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 البالغه نهج های ترجمه بر تاکید با احادیث فهم در زدگی فارسی آسیب
 1خنیفرزاده علی

 2آشتیانی واعظی بدری
 کیدهچ
 پهس ولهی یافتهه، راه زبان این به عربی از که دارد وجود بسیاری های واژه وام فارسی زبان در
 کلمههات» مقالهه ایههن در کهه - واژگههان ایهن اسههت. یافتهه جدیههدی معنهای فارسههی بهه ورود از

 شهباهت بها یها شهکل، همهان بهه فارسهی و عربهی زبهان دو ههر در - اند شده خوانده «فاعربی
 توانند می رو، این از و نیست یکسان لزوما   معنایشان ولی دارند، وجود ی،شنیدار و شکلی
 حههدیث و قههرآن مترجمههان از برخههی کههه ترتیههب بههدین شههوند؛ بههدفهمی موجههب و زا آسههیب
 بههه ناخواسههته صههورت بههه کلمههات ایههن فارسههی معنههای کلمههات، ایههن بهها مواجهههه هنگههام
 شود. می متبادر ذهنشان

 شهواهد کهدام، ههر شیوع میزان بیان و زدگی فارسی انواع ندیب طبقه از پس پژوهش، این در
 شههده داده دسههت بههه البالغههه  نهههج فارسههی های ترجمههه در زدگی فارسههی از تههوجهی خههور در

 منههابع یههاری بههه فارسههی یافتههه تطههور معنههای نیههز و عربههی اصههیل معنههای مثههال هههر در اسهت.
 است. شده مشخص شناسی واژه اصیل
 های ترجمهه در حتهی که دارند وجود واژگانی البالغهه  نهج در که دهد می نشان پژوهش این

  دارند. نادرست برگردانی انتظار، خالف بر البالغه،  نهج نامدار
  های ترجمهههه نقهههد زدگی، فارسهههی ترجمهههه، مطالعهههات حهههدیث، شناسهههی واژه :ها کلیددددواژه

 .البالغه نهج

 درآمد
 پیشهوایان سهخنان و خهدا کتهاب و زده قدسهی متهون ترجمهه بهه دسهت دیربهاز از زبانان فارسی

                                                   
 . مدرس دانشگاه و دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه قرآن و حدیث. 1

 کارشناس ارشد علوم حدیث.. 2
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 تها گاشهته های سهده از فارسهی، به شیعی و اسالمی متون ترجمه اند. برگردانده فارسی به را دین
 است. کشیده تصویر به را ایرانیان ایمانی ارادت از ای  وی ه های جلوه کنون،
 مههم های  مههنا حهدیث از یکهی محتهوا لحهاظ بهه البالغه نهج شیعیان، قدسی متون میان در
 ایهن ویه ه سبک و زبان اما دارد؛ چندان دو اهمیت متقیان موالی از آن صدور لحاظ به و است

 و دارد بهارز تفهاوت حهدیثی آثهار دیگهر بها - اسهت «بالغهت نامهه آیین» و سهخنوری دسهتور که - اثر
 است. کرده همراه بیشتری دشواری با را آن برگردان امر همین

 ایهن نیکهی بهه انهد، مقدس متهون (translatabiliy) پهایری ترجمهه هبه معتقد که کسانی حتی
 های شهیوه خهم و پهیچ در گهاه توانها، و دسهت سهبک چنهد هر مترجمی، هر که یابید می در را نکته
 دلیهل بهه شود. می ناتوانی و حیرت دچار البالغه نهج آسای معجزه ایجازهای و راز و رمز پر بیانی
 کتاب این بالغی غلیظ صبغه و هنری ناب های وی گی و شناختی زیبایی خصوصیت همین
 و تر دیریهاب و دشهوارتر قهرآن ترجمهه از البالغهه نههج ترجمهه کهه اند گفته درستی به برخی که است
 است. تر نایافتنی  دست
یهابی و ترجمهه مطالعهات در که موضوعاتی از یکی  مطهر  فارسهی بهه قدسهی متهون ترجمهه ارز
 از یکههههی عنههههوان بههههه کههههه اسههههت آسههههیبی زدگی فارسههههی اسههههت. «زدگی فارسههههی» مسههههئله اسههههت،
یههابی در مهههم های شهاخص  دور بههه آسههیب ایههن از ترجمههه انهدازه هههر و رود مههی شههمار بهه ترجمههه ارز
 شود. می تر نزدیک معیار و پایرفتنی ای ترجمه به باشد،

 عربی و فارسی زبان رابطه
 سههتد و داد باشههد. ن ایرفتههه تههأثیر ههها زبههان دیگههر از کههه نههدارد وجههود ای زنههده زبههان هههیچ تقریبهها  

گر سره، مطلقا   زباِن  و است زبان پویایی الزمه دهی، وام و گیری وام و زبانی  باشهد، داشهته وجود ا
 قهوم دو تعامهل دلیهل به و نیستند مستثنا قاعده این از نیز فارسی و عربی بود. نخواهد زنده زبان

 اند. بوده یکدیگر از تأثراتی و تأثیر شاهد زبان دو این زمان، گار در عرب و ایرانی
 از زبههان، دو ایههن از یکههی و نیسههتند ریشههه هههم عربههی و فارسههی ههها، زبان شناسههی رده لحههاظ از

 ایهن با است. سامی های زبان خانواده جزء دیگری و برآمده، اروپایی و هند های زبان مجموعه
 از دیگههر مناسههبات ای پههاره و آن وران گههویش جغرافیههایی همسهایگی دلیههل بههه زبههان دو ایههن حهال،
 های سهده بهه مربهوط و دیرین ارتباطی عربی و فارسی ارتباط اند. بوده تعامل در یکدیگر با دیرباز
 و جهاهلی شهاعران های سهروده در فارسهی واژگهان وجود سخن این شاهد 3است. اسالم از پیش

                                                   
هههای نفههوذ فارسههی در  . در بههاره دیرینههه پیشااسههالمی رابطههه ایههن دو زبههان از جملههه، ر. : چههالش میههان فارسههی و عربههی؛ راه3
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  میههان مفصههل دهههی وام و گیههری وام از کهه اسههت شههده عربههی و فارسهی واژگههان انبههوه و اسههالم صهدر
 سهههتدهای و داد طبیعههی نتیجههه واژگههانی گسههترد  سههتد و داد ایههن دهههد. می خبههر زبههان دو ایههن

 طهی کهه اسهت آنها میان سیاسی و بازرگانی شدهای و آمد و قوم دو این میان فرهنگی و تجاری
گون های سده  را یفرهنگه دیهالو  نهوعی و شهده دیگهری در کهدام ههر واژگهان راهیهابی باعث گونا
 است. آفریده
 از عظیمههی حجههم سههو، یههک از گرفههت. دیگههری شههکل رابطههه ایههن ایههران بههه اسههالم ورود از پههس

 شد عربی وارد عباسی دوره در وی ه به صنعت به مربوط واژگان و سیاسی و اداری اصطالحات
 بهار ایهن کهه معنها بهدین گرفهت؛ لکشه پیشهین جریهان عکهس در عظیمی جریان دیگر، سوی از و

 داد ادامهه خهود حیهات بهه فارسی واژگان کنار در و شد فارسی وارد عربی تعابیر و واژگان زا سیلی
 از فارسهی پهایری تهأثیر یعنهی دوم، جریهان شهد. تبدیل فارسی زبان از ناپایر جدایی بخشی به و

گون های صههههورت عربههههی،  نحههههوی و واژگههههانی آوایههههی، سههههطو  در و داشههههت ای پیچیههههده و گونهههها
 و شهد نمی منحصهر واژگهانی گیهری وام بهه فقط جریان این دیگر، عبارت به .آفرید هایی دگرگونی

 وسهیعی سهط  در بهرداری( )گرتهه نحهوی گیهری وام نیهز و آوایهی تحهول شهاهد فارسهی زبان آن طی
 دیگهر، سهوی از و داشهت فراوانی حجم سو یک از خود، نوبه به نیز واژگانی گیری وام وانگهی بود.
گون های صهورت در  بههه شهبیه ولههی جعلهی، واژگههانی حتهی ایرانیههان نمونهه بههرای شهد؛ امانجهه گونها

 مثههل: بینیم؛ نمههی ها برسههاخته آن از نشههانی عربههی خههود در کههه سههاختند ههها( واره )عربههی عربههی
 ... و مخفی تجلیل، طوالنی،
 4باشهد، عربهی ههای واژه بها آمیخته ما روزمره عبارات و جمالت از نیمی کنونی زمان در شاید

 کنیم. نمهی احسهاس را آنهها بهودن عربهی کهه اند شهده عجهین زبانمان با قدری به ها اژهو این ولی
 در کههه - مظلهوم ماننهد: شههوند، می اسهتفاده )عربهی( خهود اصههلی معنهای همهان بهها یها لغهات ایهن

 توطئهه ماننهد: اسهت، شهده متفهاوت آن معنهای کلهی بهه یا - دارد مشابه معنای فارسی، و عربی
 معنهای بهه فارسهی در ولهی است، کردن آماده و سازی، زمینه کردن، هموار معنای به عربی در که

 رود. می کار به چینی دسیسه و کردن پاخت و ساخت
 و اخالقهی ژرف و عمی  معارف با زبان فارسی ملل دیگر و ایرانیان آشنایی پی در همچنین،

 راه فارسههی زبههان هبهه شههماری بی حههدیثی یهها قرآنههی هههای واژه حههدیث، و قههرآن از برگرفتههه توحیههدی
 ههایی واژه شهدند؛ خهود فارسهی ههای معادل از تر روشهن و ُپرکاربردتر آنها از بسیاری حتی و یافتند

                                                                                                                        
 فرهنگ و زبان عرب جاهلی.

 .158. بازاندیشی زبان فارسی، ص4
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 و ِخهرد، شهرم، دوسهتی، یا مهر س اس، برابر: در ترتیب )به علم عقل، حیا، مَحبت، ُشکر، مانند
 5هستند. کلمات قبیل این از دانش(

 آن بههار  در پژوهشههگران برخههی کههه دارد عریضههی سههترهگ چنههدان عربههی از فارسههی تأثیرپههایری
 گفتنهی 6اسهت. شایسهته و بجها کهاری البتهه کهه انهد نموده ارائهه دامنی  دراز و مستقل های پژوهش
 است. «فارسی در عربی» کالن بحث همین فروع از یکی واقع در زدگی فارسی بحث است
 میهرا  در زبانی مطالعات از ای شاخه با بحث این که شد منکر توان نمی نیز را واقعیت این
 ادامهه در که چنان زیرا است؛ پیوند در - شود می خوانده «دخیل و معرب» عناوین با که - کهن

 دارند. فارسی منشأ زا آسیب واژگان از ای پاره گفت خواهیم

 تحقیق قلمرو
 ناظر یزدگ فارسی نیز و سرمازدگی زدگی، مدر  زدگی، غرب چون ترکیباتی در «زدگی» پسوند

کی و نامطلوب حالتی به  در زدگی فارسی است. هنجار از خروج و منفی تأثیرپایری نوعی از حا
 صهحی  معنهای از غفلهت و مترجم ذهن به فارسی معنای ناخواسته تبادر معنای به نیز ترجمه

 ذههن بهر امهروز فارسهی منفهی تهأثیر بحهث ایهن در واقهع، در است. دینی متون ترجمه حین در واژه
 شود. می بررسی البالغه نهج جممتر

 فارسهی، بهه ترجمهه هنگهام کهه اسهت معنایی انحرافات کلیه «زدگی فارسی» آسیب از منظور
  تهههأثیر گونهههه ههههر ایهههن، بهههر بنههها شهههود. او گیر گریبهههان متهههرجم، دانی فارسهههی رهگهههار از اسهههت ممکهههن
  اسهت طهر  لقابه «زدگی فارسهی» بحهث ذیهل حهدیث و قرآن ترجمه فرایند در دانی فارسی منفی

  دسهههته آن بیشههتر پهههژوهش ایههن موضههوع حهههال، ایههن بههها دارد. مسههتقیم ارتبههاط موضهههوع ایههن بهها و
 نیسهت. یکسهان معنایشهان ولهی دارنهد، حضور عربی و فارسی زبان دو هر در که است واژگانی از
  اسههت اسهالمی معناشناسهی سهنت در خاصههی اصهطال  بهه نهاظر 7«مشههتر » تعبیهر کهه جها  آن از

 بحههث مههورد زای آسههیب مشههترکات بههر عنههوان ایههن نهههادن از مهها نههدارد، ارتبههاطی مهها ثبحهه بهها کههه
 اصهطالحی شهدن پیهدا تها کهم دسهت را، «فهاعربی کلمهات» تعبیهر آن جهای بهه و کردیم خودداری

 بریم. می کار به بهتر،
                                                   

 . 166شناسی حدیث، ص . آسیب5
عربهی ، نوشته آذرتاش آذرنهوش؛ چالش میان فارسی و عربیکردنی است: . در این خصوص این منابع، از باب نمونه، یاد6

تهاریخ و فرهنهگ ایهران در دوران و نیز برخی آثار محمد محمدی مالیری همچون:  ، نگاشته خسرو فرشیدورددر فارسی
 . انتقال از عصرساسانی به عصر اسالمی

گفته می« چند معنایی»به پدیده مشتر ، و « چند معنا»شناسی اسالمی به واژگان  . در سنت زبان7   شود. اشترا  لفظی 
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 حهههوزه کهههه هسهههتند زبهههان دو میهههان مشهههتر  واژگهههان از دسهههته آن فهههاعربی کلمهههات از منظهههور
 عربهی زبهان دو ههر در مشتر  لفظی فاعربی واژه است. متفاوت عربی و فارسی رد شان معنایی

 نماینهده فهاعربی واژگهان گفهت تهوان می نیست. یکسان زبان دو در آن معنای که است فارسی و
 هستند. زبان دو قاموسی مشترکات فهرست
 کهه معنها بهدین شهوند؛ فارسهی متهرجم خطهای باعهث کهه دارند را قابلیت این فاعربی واژگان
 کههه شههود می موجههب فارسههی هههای واژه بهها عربههی هههای واژه از برخههی شههنیداری و شههکلی شههباهت
 مراجعهه بهه نیهازی دیگهر و دانهد می را رفتهه کهار به عربی  واژه مفهوم که بپندارد شنونده یا خواننده

 اندنش می حدیث در را واژه فارسی مفهوم همان دوم، مرحل  در و بیند، نمی لغت های کتاب به
  8کند. می معنا را آن و

 ایههن در اسهت. «عربهی» و «فارسهی» تعهابیر بهه مربهوط کههرد، یهاد بایهد اینجها در کهه دیگهری نکتهه
 دینههی متهون عربههی در معیهار زبههان تر، دقیه  عبهارت بههه و کههن عربههی عربهی، از مهها منظهور پهژوهش
 اسهههت. رجخههها بحهههث محهههل از عربهههی ههههای گویش نیهههز و معاصهههر عربهههی زبهههان رو، ایهههن از اسههت.

 سهطور )در پهیش های سده کهِن  فارسی نه است، امروز فارسی زبان «فارسی» از منظور همچنین
 زبهان نیهز و کههن فارسی در «دهگان» یا «دهقان» فاعربی واژه معنایی حوزه که دید خوهیم آینده

 معنههای تفهاوت کههرده، بهدل زا آسههیب و فهاعربی ای واژه بههه را واژه ایهن آنچههه و اسهت یکههی حهدیث
 است(. امروز فارسی با آن حدیثی
 و شهده ترجمهه فهراوان ههای زبان بهه البالغهه نههج کتهاب که ندارد یادآوری به نیاز نیز نکته این
 از شهماری نوشتار این در است. کتاب این فارسی های ترجمه است، مربوط مقاله این به آنچه

 ارتبههاط نسههبت و حههوزه بههار،ت حیههث از البالغههه  نهههج های ترجمههه از تعههدادی در فههاعربی کلمههات
  شد. خواهد بررسی آنها زدگی فارسی نوع نیز و معنایی

 و میرزایهی آقها ناهیهد خهانم های ترجمه از: اند عبارت پژوهش این در بررسی مورد های ترجمه
 ولهههی، اسهههتاد زمهههانی، شههههیدی، جعفهههری، عالمههه االسهههالم، فهههیض دشهههتی، انصهههاریان، آقایههان:

 اردبیلهی، پهرور، دیهن معهادیخواه، بهشهتی، اولیهایی، احمدزاده، تی،آی مبشری، ارفع، خراسانی،
 9فارسی. و مکارم انصاری،

 زدگی فارسی انواع

 از کههه را هایی آسههیب کلیههه و دارد ای گسههترده حههوزه زدگی فارسههی شههد، اشههاره کههه گونههه همان
                                                   

 .167شناسی حدیث، ص . آسیب8
گاه، و نه همیشه، به مناسبتی به 9  نیز اشاره شده است. 6و  5، و یا ترجمه قرن الغافلین تنبیه. 
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 ایههن طبهه  کههه اسههت روشههن گیههرد. می بههر در شههود می او گیر گریبههان متههرجم، دانی فارسههی رهگههار
 یهاد واژگهان دخالهت و شهود نمی منحصهر فهاعربی واژگهان معنایی خلط به زدگی فارسی تعریف،

 است. زدگی فارسی انواع از یکی فقط شده
 را نکتههه ایههن تههر )پیش کههرد تقسههیم زیههر انههواع بههه را زدگی فارسههی تههوان می اولیههه بندی تقسههیم در
 مههدعی نوشهتار ایههن و نیسهت تهام ایاسههتقر اسهاس بهر شههده یهاد بندی تقسهیم کههه شهویم می یهادآور

 نیست(: خصوص این در ای بسته فهرست
 مستقیم زدگی فارسی . 1

 گونهه دههد. می رخ فهاعربی واژه فارسهی معنهای ناخواسته تبادر پی در زدگی فارسی از نوع این
 تشکیل را مقاله این محور و دارد فراوان های مثال و است زدگی فارسی نوع مشهورترین شده یاد
 البالغهه نههج های ترجمهه در مستقیم زدگی فارسی از فراوانی های مثال مقاله، ادامه در دهد. می

 آمد. خواهد
 توهمی زدگی فارسی . 2

 مواجههه آن عربههی و فارسههی معنههای خلههط و فههاعربی   واژه یههک بهها زدگی فارسههی از نههوع ایههن در مها
 تهوهم و حهروف، نهوع در فارسهی واژگهان دیگهر بها واژه شهباهت اینجا در خطا عامل بلکه نیستیم،
 است: توهمی زدگی فارسی از شواهدی رو پیش های مثال است. آنها یکسانی
 :1 مثال

 النظهر و بمدارسهتها َاَمهرهم و اصهحابه الهی الرسهالة بههاه کتهب أنهه عبهداهّلل ابی عن
 10.تعاهدها و فیها

 ببندند. عهد آن با و بیندیشند آن در ... زده: فارسی ترجمه
 بنگرند. آن در پیوسته و بیندیشند آن در ...  :صحی ترجمه

 صههاحب اسههت. نکههردن رابطههه قطههع و زدن سههر پیوسههته تفقههد، معنههای بههه عربههی در «تعاهههد»
  گوید: المنیر المصبا 

 الیه. ترددت الشیء: تعهدت و لقائی، ای قریب: به عهدی
   .ندارد فارسی پیمان و تعهد با ارتباطی هیچ واژه این بینیم می که چنان
 :2 مثال

                                                   
 . 2، ص8، جافیکال. 10
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  11الناس. مؤونه علیه ظاهر حتی النعم عبد   علی اهّلل ظاهر ما
 زنههدگی هزینهه کههه ایهن مگههر ،نکهرد آشهکار نعمههت ای بنهده هههیچ بهر خداونههد نادرسهت: ترجمهه

 کرد. آشکار او بر هم را مردم
 کههه ایههن مگههر نههداد، سرشههار[ ]و پههی در پههی نعمههت ای بنههده هههیچ بههه خداونههد درسههت: ترجمههه

 ساخت. فراوان[ ]و پی در پی او بر هم را مردم گیزند هزینه
 و تضهافر» معنهای به تظاهر که حالی در کرده، پیدا انتقال ظهور ماده به مترجم ذهن اینجا در

  فرماید: می سجاد امام است. «فراوانی
ُُو غَّ ُُاملتظاهرة؛ُنعمهُمنُعلهیمُاسبَّ

 است. داده ایشان به هک پی در پی های نعمت
 زبهان دو ههر در زا آسهیب لفهظ «1» نهوع در گفهت بایهد «2» و «1» نهوع زدگی فارسهی تفاوت باره در

 در زا آسههیب لفههظ «2» نههوع در ولههی ...(، و ،«دهقههان» ،«سههیما» )مثههل دارد وجههود عربههی و فارسههی
 آوایهی قرابهت زا آسهیب لفهظ بها کهه هسهت فارسهی در دیگری لفظ بلکه ندارد، وجود فارسی زبان
 )لفههظ دو ایههن کههه نحههوی بههه شههود؛ می متههرجم تههوهم باعههث کههه اسههت هواسههط لفههظ همههین و دارد

 فارسههی در اصهال   )کهه را عربههی «تعاههد» متهرجم مههثال   پنهدارد؛ می یکهی را واسههطه( لفهظ و زا آسهیب
 وجهود فارسی در )که را «الیسود» ،«الیسود الحسود» عبارت: در یا پندارد، می تعهد ندارد( کاربرد
 در کههه دهههد می نشههان «2» نههوع زدگی فارسههی تحلیههل پنههدارد. می ننکههرد سههود معنههای بههه نههدارد(
 شود. می توهم نیز اشتقا  نوعی آن در گاه و دارد تری پیچیده فرایند «1» نوع با قیاس
  گههههارا اشههههاره همههههین بههههه و پههههردازیم نمی «3» و «2» نههههوع زدگی فارسههههی بههههه مقالههههه ایههههن در مهههها
 کنیم. می بسنده

 نامرئی زدگی فارسی . 3
 فارسههی مههتن بههه را فههاعربی واژه عههین متههرجم، کههه بههردیم کههار بههه هایی ترجمههه بههرای را امنهه ایههن
 کهه ایهن یها آورده، را حیلهه لفظ خوِد  گری( چاره معنای )به حیله برابر در مثال   است؛ کرده منتقل

 بههه را خههود تردیههد و آورده را آن( فارسههی معههادل هههم و فههاعربی واژه )هههم چههاره و حیلههه واژه دو هههر
 نههوعی تههوان می را دوم شهه  ایههن اسههت. نکههرده معلههوم را ترجمههه تکلیههف و داده انتقههال اننههدهخو

 خواند. هم تکلیف( بال ترجمه عنوان )تحت زدگی فارسی از مستقل
                                                   

 .37، ص4. همان، ج11
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 اسهت. فارسهی و عربی تنگاتنگ رابطه از مترجم استفاده سوء حاصل واقع در نامرئی ترجمه
 یکسهان کهامال   فارسهی و عربهی زبهان دو در فهاعربی ژهوا معنهایی حوزه که دارد وجود مواردی قطعا  

 راحهج حتی یا اشکال بی فارسی متن در فاعربی واژه عین نهادن شاید مواردی چنین در است.
 معههادل از تر مههأنوس و آشههناتر زبههان فارسههی خواننههده بههرای فههاعربی واژه خههود بسهها چههه زیههرا باشههد؛
یههاده ولههی باشههد، آن فارسههی  و انههد ذهنی تنبلههی دچههار کههه مترجمههانی سههوی از کههار ایههن در روی ز
 نتهایج گهاه اسهت، اخالقهی غیهر کهاری کهه ایهن از جهدا دهنهد، نمی خهود بهه را یابی معادل زحمت
 آورد: می بار به زیر مانند داری خنده

فانصبُفرغتُفاذاُُُ؛
 12)!( کن نصب یافتی فراغت چون پیامبر ای

گان انواع  فاعربی واژ
 یهها - انههد رفته فارسههی بههه عربههی از یعنههی - تبارنههد عربی یهها بارشههناختیت نظههر از فههاعربی واژگههان

 شناسهی زبهان سهنت در دوم دسهته بهه انهد. رفته عربهی بهه فارسهی از کهه معنا بدین تبارند؛ فارسی
 )کهرمهان( اسهت تبار فارسی اساس در «قهرمان» واژه مثال   گویند؛ 13«دخیل» یا «معرب» اسالمی

 تبارند. عربی وحشت و حیله چون واژگانی و
 بهه سهومی زبهان از فهاعربی واژه که معنا بدین است؛ تصور قابل اینجا در هم سومی ش  البته
 باشد. یافته راه فارسی و عربی

 معنهایی حهوزه تفهاوت کرد. بندی تقسیم توان می نیز معنایی حوزه لحاظ از را فاعربی واژگان
 د:باش زیر صور از یکی است ممکن فارسی و عربی در واژه
 باشهد؛ داشهته هم وشهانی شهان معنایی حهوزه از بخشهی کهه معنها بدین خصوص؛ و عموم . 1
 در ولههی اندیشههی، چاره و گری چههاره هههم و اسههت نیرنههگ معنههای بههه هههم عربههی در «حیلههه» مههثال  

 و عربههی در واژه ایههن معنههایی حههوزه رابطههه ایههن، بههر بنهها دهههد. می نیرنههگ معنههای فقههط 14فارسههی
 است: شده یاد رابطه دهنده نشان زیر نمودار است. طل م خصوص و عموم فارسی

                                                   
که در سراسر این مقاله آمده فرضی . هیچ یک از مثال12 یک متن، البته پیش   نیست. نمونه یادشده برگرفته از ترجمه هایی 

 از ویرایش و چا  است.
 هایی وجود دارد. . بین معرب، دخیل، مولد و اعجمی تفاوت13
که یادآوری شد در سراسر این مقاله، منظور از . 14  های پهیش؛ ، زبان فارسی امروز است، نه فارسی سده«فارسی»همچنان 

کهن فارسهی،  می« حیله»مین واژه برای مثال در باره ه که در متون  بهه معنهای چهاره نیهز آمهده اسهت، ولهی « حیلهه»دانیم 
« ای نهدارم حیله»گوید:  نمی« چاره چیست؟»یا « ای ندارم چاره»امروزه دیگر هیچ فارسی زبانی به جای جمالتی چون: 

 «!حیله چیست؟»یا 
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 فارسی در «حیله» معنایی حوزه          عربی در «حیله» معنایی حوزه

 مثل باشد؛ نداشته اشتراکی نقطه هیچ فارسی و عربی در واژه معنایی حوزه یعنی تباین؛ . 2
 حهدیث در کهه حهالی در اسهت، ورزشهی آور نام یا پهلوان، معنای به امروز فارسی در که «قهرمان»
 زبهان دو در واژه ایهن معنهایی ههای حوزه رابطهه دهنهده نشان زیر نمودار است. پیشکار معنای به

 است. فارسی و عربی
 

 
 

 

 عربی در «قهرمان» معنایی حوزه                 فارسی در «قهرمان» معنایی حوزه

 اسههت، یکسههان عربههی و فارسههی در شههان معنایی حههوزه کههه واژگههانی دسههته آن بههه اینجهها در مهها
 ... و حیهها عقههل، شههکر، ماننههد واژگههان از فراوانهی حجههم نیههاوردیم. شههمار در را آنههها و نههداریم کهاری
 توانند نمی مطلقا   رو، این از و است برابر ارزش دارای عربی و فارسی در آنها معنای که دارد وجود
  باشند. زا آسیب
 البتهه و کنیم مهی مهرور البالغهه  نهج های ترجمه در را زدگی فارسی اهدشو از شماری ادامه، در

 در زدگی فارسهههی مصهههادی  و نیسهههت تهههام اسهههتقرای مهههدعی مقالهههه ایهههن کهههه کنیم مهههی یهههادآوری
 شود. نمی منحصر یادشده شواهد به البالغه  نهج های ترجمه

 البالغه  نهج های ترجمه در فاعربی واژگان
 اختالف

 است: آمده معنا دو به بیشتر حدیث و قرآن در - دارد عربی ارتب که - واژه این
گونی؛ و تفاوت نخست:   مانند: گونا

 چاره
 یرنگن

زشی نام -پهلوان   خادم -پیشکار  آور ور
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ُ ُُآیاِتننِهُُِمنْنُُ)وَّ ْلن   ننماواِ ُُخَّ ُُالس َّ ُُاأْلَّْرِضُُوَّ ُُوَّ تُُِاْخنِتَل   ْلِسنننَّ
َّ
ُأ ُُْمُک  ْلنوانُُِوَّ

َّ
ُأ ُُْمُک  ُذِلننُیفُِإن َّ ُُکَّ یننا   َُلَّ

(؛ 15ُُِلْلعامِلیخَّ
گونی و زمهههین و هههها آسهههمان آفهههرینش او ههههای نشهههانه از و  ههههای رنگ و هههها زبان گونههها

 هاست. نشانه دانشمندان برای ها[ ]دگرگونی این در آینه هر شماست.
 مشهتر  عربهی و فارسهی بهین معنها ایهن و رود مهی کهار بهه معنا همین به نیز فارسی در اختالف

  مانند: است؛ «شد و آمد» دوم، معنای است.

ُ ْلِ ُُیفُ)ِإن َّ ماواِ ُُخَّ ُُالس َّ ُُْرِضُاأْلَُُّوَّ یِلُُاْخِتَلِ ُُوَّ ُُالل َّ ارُُِوَّ ُُالّن َّ یا   یِلَُُلَّ ْلباِب(؛ُأِل و 16ُاأْلَّ
 را خردمنههههدان روز و شههههب شههههد و آمههههد و زمههههین و ههههها آسههههمان آفههههرینش در همانهههها
 هاست. نشانه

 واژه ایهن این، بر بنا رود. نمی کار به فارسی در «شد و آمد» یعنی دوم، معنای که است گفتنی
 نیههز البالغههه  نههج از عبههارت ایهن در دارد. فارسههی بههه نسهبت تری تردهگسهه معنهایی حههوزه عربهی در

 است: رفته کار به تفاوت( نه و آمد، و رفت )یعنی دوم معنای همین به اختالف
رُْ اْنظ  ُُفَّ ْمِسُُِایلَّ ُُالش َّ ِر،ُوَّ مَّ ُُاْلقَّ باِ ُُوَّ ُُالن َّ ِر،ُوَّ جَّ ُُالش َّ ُُامْلاِءُُوَّ ِر،ُوَّ جَّ ُُاْْلَّ اُاْخِتَلِ ُُوَّ یِلُُهذَّ ُُالل َّ اِر،اُوَّ ُلّن َّ

ُ رُُِوَّ ج   فَّ ُُاْلِبحاِر،ُهِذِهُُتَّ ُُوَّ ِةُکَّ باِل،ُهِذِهُُْثرَّ ُُاْْلجِ وِلُُوَّ ُُاْلِقَلِل،ُهِذِهُُط  ِقُُوَّ ر   فَّ غناِ ،ُهنِذِهُُتَّ ُُالل   نِنُُوَّ ْلس  ُاْل
ِلفاِ . ْختَّ 17ُامْل 

 در البالغههه  نهههج مترجمههان اسههت. شههد و آمههد اینجهها در اخههتالف درسههت معنههای ایههن، بههر بنهها
 اند: آورده چنین فقره این برگردان

 ... روز و شب این شد و آمد انصاریان:
 ... روز و شب اختالف دشتی:
 ... روز و شب گردش االسالم: فیض
 ... روز و شب این اختالف جعفری: عالمه

 ... رنگارنگ روز و شب و شهیدی: آقای
 ... روز و شب گردش ولی: استاد آقای

 و معهههادیخواه، فارسهههی، هشهههتی،ب احمهههدزاده، آیتهههی، انصهههاریان، همچهههون مترجمهههان برخهههی
 االسهالم، فهیض اسهتادولی، دیگرهمچهون برخهی و ،«آمهد و رفهت» درسهتی بهه را واژه ایهن اردبیلی

                                                   
 .22. سوره روم، آیه 15
 .190. سوره بقره، آیه 16
 .185، خطبه هج البالغهن. 17



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ستم

بی
ماره 

، ش
هارم

چ
 

70 70 

 و رسههاند می را آمههد و رفههت معنههای همههان کههه - «گههردش» را آن پههرور دیههن و انصههاری، اولیههایی،
 جعفههری، )عالمههه سههومی دسههته گههروه، دو ایههن مقابههل در امهها انههد؛ کرده ترجمههه - اسههت پههایرفتنی
 در کههه دارد وجههود شهههیدی( و خراسههانی، مکههارم، مبشههری، زمههانی، میرزایههی، آقهها ارفههع، دشههتی،
 کههههه همچنههههان و انههههد کرده اسهههتفاده «رنگههههارنگی» و «اخههههتالف» واژگهههان از مفهههههوم ایههههن برگهههردان

  است. شده متبادر آنان ذهن به اختالف فارسی معنای بینیم، می
 ِاعَتَرَض  اعتراض/

 تههکن معنهای بهه فارسهی در - اسهت «َ   رَ  َع » ریشه  از و عربی تبار دارای که - «عَتَرَ  اِ » واژه
  18است. گرفتن ایراد و گیری خرده کردن، ایستادگی کسی روی به رو گرفتن،
 ِفههی لهی ( )َفَعهَرَ   ِسهْرُت  اسهت: آمهده چنهین عربهی ههای فرهنگ در آن عربهی معنهای بهاره در

ِریههِ    بههود. پیشههروی مههانع کههه گرفههت قههرار دیگههری چیههز یهها کههوه مههن برابههر در یعنههی (؛ )َعههاِر    الّطَ
  اْعَتهَرَ   20 فیهه نفسهه أدخهل إذا فهالن، األمهر فهی اعتهر  19اسهت. معنها همهین بهه نیهز ( )اْعَترَ  
  توسهههنی اسهههب یعنهههی رسهههنه فهههی الفهههرس  اعتهههر  ... ِبهههاْلَعْر   فیهههه وقهههف حلقهههه: فهههی ُء  الشهههی
 الخشهههبة» اسهههت. آن وسهههط «النههههر  ُعهههْرُ  » و دیهههوار، هسهههین «الحهههائط  ُعهههْر » همچنهههین کهههرد.

  اْعِتهههرا  بندنهههد. می آن بههها را آب و نهنهههد می آب نههههر وسهههط در کهههه اسهههت چهههوبی «المعترضهههة
 در را «اعتههرا » لنهایههها صههاحب 21اسههت. آمههده نیههز مههرج و هههرج و  شههغب معنههای بههه همچنههین
 گلهه وارد عهر  از و نوبهت نکردن رعایت معنای به ،« اْعِتَرا  ال و جنب ال و جلب ال» حدیث:
  است: دانسته شدن اسبان

ُُأنُهو ِرضَّ باقُیفُبفرسهُرجلُیْعتَّ یل.ُمعُفیدخلُالس  ُاْلخ

گون اسهتعماالت از کهه همچنهان  عبههارت اعتهرا  در پایهه معنهای بینیم، مهی کلمهه ایهن گونها
 وبچه مهثال   رونهده؛ پهیش جریان یک کردن قطع و شدن چیزی وسط وارد شدن، عار  از است
 دیگهر جملهه وسط در که است ای جمله واقع در هم معترضه جمله گویند. معترضه را نهر وسط
 است. کرده قطع را اول جمله رونده پیش جریان و آمده
 کنیم: تأمل البالغه نهج 19 خطبه در مقدمه، این با

                                                   
 «.اعترا »، ماده فرهنگ فارسی عمید. 18
 .403، ص2 ، جالمصبا  المنیر. 19
 .272، ص4، جمقاییس اللغه. 20
 .273، ص1، جکتاب العین.21
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طنب،ُوفنةکالُمنبنرُعنیُهنوُوُقنیسُبننُلألشعثُقالهُلهَُلمکُمنُو ُبعن ُیفُمفضنُیخ
22فیه.ُاألشعثُاعترضهُءیُشُهَلمک

 

 و فارسههی اعتههرا  معنههای بههه توانههد نمی اینجهها در «اعترضههه» واژه گفتههیم، آنچههه بههه توجههه بهها
 قطهع» معنهای بهه بلکهه اسهت، نشهده متعهدی «علهی» حرف با که این وی ه به باشد؛ گیری خرده
 یهد.پر ایشهان حهرف وسهط اصهطال ، بهه و کرد قطع را حضرت سخن اشعث است. «کالم کردن

 است: شده گزارش چنین فقره این البالغه نهج های ترجمه در
 ... گفت: و ردک اعترا  آن بر اشعث هک بود عبارتی او سخن در آیتی:

  اعتهههرا  حضهههرت آن بهههر اشهههعث هکههه ردکههه عنهههوان مطلبهههی گفتهههارش ضهههمن در انصهههاریان:
 ... گفت: نموده،

  رد.ک اعترا  آن مطالب از یکی به قیس بن اشعث دشتی:

  .گرفت خرده او بر اشعث آمد، ای جمله او سخن در یدی:شه

 رد.ک اعترا  جناب آن بر اشعث هک فرمود سخنی بیاناتش ضمن در االسالم: فیض

 ... داشت: عرضه اعترا  به حضرت، المک بر قیس بن اشعث پرور: دین

 ... مؤمنان امیر ای که ردک اعترا  امام به قیس بن اشعث مکارم:

  آن بهههه اعتهههرا  روی از اشهههعث هکههه شهههدند موضهههعی بهههه برخهههورد سهههخن اءاثنههه در انصهههاری:
 ... گفت: حضرت

 ... گفت: نموده، اعترا  اشعث ولی: استاد
 ... زد: فریاد منبر پای از قیس بن اشعث فارسی و بهشتی
 ذههن بهه فریهاد و گیری خرده و اعترا ، فارسی معنای ها ترجمه همه در بینیم، می که چنان
 اند. نتابانده باز را واژه صحی  معنای کدام هیچ و کرده تبادر مترجمان
  است: )اعترا ( واژه همین اسمی صورت دیگر، نمونه

ِنُ َُُفَّ  اس  ْمرُ ُالن َّ عَّ ْبطُاّلِلُُلَّ ُُِبحخَّ ُُِِشاسُوَّ نُوَّ و   لَّ ُُتَّ 23ُ.اْعِتراضُوَّ

 اند. شده زدگی فارسی دچار مترجمان برخی هم اینجا در
 بودنهد، آمهده گرفتار مهّمی رنج و ناراحتی در دومی، ومتکح در مردم خدا به سوگند دشتی:

 .شدند ها اعترا  و ها دورویی دچار و
                                                   

 .19. خطبه نهج البالغه. 22

 .3. همان، خطبه 23
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 راه از )انحهراف، نیسهت آبادی از دور کم دست که اند برگزیده تر مناسب معادلی دیگر ای عده
 شدن(: سو یک به راست

 راه از انحهراف و مهزاج نتلهّو  و نهاآرامی، و اشهتباه دچهار او زمهان در امت قسم خدا به انصاریان:
 شدند. خدا

 هههم شههی.کسر هههم و بودنههد خطهها گرفتههار هههم مههردم، روزههها آن در هکهه سههوگند، خههدا بههه آیتههی:
   .ح  از اعرا  هم و بودند ثباتی بی خوش دست
 قههرار هههم کنههار در اینجهها کههه ای واژه چهههار هههر کههه دلیههل ایههن بههه شههاید - مترجمههان از ای عههده و

 آن ترجمههه از و گرفتههه نادیههده را واژه ایههن اسههاس از - اسههت معنههایی یهههوا و حههال یههک در گرفتههه،
 اند. کرده خودداری
 بودند. آمده گرفتار عجیبی رنج و ناراحتی در مردم سوگند خدا به مکارم:
 آمدند. گرفتار نابسامانی و ثباتی بی و بیراهه در مردم سوگند، خدا به پرور: دین
 طریه  عهر  در نمهودن مشهی و شهدن احهوال مختلهف و (اعترا  و تلّون )و :الغافلین تنبیه

 گشته. مختفی ایشان بر راست راه و شده پوشیده ایشان از مستقیم طری  چه استقامت؛ بی

 24است. مرج و هرج و آشوب اینجا در اعترا  واژه صحی  معنای که است گفتنی

 حیله
 کهاردانی، زیرکهی، گری، رهچها معنهای بهه عربهی در اسهت. «ل و  » مهاده از و تبهار عربی ای واژه
  گوید: اصفهانی راغب است. امور در اندیشی نیک و مهارت

ُ نننة  یلَّ ننننة  ُوُاْْلِ یلَّ وَّ ننننلُمننناُاْْل  ُُیفُفیمنننناُاسننننتعما اُثنننرکأُوُخفیننننة،ُیفُمنننناُحالنننةُإیلُبننننهُیتوص 
ُُجننل  ُوُعنن ُ ُاّللُوصنفُیفُقیننلُ ننذاُوُة،کنحُفیننهُفیمنناُتسنتعملُقنندُوُخبننث،ُتعاطینه ُُوَّ ننوَّ ُه 
ُ ِدید  25ُ؛ُحالاملُُِْشَّ

 امهور در بیشهتر و برسهاند حهالتی بهه را مها پنههانی کهه چیزی یعنی «حویله» و «حیله»
 که روست این از و رود می کار به حکیمانه امور در نیز گاه شود. می استعمال ناپسند

  است. آمده «المحال شدید» متعال خدای وصف در

 و فریهب یعنهی آن، فارسهی رایج معنای با دنبای و ندارد منفی معنای لزوما   واژه این این، بر بنا
 فقههط یعنههی معنهها، همههین بههه حیلههه واژه نیههز، البالغههه نهههج از فقههره ایههن در شههود. خلههط نیرنههگ،

 است: آمده نیرنگ و فریب نه و کاردانی، و گری چاره
                                                   

 (.کتاب العین)  : الشغب . االْعِترا 24
 .267. مفردات ألفاظ القرآن، ص25
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ُ ننْدُُوَّ قَّ ْحناُلَّ ْصننبَّ مننانُیفُاَّ ننِدُُزَّ ُُقَّ ننذَّ خَّ
ننرُ ْکُاَُُّات َّ ْهِلننِهُُثَّ ننْدرَُُّاَّ ُُاْلغَّ ،کَّ ُُیسنناا ُُوَّ نن َّ  سَّ ُُْمُنَّ ْهننل  ْهننِلُُاَّ َّ ُُِایلُفیننِهُُاْْلج

ْسِنُ نِةُُح  نْم ُمناُ.اْْلیلَّ َُُلَّ  م  ه  لَّ !ُقناتَّ نْدُُاّلل  یُقَّ ُُینرَّ ل  نو َّ ُُاْْل  نب  ل َّ ُُاْلق  ْجنهَّ نِةُُوَّ ُُ،اْْلیلَّ ُُوَّ نه  ونَّ ُُد  ُُِمنْنُُمناِنع 
ْمرُِ ُُاّلِلُُاَّ یِه.ُوَّ ْ 26َُنَّ

 است: کرده ترجمه «اندیشی چاره» درستی، به را واژه این شهیدی مرحوم اینجا در
 چههاره و ُگرُبههز را مههردم آن نادانههان، و داننههد، زیرکههی را وفههایی بی آن مههردم بیشههتر ... هیدی:شهه
گاه کار چار  از دانا و آزموده مرد گاه ... خوانند اندیش  ... است آ
 البتههه کههه انههد کرده گههزارش «نیرنههگ» یهها و «فریههب» ،«حیلههه»بههه را آن مترجمههان از برخههی ولههی
 است: ناصواب ای ترجمه

گاه روزگههار تحههوالت بههه کههه آنههان ارفههع:  پروردگههار فرمههان مخههالف را دیگههران دادن فریههب و انههد آ
 ایهن توجهه بها و دانسهته ولی دارند، را خل  فریب اسباب بردن کار به توانایی که این با دانند، می
کی گناهی هیچ از که آنهایی ولی کنند؛ نمی را کار  بهه و دهنهد نمی دسهت از را فرصت ندارند، با
 پردازند. می دیگران حیله و مکر

 سهیک ندارم. سراغ عهد به وفای از تر بازدارنده س ری من است، درستی همزاد وفا انصاریان:
 ثهرکا هکه ایم گرفتهه قهرار زمهانی در مها نهد.ک نمهی رکهم اسهت، چگونهه قیامت به بازگشتش بداند هک

 نسههبت جویی چههاره در رتمههها بههه را سههانیک چنههین نادانههان و پندارنههد، یکههزیر را رکههم آن مههردِم 
 بینههد، می را حیلهه راه تحهوالت، بهه واقهف انسهاِن  نهد!ک نابودشهان خهدا شهود؟ چهه را آنهان دهنهد.

 اوست. گری حیله از مانع ح  نهی و امر ولی
 انصهاریان، )آیتهی، «حیلهه» است: شده گزارش گونه این ها ترجمه در واژه این خالصه طور به

 «کههار چاره و حیلههه» )ارفههع(، «فریههب» خراسههانی(، و جعفههری عالمههه اردبیلههی، مبشههری، زمههانی،
 )اسهتاد «باز دغل» فارسی(، و پرور )دین «نیرنگ» انصاری(، و االسالم فیض بهشتی، )اولیایی،

 و )دشههتی «حیلههه و مکههر»و معههادیخواه( و شهههیدی احمههدزاده، میرزایههی، )آقهها «کههار چههاره» ولههی(،
 زمههانی، انصههاریان، آیتههی، های ترجمههه تههوان می را مند آسههیب های ترجمههه ایههن، بههر بنهها مکههارم(.
 انصهاری، االسهالم، فیض بهشتی، اولیایی، ارفع، خراسانی، جعفری، عالمه اردبیلی، مبشری،

 دانست. مکارم و دشتی ولی، استاد فارسی، پرور، دین
 دهاقین

 بسههته جمههع «دهاقنههه» و «دهههاقین» صههورت بههه عربههی در کههه اسههت فارسههی دهگههان معههرب
                                                   

 .41، خطبه لبالغهنهج ا. 26
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  (.37 حکمت و 19 )نامه است رفته کار به البالغه نهج در بار دو «دهاقین» واژه .شود می

 اتصهاف )پسهوند «گهان» و «ده» جزء دو از و ،dahigan یا dehgan پهلوی واژه از مأخوذ دهقان
 «ده بهه منسهوب» آن الفظهی تحهت و اصهلی معنهای ایهن، بهر بنها است. شده ساخته دارندگی( و

 کههه داشههته نیههز دیگههری معههانی کهههن فارسههی در دهقههان گفتههه، پههیش یمعنهها بههر عههالوه 27اسههت.
 28کشاورز. زرتشتی، و موبد ایرانی، روایات و اخبار راوی ایرانی، از: اند عبارت
 کهه جایی تها شهده، معنهایی تطهور خهوش دسهت زمهان گهار در و فارسهی زبهان حهوزه در واژه این
 رعیهت، شهود، می متبهادر ذههن بهه واژه یهنا از دیگهری معنهای ههر از پیش آنچه فارسی، در امروزه
 است. کشاورز و برزگر
 مرزبهان، )کدخهدا، آن قدیم معنای در واژه این اسالمی، نخست های سده عربی متون در اما
 رو ایههن از اسهت. نبهوده کشههاورز و رعیهت آن از منظهور و رفتهه می کههار  بهه ...( و ده صهاحب و رئهیس
   اند: آورده ندهقا واژه معنای در عرب شناسان لغت

 در هکهه سههیک و تههاجر، ده، بههزر  و صههاحب اقلههیم، ریههیس عجههم، شههاورزانک رئههیس
.است قوی امور تصرف

29  
 سهاده کشهاورز و جزء رعیت معنای به تواند نمی البالغه نهج در «دهاقین» واژه اساس، این بر
 خلههط و واژه، معنههایی تطههور بههه تههوجهی بی نتیجههه آن ماننههد و کشههاورز بههه واژه ایههن ترجمههه و باشههد
 در را واژه این های معادل نمونه، برای است؛ واژه کهِن  و اصیل معنای با فارسی امروزین معنای
 کنیم: می مرور البالغه نهج های ترجمه

ُ ُُوَّ ُُ،قنننالَّ ننننْدُُوَّ ُُقَّ ِقیننننه  ُُلَّ سننننیِرِهُُِعْنننندَّ ُُمَّ نننناِمُُِایلَّ ُُالش  هنننناقیخ ْنبنننارُُِدَّ ننننواُالَّ ل  ج َّ رَّ تَّ ُُفَّ ننننه  ُُلَّ واُوَّ د   ُُاْشننننتَّ
ُ یخَّ یُبَّ 30ِه.یدَّ

 

 و پهههرور دیهههن فارسهههی، شههههیدی، دشهههتی، آیتهههی، میرزایهههی، آقههها ارفهههع، احمهههدزاده، را واژه ایهههن
 ترجمهههه «کشهههاورزان» انصهههاری و بهشهههتی اولیهههایی، انصهههاریان، آقایهههان و ،«دهقانهههان» خراسهههانی

 فههیض اسههت. برگزیههده را «مالکههان» معههادیخواه و «روسههتاییان» معههادل جعفههری عالمههه انههد. کرده
 اردبیلهی سهرانجام و اند، داده ترجی  را «کدخدایان» تعبیر مکارم و مبشری ولی، داستا االسالم،

 عبهارت مند آسهیب های ترجمهه این، بر بنا است. کرده گزارش «بزرگان» زمانی و «دهاقین» را آن
                                                   

 .148، ص«دهقان. »27
 «.پیش  دهقان در ادب فارسی. »28
 ؛ تاج العروس من جواهر القاموس.250، ص6. مجمع البحرین، ج29
 .37، حکمت نهج البالغه. 30
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 خراسهانی، پهرور، دیهن فارسهی، شههیدی، دشهتی، آیتهی، میرزایی، آقا ارفع، احمدزاده، از: است
 اردبیلی. و جعفری عالمه انصاری، بهشتی، ایی،اولی انصاریان،
 و شههرها در همواره زیرا است؛ معنا این مؤید نیز عقالنی محاسبه و عرف و تاریخ به مراجعه
 بهه ها شخصیت  بدرقه یا استقبال هنگام که داشته وجود کدخدایی یا بزر  شخص روستاها،
 رتبههه، عالی مقههام یهک از اسههتقبال بهرای نیههز کنههونی زمهان در شههد. می فرسهتاده مههردم از نماینهدگی

 یهها دهقانههان از قاعههدتا   امههام، اسههتقبال بههرای هههم انبههار مههردم رود. مههی اسههتقبال بههه شههأن هم مقههام
 ترجمهه در ایهن، بهر بنها انهد. رفته اسهتقبال بهه شههر بزرگان بلکه اند، نکرده استفاده خود کشاورزان
 است. صحی  کدخدایان یا بزرگان معنی دهاقین

  ذلیل
 ایهن معنهایی اصهل نیهز عربهی در 31اسهت. زبهون و فرومایهه پسهت، خهوار، معنهای بهه فارسی در
 تیهر یها خانهه، دیهوار، از عربی، در حال، این با 32است. خضوع ،مقاییس صاحب گفته به ریشه،
 شود: می یاد «ذلیل»تعبیر با کوتاه

ِلیلُحائطُیقال  یُُذَّ
َّ
ُُُبیتُوُقصیر.ُأ ِلیل  یبُانکُِإذاُُذَّ ُُقر ِلینلُُرمحُوُاألَّرض.ُمنُکْمُالس َّ ُُذَّ

ی
َّ
33ُُُقصیرُأ

 است: معنا همین به «ذلیل» نیز البالغه نهج از فقره این در
وا م  اّلِل،ُِاْعلَّ ُُِعبنادَّ ن َّ ْقنویُاَّ ین،،ُِحْصننُدارُ ُالت َّ ز ُُعَّ نورَُُّوَّ ج  لینلُِحْصننُدارُ ُاْلف  ُُلُ،ذَّ نع  ،ُمْینَّ نه  ْهلَّ ُُاَّ ُلُوَّ
زُ  ْنُُْیِر اَُُّمَّ َّ ج یِه.ُْلَّ 34ُِالَّ

 از را خانهه اههل کهه اسهت کوتهاه دیهوار بها ای خانهه گنهاه، خانهه فرماید: می حضرت قرهف این در
 موجهود، های ترجمهه از یهک هیچ در واژه این کند. نمی حفظ را پناهندگان و دارد نمی ایمن گزند
 «پسههت» چههون: هههایی معادل بلکههه اسههت، نیامههده «کوتههاه» معههادل و نشههده ترجمههه درسههتی بههه

 مبشهههری، بهشهههتی، اولیهههایی، احمهههدزاده، )انصهههاری، «خهههوار» عفهههری(،ج عالمهههه و )انصهههاریان
 و خههوار» مکهارم(، و زمههانی )ارفهع، «ذلیههل و سسهت» االسههالم(، فهیض و دشههتی اردبیلهی، فارسهی،

 «سسههههت» )اسههههتادولی(، «نااسههههتوار و سسههههت» شهههههیدی(، و آیتههههی میرزایههههی، )آقهههها «بنیههههان بی
 ههایی معادل کهه اسهت روشن است. آمده ی()خراسان «پست و خوار» و پرور( دین و )معادیخواه

                                                   
 .678. فرهنگ فارسی عمید، ص31
 .345، ص2. معجم المقاییس اللغة، ج32
 . 259، ص11، جلسان العرب. 33
 .157، خطبه نهج البالغه. 34
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 زدگی فارسههی مصههدا  و عربههی، و فارسههی معنههای خلههط نتیجههه پسههت، و خههوار سسههت، چههون
 کههه گفههت حالههت بهتههرین در بایههد ... و بنیههان بی نااسههتوار، چههون هههایی معادل بههاره در و هسههتند
 ندارند. را الزم دقت

یاضت   ر

 در اسههت. تربیههت عربههی، زبههان در آن معنهای و سههتا عربههی و َ ( _ َو  _ )رَ  ریشههه از کلمههه ایهن
 است: آمده البحرین مجمع

 قهرار و اسهت سهامان و سهر بی و نظم بهی حرکهات از نفهس بازداشهتن ریاضت، از مراد
  گردد. نفس ملکه اطاعت، که است نحوی به نفس دادن

 آنچهه البتهه 35اسهت. آمهده نیهز مسهابقه اسهب مقهدماتی تمهرین معنهای به ریاضت همچنین
 و نفهههس تههههایب بهههرای تعهههب و رنهههج تحمهههل بیشهههتر شهههود می اراده فارسهههی در واژه، ایهههن از امهههروزه
 و عربههی در واژه ایههن معنههایی هههای حوزه بههین ایههن، بههر بنهها 36اسههت. عبههادت بهها تههوأم نشههینی گوشه

  است. برقرار مطل  خصوص و عموم رابطه فارسی،
 فرمایند: می حضرت

ُ ُُوَّ ْثنُمییناُاُاّلِلُُای  ْستَّ ِةُُهیافُاَّ ََّ شنی ُُاّلِل،ُِِبَّ نن َّ وضَّ ْفسنُلَّر  ُُنَّ نةا یاضَّ ُُِر ن    ِ هناَُتَّ عَّ ُُمَّ نْرِ ُُِایلَّ ُِاذاُاْلق 
ُ ْ رَّ دَّ یِهُُقَّ لَّ .ُعَّ وماا ْطع  37مَّ

 

گر که کنم تربیت چنان خود نفس شهیدی:  شود. شاد یافتم، خوردن برای نانی گرده ا
 بیشهههتر امهها 38اسههت، آمههده تربیههت یهها تمههرین معنههای بههه واژه ایههن نیههز الحدیههد ابههی شههر  در

 بهه صهحیحی ترجمهه کهه انهد کرده استفاده )ریاضت( لفظ همان از کلمه این برابر در مترجمان،
 بسههیار تمههارین انجههام و بههودن مرتهها  یعنههی ریاضههت امههروزی، فارسههی در زیههرا آیههد؛ نمی شههمار

 است. مردود معموال   شرع نظر از که سخت،

  فههیض شهههیدی، بهشههتی، اولیههایی، ،میرزایههی آقهها فقههط مطالعههه، مههورد های ترجمههه میههان در
 - اسهههت واژه صهههحی  معهههادل کهههه - را«پهههرورش» یههها «تربیهههت» لفهههظ آیتهههی و انصهههاری االسهههالم،

کثههر انههد. آورده  مکههارم، فارسههی، مبشههری، زمههانی، دشههتی، انصههاریان، )احمههدزاده، مترجمههان ا
                                                   

 .124، ص2؛ ترجمه و تحقی  مفردات الفاظ قرآن، ج210، ص4. مجمع البحرین، ج35
 . فرهنگ فارسی معین.36
 .45، نامه نهج البالغه. 37
 .295، ص16)ابن ابی الحدید(، ج شر  نهج البالغه. 38
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 مصهههدا  کهههه - را ریاضهههت لفهههظ همهههان ولهههی( اسهههتاد و جعفهههری عالمهههه خراسهههانی، اردبیلهههی،
 نمونه: برای اند؛ آورده ترجمه در - است زدگی فارسی

 بهرای هکه زمهانی نهان قهرص کیه بهه هکه وادارم ریاضهت بهه را خویش نفس چنان  آن انصاریان:
 شود. شاد یابد خوردن

 «سهههخت» )ارفهههع(، «سهههختی و رنهههج» چهههون: را دیگهههری زده فارسهههی ههههای معادل نیهههز برخهههی
 اند. وردهآ پرور( )دین «سخت تربیت» یا )معادیخواه(

  سیما
 و 39نشهانه، و عالمهت معنهای به عربی در است. «َسَوَم » ریشه از و دارد عربی اصالت واژه این

 و فارسهی در واژه این معنایی های حوزه این، بر بنا 40است. صورت و چهره معنای به فارسی در
 است. تباین آنها میان نسبت و ندارند مشترکی نقطه هیچ عربی
  است: آمده عالمت و نشانه معنای به هم قرآن در واژه این

ْمُ وِهِهْمُُیفُ)سیماه  ج  رُُِِمْنُُو  ثَّ
َّ
ود(؛ُأ ج  ُُالس  

  41است. پیدا سجود اثر از رخسارشان در آنها نشانه
 است: رفته کار  به نیز البالغه  نهج در واژه این

ُ ُُوَّ ننْنُُِان  ِ نننْومُملَّ ْمُُقَّ ه  نننذ  خ 
ْ
أ تَّ ُُاّلِلُُیِفُُل نننة  ْومَّ ِِئ،ُلَّ ُُهمسنننیماُل ،ُاسنننیمَّ ُُوُالصننندیقیخ نننْمُکَّ ه  نننَُلم  ُکَّ َُلم 

ْبرارُِ 42الَّ
 

 کرداران. درست گفتار سخنشان، و راستکاران نشانه آنان، های نشانه شهیدی:
  قبیهههل، از ههههایی معادل و اسهههت، عالمهههت و نشهههانه سهههیما، از صهههحی  ترجمهههه فقهههره، ایهههن در
 اردبیلهی، شههیدی، ترجمهه در جهز کهه اسهت گفتنی است. زدگی فارسی مصدا  سیما، و چهره
 و رخسهار سهیما، چهره، به را واژه این جملگی ها ترجمه بقیه ،6 و 5 قرن ترجمه و الغافلین تنبیه
 43اند. برگردانده قیافه

                                                   
، 1، ج ؛ ترجمههه و تحقیهه  مفههردات الفههاظ قههرآن96، ص6؛ مجمههع البحههرین، ج118، ص3. معجههم المقههاییس اللغههة، ج39

 .31ص
 .825. فرهنگ فارسی عمید، ص40
 .29. سوره فت ، آیه  41
 .192، خطبه نهج البالغه. 42
. ایههن واژه را انصههاریان، خراسههانی، آقههامیرزایی، آیتههی، بهشههتی، فارسههی، فههیض االسههالم، معههادیخواه، دیههن پههرور، عالمههه 43

، «رخسار»، ارفع، انصاری «عالمت»اردبیلی ، «سیما»، دشتی، مبشری، مکارم، استاد ولی «چهره»جعفری و احمدزاده 
کرده« قیافه»، و زمانی «نشانه»شهیدی   اند.  ترجمه 
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  شعار

 عربهی های نامهه فرهنگ در اسهت. شهده گرفتهه «رَ  _ َع  _ َش » از و دارد عربی اصالت کلمه این
  است: آمده

عار  ِ یُالذیُالش  ُُبهُیتنادَّ همُلیعِر ُاْلربُیفُالقوم  ؛ُبعض  ُُبعضاا
 و شناسانند می را خود جنگجویان آن وسیله به ها جنگ در هک است چیزی ِشَعار

  دارند. می اعالم را وجودشان
 روی موههای کهه  چهون گیهرد؛ می قهرار بهدن روی مسهتقیما   کهه اسهت ای جامهه شعار همچنین

 44کند. می لمس را پوست
 )سیاسههی، جمعههی نظرهههای بیههان بههرای کههه اسههت آهنگینههی جمههالت معنههای بههه فارسههی در

 بهرای کهه معنهایی دو از یکهی بها تقریبها   ایهن و .گردد می بیان گروهی یا جمع وسیله به اجتماعی(
 و عربهی در واژه معنهایی حهوزه بهین گفهت تهوان می رو ایهن از دارد. مطابقهت شد گفته عربی شعار

 است. قرار بر مطل  خصوص و عموم رابطه فارسی
 فرماید: یم امام

ُُاّلِل،ُِعبننادَُّ ُُِمننْنُُِان َّ ننب ِ حَّ
یننِهُُاّلِلُُِعبنناِدُُاَّ ْبننداُاُِالَّ ُُعَّ ننه  ُُأعانَّ ننیُاّلل  ْفِسننِه،ُعَّ رَُُّنَّ ْشننعَّ اْستَّ ،ُفَّ نَّ ننْن ُُاْْل  ُوَّ

ُ بَّ ْلبَّ َّ ج ُُتَّ ْو َّ 45اْْلخَّ
 

 دارد. بر در ترس رویییِن  پوشش و اندوه، زیریِن  جام  رو این از ولی: استاد
  است: گفته واژه این مورد در الحدید ابی ابن

سدُییُماُهوُوُالشعارکُجعلهُاْلزنُاستشعر لببُوُالثیابُمنُاْلج و ُتج ُجلبابناُاُجعلنهُاْلخ
؛ُأی 46ُُُثوباا

  است. حزن برای ای استعاره لباس قرارداد. لباسی مانند را اندوه و حزن
 امهروزه زیهرا نیسهت؛ درسهت واژه این برگردان در «شعار» کلمه خود از استفاده که است روشن

 جمههالت بههه او ذهههن بلکههه فهمههد، نمی را «زیههرین جامههه» شههعار، کلمههه از زبههان، فارسههی واننههدهخ
 ایهن، بهر بنها شهود. می گفتهه هها راه یمایی و هها گردهمایی در معموال   که یابد می انتقال آهنگینی
 اند؛ شهده زدگی فارسهی دچهار 47انهد، کرده استفاده واژه این برگردان در شعار لفظ از که مترجمانی

                                                   
 .332، ص2؛ ترجمه و تحقی  مفردات قرآن، ج194، ص3. معجم مقاییس اللغة، ج44
 .87، خطبه نهج البالغه. 45
 .364، ص6. شر  ابن ابی الحدید، ج46
 شهیدی، فارسی، فیض االسالم، و انصاری.. آقا میرزایی، انصاریان، اولیایی، بهشتی، 47
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 نمونه: برای
 بهر تسهّلط بهه خداونهد هکه اسهت ای بنهده خداونهد پیشگاه در بندگان ترین محبوب انصاریان:

 خویش. پوش تن را عااب از خوف و رده،ک خود شعار را اندوه پس داده، یاری را او نفسش
یز   عز

 انلغویه بیشهتر اسهت. شهده تکرار بارها حدیث، و قرآن در که است خداوند های نام از «عزیز»
 اند: کرده ذکر واژه این برای معنا سه
  نایاب، نادر، کمیاب، .1
  غالب، چیره، .2
 48نایافتنی. دست ناپایر، نفوذ مصون، .3

 ارجمنهد و محبهوب گرامهی، یعنهی «عزیهز» فارسهی معنهای بها نبایهد معنها ایهن کهه اسهت روشن
 دسهههت یعنههی وم،سهه معنهههای همههین بههه «عزیههز» البالغهههه نهههج از فقههره ایهههن در مههثال   شههود؛ خلههط

 است: آمده مصون و ناپایر نفوذ نایافتنی،
وا م  اّلِل،ُِاْعلَّ ُُِعبنادَّ ن َّ ْقنویُاَّ ین،،ُِحْصننُدارُ ُالت َّ ز ُُعَّ نورَُُّوَّ ج  لینل،ُِحْصننُدارُ ُاْلف  ُُلُذَّ نع  ،ُمْینَّ نه  ْهلَّ ُُاَّ ُلُوَّ
زُ  ْنُُْیِر اَُُّمَّ َّ ج یِهُُْلَّ 49ُِالَّ

 و مبشههری اولیههایی، ده،احمههدزا االسههالم، )فههیض «ارجمنههد» را واژه ایههن مترجمههان از برخههی
 تعههابیری از یهها و کههرده، ترجمههه بهشههتی( ) «گرامههی» یهها جعفههری(، عالمههه ) «بههاارزش» اردبیلههی(،

 کهه 50انهد کرده استفاده )خراسانی( «گرامی و بلند» یا )فارسی( «گرامی و استوار» همچون ترکیبی
گفتهه شهود. می مشهاهده فارسهی و عربهی معنهای خلهط همگهی در  چهون فهاظیال کهه پیداسهت نا

 منطقهی صهفات ایهن بها قلعهه توصهیف و رود نمهی کهار بهه حصهار اسهتحکام بهرای عزیهز و ارجمند
 کمههک آن مفهههوم ایضهها  بههه فقهره، ایههن در «ذلیههل» واژه بهها کلمهه، ایههن تقابههل وانگهههی نمایهد. نمی
 تهر پهیش کهه چنهان و انهد گرفته قهرار ههم برابهر در معنایی نظرگاه از وصف دو این اینجا در کند. می

 کننهدگی حفاظهت و امنیهت وی گی فاقد و کوتاه دیوارهای با است ای خانه ذلیل، خانه گفتیم،
 بههه و ،«ذلیههل» مقابههل در اینجهها در «عزیههز» ایههن، بههر بنهها مقالههه(. همههین در «ذلیههل» مههدخل )ر. :

                                                   
 «.العزیز». الزینة فی معانی الکلمات االسالمیه، ماده 48
 .157، خطبه نهج البالغه. 49
های مورد مطالعه چنین است: شههیدی، دیهن پهرور و آیتهی )اسهتوار(، مکهارم )محکهم و نیرومنهد(، دشهتی و  . بقیه ترجمه50

م ارجمنههد(، ارفهع و اسهتاد ولههی )محکهم و اسهتوار(، آقهها میرزایهی )ایمههن و معهادیخواه )شکسهت ناپههایر(، انصهاری )محکه
 محکم(، انصاریان )نفوذ ناپایر(، و زمانی )مورد اطمینان(. 
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  بود. خواهد کننده حفاظت و مصون معنای
ور   غر
 و غفلهت دادن، فریهب معنای به عربی در دارد. یعرب تبار و است «ر _ ر _ غ» ریشه از واژه این

 کههامال   معنههای فارسههی بههه یههافتن راه از پههس کههه اسههت کلمههاتی جههزء واژه ایههن 51اسههت. خبههری بی
 روشههنی بههه و 52اسههت نخههوت و کبههرت معنههای بههه غههرور فارسههی در امههروزه اسههت. یافتههه جدیههدی
 بایهد ایهن، بهر بنها است. برقرار ینتبا رابطه میانشان و اند متفاوت کامال   معنا دو این که پیداست

 بدانیم خبری( بی و غفلت، فریب، )یعنی آن اصیل معنای همان به دینی متون در را کلمه این
  است: آمده شده یاد اصیل معنای همان به نیز قرآن آیه این در واژه این بفهمیم. و

ْمُ ه  ُُ)یِعد  هِیْمُُوَّ ن ِ ُُمیَّ اُوَّ ُُمَّ م  ه  ُُیِعد  ان  یطَّ ُُالش َّ ُُِإل َّ (؛غ  وراا 53ُُر 
 وعهده جهز و اندازد، می وار سراب آرزوهای در و دهد، می دروغ وعده آنان به شیطان
 دهد. نمی آنان به فریبنده

 است: آمده البالغه  نهج در
وا ع  رَّ ،ُزَّ ورَّ ج  ُُاْلف  ُُوَّ ْوه  قَّ ،ُسَّ ورَّ ر  ُُاْلغ  واُوَّ د  صَّ .ُحَّ ورَّ ب  54الث  

 

 معنای اثرخلط بر فارسی( و بهشتی ده،احمدزا میرزایی، )آقا البالغه  نهج مترجمان از برخی
 و مسههتقیم زدگی فارسههی مصههدا  کههه انههد کرده معنهها «خودکههامگی» را واژه ایههن عربههی، و فارسههی
 عهین زمهانی( و پهرور  دیهن آیتهی، ارفع، مبشری، )اولیایی، مترجمان از دیگری گروه است. آشکار
 متبهادر «تکبهر» مفههوم کلمهه ایهن از سهیفار در امهروزه کهه ایهن بهه توجهه با اند. نهاده را «غرور» لفظ
  است. غیرمستقیم زدگی فارسی انواع از یکی و نامرئی، ترجمه مصدا  کاری چنین شود، می

 مناسههب شهده، یهاد دلیهل بههه نیهز دشهتی( و مکهارم )انصههاری، «فریهب و غهرور» عطفهی ترکیهب
 معنهای بهه که دهستن مترجمان از دیگری نیز است. نشده معلوم ترجمه تکلیف آن در و نیست
 اند: داشته عنایت واژه دقی 

 ریختند. آن پای فریب آب و ... انصاریان:
 هشتند. آن پای به فریب آب و شهیدی:

                                                   
ُة: ِبالْ 51 ْتُه َک . اْلِغّرَ ( ِمْن َباِب َقَعَد َخَدَعْتُه ِبِزیَنِتَها ) ْسِر اْلَغْفَلة ... و )َغّرَ ْنیا )ُغُرورا   (.المصبا  المنیر( الّدُ
 .928. فرهنگ فارسی عمید، ص52
 .120. سوره نساء، آیه  53
 .2، خطبه نهج البالغه. 54
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 ردند.ک آبیاری را آن خبری بی آب به و س هر:

 ردند.ک درو را تکهال داده، آب را  آن فریب و غفلت به االسالم: فیض

  .فریب و غفلت آب به را نافرمانی و انحراف اند داده آب و :الغافلین تنبیه

 55را. فریفتگی او به دادند آب و :6و 5 قرن البالغه  نهج

  فحش
 است: آمده عربی های نامه فرهنگ در دارد. عربی تبار واژه این

ُک زَُُّءیُشُل   هُجاوَّ درَّ 56ُُ.ُفاح ُفهوُقَّ

 همچنهین 57باشهد. آشهکار و بزر  آن قب  هک است فعلی و قول هر فحشاء و فاحشه و فحش
  است: آمده النهایه در

 قبحهه یشهتد لمهاک ههو و الحهدیث، فهی  اْلَفهَواِحُش  و اْلَفاِحَشُة  و  اْلُفْحُش  رکذ ررکت قد
 58ثرة.کال و الزیادة بمعنی  اْلُفْحُش   ونکی قد و ... المعاصی و الانوب من

 ایهن در ت.اسه شهده اسهتفاده کهالن و آشهکار گنهاه معنهای بهه کلمهه ایهن از بهار چندین قرآن در
 کرد: استناد قرآن از شریف آیه این به توان می مورد

وِحی َما )اْتُل 
ُ
ِقهِم  َو  َتهاِب ِک الْ  ِمهَن  َک ِإَلیه أ

َ
هاَلَة. أ هاَلَة  ِإّنَ  الّصَ  َو  اْلَفْحَشهاِء  َعهِن  َتْنَههی الّصَ

  اهّلِل  ُر ْک َلِا  َو  ِر.َک اْلُمْن 
َ
  59َتْصَنُعوَن(؛ َما یْعَلُم  اهّللُ  َو  َبُر.ْک أ

 از نمهاز یقینها   دار، برپها را نمهاز و بخهوان اسهت، شهده وحی تو به تابک این از را آنچه
 خدا و است، تر بزر  خدا رکذ همانا و دارد؛ می باز ناپسند ارهایک و ،ارکآش گناهان
  داند. می دهید می انجام را آنچه

 قتهههیو مهههثال   دارد؛ کهههاربرد کهههالن و آشهههکار معنهههای بهههه «فهههاحش» ههههم امهههروز فارسهههی در حتهههی
 فحهش کلمهه خهود البته است. معتنابه و آشکار تفاوت منظورمان ،«فاحش تفاوت» گوییم: می
 کهه اسهت شهده باعهث همهین و اسهت ناسزا و دشنام و ناروا سخنان معنای به معاصر فارسی در

                                                   
، و فهیض «خبهری بی»، خراسهانی آن را «فریهب». انصاریان، شهیدی، استاد ولهی، عالمهه جعفهری، معهادیخواه ایهن واژه را 55

کرده« غفلت و فریب»االسالم و اردبیلی آن را   اند.  ترجمه 
 .478، ص4غه، ج. معجم مقاییس الل56
 .19، ص4. ترجمه و تحقی  مفردات قرآن، ج57
 .415، ص3. النهایة فی غریب الحدیث و األثر، ج58
 .45. سوره عنکبوت، آیه  59
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  البالغهههه  نههههج در کننهههد. ارائهههه واژه ایهههن از نادرسهههتی ترجمهههه البالغهههه  نههههج مترجمهههان از برخهههی
 است: آمده

ْحی ْلبَُُّاَّ ُقَّ ِة،ُکَّ ْوِعظَّ ُُ...ُِبامْلَّ ُُوَّ ْره  ِ ذ  ُُحَّ ةَّ ْولَّ ْهِر،ُصَّ ُُالد َّ ُُوَّ ْح َّ ِبُُف  ل   قَّ یایلُتَّ ُُالل َّ اِم.ُوَّ 60ُاْلی 
 بترسان. نهارش و لیل آشکار دگرگونی و روزگار صولت از و شهیدی:

 دار. حارش بر تاریخ روز و شب ارکآش های دگرگونی و روزگار های یورش از و معادیخواه:

 از برخهی اند. کرده منتقل درستی به معادیخواه، و شهیدی آقایان را امام مقصود اینجا در
 و اردبیلهی مکهارم، پهرور، دیهن االسهالم، فهیض دشهتی، بهشهتی، اولیهایی، )انصاریان، مترجمان

 «زشتی» و «قب » چون هایی معادل از واژه، صحی  معنای گرفتن نظر در بدون جعفری( عالمه
 نمونه: برای اند؛ داده انتقال را خود نظر مد فارسی معنای و کرده، تفادهاس آن مانند و

 روزههها و ها شهب دگرگهونی قهب  و روزگههار، صهولت از و ن،که زنهده موعظههه بها را دلهت انصهاریان:
 دار. برحار

  قهرمانه
 «انقهرم» مؤنِث  واژه این است. رفته کار  به (31 )نامه البالغه  نهج در بار یک «قهرمانه» کلمه
 هماننهد و اسهت معهرب واژگهان جهزء رفتهه کار بهه عربهی و ترکهی کردی، در که شده یاد واژه است.

 بهه ساسهانی حکومهت فضهای از تشهکیالت، و تمهدن حوز  با مرتبط کلمات و القاب از بسیاری
 و دار گنجینهه معنهای بهه فارسهی در آمهده، نیهز پهلهوی متهون در کهه واژه این است. یافته راه عربی
 و پهلهوان معنهای بهه بهرآن، عهالوه - احتمهاال   - و رفته، می کار  به خرج و دخل و مالی امور لمسئو
 است. بوده هم مند  پیروز
 منسههوخ معنههایی، دگرگههونی اثههر بههر نخسههت، معنههای شههده، یههاد معنههای دو از امههروز، فارسهی در
 ورزشهی آوران نهام بر آن  اطال و رود می کار  به پیروز و پهلوان معنای در فقط قهرمان امروز و شده،
 61است. شایع

 کهارپرداز( دار، خزانهه )پیشهکار، اول معنهای همهان بهه نیز نخست های سده عربی در واژه این
 است: بوده ناظر اجرایی و دیوانی ای جنبه به گاه و رفته می کار  به

ننا نُهننوُقهرمانننة،ُایلُکتننبُاْلنندیث ُیفُو ُُاِئالقننُوُیدیننهُتننتُملنناُاْلنناف ُالوکیننلُوُکاْلخ
62ُُالرجل.ُبأمور

                                                   
 .31، نامه نهج البالغه. 60
کالم امام علی "قهرمانة"بررسی واژه »؛ «نکاتی در بار  مقاله قهرمان»؛ «قهرمان». در باره این واژه ر. : 61  «.در 
 .496، ص12، جلسان العرب. 62
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 امروز فارسی در آنچه با شریف حدیث این در «قهرمان» که شود می معلوم توضیحات این با
 است: متفاوت شود می فهمیده آن از

ُ ل ُُِوَّ َّ ُت  ُُِکُل ةَّ ْراَّ ْمِرهاُِمْنُُامْلَّ زَُُّماُاَّ ها،ُجاوَّ ْفسَّ ُُنَّ نِان َّ ُُفَّ ةَّ نْراَّ ُُامْلَّ نة  یانَّ ُُرَّ نْتُُوَّ یسَّ نة.ُلَّ مانَّ ْهرَّ ُُِبقَّ تَُُّوَّ ُل ُْعند 
ُبُِ هِتاکَّ ها،ُرامَّ ْفسَّ ُُنَّ ْطِمْعهاُوَّ ت  ْنُُیفُل ُُاَّ عَّ ْشفَّ یِرها.ُتَّ 63ُِلغَّ

 ارپرداز.ک و خادم نه ظریف، است گلی زن زیرا انصاریان:
 جانبه  همه مباشر و کارپرداز را زن نباید که اند بوده مطلب این بیان مقام در حضرت واقع در

 او از خهادم و مباشهر یهک ماننهد و سه رد او بهه را اطفهال و خانهه امهور تمهام و دانسهت زنهدگی امهور در
 بهشهتی، احمهدزاده، دشهتی، آیتهی، )آقهامیرزایی، البالغهه نههج مترجمهان از برخهی داشت. توقع

 تفهاوت ایهن بهه شههیدی( و ارفهع جعفهری، عالمهه مکهارم، معهادیخواه، فارسهی، مبشری، زمانی،
 آن ماننهههد و خشههن، پهلههوان پهلههوان، ،دالور قهرمههان، بههه را واژه ایههن و  نداشههته عنایههت معنههایی
 اند: برگردانده
 .خشن پهلوان نه است، ظریف گل چون زن آیتی:

 .قهرمان و دالور نه است، ریحان گل همچون زن احمدزاده:
 قهرمان. و زورآور نه است، ریحانه و گل زن بهشتی:
 64کوش. سخت پهلوانی نه است، بهاری گل زن دشتی:

 نصیحت
صهیحة: اسهت: آمهده آن معنهای در و اسهت «حهاء _ صاد _ نون» ریشه از نصیحت  ِخهالف الّنَ

 ایهن ههم قهرآن در اسهت. انهدرز و پنهد فارسهی در و خیرخواهی، عربی در واژه این معنای 65. الِغش
 است: آمده خیرخواهی معنای به واژه

وا ال  اُیاُ)قَّ انَّ بَّ
َّ
اُأ ُلَُُّمَّ ُُکَّ اُلَّ ن َّ مَّ

ْ
أ ُُتَّ ی یَّ ُُعَّ فَّ ُُیوس  اُوَّ ُُِإن َّ ه  اُلَّ نَّ (؛لَّ ونَّ 66ُُِصح 

 ما هک این با دانی نمی امین یوسف به نسبت را ما هک شده چه را تو پدر، ای گفتند:
 اوییم. خیرخواه تردید بدون

 است: آمده البالغه نهج در
                                                   

 .31، نامه نهج البالغه. 63
که در ترجمه. 64  6و  5قهرن  نههج البالغهه، اردبیلهی، شهرقی، و تنبیهه الغهافلینهای انصاریان، فیض االسهالم،  گفتنی است 

کلمه به درستی ترجمه شده است.   )عزیز اهّلل جوینی( این 
 .435، ص5. معجم مقاییس اللغة، ج65
 .11یه . سوره یوسف، آ66
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ا هیَّ ،ُاَّ اس  ُُالن  یُیلُِان َّ لَّ ُعَّ ،ُْمُک  اا ق  ُُحَّ ُلَُُّوَّ ُُْمُک  یَّ .ُعَّ اُحَّ    م  اَّ ُُفَّ ق   ُحَّ ُُْمُک  یَّ ُفَُُّعَّ ة  صیحَّ ُلَُُّالن َّ ُُْم،ک  ُْوفیرُ تَُُّوَّ
َُِ ی ُفَّ یُْمُک  لَّ ُعَّ ُُْم،ک  ُُوَّ ْعلیم  ُتَّ ُُْمُک  وا،ُیَلکَّ ل  هَّ ْ ج ُُتَّ دیبُ ُوَّ

ْ
أ ُتَّ ُُْمُک  وا.ُیماکَّ م  ْعلَّ 67ُتَّ

 خیراندیشههی یهها خههواهی، نیههک خیرخههواهی، بههه را واژه ایههن درسههتی بههه 68مترجمههان از برخههی
   اند: کرده ترجمه

 باشم. شما خیرخواه هک است این من بر شما ح  اما انصاریان:
 نتیجهه 69 مترجمهان، برخهی ازسهوی آن ماننهد و اندرز، پند، نصیحت، به واژه این نبرگردا اما
 است. فارسی و عربی معنای خلط و واژه صحی  معنای از غفلت

*** 

 جهدولی پایهان، در بهود. البالغه  نهج های ترجمه در زدگی فارسی از هایی نمونه گاشت، آنچه
 است. داده جای خود در فشرده صورت به را قالهم این در موجود اطالعات کلیه که ایم آورده را

 پهیش مهوارد بهه البالغهه نههج های ترجمهه در زدگی فارسهی شهواهد گفتهیم تر پیش که همچنان
 از ای پهاره توضهی  از شهواهد، فراوانهی و مقاله حجم محدودیت دلیل به شود. نمی منحصر گفته
کتفا جدول در آنها ذکر به فقط و خودداری، مقاله متن در آنها  جهدول در موارد این است. شده ا
 اند. شده مشخص )*( ستاره عالمت با

 شماره واژه آدرس رایج فارسی معنای عربی معنای

 1 اختالف 185 خطبه تفاوت . فر  آمد و رفت .2 تفاوت فر . .1

 شدن واقع چیزی وسط .در1
 شدن مانع .3 کردن سد .2

 2 اعترا  3 خطبه گیری خرده پرخاش،

 ها عرب نشین دیهبا عرب
 - 168 خطبه

210 
 *3 اعراب

 مصیبت .2 اندوه و .غم1
 آزمایش .4 .گرفتاری.3

 گرفتاری مصیبت.

 31 نامه

 127 حکمت
 134 خطبه

 *4 بال

 سخن
 گفتار و اعمال گزارش

 معصومان
 *5 حدیث 158

 دانا قوی .2 .دانا1
 ،151 خطبه

183 
 *6 حکیم

                                                   
 .34. نهج البالغه، خ 67
، آیتهی «خیرخهواهی». انصاریان، شهیدی، استادولی، عالمه جعفری، مبشری، دشهتی، احمهدزاده، و مکهارم ایهن واژه را 68

کرده« خیراندیشی»، و معادیخواه «خواهی نیک»  اند.  معنا 
ری، اولیهایی و فارسهی )پنهد و انهدرز(؛ . فیض االسالم، ارفع، اردبیلی )نصیحت(؛ زمانی، بهشتی، س هر خراسانی، انصها69

 پرور )خیرخواهی و نصیحت(؛ آقا میرزایی )پند و نصیحت(.  دین
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 شماره واژه آدرس رایج فارسی معنای عربی معنای

 7 حیله 41 خطبه فریب مکر، جویی چاره .2 نیرنگ .1

 *8 دول 131 خطبه ها دولت ثروت مال.

 کشاورزان ده بزرگان کدخدایان.
 37 حکمت

 19 نامه
 9 دهاقین

 پست خوار، کوتاه .2 پست .خوار،1
 ،37 خطبه

157 
 10 ذلیل

 تربیت .2 .تمرین1
 توأم نشینی گوشه

 رنج و باعبادت
 11 ریاضت 45 نامه

 12 سیما 201 خطبه چهره نشانه

 رینزی جامه

 است آهنگینی جمالت
 نظرهای بیان برای که

 گروهی سوی از جمعی
 اجتماعی( )سیاسی،
 .گردد می بیان

 ،67 خطبه
87، 88، 

 2 حکمت

 13 شعار

 *14 شهوت 87 خطبه جنسی تمایالت نفسانی های خواهش مطل 

 نادر .2 غالب و .چیره1
 .نفوذناپایر3

 گرامی ارجمند.

 ،158 خطبه
157، 146، 

65 

 15 عزیز

 تکبر خبری بی فریفتگی،

 ،83 ،2 خطبه
86، 111 

 31 ،3 نامه

 16 غرور

 آشوب آزمایش .2 .آشوب1
 ،291 حکمت
93 

 *17 فتنه

 18 فحش 31 نامه ناسزا آشکار

 *19 قرن 182 خطبه صدساله زمانی دوره یک نسل .3 قوم .2 .روزگار1

 20 قهرمان 31 نامه پهلوان پیروز. کارفرما

 .4 رقی  .3 سبک، .2 .نرم1
 الطبیعی ماوراء

 نرم
 ،66 خطبه
67 

 *21 لطیف

 آوردن عار
 معارت طلبی، پوزش

 خواهی
 *22 معارت 147 خطبه

 نیک .خوب.1

 شده شناخته .2
 شده شناخته

 ،88 خطبه
147 

 *23 معروف

 *24 ملت 110 خطبه کشور( یک )مردم ها ملت آیین .2 .دین.1

 .3 آمدن فرود جای .2 .خانه1
 رتبه

 *25 منزل 165 طبهخ خانه

 *26 نشاط 193 خطبه شادی پرتحرکی فعالیت.

 27 نصیحت 34 خطبه اندرز و پند خیرخواهی
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 شماره واژه آدرس رایج فارسی معنای عربی معنای

 *28 وحشت 198 خطبه ترس تنهایی

 نشهههان مطالعهههه مهههورد های ترجمهههه در را زدگی فارسهههی بسهههامد آیهههد می ادامهههه در کهههه نمهههوداری
 و فارسههی آقایههان ترجمههه ها رجمهههت مندترین آسههیب بینیم مههی نمههودار در کههه  همچنههان دهههد. می

 تهههرین زده فارسهههی میرزایهههی آقههها و ارفهههع، بهشهههتی، جعفهههری، عالمهههه دوم رتبهههه در و اسهههت دشهههتی
 از پههس و شهود می دیهده معههایخواه ترجمهه در زدگهی فارسهی آسههیب نیزکمتهرین هسهتند. ها ترجمهه
 اند. ترین آسیب کم شهیدی و ولی استاد های ترجمه ترتیب به ایشان،

  نتایج و یبند جمع
 ولههی رونههد، می کههار بههه عربههی و فارسههی زبههان دو در کههه )الفههاظی «فههاعربی» الفههاظ بررسههی یههک.
 های ترجمهه صهحت افزایش در بسزایی تأثیر آنها، ترجم  در دقت و نیست( یکسان آنها معنای
 ایهدب عربهی، زبهان بهر تسهلط بهر عالوه اول، وهله در مترجم یک دارد. احادیث دیگر و البالغه  نهج
 و داشهته معنهایی صهدور زمهان در واژه یهک بسها چه زیرا باشد؛ آشنا هم زبان این کهن ادبیات با
 چنههین نداشهتن و مههم، ایهن از متهرجم اطالعهی بی باشهد. شهده تغییهر و تطهور دچهار زمهان مهرور بهه

  گردد. می نادرست ترجمه ارائه باعث مهارتی
 آقایهان:  ترجمهه در ترتیب به زدگی فارسی رینکمت مقاله، این در گرفته انجام بررسی طب  دو.

 چشهم بهه دشهتی و فارسهی  ترجمهه در زدگی فارسهی بیشترین و شهیدی، و ولی، استاد معایخواه،
  خورد. می

 معنهای بهه تهر کم کنهون تها که دارد وجود واژگانی البالغه  نهج در که داد نشان پژوهش این سه.
  وجههود واژگههانی نیههز و «(اعتههرا » ،«ذلیههل» نههد:)مان اسههت شههده انتبههاهی و التفههات آن صههحی 

 نادرسهت کهامال   برگردانهی انتظهار، خهالف بهر ،البالغهه  نههج مشههور و نامهدار های درترجمه که دارد
 از مسههئله ایههن ...(. پههرور دین مکههارم، ولههی، اسههتاد انصههاریان، ترجمههه در «سههیما» )ماننههد: دارد

 درسهی واحهد دو منظهور بهدین دارد جها دهد. یم خبر فارسی های ترجمه بازنگری و نقد ضرورت
 نههج رشهته ارشهد کارشناسهی مقطهع بهرای البالغهه  نههج های ترجمهه متنهی های آسهیب زمینهه در

 کسهب نسهبی آشهنایی موضهوع ایهن بها رشهته ایهن التحصهیالن فارغ تا شود گرفته نظر در البالغه،
 نقهد منظهور بهه نشجویان،دا و اساتید همکاری با پژوهشی طر  یک تصویب همچنین نمایند.

 البالغههه نهههج از تر آسهیب کههم و تر صهحی  چههه هههر ای ترجمهه دادن دسههت بهه و ها ترجمههه بررسهی و
 است. ضروری
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 نامه کتاب

 علهوم کتهب تهدوین و مطالعهه سهازمان تههران: مسهعودی، عبهدالهادی ،حدیث شناسی آسیب _
 ش.1392 ها، دانشگاه انسانی

 .1389 پنجم، چا  مرکز، نشر تهران: ری،آشو داریوش ،فارسی زبان بازاندیشی _
 علهی و هاللهی علی محق : زبیدی، حسینی مرتضی محمد ،القاموس جواهر من العروس تاج _

  .1414 الفکر، دار بیروت: سیری،
 ش.1379 کاشانی، فیض انتشارات تهران: ارفع، کاظم سید البالغه، نهج روان ترجمه _
 مطبوعهات انتشهارات قهم: شهیرازی، مکهارم ناصهر ،غههالبال  نههج بر ای فشرده شر  و گویا ترجمه _

 ش.1376 هدف،
 غالمرضها متهرجم: اصهفهانی، راغهب محمهد بهن حسهین ،قهرآن الفهاظ مفهردات تحقی  و ترجمه _

  ش.1374 ، مرتضوی ناشر تهران: حسینی، خسروی غالمرضا محق : خسروی،
 نشهر و چها  مؤسسهه :ناشهر تههران: االسهالم، فهیض نقهی  علی سید البالغه، نهج شر  و ترجمه _

 ش.1379 فقیه، انتشارات _ االسالم فیض تألیفات

 مصهح : کاشهانی، اهّلل  فهت  مهال ،البالغهه(  نههج شر  و )ترجمه العارفین تاکرة و الغافلین تنبیه _
 ش.1378 ح ، پیام انتشارات تهران: تهرانی، ذهنی محمدجواد سید

 1385 نی، رنش تهران: آذرنوش، آذرتاش ،عربی و فارسی میان چالش _
 ش.1374 ذره، نشر قم: معادیخواه، عبدالمجید البالغه، نهج غروب بی خورشید _
 ش.1385 دارالحدیث، انتشارات قم: حجت، هادی کریم، قرآن ترجم  درسنام  _
 ش.1368 صدرا، انتشارات تهران: مطهری، مرتضی ،گفتار ده _
 ش.1374 توس، تهران: ش،آذرنو آذرتاش جاهلی، عرب زبان و فرهنگ در فارسی نفوذ های راه _
 ابهراهیم، ابوالفضهل محمهد مصهح : الحدیهد، ابهی ابهن حامهد ابو الدین عز البالغه، نهج شر  _

 ش.1337 اول، چا  نجفی، مرعشی اهّلل آیة عمومی کتابخانه قم:
 علهی _ مقهدم محمهدی قربهانعلی متهرجم: بحرانهی، میهثم بن علی بن میثم البالغه، نهج شر  _
 ش.1375 رضوی، قدس آستان های پژوهش بنیاد د:مشه زاده، یحیی اصغر 
 ش.1382 ، تهران دانشگاه اتشارات تهران: فرشیدورد، خسرو ،فارسی در عربی _
 ش.1379 پانزدهم، کبیر، امیر انتشارات تهران: عمید، حسن ،عمید فرهنگ .18 _
 ش.1337 کبیر، امیر انتشارات تهران: معین، محمد ،فارسی فرهنگ _
کبهر علهی محقه : لینهی،ک وبیعقه بهن محمهد ،افیکال _  دار : تههران آخونهدی، محمهد و غفهاری ا
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  .1407 اإلسالمیة، تبکال

  .1309 هجرت، نشر قم: فراهیدی، احمد ابن خلیل ،العین کتاب _
 و للطباعهة رکهالف دار بیهروت: الهدین، جمهال محق : منظور، بن  رمکم بن محمد العرب، لسان _

  .1414 صادر، دار - التوزیع و النشر
 تههران: وری،کاشه حسهینی احمهد تحقیه : طریحهی، محمهد بهن الهدین فخهر ،البحرین معمج _

 ش.1375 ، مرتضوی
  .1407 االسالمی، النشر مؤسسه قم: دشتی، محمد ،البالغه نهج الفاظ المفهرس المعجم _
 ههارون، محمهد عبدالسالم تحقی : زکریا، فارس ابن أحمد أبوالحسین ،اللغه مقاییس معجم _

  .1404 االسالمی، الماإلع مکتب قم:
 داوودی، عهدنان صهفوان تحقیه : أصهفهانی، راغهب محمهد بهن حسین ،القرآن ألفاظ مفردات _

  .1412 الشامیة، الدار _ القلم دار بیروت:
کبهر علهی سهید ،البالغه نهج مفردات _  تههران: بکهایی، حسهن محمهد مصهح : بنهایی، قرشهی ا

 ش.1377 قبله، نشر فرهنگی مؤسسه
 محمهد محمهود محقه : جهزری، اثیهر بهن محمهد بهن  مبهار ،األثر و الحدیث غریب فی النهایة _

 ش.1367 چهارم، ،  اسماعیلیان مطبوعاتی مؤسسه قم: طناحی،
 ش.1379 بهزاد، انتشارات تهران: میرزایی، آقا ناهید ترجمه: ، البالغه، نهج _
  نهههج نیههادب _ اسههالمی فرهنههگ نشههر دفتههر تهههران: آیتههی، المحمههد عبههد ترجمههه: البالغههه، نهههج _

 ش.1378 ،البالغه
 ش.1392 اسوه، انتشارات ولی: استاد حسین ترجمه: البالغه، نهج _
 ش.1331 نوین، انتشارات تهران: قمی، انصاری علی محمد ترجمه: البالغه، نهج _
 ش.1383 آزادی، پیام انتشارات تهران: انصاریان، حسین ترجمه: البالغه، نهج _
 ش.1376 زرین، انتشارات تهران: اولیایی، ینالد  نبی سید ترجمه: البالغه، نهج _
 ش.1382 قدس، انتشارات قم: دشتی، محمد ترجمه: البالغه، نهج _
 اهههل فرهنههگ نشههر دفتههر جهها[: ]بی اردبیلههی، الههدین  شههرف بههن  حسههین ترجمههه: ،البالغههه  نهههج _

 .بیت
 ش.1384 نبوی، انتشارات مؤسسه تهران: زمانی، مصطفی ترجمه: البالغه، نهج _
 ش.1358 زرین، انتشارات تهران: خراسانی، س هر احمد ترجمه: الغه،الب نهج _
 فرهنگهههی، علمهههی انتشهههارات شهههرکت تههههران: شههههیدی، جعفهههر سهههید ترجمهههه: البالغهههه، نههههج _



جمه
بر تر

کید 
با تا

ث 
حادی

هم ا
در ف

گی 
ی زد

ارس
ب ف

آسی
 

الغه
ج الب

ی نه
ها

 

 

 

89 

 ش.1375
 ش.1379 اسالمی، فرهنگی نشر دفتر تبریز: جعفری، تقی محمد ترجمه: البالغه، نهج _
 تابان. همکاری با شهریور اراتانتش تهران: بهشتی، محمد ترجمه: البالغه،  نهج _
 ش.1366 اسالمی، فرهنگ نشر دفتر تهران: مبشری، اهّلل اسد ترجمه: البالغه، نهج _
 تههران، دانشهگاه انتشهارات تههران: جهوینی، اهّلل عزیهز ،6 - 5 قهرن فارسهی ترجمهه با البالغه  نهج _

 ش.1351
 ،البالغهههه نههههج یهههادبن تههههران: پهههرور، دیهههن الهههدین جمال سهههید ترجمهههه: پارسهههی، البالغهههه نههههج _

  ش.1379
 کبیهر، امیر انتشارات مؤسسه تهران: فارسی، محسن ترجمه: ،علی سخنان در البالغه  نهج _

 ش.1376
 اشهههرفی، انتشهههارات تههههران: احمهههدزاده، ناصهههر ترجمهههه: ،علهههی امهههام سهههخنان البالغهههه نههههج _

 .ش1378
 مؤسسهههه یهههان،طبیب حمیهههد ترجمهههه: تههههران: شهههیر، ادی السهههید شهههده، عربهههی فارسهههی ههههای واژه _

 ش.1389 امیرکبیر، انتشارات
  موسوی حسین محمد سید و منتظری رضا سعید سید ،«علی کالم در قهرمان واژه بررسی» _

 .63شماره ش،1391 بهار ،حدیث علوم پور،
 ش.1356 ،179 شماره ،مردم و هنر ماهنام  آبادی، مجید ،«فارسی ادب در دهقان پیشه» _
 خطیبی. ابوالفضل ترجمه: ،هنگستانفر نام  ،تفضیلی احمد ،«دهقان» _
کیزه طههوبی ،«عربهی - فارسههی زبهان سههویه دو رابطهه» _  دی ،219 شههماره ،فرهنگههی کیههان حهه ، پها

 ش.1383
 شههماره ،تههران دانشههگاه انسهانی علههوم و ادبیهات دانشهکده مجلههه کهزاری، جههالل میهر ،«قهرمهان» _

189. 
 ،171 شهههماره ، زرفهههانی، یمههههد سهههید ،«عربهههی نامههه  فرهنهههگ ترین قهههدیمی در فارسهههی کلمهههات» _

 ش.1389 زمستان
 علهوم و ادبیهات دانشهکده مجلهه مقهامی، قهائم رضها احمهد سهید ،«قهرمهان مقاله بار  در نکاتی» _

 .191 شماره ،تهران دانشگاه انسانی




