرمررود

آنچه آفرید، سنجيد و نياش استوار كرد، پایان كرارش را نگریسرت و   »گوید: شهيدي می
 (.6871)شهيدي، « پس به لطف تدبيرش برآورد

اي است كه ذكر معناي محام و استوار در هر دو عبارت انسجام در معانی الفاظ به گونه
در هر دو بخش، عبارات به ذكر اوصاف خداونردي  كند. ذهن را به  انبی دیگر رهنمون می

خروانی بيشرتري دارد و در ایرن    پرداخته و آوردن ویژگی حامت در كنار تردبير و اراده هرم  
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شرود.  صورت واژگان در همجواري نيز با هم پيوند دارند و بيگانگی معنایی در آن دیده نمی
وند با حامت خلقتش را تقدیر خدا» توان آورد:بنابراین، در تر مة عبارت نخست  نين می

را به معناي پایان كرار  « دبر»عالمه شهيدي در تر مة خویش «. كرد و در تدبيرش لطف كرد
 است.  « تدبير»، واژه به معناي «حامت»اند كه در همجواري با آورده

 «  َحْامَ صُنْعَهَا وَ فَطَرَهَا عَلَى مَا  َرَادَ وَ ابْتَدَعَهَا»
 ذكر شده است.« محام و استوار»به معناي « احام»در عبارت باال نيز 
ها را محام گردانيد و برر مبنراي اراده   مصنوعاتی از خالیق كه ساخت آنعالمه  عفري: 

 . (6873) عفري،  ها را آفرید و ابدات فرمودخود، آن
ها را استوار كرد و هر یاری را بره سرشرتی كره     هایی كه آفرینش آنعالمه شهيدي: پدیده

 (. 6871واست درآورد )شهيدي، خود خ

آفرینش خالیق را حايمانه آغراز نمرود و   »گویيم: گزینی براي این عبارت میدر واژه
براي انتخاب معادل درست متر م بایرد بدانرد   «. آن را متناسب با اراده خویش ایجاد نمود

د بداند كه توان در سطح زبانی به زبان مقصد تر مه كرد و بایكه عبارت زبان مبد  را نمی
با در نظر گرفتن طبقه ا تماعی و مقام » در زبان مقصد  نين قرارداد فرهنگی و ود ندارد.

ا تماعی و سن و  نسيت گوینده و ارتباط گوینده با شرنوندگان و بافرت مروقعيتی  ملره     
« زبان مبد ، عبارات متعددي را كه در برابر آن در زبان مقصد و رود دارد در نظرر بگيررد   

 (.6816، 6باسنت)سوزان 

 . پذيرفتگي قابل ترديد2-4-4
 متر م یعنی باشد؛ مدنظر فرهنگی صافی كه دهدمی رخ زمانی آشاار خطاي از مورد این
 مخاطبران  ذهرن  در را مبد  زبان اصطالحات و عبارات و نداشته تو ه امر این به تر مه در
 در و بروده  يركراربردي غ و مقصرد، بيگانره   زبران  در آن كاربرد كه كرده وارد مقصد زبان

 .است كم آن كاربرد  ند مواردي

                                                                                                                                         
1- Susan, B. 
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مِنْاُمْ فِی حَظَائِرِ الْقُدُسِ وَ سُتُرَاتِ الْحُجُبِ وَ سُرَادِقَاتِ الْمَجْدِ وَ وَرَاءَ ذَلِک الارَّجِیجِ الَّایِی   »
 «تَسْتَک مِنْهُ الْأَسْمَاعُ

 (حظیارة القادس  ) گوینردگان از آن فرشرتگان در  هراي بلنرد تسربيح   صردا  عالمه  عفرري: 

سراپرده عظمرت و مجرد   ( سرادق)ها و پوشش حجاب (سترات الحجب) صفحات قدس و
 (.6873) عفري،  طنين انداخت

ها اسرت در فرردوس بلنرد رفعرت و پرس      خوانها بانگ تسبيحعالمه شهيدي: ميان شااف
 (.6871هاي مجد و عظمت )شهيدي، هاي حجاب و سراپردهپرده

در  «حظیارة القادس  »ح اشاره به بُعد مارانی دارنرد و اصرطالح    در حقيقت این سه اصطال
اي برر  اي است كه نه كسی و نه پليديمنطقه حفاظت شده»بهشت هم كاربرد دارد و به معناي 

دیگرران نراتوان از دیردن آن    »نيز به ماانی اشاره دارد كره   «سترات الحجب»و « آن راه ندارند
 ر مه براي مخاطب بيگانه و غيركاربردي است. كاربرد این اصطالحات در متن ت«. هستند

 « سُبُحَاتُ نُورٍ تَرْدَتُ الْأَبْصَارَ عَنْ بُلُوغفهَا فَتَقففُ خَاسفئَةً عَلَى حُدُودفهَا»
 كار برده است.اي بيگانه به، واژه«سبحات»در عبارت باال، عالمه  عفري در تر مة كلمة 

از رویت آن باز داشته شوند و حردود آن نرور   اشراقاتی از نور كه دیدگان عالمه  عفري: 
 (.6873) عفري،  متحير و ناتوان بمانند

 (.6871ها نگریستن بدان نتوانند )شهيدي، عالمه شهيدي: انوار  الل كبریاست كه  شم

اي بيگانه در متن تر مه است كه كراربرد آن در زبران   ، كلمه«اشراق»در حقيقت واژب 
و نداشرته  و هی شناختی زبان تكاربرد نبة متر م به  ت.مقصد براي مخاطب ملموس نيس

 ذكر كرده است.براي مخاطبان زبان مقصد عباراتی نامانوس و بيگانه را 
هاي آشاار در هر دو تر مرة عالمره شرهيدي و عالمره  عفرري از      ( بسامد خطا6 دول )

 خطبة اشباح است.

 يدی و عالمه جعفری از خطبۀ اشباحهای آشکار در هر دو ترجمه عالمه شه. بسامد خطا0جدول 
 غيردستوری بودن پذيرفتگي قابل ترديد گزيني نادرستمعادل اضافه وذف مترجم
 - - 7 2 27 شهيدی

 - 3 6 55 2 جعفری
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شود تو ه به خطاهاي آشاار نشان از آن دارد كه در هر دو تر مه خطاهایی دیده می
گزینی مواردي  ون حذف، اضافه و معادل كه زبان مبد  در آن نادیده انگاشته شده است.

 نامناسب یا تغيير معادل از  مله این خطاها است.
هر دو متر م به دنبال القاي مفهوم متن مبد  برر مخاطرب هسرتند، امرا در مقایسرة خطاهرا       

شود كه تعداد خطراي اضرافه در تر مرة عالمره  عفرري بيشرتر اسرت و خطراي         مشخص می
اي آشراار از  بسيار است. عالمه شهيدي برراي ارائره تر مره   حذف در تر مة عالمه شهيدي 

اصطالحات و ساختارهاي ناآشنا و كمترر پذیرفتره شرده نرزد مخاطبران بهرره گرفتره اسرت و         
اي در تر مة عالمه شرهيدي  نادیده گرفتن قواعد دستوري زبان مقصد به شا  قاب  مالحظه

خروان  اي سرخت ر بره ارائرة تر مره   بيشتر از عالمه  عفري است كه این امر در مواردي منجر 
كار رفته است كه براي مخاطب نامرأنوس  ها و اصطالحاتی در تر مه بهشده است، زیرا واژه

 اند.  و ناآشنا است و در نهایت هر دو متر م، تر مة آشاار از متن ارائه داده
 ایرن  در. دانرد مری  مناسرب  را تر مرة آشراار   روش ادبی -دینی متون براي نيز هاوس»
 كرار  ایرن  برراي . باشرد  محسوس كامالً آن بودن تر مه كه است متنی نوشتن هدف وشر

 آناه بدون كنيم، پيدا مقصد زبان در متناظر هاییمعادل مبد  متن كلمات براي است كافی
هراي  خطابره  تر مرة  برراي  روش ایرن  آوریرم.  پدیرد  مرتن  در فرهنگری  تغييراتی باشد الزم

 (.6835فر، )خزاعی« است مناسب بسيار ادبی متون خیبر و سياسی هايسخنرانی و مذهبی

 گيریبحث و نتيجه
هاي فارسی عالمه  عفري و عالمه شهيدي از خطبة اشرباح اميرالمرؤمنين   بررسی تر مه

گراي ارزیابی كيفيت تر مه اثر  وليران هراوس حراكی از    گيري از الگوي نقشبا بهره
ش زبانی اثرر برا تغييراتری  زئری در مرتن      هاي سياق، ژانر تر مه و نقآن است كه مؤلفه

مقصد توسرط متر مران حفرظ شرده اسرت. در واقرع خطبرة اشرباح اميرالمرؤمنين داراي          
گفتمان دینی و ایدئولوژي توحيدي است كه متر مان همران گفتمران و ایردئولوژي را    

 اند.در متن مقصد حفظ كرده
اشرته اسرت. برا تو ره بره      مبتنی بر الگوي هاوس نقش متن در هر دو تر مه تغييرري ند 

هاي آشاار و پنهران ارائره شرده توسرط     ارائه دو نوت تر مة آشاار و پنهان و بررسی خطا
انرد، امرا تر مرة عالمره  عفرري      اي آشاار از متن ارائره داده هاوس، هر دو متر م تر مه
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آشاارتر از تر مة عالمه شهيدي است؛ زیرا در انتقال مفراهيم مرتن مبرد  بره مقصرد بهترر       
شرود كره   اند. همچنين براساس این مؤلفه در هر دو تر مه، خطاهایی دیده مری م  كردهع

ها نادیده انگاشته شده است؛ به ویژه در بررسی خطاهراي  در مواردي  ند متن مبد  در آن
هرا در تر مرة   گزینی نادرست واژه، تعرداد اضرافه  آشاار مشتم  بر حذف، اضافه و معادل

 مة عالمه شهيدي است كه به كار بردن مترادفات ذوقی توسرط  عالمه  عفري بيشتر از تر
  ایشان سبب اطاله كالم شده است.
هيچ ضررورتی برر واژگران    بی اي مبسوط است و متر متر مة عالمه  عفري، تر مه

كررده اسرت. البتره برا تو ره بره  نبرة        ارائره   مبرد   متناز  ترپرواژهاست و متنی  متن افزوده
كار بردن توضيحات اضرافی برراي رفرع    داري آن از حساسيت بيشتر بهعرفانی اثر و برخور

ابهام در مواردي  ند ناگزیر است. در ميان این خطاها، خطراي حرذف در تر مرة عالمره     
 شهيدي بيشتر است. ایشان همچنين از اصطالحات و عبارات نامرأنوس بيشرتري بهرره بررده    

 خوان شدن متن شده است.كه سبب سخت
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