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 البالغه در فهم و انتقال مضامین نهج نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی
 1سید مهدی مسبوق
2رسول فتحی مظفری

 

 چکیده
کارآمدترین روش که در ایهن  های فهم متن، روش سمانتیک یا معنا یکی از  شناسی است 

لمی شناخت یک واژه و یا اصطالح زمانی یا توصیفی، به مطالعه ع شناسی  هم بین، معنا
کههال  مههی پههردازد. در ایههن نههود معناشناسههی، توجههه بههه بافههت زبههانی و همچنههین،  در بافههت 

تواند مترجم را در برقراری پیونهد منسهجم بهین  های همنشین یک واژه یا اصطالح، می واژه
اید. با توجه واژگان متن، و در نتیجه، تولید معنایی دقی  و منطب  با زبان مبدأ، یاری نم

کهه در بافهت آن  البالغهه و همچنهین انسهجا  و تناسهب فباینهده به صبغه ادبی نثر نهج ای 
کوشهیده دیهده مهی ایههم تها ضهمن شهناخت اهمیههت بافهت زبهانی، بههه  شهود، در ایههن جسهتار 

البالغهههه در  هههای نههههج هههای فارسهههی خطبهههه بررسههی و تبیهههین عملکههرد شهههماری از ترجمهههه
ینی واژگهان و بافهت زبهانی بهه منظهور دسهتیابی بهه تعهادل بخشهی بهه مقولهه همنشه اهمیت
یم. بدین منظور، با بررسی سه مرلفه: عط  واژگان ههم ترجمه معنها بهه یکهدیگر،  ای بورداز

چگونگی اسناد واژگان به یکهدیگر و همچنهین اضهافه واژگهان چنهدمعنا بهه برخهی واژگهان 
کههال  و واژگههان هههم ای اشههاره  رابریههابی ترجمهههآینههد در ب خههاص و معههّین، بههه نقههش بافههت 

که عد  توجه به موقعیت واژگان در متن زبهان  ایم. برآیند این جستار نشان می نموده دهد 
کشیده اسهت و در برخهی مهوارد  مبدأ، مترجمان را در برابر یابی واژگان چندمعنا به چالش 

کال  بهه یکهدیگر و در نتیجهه، تغی گرفتن تحوالت شیوه اسناد اجبای  یهر معنهای نیب نادیده 
کال ، از دقت و انسجا  برخی ترجمه کاسته است. واژگان متوالی در بافت   ها 

گان:  البالغه، بافت زبانی، همنشینی واژگان. نهج کلیدواژ

                                                   
 smm.basu@yahoo.comسینا، همدان  نویسنده مسئول:  . دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی 1
 سینا، همدان.  . دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی2
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 درآمد
کهه بهه ذههن خطهور  آیهد، نخسهتین مقولهه که سخن از فهم و تفسیر متن به میهان مهی زمانی  ای 

کنار یکدی می دههی فضهای معنهایی منسهجم و  گر بهه منظهور شهکلکند، ارتباط منظم واژگان در 
کهه تهوالی مهنظم و سهازمان که اساسًا فهم متن، ههدفی اسهت  یافتهه واژگهان در  خاص است  چرا

که از آن بهه  عنهوان  کنار یکدیگر به دنبال آن است. این نود توالی، تا بدانجا حائب اهمیت است 
کلمههات» ننههده فضههاهای معنههایی مختلفههی شههود. نههود چیههنش واژگههان، آفری یههاد مههی« رسههتاخیب 

کهه حساسهیت خواهد شد. اساسهًا فههم مهتن و انتقهال آن بهه زبهانی دیگهر، مقولهه ههای  ای اسهت 
خاّص خود را دارد و از این رهگ ر، مفسر و متهرجم و حتهی خواننهده عهادی نیهب بهدون شهناخت 

یابهد. ایهن فر انسجا  و همبستگی بین اجبای سازنده متن، نمهی آینهد معنایهابی توانهد معنها را در
کهل میسهر مهی وجهود  شهود، در بسهتری از عبهارات و جمهالت مهرتب  بهه یکهدیگر بهه  که از جهبء بهه 

کهههه از ایهههن بسهههتر، بهههه عنهههوان  مهههی کهههال »آیهههد  در دوران معاصهههر، برخهههی »شهههود.  یهههاد مهههی« بافهههت 
کاربرد لفظ در ج شناسان، زبان مرد  مله شناسان و فیلسوفان، معنا را اساسًا منوط و مربوط به 

کاربردشههان معنهها  و عبههارت دانسههتند. بههر اسههاس ایههن نگههرش، الفههاف، بیههرون از یههرف و زمینههه 
کاربرد به وجود می که هسته اصلی معنا را  آید. برخالف وضع نداشته، بلکه معنا از خود   گرایی 

کههه هههیچ معنههایی مسههتقل از زمینههه وجههود  دانههد، زمینههه در وضههع لغههت مههی گرایههی، یعنههی همههین 
گفهت معنهای واژه، جملهه یها عبهارت بها در نظهر  بنابراین، می 3«قابل فهم نیست. ندارد و یا تهوان 

کلمههات، جمههالت و عبههارات  قبههل و بعههد آن مشههخص مههی کههه از صههافی  گههرفتن  شههود. معنههایی 
 کند، معنایی دقی  خواهد بود. بافت عبور می

حوزه مورد معرفی و پردازان این  شناسی، انواد مختلفی از بافت از سوی نظریه در دانش زبان
عنهوان نخسهتین واحهدهای  که غالبًا واژگهان یهک مهتن بهه  دقت نظر واقع شده است  اما از آنجا 

شهمار رفتهه، ارتبهاط منسهجم بهین واژگهان، بسترسهاز فههم و انتقهال بهتهر  معنایی در فهم مهتن بهه 
هها  مرلفههمفاهیم از سوی مفسران و مترجمان خواهد شد، در این جستار، به اهمیت شناخت 

پههردازیم. همچنههین، بهها توجههه بههه اهمیههت  هههای بافههت زبههانی در قههالبی جدیههد مههی و زیرشههاخه
کوشهیم  برابریابی دقی  واژگانی در متون دینی، اعم از وحیانی و غیر وحیانی، در این نوشتار می

کال  در فهم دقی  این متون همت بگماریم. ازاین ، رو که به تبیین نقش سازنده توجه به سیا  
ههای  هایی چنهد از خطبهه البالغه به عنوان مدل مورد بررسی، نمونه های نهج با انتخاب خطبه

                                                   
 .68، ص علم الدالل . 3
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تحلیلههی و رویکههرد انتقههادی، بههه بیههان  _امیههر مرمنههان)د( را انتخههاب نمههوده، بهها روش توصههیفی 
کال  آن حضرت خواهیم پرداخت. در این  کارکردشناسی بافت زبانی در فهم دقی   اهمیت و 

اإلسههال  از   اب پههنج ترجمههه فارسههی: دشههتی، شهههیدی، جعفههری، فقیهههی و فههی بههین، بهها انتخهه
کهال ، بهه های نهج خطبه ویههه  البالغه، به ارزیابی عملکهرد ایهن مترجمهان در اهمیهت بهه بافهت 

کوشهیم بهه  پهردازیم و از ایهن رهگه ر، مهی ههای دقیه  مهی همنشینی واژگان به منظور ارائه ترجمهه
گوییم:  پرسش  های ذیل پاسخ 

 . همنشینی واژگان با یکدیگر و انواد آن، از چه جایگاهی در فهم متن برخوردارند؟1
کهال ، بهر چهه رویکهردی مبتنهی  های فارسهی نههج . نگرش و تعامل ترجمه2 البالغهه بهه بافهت 

 است؟
ههایی را از میهان خواههد  آیی واژگان در فرآیند ترجمه، چه نهود چهالش . توجه به مقوله باهم3
 برد؟

شده در حوزه سهیا   جستار، تالش خواهد شد تا عالوه بر تبیین و ارائه نظرات مطرح در این
گ رانهده، بها  ای دیگر از پیوند معنا کال  و پیوند آن با فهم متن، شاخه شناسی و ترجمه را از نظر 

کههههاوی عملکههههرد مترجمههههان در حههههوزه برابریههههابی واژگههههان همنشههههین، پاسههههخی درخههههور بههههرای  وا
 یم. های فو  بیاب پرسش

 پیشینه پژوهش
کنون پژوهش کال  و انواد آن در فهم متن، تا های ُپرشماری صورت  در زمینه اهمیت بافت 

کی از اهمیت این موضهود در شهناخت دقیه  مفهاهیم زبهان اسهت. در ایهن  گرفته و این امر، حا
 توان به مقاالت ذیل اشاره نمود: میان، می

، مجلههه اللغهه  العربیهه  و «رههها فههی فهههم الههنصالبنیهه  و السههیا  و أث»طهماسههبی و نیههازی،  _
  1384، سال 1آدابها، شماره 

مفهههو  السههیا  و أنواعههه و مجاالتههه و أثههره فههی تحدیههد العالقههات »عثمههان محمههد رجههب،  _
   2003، سال 4، مجله علو  اللغ ، شماره «الداللی  و السلوب

 .1394، سال 58شماره ، فصلنامه مترجم، «مسئله بافت در ترجمه»رضا خانجان،  علی _
کههارکرد بافههت و بههه ویهههه بافههت زبههانی در فهههم مههتن  نویسههندگان در ایههن مقههاالت، بههه بررسههی 

کیههد قهرار داده پرداختهه کههارکرد بافهت در فهههم مههتن را مهورد تأ انههد. افهزون بههر ایههن، در  انههد و نقهش و 
کرد: های قرآنی نیب می زمینه پژوهش  توان به مقاالت ذیل اشاره 
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کهریتهأث»نههاد،  ا و قاسهمنیه ستوده _ کهال  بهر ترجمهه قهرآن  نامهه قهرآن و مجلهه پهژوهش« میر بافهت 
: نگارنههههدگان در ایههههن مقالههههه، بهههها بررسههههی تطبیقههههی برخههههی از 1391، سههههال 11حههههدیث، شههههماره 

کال  وحی در شناخت معنا پرداخته ترجمه  اند. های فارسی قرآن، به اهمیت بافت 
کههریم  مطالعههه مههوردی سههوره  تحلیههل رابطههه بههاهم»سههیدی و اخالقههی،  _ آیههی واژگههان در قههرآن 
آیهی در  : در این مقاله، انواد بهاهم1391، مجله مطالعات قرآنی و روایی، شماره دو ، سال «بقره

گرفته است.  سوره بقره مورد بررسی و تحلیل قرار 
که در زمینه اهمیت توجه به بافت زبانی و سهاختارهای همنشهینی واژگهان در  گفتنی است 

کنون پژوهشی صورت نگرفته و از ایهن  های نهج یند فهم و انتقال مضامین خطبهفرآ البالغه، تا
البالغهه فهراهم  توانهد زمینهه چنهین مطالعهاتی را در حهوزه نقهد ترجمهه نههج منظر، ایهن جسهتار مهی

 آورد.

کالم و انواع آن  بافت 
کال  را در شناخت و تحلیل محتوای توان نقش بی امروزه نمی یک متن نادیهده  بدیل بافت 

کهاماًل اطمینهان کال  به عنوان ابباری  که توجه به سیا   بخهش، مفسهر و مترجمهان را  گرفت  چرا
شناسهی، ذیهل  ( در زبانContextمنظور از بافت )»رساند.  در استنباط معنایی دقی  یاری می

 و شهود مهی تولیهد آن زبهان در ههای جملهه کهه اسهت فضهایی کهاربردی، شناسهی مبحهث معنها
 وجهود بیهرون جههان و واژگهان( و صهورت )دسهتور کهه میهان است روابطی شبکه از آن، ظورمن

 محهی  توانهد مهی فضها ایهن» 4«دههد. مهی تشهکیل را زبان خارجی معنای حقیقت، و در دارد

 از ای صهورت مجموعهه بهه کهه باشد متنی و زبان داخل یا زبانی( و برون زبان )بافت از بیرون

 5«زبانی(. است )بافت درون جمله آمده هر از پس و پیش زبان های جمله
کهه عبهارت بنهدی نمهوده تر، بافت را به سه شاخه مجبا تقسیم در یک بررسی دقی  انهد از:  انهد 

متنهههی، بیشههتر بهههه  بافههت درون» 6«.بافهههت فرهنگههی»و « بافهههت مههوقعیتی»، «متنههی بافههت درون»
گرفته که در چارچوب متن قرار  کالمی  پهردازد و جمهالت را بها توجهه بهه  اند، مهی عناصر نحوی و 

کههه بههر شههکل گیههری و تولیههد معنهها دارنههد، مههورد بررسههی قههرار  عبههارات پیشههین و پسههین و تههأثیری 
گوینده و شهنونده قهرار  دهد. بافت موقعیتی، تما  اشیا و اعمالی را دربرمی می که پیرامون  گیرد 

                                                   
 .87، ص شناسی فرهنگ اصطالحات زبان. 4
 .132، ص فرهنگ توصیفی معناشناسی. 5
گفتمان انتقادی مقدمه. 6  .61، ص ای بر روند تحلیل 
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کههه اصههطالح  8مالینوفسههکی، 7«دارنهد. کسهی بههود  را مطههرح سههاخت. او « تبافهت موقعیهه»اّولههین 
گفتار، تنها در بافت موقعیت آن مشخص می»معتقد بود:  بافهت فرهنگهی،  9«شهود. معنای هر 

گفتمان نمایشی حضور دارد و شامل آداب و رسو  و فرهنهگ و  که در یک  سومین بافتی است 
کهه مجموعهه مهتن و مخاطبهان آن  آنچهه در پهژوهش حاضهر مهّدنظر  10را دربهردارد. تاریخی است 

که از آن به عنوان  گیرد، بافت درون قرار می  شود. نیب یاد می« بافت زبانی»متنی است 
کال  ایفها  به عقیده نظریه که یک واژه در  پردازان بافت، خل  معنای واژگان، اصواًل با نقشی 

کم»معتقهد اسهت:  11کنهد، رابطهه مسهتقیم دارد. الینهب می وبهیش بهه زمینهه آن  درك و تفسهیر مهتن، 
ای طوالنی از متن بیاید، بافت  است. همچنین، آنچه قبل و بعد از عبارت یا حتی پارهوابسته 

کمهك مهی آن نامیده می کلمه یها عبهارت  که به درك معنای ویهه یك  کنهد. معنهای بهافتی،  شود 
کسهب مهی که عنصری زبهانی در یهك بافهت  کنهد  معنهای واژه یها عبهارتی در یهك  معنایی است 

اژه در بههافتی دیگههر اسههت. باورهههای افههراد دربههاره جهههان و نظرهههای بافههت، متفههاوت بهها همههان و
کنهد و حضهور بهاور  جوید، فرهنگ  باورهای آنان را تعیین می شخصی آنها در متن مشارکت می

گسترده تفسیری  آنها در متن بافت را معّین می کند  اما بیشتر سخنان، بالفعل یا بالقوه، دامنه 
   12«دارند.

 متن و ترجمهارتباط بافت زبانی 
کلهی  کال ، دارای یک مفههو  و معنهای عها  و  برخی واژگان در زبان مبدأ، در خارج از بافت 

که در معناشناسی از آن بهه عنهوان  شهود. چنهین واژگهانی، در  یهاد مهی« معنهای ارجهاعی»هستند 
کهال ، از دامنهه معنهایی محهدودتری برخهوردار مهی کهه  سایه واژگان مجهاور خهود در بافهت  شهوند 

کهه از میهان  شود تا معنای عبهارت، شهفاف ین نود محدودیت معنایی، باعث میا تهر شهود  چرا
کهال  بهه اشهکال  معانی مختل  یک واژه، معنایی خهاص و محهدود انتخهاب مهی شهود. بافهت 

توانههد معنههای نسههبی یههک واژه را بههه متههرجم بنمایانههد. در ایههن مههوارد، مهها بهها سههه نههود  مختلفههی مههی
کهه در رویکرد مواجه خواهیم  شد  رویکرد نخست، مقولهه برابریهابی واژگهان چنهدمعنایی اسهت 

                                                   
 .49، ص آشنایی با معناشناسی. 7

8. Malinowski. 
 .31، ص زبانی( از دیدگاه فرث، هایمب و لوئیس با سیا  حالیه بررسی تطبیقی بافت موقعیت )برون. 9

گفتمان انتقادی، مقدمه. 10  .61ص  ای بر روند تحلیل 
11. Lyons. 

 .27، ص یشناخت زبان یبر معناشناس یا مقدمه. 12
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کنند. در رویکرد  های مختل  و در سایه واژگان نسبتًا مترادف، معنایی خاص پیدا می بافت
که برای موصوفات و یا واژگان خاّص  دو ، با اوصاف، اضافات و یا قیودی مواجه خواهیم شد 

که مترجم یک  کار می خود به  آیی واژگان هر دو زبهان واقه  باشهد  زبان، باید به مقوله باهمروند 
ای مبتنههی بهر امکانههات زبهانی خههاّص زبههان  ههای دقیهه ، ترجمهه تها بتوانههد عهالوه بههر یهافتن معههادل

مقصد ارائه نماید و در نهایهت اینکهه برخهی واژگهان در سهایه اسهناد بهه واژگهان دیگهر، از معنهایی 
کلی و خا کال  برخوردار میمحدودتر نسبت به معنای  که در این جستار، در  رج از بافت  گردند 

پی تبیین چگونگی خل  این نود معانی و اهمیت توجه مترجمان به سازوکار ایهن سهه رویکهرد 
 هستیم.

کاوی عناصر بافت زبانی در ترجمه نهج  البالغه وا
که توجه  شماری روبه های ُپر ترجمه متون دینی همواره با چالش کال  رو بوده است  به بافت 

گفتمان متن، می و مقوله باهم یهاد یهاریگر مترجمهان  آیی واژگان و تحلیل  تواند تا حدود بسهیار ز
تهرین سهاختارهای  این متون برای فهم و انتقال دقی  مفاهیم باشد. در این راستا، ابتدا به مههم

ائهه شهواهدی چنهد از همنشینی واژگان در بستر بافت زبانی اشاره خواهیم نمود و در ادامه، با ار
کههاوی رویکههرد پههنج ترجمههه فارسههی و میههبان عنایههت  هههای نهههج خطبههه البالغههه، بههه تحلیههل و وا

 پردازیم: مترجمان به ساختارهای مختل  همنشینی واژگان می

 معنا سازی معانی واژگان در سایه عطف به واژگان هم . شفاف1
د ترجمهه، عنایهت بهه زنجیهره و مهداری مترجمهان در فرآینه تهرین محورههای بافهت یکی از مهم

باشههد. در ایههن رویکههرد،  تهوالی واژگههان همنشههین از منظههر عطه   واژگههان متههرادف بههه یکهدیگر مههی
کنکهاش بیشهتری نیهاز دارنهد، در زنجیهره  که از چندین معنا برخوردارند و یها بهه دقهت و  واژگانی 

سهازند و چنهین  مهی تهری آشهکار صورت شفاف  واژگان پیشین و پسین، چهره معنایی خود را به
کههه در  تهرین اببارههای مترجمههان در برابریهابی واژگهانی بههه شهمار مهی رویکهردی، از جملهه مهههم رود 

 کنیم: هایی از این قبیل اشاره می ادامه، به نمونه
اُس َلَعْمُر اهلل  ب   َی َفُمن  . »1_1

َماس  َو  َخْبط  الن َ ن  َو  ش  َراض  َو  َتَلو ُ  13.«اْعت 
کهههه در آن، امههها )د( بهههه هرج فهههراز فهههو ، بخشهههی از ومهههرج جامعهههه و  خطبهههه شقشهههقیه اسهههت 

                                                   
 .3، خطبه البالغه نهج. 13
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کههر )ص( اشههاره نمههوده  اسههت. در ایههن فههراز، واژه  گمراهههی برخههی مههرد  پههس از رحلههت پیههامبر ا
، از معنایی یریه  «تلّون»و « شماس»، «خب »آیی واژگانی همچون:  با هم« اعتراض»کلیدی 

کهال ، کهه عهد  توجهه بهه بافهت  ای خواههد  موجهب دوری از تعهادل ترجمهه برخوردار شده اسهت 
کههه بهها واژه کاربردهههای متفههاوتی  کسههب  شههد. ایههن واژه بهها  هههای مختلهه  دارد، معههانی فراوانههی 

هههای همنشههین  ایههن واژه و معههانی مختلهه  آن نیههب  ، بههه واژه«اعتههراض»کنههد. در تعریهه  واژه  مههی
که بدان می  پردازیم. اشاره شده 

ن. یه ُعهرَض عهیهم واحدًا واحدًا. اعترض المتاَد: نظر إلاعترض الجنَد علی قائدهم: عرضه»
: نحا نحوه. اعترض الفرُس: لم  ستقم لقائهده. إعترضهُت یاعترض الشَئ: تکّلفه. اعترض لفالن 

.یهههالبع ، نافرمهههانی و «اعتهههراض»بهههر ایهههن اسهههاس، از جملهههه معهههانی واژه  14«َر: رکبتهههه و ههههو صهههعبف
بهها « اعتههراض»، بهها توجههه بههه همههراه شههدن واژه ناپهه یری و انحههراف اسههت. معنههای مزبههور اطاعههت

خوبی قابهل درم اسهت. خهوئی نیهب  ، بهه«تلّون»و « خب »، «شماس»های مترادفی همچون:  واژه
  در شههرح خههود، ایههن واژه را بههه معنههای حرکههت در عههرض جههاده و انحههراف از راه مسههتقیم دانسههته

 ریهغ علهی ریبالسه یبخهب  )أ ا  رابتلوا( لعم یالناس )أ فمنی»گوید:  باره می است و در این 
 خ  ریغ علی ریبالس یاعتراض )أ تلّون )مباج( و نفار( و شماس )و جادة( و ریغ یف و معرفه

 15«عرضا(. ریسی کأنه میمستق
کاوی ترجمه  پردازیم: های این عبارت می با توجه به تعاری  و شرح این واژه، اینک به وا

راههی  ن خالفهت ناهنجهار، بهه مرکبهی نهاآرا  ویر چنهسوگند بهه پروردگهارم مهرد  د» * جعفری:
 میر در خ  مستقیس حرکت در پهناى راه به جاى رى و به یپ  خارج از جاده و سرعت در رنگ

گشتند.  «مبتال 
 گرفتار آمده مهمی رنج و ناراحتی در دومی، حکومت در مرد  خدام به سوگند» * دشتی:

 .«شدند ها اعتراض و ها دورویی دچار و بودند
انهد. دگرگهونی  به خدا سوگندم مرد  به انحراف از راه راست و چموشی مبتال شده» * فقیهی:

گمراههی اسهت، پیمهایی در طهول جهاده،  جهای راه در آنها راه یافته و به  کهه موجهب  از عهرض آن 
 .«روند می

کسهی بهر اسهب سهرکش نشهیند و آن » * شهیدی: کهه  گرفتهار شهدند  کهه مهرد  چونهان  بهه خهدا 
                                                   

 «.عرض»، ذیل ماّده لسان العرب. 14
 .69، ص 3، ج البالغ  البراع  فی شرح نهج  منهاج. 15
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پا   «و راه راست را نبیند. راه رود یبه پهناچار
کردنهد   پس سوگند به» اإلسالم:  * فیض گرفتهار شهده، اشهتباه  و در راه خهدام مهرد  در زمهان او 

 «از ح  دوری نمودند. راست قد  ننهاده،
که به این شرح است: های فو ، نکاتی چند به چشم می در باره ترجمه  آید 

که در برخهی ترجمهه مسئله نخست، ترجمه دقی  واژگان کال  حضرت)د( است  هها  اصلی 
گرفته شده است  به عنهوان نمونهه، واژه  در ترجمهه دشهتی، بهه همهان معنهای « اعتهراض»نادیده 

که معادل این واژه در زبهان عربهی،  )شوریدن( در فارسی ترجمه شده است  درحالی« اعتراض»
معنهای اصهطالحی ایهن واژه در ایهن است و ارتباطی بهه ایهن جملهه نهدارد. در واقهع، « احتجاج»

گمراهی»عبارت،  که در ترجمه دشتی به آن اشاره نشده است. « انحراف و   است 
رنهج »و « نهاراحتی»ههای  از معهادل« شهماس»و « خهب »های  نکته دو  اینکه ایشان برای واژه

که هیچ ارتباطی به معنهای معجمهی و حتهی بهافتی ایهن دو واژه  استفاده نموده« مهم نهدارد. اند 
بهرای مرکهب انتخهاب شهده « شهماس»و « خهب »های جعفری و شهیدی نیب صهفات  در ترجمه

کهار  بهرای مهرد  آن زمهان بهه « نافرمهانی»و « عهد  تعهادل»که این اوصاف با معانی  است  درحالی
ها نیهب  رفته است  نه اینکه مرد  به مرکبی بها ایهن اوصهاف دچهار شهده باشهند. در برخهی ترجمهه

ای نههاقص هسههتیم  یعنههی برخههی واژگههان ترجمههه  اإلسههال ، شههاهد ترجمههه مههه فههی ماننههد ترج
نسبت بهه ترجمهه اصهطالحی آن، بها ابهها  و « اعتراض»اند  ضمن اینکه ترجمه لغوی واژه  نشده

 پیچیدگی بیشتری همراه است.
هها و نافرمهانی و نفها  و  خدا سوگندم مرد  ]در آن زمان[ دچهار لغهبش به » ترجمه پیشنهادی:

 «انحراف از مسیر ح  شدند.
ْخَواَنَنا ف  . »2_1 َن الز َ یاإلْساَلم  َعَلی َما َدَخَل ف   یُنَقات ُل إ  ْبَهة  َو ْی ه  م 

، َو الش ُ َجاج  ْعو  و  غ  َو اال 
ْ
أ  16.«ل  یالت َ

کههال ، آن  کههال  امیههر مرمنههان)د( در مههورد نبههرد صههفین اسههت. در ایههن  فههراز فههو ، بخشههی از 
یههل پیکهههار بهها برخهههی مسههلمانان، سهههعی در زدودن ابهامههات و تبیهههین حضههرت بههها اشههاره بهههه دال

آیهی برخههی واژگههان نسههبتًا متههرادف در یههک بافههت،  انههد. در ایههن فههراز، هههم حهوادث صههفین داشههته
کهاربردی در ایهن  موجب تناسب و انسجا  معنایی این عبارت شهده اسهت. بها بررسهی واژگهان 

که در واژ مشهترم « شبهه»و « إعوجاج»، «زیغ»گان: جمله، شاهد نوعی صبغه معنایی هستیم 
کنهههار ایهههن واژگههان، نگرشهههی دقیههه  بههه معنهههای ایهههن عبهههارت را « تأویههل»اسههت  امههها ذکهههر واژه  در 

                                                   
 .122، خطبه البالغه نهج. 16
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که واژگان نخسهت،  می « تأویهل»نهوعی معنهای نابهنجهار را بهه همهراه دارنهد  ولهی واژه طلبد  چرا
کال  قرآن، جبء واژگان متعالی محسوب می رود به تحلیهل ایهن عبهارت، و شود. برای نسبت به 

 پردازیم. ابتدا به شرح لغوی این واژه می
ل: فّسهره، و یهأّول الکال  و تأّوله: دّبره و قّدره، و ق»گوید:  می« تأویل»منظور در تعری  واژه  ابن

 17«ر لفظه.یان  غیصّح إال ببیه و ال یر الکال  ال ی تختل  معانیل: تفسیل التأویق
و  یَ َما »کار رفته است:   چنین بهدر قرآن نیب این واژه 

 
َلُم َتأ ُخوَن ف  یع  اس  اّلَ اُ  َو الّرَ هم   یَلُه إ  ل  ع   18 ال 

بها توجهه بهه ایهن جنبهه « داننهد. کهه در دانهش اسهتوارند، نمهی )قهرآن( را جهب خهدا و آنان  ل آنیهو تأو
که برای واژه  کار رفته است و اینکه تنها خداوند و « تأویل»مثبت معنایی  راسخان در علهم، به 

گهاه هسهتند، درمهی کنهار واژگهان پهیش از خهود، نهود  از تأویل قهرآن آ کهاربرد ایهن واژه در  کهه  یهابیم 
در اینجها، از معهادل « تأویهل»تهوان بهرای واژه  شهود. در نتیجهه، مهی خاصی از تأویل را شهامل مهی

مترجمهان  استفاده نمود. در این خصوص، به تبیین عملکهرد« شده تأویل نادرست و تحری »
 پردازیم: می

م  بهه جههت لغهبش و انحهراف و یجنگه ولی ما امروز بها بهرادران اسهالمی خهود مهی» * جعفری:
که بر آنان روى داده است.یشبهه و تأو  «لی 

کج» * شهههیدی: کههه دودلههی و  در  یبههاز لههیکن امههروز پیکههار مهها بهها بههرادران مسههلمانی اسههت 
 «عتقاد و یقین در بافته است.اسالمشان راه یافته است و شبهت و تأویل با ا

کههىیهش زنگارهها در دیدایاما امروز با پ» * دشتی: ر و یهها در افکهار، تفسههها و نفهوذ شهبهه ن، 
کشانده شدین، با برادران مسلمان خود به جنگ خونین در دیل دروغیتأو  «م.ین 

کجهی» * فقیههی: کهه بهرای انحرافهات و  کهه مها بهه وضهعی درآمهدیم  مههور هها و ا جهب ایهن نیسهت 
که در اسال  وارد شده، با برادرانمان می شبهه  «جنگیم. نام و تأویالتی 

جنگههیم  بههر اثههر آنچههه در اسههال  داخههل  امههروز بهها بههرادران مسههلمان خههود مههی» اإلسههالم:  * فههیض
کجهی ]دسهت شسهتن از حه [ و اشهتباه ]حه  بهه باطهل[ و تأویهل  کفهر و  گشته  از قبیل: میل بهه 

گفتن. خالصهه امهروز مهی ]نادرست  یعنی برخالف ح  و کهه اسهال  بهه حهال  حقیقت  جنگهیم 
 «خود باقی ماند و به زمان جاهلیت برنگردد[.

کهه بهرای واژه  های فو ، بهه ایهن نتیجهه مهی با دقت در ترجمه ههای  در ترجمهه« تأویهل»رسهیم 
                                                   

 «.أول»، ذیل واژه العرب لسان  .17
 .7عمران، آیه  . آل18
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کی از   دشتی و فی  اإلسال ، از معادلی نسبتًا صحیح و دقی  استفاده شهده اسهت و ایهن، حها
کهال  از سههوی ایهن دو متههرجم مهی فههم باشههد  امها در سههه ترجمهه دیگههر، از  مهتن و توجههه بهه بافههت 

 استفاده نشده است.« تأویل»واژه  های تفسیری در ترجمه افزوده
کههه در اینجههها ضهههروری بههه  کهههه بهههه « الزیهههغ»رسههد، ترجمهههه واژه  نظهههر مهههی مقولههه دیگهههری  اسههت 

گونی ترجمههه شههده اسههت. در تعریهه  ا صههورت  گونهها غ: یههالز»یههن واژه چنههین آمههده اسههت: هههای 
در شههرح ایههن عبههارت نیههب آمههده  19« : إذا عههدل عنههه و أزاغههه أی أمالههه.یههل، و زاغ عههن الطریههالم

]واإلعوجهاج[  العهدول عهن الحه غ[ أی یهه[ أی اإلسهال  مهنهم ]مهن الزیه]علی ما دخهل ف»است: 
در تعریهه  واژه  20«ن.یل[ للکتههاب المبههیههن ]والتأویم ]والشههبه [ فههی الههدیعههن الصههراط المسههتق

اشهاره شهده « انحهراف از حه  و حقیقهت»و در شرح آن نیب به معهادل « انحراف»، به مقوله «زیغ»
و « دودلههی»هههایی همچههون  هههای شهههیدی و دشههتی، بههه ترتیههب از معههادل اسههت  امهها در ترجمههه

لت بر ، دال«اإلعوجاج»که همراهی این واژه با واژه  استفاده شده است  درحالی« زنگار در دین»
 کند.  می« انحراف ]از راه ح [»

و انحهراف و همچنهین نفهوذ ُشهبهه و تأویهل    امروز به جهت وجود لغبش» ترجمه پیشنهادی:
 «ایم. ]نادرست[ در دین اسال ، با برادران مسلمان خود وارد جنگ شده

 . خلق معانی متنوع در سایه ِاسنادهای مختلف2
کهال ، مقولهه اسهناد ترین ساختارهای ه یکی دیگر از اساسی منشینی واژگان در بستر بافهت 

کال  است  بدین کال  از جمله افعال، در اسناد خود به واژگهان  گونه اجبای مختل   که اجبای 
که ممکن است در خارج از آن نود بافت، نتوانند  متنود، از معانی مختلفی برخوردار می شوند 

کتاب  21سوی الرسنند. این مسئله از آن الیه معنایی مزبور را به مخاطب ارائه نمای ترجمهه در 
گرفته است. بهه اعتقهاد وی،  بر اساس معنا کاوی قرار  ممکهن اسهت یهک صهورت واحهد »مورد وا

گونی باشد  چنان گونا کهه  که در زبان انگلیسی، واژه زبانی، دارای معانی  های بسهیاری هسهتند 
هها معناسهت و از ایهن میهان،، یکهی  دارای ده« run»آیند  مثاًل فعهل  از این دست به حساب می

ههای زیههر،  آینهد  مثهال شههمار مهی معنهای اصهلی یها اّولیهه اسهت و سههایر معهانی، معنهای ثانویهه بهه 
 گویای این مطلب است:

                                                   
 «.زیغ»، ذیل واژه العرب  لسان. 19
 .147، ص 8، ج البالغ  البراع  فی شرح نهج ج منها. 20

21. Larson. 
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1. The boy runs: دود آن بچه می  
2. The motor runs: کار می کند آن موتور   

3. His nose runs: ریبد از بینی او آب می   

کهههه نقشهههی بهههه غیهههر از فاعهههل دارنهههد،  بههها همنشهههینی بههها واژه «run»ن، فعهههل عهههالوه بهههر آ ههههای 
دهنههده اصههطالحات متفههاوت بهها معههانی مختلفههی خواهههد شههد  بههه عنههوان نمونههه، بههه  تشههکیل

 کنیم: اصطالحات ذیل اشاره می
1. Run in to dept: )زیر قرض رفتن )مقروض شدن 
2. Run in to trouble: توی دردسر افتادن 
3. Run out of patience:کاسه صبر   لبریب شدن 
4. Run out of money: تما  شدن پول 

کش  معنا اهمیت اساسهی دارد. ازاین  22رو، توجه به خصایص زبانی در تحلیل محتوا، در 
کهه  کهه برخهی واژگهان،  بهدان اشهاره نمهوده، مهی الرسهنبا توجه به مقوله چندمعنایی  گفهت  تهوان 

ههای مختله ، از معنهای خهاص و متفهاوتی  ینی با فاعل یا مهتمماعم از فعل یا اسم، در همنش
که واژه برخوردار می گفته نماند  گهاهی بهه دلیهل  گردند. نا کهه در نقهش فاعهل نیهب هسهتند،  ههایی 

 چندمعنا بودن، با عنایت به فعل همنشین خود، قابل فهم هستند و برعکس. 

سهناد دو جهبء  باره با ارائه شواهدی، تغییر معنای واژگان را در این  و « مسهند»با تغییهر شهکل ا 
إلیه» کاوی قرار می« مسندف  دهیم: مورد وا
ُرَها، َو . »1_2 ن َس َناف 

َ
َذا أ ی إ 

ن َ َحت َ
َ
ُرَهانَ  اْطَمأ ك  َها. ا ْرُجل 

َ
 23«َقَمَصْت ب أ

کال  حضرت علی)د(، مسئله دل نبستن به دنیاسهت. ایهن  یکی از موضوعات ُپربسامد در 
که کنهایی زیبهایی، بهر شهدت تأثیرگه اری  موضود باعث شده  آن حضرت با تعابیر استعاری و 

کهه در آن بهه شهکلی  کال  خویش بیفباید. فراز فو ، نمونه ای از تعهابیر ادبهی حضهرت)د( اسهت 
آیهی واژگهان منسهجم در  فرمایهد. تهوالی مهنظم و بهاهم زیبا، به حقیقت و ماهیهت دنیها اشهاره مهی

که به تبیین آن میو  این فراز، معنایی شگرف را به  پردازیم. جود آورده است 

کلیدی این فهراز،  کر»واژه  کلهی « نها کهه بها دو مفههو   « برشهمرنده زشت»و « انکارکننهده»اسهت 
  یالنکههرة إنکههارم الشههئ و هههو نقهه»کههه در تعریهه  ایههن واژه آمههده:  شههناخته شههده اسههت  چنههان

                                                   
 .116، ص ترجمه بر اساس معنی. 22

 .83، خطبه البالغه نهج. 23
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کمهها فههی التنز : إّن أنکههر الصههوات لصههوت بیههل العزیههالمعرفهه  أی الجهههل و جههاء بمعنههی القههبح 
کر»بههرای واژه  24«ر، أی أقههبح الصههوات.یههالحم کهههه  هههای دیگههری نیههب بههه  ، معههادل«نهها کههار رفتههه 

در شهرح ایهن عبهارت نیهب چنهین آمهده  25«.برانگیهب، ُمنکهر خصمانه، زننده، نفهرت»اند از:  عبارت
کر[ و یو ]أنس[ به أنسًا و استأنست به و تأنست به إذا سهکن القلهب و لهم » است: نفهر و رجهل ]نها

کهان باقتضهاء عقلهه نهافرا عنهها و سهکن  یأنکره أ ینکر فاعل من نکر االمر أ إذا استأنس بها مهن 
کهان بمقتضهی فطرتهه منکهرًا لهها.یإل بها توجهه بهه معنهای لغهوی و تفسهیری ایهن واژه، بهه  26«ها مهن 

کاوی ترجمه  پردازیم: های ذیل می وا
گر در آن » * جعفهری: کهه انسهان  کههه یها ُانهس بگیهن دنیهبان برگهردد و بهها ایههنگها   کسهی  از رد و 

کرده بود، کندارامد، یب  دل به آن بدهد و بر یواهرش روى نادانی انکارش   .«از او ر  
اوسهت،  یناشناسها کهه آن و گیهرد ُانهس بهدو اسهت، گریهبان یو از کهه ن آ تها» * شههیدی:

گاه آرامش  «برخیبد. یپا و دست چهار به پ یرد  نا
 نهانیاطم آن بهه گانگهانیب و بسهتند دل آن بهه دارنهدگان نفرت کهه هنگها  آن» * دشهتی:

 «کوبد.می نیزم بر را سوار کرده، بلند را پاها چموش اسب چونان کردند،
شهمارندگان آن، تها  گریبندگان از دنیا، به مح  اینکه بها آن ُانهس بگیرنهد و زشت» * فقیهی:

هههای خههود را بههاال  مچههون اسههب چموشههی، دسههتنسههبت بههه آن اطمینههان خههاطر پیههدا نماینههد، ه
کسانی می می  « کوبد. برد و بر سر چنین 

کههه ]از روی غریههبه عقههل[ از آن دوری مههی» اإلسههالم:  * فههیض کسههی  کههرد و بههه آن دل  تهها هرگههاه 
گردید، مانند اسب یا شتر، دنیا به پهای خهود بهه او لگهد  نمی گرفت و مطمئن  بست، به آن ُانس 

 «افکند.
که در این فراز از سخنان حضرت)د( قابهل تأمهل اسهت، همهاهنگی و تطهاب  یکی از نکا تی 

کر»و « نههافر»کههه واژگههان  ای گونههه نبدیههک معنههایی بههین دو جملههه ابتههدایی اسههت  بههه کنههار « نهها در 
گیرنهد. ایهن موضهود باعههث  نیهب در یههک راسهتا قهرار مهی« إطمهأّن »و « أنهس بهها»یکهدیگر، و واژگهان 

کر» شود تا در ترجمه واژه می کاربرد معادل  ، به «نا « شهمرنده زشت»، از معهادل «ناشهناس»جای 
کاربرد واژه  توانهد تناسهبی  نمی« ناشناس»نیب با معادل « إطمأّن »استفاده نماییم. از سوی دیگر، 

                                                   
 «.نکر»، ذیل واژه لسان العرب. 24
 «.نکر»، ذیل واژه فارسی _فرهنگ معاصر عربی . 25
 .357، ص  5، ج البالغ  منهاج البراع  فی شرح نهج. 26
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گرفته شهده اسهت.  داشته باشد. این مسئله در ترجمه های: جعفری، شهیدی و دشتی نادیده 
که در فارسی، نمی« کاران»در ترجمه جعفری از معادل  اله کر را  تواند معنهای فهو  استفاده شده 

که معهادلی دقیه  « بیگانگان»داشته باشد. در ترجمه دشتی نیب از معادل  استفاده شده است 
کال  را در نظر داشته و فهی  نیست. بااین اإلسهال  نیهب  حال، در این مورد، ترجمه فقیهی بافت 

 این مطلب اشاره نموده است. به شکلی تلویحی و غیرمستقیم به 
کههه واژه  گیههرد، ایهن اسهت  کههه در اینجها بایهد مههورد تأمهل قهرار  ، متضههمن «نهافر»مسهئله دیگهری 

کههه از چیههبی  اسههت و در اصههطالح، بههه شخصههی داللههت مههی« گریههبان»و « رمنههده»معنههای  کنههد 
عههادل گیههرد  امهها در ترجمههه دشههتی، بههرای ایههن واژه از م گریههبد و بههدان، خههوی و الفههت نمههی مههی

با وجود تشهابه یهاهری، « نافر»و « نفرت»که واژه  شده است  درحالیاستفاده « دارندگان نفرت»
که متأسهفانه در اینجها مشهتبه شهده اسهت. همچنهین ، در از تفاوت معنایی یریفی برخوردارند 

کههه بههرخالف شههرح و « انکههار»قبههل از واژه « از روی نههادانی»ترجمههه جعفههری شههاهد قیههد  هسههتیم 
، تنهها «قنصهت»وئی است و از معنای دقی  عبارت دور شده اسهت. در ادامهه نیهب واژه تفسیر خ

کمهی از  های دشتی و شهیدی به شکلی دقیه  ترجمهه شهده اسهت و سهایر ترجمهه در ترجمه هها 
کههه بههرای ایههن واژه، چنههین معههادلی بههه  معنههای دقیهه  دور شههده قمههص »کههار رفتههه اسههت:  انههد  چرا

  27«عجن برجله.یطرحهما معًا و یو ه یدیرفع یره أی یالفرس و غ
گیرنههههههد و » ترجمههههههه پیشههههههنهادی: گریبنههههههدگان از دنیهههههها بههههههدان ُانههههههس و الفههههههت  کههههههه  آنگههههههاه 

گهه ]همچهون مرکبهی افسارگسهیخته[ پاههای  نکوهش کنندگان بدان اطمینان خاطر یابنهد، بهه نا
کرده، سوار خود را بر زمین می  «زند. خود را بلند 

. َمْبُهورا   َعْقُلُه َو  را  یَحس   َطْرُفُه َرَجَع . »2_2 ْكُرُه َحائ را  ا  َو ف   28«َو َسْمُعُه َواَله 
کامههل  کههال  حضههرت)د( دربههاره عجههب و نههاتوانی انسههان از ادرام و فهههم  فههراز فههو ، بخشههی از 

کاربردی در این فراز، تشکیل کهه  اسرار الهی است. واژگان  کوتاه و زیبا هستند  دهنده جمالتی 
کهه « حسهیر»برخوردارند. در ایهن فهراز، واژه ی یری  و ژرفی در عین اختصار، از معان در صهورتی 

دگان داللهت دارد. در تعریه  ایهن واژه، چنهین همراه شود، بر نهاتوانی و ضهع  دیه« بصر»با واژه 
َکهّلَ و إنقطهع یاء و التعهب و حسهر بصهره یهالحسهر و الحسهور: اإلع»آمده اسهت:  حسهر حسهورًا: أی 

                                                   
 «.قنص»ژه ، ذیل والسان العرب. 27
 .160، خطبه البالغه نهج. 28
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کلیر و محسور و بصر حسیه ذلک فهو حسنظره من طول مدًی و ماأشب .یر:    29«لف
تَ »کار رفته است:  گونه به  این واژه در قرآن نیب بدین َکّرَ َبَصَر  ع  ال  ج  لَ یَ ن  ی  ُثّمَ ار  هب  إ  هنَقل  َبَصهُر ی  َك ال 

هه  َو ُهههَو َحس 
ً
ههئأ کههن و بنگههر. نگههاه تههو خسههته و درمانههده بههه نههبد تههو یههگههر نیبههار د 30رف یَخاس  ب چشههم بههاز 

گشهت.بازخ مهن دقهه  فهی بعهه  »در شههرح عبهارت امیهر مرمنههان)د( چنهین آمههده اسهت: « واههد 
کلیعجب و یات خل  ا  سوف یجبئ جهد حهاّلً و سهمعه یاًل عهاجبًا و عقلهه مغلوبهًا لهم یرجع بصره 
بنههابراین، بهها توجههه بههه شههروح و تعههاری  فههو ، واژه  31«اًل.یهتههد سههبیرًا و فکههره حههائرًا لههم یههمتح

« خهورده مغلوب و شکسهت»نیب به معنای « مبهور»ضعی  و درمانده، و واژه  معنای به « حسیر»
 پردازیم: های آن می است. اینک به ارزیابی ترجمه

گههوش والهههه، و فکهههر حسرگشهههته، و عقهههل رهیههخبههها چشهههم » * جعفههری: زده، بهههاز پهههس  رتیهه، و 
 «گردد. می

ته، و اش آشههههف یی، و شههههنوامههههات و سههههرگردان، و عقلههههش زده حسههههرتنگههههاهش » * دشههههتی:
 «ماند. ران مییاش ح شهیاند

ههههَردش خیههههره بههههازگرددنگههههاهش » * شهههههیدی: اش آشههههفته شههههود و  ، شههههنواییسههههرگردان، و خ 
 «اش حیران. اندیشه

کسههی چشههمانش بهه » * فقیههی: مغلههوب و گههردد و عقلههش  بههاز مهی نههاتوانی و خسههتگیچنههین 
کار باز می می ناتوان گوشش از شدت تحیر، از   «گردد. دان میماند و فکرش سرگر شود و 

گهوش او ازکارافتهاده، خورده شکسهت، و عقل او واماندهدیده او برگشته » اإلسالم:  * فیض ، و 
 «و اندیشه او سرگردان است.

که در ترجمه دشتی، برای واژه  از « حسیر»در بررسی عملکرد مترجمان، شاهد این امر بودیم 
کهه ایهن نهود برابریه« زده حسرت»معادل  ابی، بهر اسهاس شهکل یهاهری  واژه اسهتفاده شهده اسهت 

که بدان اشهاره شهد، بسهیار  زبان مبدأ صورت پ یرفته است  درحالی که این معادل، با معنایی 
گهر بتوانهد در بطهن خهود، معنهای نهاتوانی و « خیهره»متفاوت است. مسئله دو  نیب اینکه معهادل  ا

نیهب تمها  شهارحان، معهادل « رمبههو»عجب را برساند، به مفهو  مورد نظر، نبدیک است. برای واژه 
الحدید و خوئی نیب به معهادل مزبهور اشهاره  ابی که در شرح ابن ای گونه اند  به را برگزیده« مغلوب»

                                                   
 «.حسر»، ذیل واژه لسان العرب. 29
 .4. ملک، آیه 30
 .38، ص 3، ج البالغه شرح نهج. 31
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خههوئی نیههب در شههرح  32«ر.یههر: المتعههب، المبهههور: المغلههوب، الوالههه: المتحیالحسهه» شههده اسههت:
کلیرجع طرفه حس»گوید:  واژگان این عبارت می ، و سهمعه والههًا مغلوباً ه مبهورًا اًل، وعقلیرًا، أی 

بها ایهن توضههیح،  33«ه و عهن الوصهول إلهی معرفتهه.یههرًا، وفکهره حهائرًا قاصهرًا عهن اإلهتهداء إلّیهمتح
کهرده ترجمه انهد و بهرای  های جعفری، دشتی و شهیدی در ایهن مهورد، بهه معنهای دورتهری اشهاره 

کرده« سرگردان»این واژه، از معادل  که با توج استفاده  توانهد معنهایی دقیه   ه به شهروح، نمهیاند 
 باشد. 

کههه دارای اسههم و خبههر منصههوب خههود « رجههع»نکتههه آخههر اینکههه فعههل  از افعههال ناقصههه اسههت 
و « صهههیرورت»باشهههد  بلکههه بهههه مفهههو  « بازگشههت»توانهههد بههه معنهههای  باشهههد و در اینجهها نمی مههی

که در همه ترجمه« تحّول» جمه دشتی، صراحتًا بهه جب تر ها، به  اشاره دارد. این در حالی است 
 ترجمه شده است. « بازگشتن»معنای 

اش آشهههههفته، و  دیهههههدگانش نهههههاتوان، و عقلهههههش مغلهههههوب، و شهههههنوایی» ترجمهههههه پیشهههههنهادی:
 «اش سرگردان خواهد شد. اندیشه
َحااا، َتااُ وُر َعَلاا. »3_2 َنااا ُقْ ااُ  الر َ

َ
َمااا أ ن َ َنااا ب َمَكااان ی َ َو إ 

َ
َذا َفاَرْقُتااُه یَو أ ، َو اْضااَ َرَ  َمااَ اُرَها اْسااَتَااَر ، َفااذ 

34«ث َفاُلَها.
 

کنهار سهایر محورههای  ههای نههج تهرین موضهوعات مهورد توجهه خطبهه یکی از مههم البالغهه در 
سیاسی و عقیدتی، مقوله جهاد و آمادگی مسلمانان در دفع خطهر و حفهظ و صهیانت از مبهانی 

کهال   آن حضهرت)د( اسهت راستین اسال  و حقو  مسلمانان بوده است. فراز فهو ، بخشهی از 
نمایهد. در ایهن فهراز، واژه  که در آن، به اهمیت جایگاه خود بهه عنهوان رهبهر مسهلمانان اشهاره مهی

کههه همنشههینی آن بهها واژه  بههه « اسههتحار» ، معنههایی یریهه  و زیبهها و تصههویری «مههدارها»کههار رفتههه 
 پردازیم: بالغی ساخته است. برای ورود به بحث، به تعری  این واژه می

با توجه به  36«ستقم و إضطرب.یاستحار: لم »و  35«له.یهتد لسبیر: لم ّی ار و حار و تحاستح»
کهه  اسهت  چنهان« تبلهبل»و « لهرزش»شهده، معنهای ایهن واژه، دربرگیرنهده معهادل  به تعهاری  ارائه

شهود. در شهرح ایهن  شخص متحیر نیب با نوعی تبلهبل و عهد  ثبهات در فکهر و عمهل شهناخته مهی
                                                   

 .224، ص 9. همان، ج 32
 .354، ص 9، ج البالغ  منهاج البراع  فی شرح نهج. 33
 .119، خطبه البالغه نهج. 34
 «.حار»، ذیل واژه لسان العرب. 35
 .317، ص 2، ج غهالبال شرح نهج. 36
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 لهیبسب هتدی لم اذا استحار من الظاهر و»ه این نود معنا، چنین آمده است: فراز نیب با اشاره ب

 و دورانهها مهدارها، اضهطراب اسهتحار معنهی جهه  و تجههی لهم یالسهحاب، أ قهال: اسهتحاری
 اإلستحارة مجیء عد  من قدمنا ما علی و م ،یالمستق إلی رةیالمستد الحرک  عن خروجه

 اضهطراب کهونی و الحرکه  عهن الوقهوف عهن  یهاکن کهونی أن االضهطراب فالنسهب بمعنهی

بها توجهه بهه تعهاری  و شهرح ایهن  37«منهه. المطلهوب الغهرض یتهأت عهد  عهن  یهکنا ثفالهها،
 پردازیم: عبارت، به بررسی پنج ترجمه فارسی از این فراز می

که من قطب آسین نیو جب ا» * جعفری: که آسیست    د بههیهگردد و من با اب دور من مییابم 
گهر مهن از آسهجاى خود  کنهار بهرو ، یباشهم. پهس، ا گهرددیهحرکهت دورانهی آن متحاب  و سهنگ  ر 

کههه بههر زیههن آن ]یریههز بد،[ بههه یههن نریهههاى آرد بههر زمهه بهیههکننههد تهها ر اب پهههن مههییر آسههیهها آن پوسههتی 
 «فتد.یاضطراب ب

که من قطب آسیابم، بر جها» * شهیدی: گهردش  یحالی  ایسهتاده و آسهیا سهنگ بهه دور  در 
گر   «بگردد. یاز آن جدا شو ، مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آسیا از جاافتاده. ا

د بههر جههاى خههود اسههتوار بمههانم تهها همههه امههور یههاب، بایمههن چونههان محههور سههنگ آسهه» * دشههتی:
گردش درآیرامون من و به وسیکشور، پ گر من از محور خود دور شو ، مدار آن بلرزد یله من به  د. ا

 «بد.ین آن فرو ریریو سنگ ز
کههه آسهیا بههه دور مههن » ی:* فقیهه همانهها مهن بههه منبلههه میلهه مرکههبی سهنگ زیههرین آسههیا هسهتم 

گهردش  می گر از مکان خود جدا شو ، مهدار و مرکهب  گردد و من در جای خود، ثابت و استوار  و ا
گردد، به اختالف می کارها به لرزه درمی که باید از آن عاید   «گراید. آید و سودی 

که آسیا بهه اطهراف مهن دور می و من قطب» اإلسالم:  * فیض زنهد )انتظها   و میخ آسیا هستم 
کارزار، به بودن من در اینجاست( و مهن در جهای خهود  امور و آسایش مرد  و آراستگی لشکر در 

گر جدا شو ، مدار آسیا به گردد.  هم  هستم. پس، ا  «خورده، سنگ زیرین آن مضطرب 
کهه انتقهال مفههو  با بررسی عملکرد مترجمان در قبال ترجمه این ع بارت، شاهد این بودیم 

درسههتی صههورت پ یرفتههه اسههت  امهها در ترجمههه  ههها به کههال  حضههرت)د( تقریبههًا در تمهها  ترجمههه
کههه بههرای واژه  گههردد»از معههادل « اسههتحار»جعفههری، شههاهد ایههن هسههتیم  اسههتفاده شههده « متحیههر 

إلیه « تحیر»که واژه  است  درحالی کی از تبلب«مداُرها»با مسندف خوردن تعهادل مهدار  ل و برهم، حا
هها ماننهد جعفهری و  باشهد. در ادامهه نیهب برخهی ترجمهه آسیاب، و در نتیجه، توق  اداره امور می

                                                   
 .107، ص 8، ج البالغ  منهاج البراع  فی شرح نهج. 37
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گرفتهه« إضهطرب»اإلسال ، برای واژه   فی  کهارکرد آن در زبهان فارسهی یهاری  کهه بها قیهودی  از  انهد 
و « فرو افتادن»ایی همچون ه همچون ناآرامی و نگرانی شناخته شده است و بهتر بود از معادل

 شد.  استفاده می« خوردن هم به»
کهه  گونه نکته آخر اینکه در ترجمه فقیهی، شهاهد انتخهاب دو رویکهرد ترجمهه هسهتیم  بهدین

اللفظی است و بخش پایهانی آن، بهر اسهاس ترجمهه  بخش اعظم ترجمه، مبتنی بر ترجمه تحت
که باعث نوعی دوگانگی شده گردیده  است. ترجمه پیشهنهادی ایهن عبهارت،  ارتباطی منتقل 

 بدین شکل است:
کههه در جههاى خههود ثابههت اسههت و یمههن بههه منبلههه محههور آسهه» ترجمههه پیشههنهادی: ابی هسههتم 

گردش این آسیاب نامتعادل می چرخد  چنان گرد آن محور می  اب بهیآس شود و  که بدون من، 
 «افتد. ن آن از جاى خود فرو مییریز سنگ

 ی واژگان چندمعنا در پرتو اضافات دستورییهای معنا تی. محدود3
کاربرد در همنشینی واژگان، ساختار ترکیب دو واژه از منظهر اضهافه یهک  سومین مرلفه مورد 

که در موقعیت آیندی، واژه واژه به واژه دیگر است. در این نود هم ههای مختله ،  ها و بافت ای 
ای خهههاص و  ت اضهههافه بهههه واژهاز معهههانی متعهههدد و اغلهههب متفهههاوتی برخهههوردار اسهههت، در حالههه

 گردد. مشخص، از دامنه معنایی محدودی برخوردار می
کلمه در یک زبان، دارای یهک » یهاد بها آن  «گسهتره»هر  کهم یها ز کهه بهه میهبان  کلمهاتی اسهت  از 

کلمات دیگهر دارد  داللت بر مجموعه« گستره»کلمه سازگار و هماهنگ است. در اینجا،  ای از 
کلمه می کلمهات  و به عبارتی، به آیند که با آن  کلمه خاص مهرتب  هسهتند. برخهی از  ویهه با آن 

گستره هم کلمات دیگر، دارای  گسهتره ههم آیندی وسهیع در مقایسه با  آینهدی یهک  تهری هسهتند. 
کلمهه  کلمه، تحت تهأثیر دو عامهل مههم قهرار دارد  اّولهین عامهل، درجهه و میهبان خهاص بهودن آن 

ک  است  به گسهتره ههم لمه عا عبارت دیگر، هرچه آن  کلمهه بیشهتر اسهت و  تر باشهد،  آینهدی آن 
کلمه خاص گستره هم هرچه یک  کمتر و محدودتری دارد. تر باشد،    38«آیندی 

کهه هماننهد  شهده بهه در برخی موارد، واژگهان اضافه یکهدیگر، از نهود مصهدر و معمهول هسهتند 
کنهد   ندمعنا را مشهخص مهیموارد پیشین، ارتباط دو واژه با یکدیگر، معنای خاّص یک واژه چ

کههه از چنههدمعنا برخههوردار اسههت، بهها اضههافه شههدن بههه  گونه بههدین کههه مصههدر نیههب همچههون فعلههی 
که از نظر معنوی، فاعل است، معنایی محدود و خاص به دست می گاهی  معمول  خود  آورد. 

                                                   
 .64، ص به عبارت دیگر. 38
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بهها  نیههب اضههافات، بههر ملکیههت داللههت دارنههد و متههرجم در هنگهها  اسههتفاده از ایههن ترکیبههات، بایههد
، «النهههه»عنهههوان مثهههال، در زبهههان عربهههی بهههرای واژه  امکانهههات زبهههانی ههههر دو زبهههان آشهههنا باشهههد  بهههه 

که می معادل گفهت بهرای ههر حیهوانی، معهادلی منحصهربه های فراوانی ذکر شده است  فهرد  توان 
گرفته شده است  به عنوان نمونه، برای النه شیر از معادل  ، برای النه پرنده روی «عرین»در نظر 

کفتهار از معهادل «جحهر»، برای النهه مهار از معهادل «عّش »درخت از معادل  ، و بهرای النهه روبهاه و 
  شود. استفاده می« وجار»

ههههای امیهههر مرمنهههان)د(، بهههه ضهههرورت نقهههش  در ایهههن راسهههتا، بههها انتخهههاب جمالتهههی از خطبهههه
 آیندهای اضافی در محدودسازی معانی واژگان چندمعنا اشاره خواهیم نمود. هم
ُتوا ف  » .1_3 ْنَ   یَو َتَثب َ ْتَنة  ع  َجاج  اْلف  ْشَوة  َو اْعو  َهایُطُلوع  َجن  َقَتام  اْلع  َكم  ، َو ن  َهایُظُهور    39.«ن 

کههه در ترجمهه مفههاهیم زبههان عربهی بههه هههر زبهان دیگههری بایههد مهورد توجههه قههرار  یکهی از مسههائلی 
کهه در زبهان عربهی، بسهیاری از واژگهان از یهک مفهه کلهی و عها  برخوردارنهد و گیرد، این اسهت  و  

ههای مختله ، بهر  این واژگان در راستای پویایی زبان و مخصوصًا بر مبنای اشتقا  و ساخت
توان از دالیل پیدایش واژگهان چنهدمعنا در  کنند. همین امر را می مصادی  مختلفی داللت می

وه معههانی زبههان عربههی دانسههت. متههرجم در شههناخت معنههای خههاّص چنههین واژگههانی از میههان انبهه
 های پیشین و پسین آن واژه ندارد.  جب دقت در واژه ای به  مختل  خود، چاره

فههههراز فههههو ، در موعظههههه مخاطبههههان بههههرای داشههههتن اسههههتقامت و بصههههیرت در هنگهههها  یهههههور 
کلیهدی ایهن عبهارت،  فتنه گرفتهه اسهت. واژه  کیهد قهرار  که با دو جمله مترادف، مهورد تأ هاست 

کههه بههر اسههاس نههود ا« جنههین» کههه بههر مبنههای صههفت مشههبه وضههع شههده، بههر اسههت  شههتقا  خههود 
 مصادی  مختلفی داللت دارد. در تعری  این واژه، چنین آمده است:

کهّل شهئ سهتر عنهک فقهد جهّن عنهک، و فهی الحهدیجّن الشهئ » ث: جهّن یجّنهه جّنهًا: سهتره و 
ن: یو الجنه ن: المقبور،ین إلستتاره فی بطن أّمه، و الجنیُل أی ستره و منه سّمی الجنیه اللیعل

 40«ن: المستور فی النفس.یه، و الجنیالولد مادا  فی بطن أّمه إلستتاره ف
، «جنههین انسههان»، «هههر چیههب پنهههان»بهها توجههه بههه مطالههب فههو ، معههانی مختلفههی همچههون: 

شهود.  ، از این واژه اسهتخراج مهی«هرچه در نفس انسان پنهان است»و « شخص مدفون در قبر»
کههه ایههن واژه بهها پدیههده  ین مههی، همچنهه«جنههین»در مههورد واژه  گفههت   41«گسههترش معنههایی»تههوان 

                                                   
 .151، خطبه البالغه نهج. 39
 «.جن»، ذیل واژه لسان العرب. 40

41. Semantic broadening. 
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کهاربردی واژه،  گسترش معنهایی زمهانی رم مهی»شناخته شده است.  کهه حهوزه معنهایی و  دههد 
کوهسههتان اطههال   تههر صههرفًا بههه تههوده کههه پیش« یخچههال»یابههد  مثههل واژه  گسههترش مههی هههای یههخ 

کنههون بههه حههوزه لههواز  خههانگی نیههب وارد مههی شههده اسههت و بههه یههک وسههیله برقههی  شههده اسههت  ولههی ا
کههه بهها  اسههت« شههدن  پنهههان»معنههای  بههه « جههّن »واقههع، ریشههه ایههن واژه از در  42«شههود. اطههال  مههی

بههوده اسههت  امهها « امههر  پوشههیده»از آن، نخسههت بههه معنههای « جنههین»شههدن صههفت مشههبه  سههاخته
آنچههه در نفههس »و « جنههین انسههان»، «شههخص مههدفون در قبههر»سهه س بههرای مفههاهیمی همچههون: 

کهه ایهن واژه در زبهان فارسهی، بهه نهوعی بهه  ، به «انسان پنهان است گفته نماند  کار رفته است. نا
ایهن پدیهده، جهبء یکهی از تغییهرات معنهایی واژه بهه »رود.  کهار مهی بهه  43«تحدیهد معنهایی»شکل 

کههاربرد واژه  شههمار مههی  کههاهش و محههدودیت حههوزه  گسههترش معنههایی، باعههث  کههه بههرخالف  رود 
نمهود، در زبهان فارسهی،  کهه بهر ههر چیهب پنههان داللهت مهی« جنهین»کهه واژه  ای گونهه به 44 «شود می

 کند. داللت می« جنین انسان»تنها بر 
کلمههه  یهههور »اسههت و اینکههه جملههه مقههارن آن، « طلههود»مطلههب دیگههر، همراهههی ایههن واژه بهها 

کهه واژه  ، می«پنهان کمین =»باشد. با توجه به معنای  می« کمین گفت  در اینجها  «جنهین»توان 
کهه واژه « امههر  پوشههیده و پنهههان»بهه معنههای  بههه معنههای جنههین انسههان، بهها واژه « جنههین»اسههت  چرا

 ههو العشهوة و قتها  فهی تثبتهوا و»آیندی ندارد. در شرح این عبارت نیب آمهده اسهت:  هم« طلود»

 و.  یهور و رةیبصه ریهغ مهن هایف االقتحا  و ترك االمور اشتباه عند التوق  و بالتثبت لهم امر
 یههور و نههایجن طلهود النهج عند عن انحرافها و وجهها ریغ علی انهایات یالفتن  أ اعوجاج

 ارادة حتمهلی و  الفتنه مهن تلهک یالمختفه المسهتور عهن نیالکمه و نیبهالجن کنهینهها یکم

 45«بطن. و منها کمن ما یهور و استتر و منها اجتن ما بروز المقصود کونی بأن ق یالحق
 پردازیم: های ذیل می اری  و شروح فو ، به ارزیابی ترجمهبا توجه به تع
بهروز هاى غبار شبهه، و انحرافهات فتنهه در هنگها   کیید در تارییقد  ثابت نما» * جعفری:

 «، و یهور پنهانی.باطن
و آشکارشدن باطن  ها ش نوزاد فتنهیدایپده، به هنگا  یچیپ هاى درهم و در فتنه» * دشتی:

گاهی قد  «د.ی  بردارآنها، با آ
                                                   

 .190، ص معناشناسی. 42

43. Semantic narrowing. 
 .191، ص معناشناسی. 44

 .163، ص 9، ج البالغ  ح نهجمنهاج البراع  فی شر. 45
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کهج  راه فتنهه یها و بهرآرد، یگهرد شهبهت کهه آنگهاه بمانیهد  خهویش یجها بهر و» * شههیدی:
 «پدیدار. اش نهفته و شود، آشکار آن طلیعه که هنگامی و گ ارد، یپا پیش

که غبار ابها  و تاریکی بر روی آن نشسته، درنهگ نماییهد و » * فقیهی: در ارتکاب هر چیبی 
کهه ف گهرددشهود و  تنهه بهه سهوی شهما متمایهل مهینیب در آن هنگها   و آنچهه از آن  نطفهه آن آشهکار 

 «نهان بوده، پدیدار شود.

کجهی و » اإلسالم: * فیض و درنگ نمایید در غبار و تاریکی شبهه )اشتباه باطهل بهه حه ( و 
 «و آشکارشدن نهان. هنگا  پیدایشناهمواری ]راه[ فتنه 
کاوی ترجمه  آید:  دست میهای فو ، مطالب ذیل به  با وا

کههاربرد معههادل ، ایههن «نطفههه»و « نههوزاد»هههای  نخسههت اینکههه در ترجمههه دشههتی و فقیهههی، بهها 
کاربردههای مختله  آن، مهورد غفلهت واقهع  مسئله روشن می که توجهه بهه ریشهه ایهن واژه و  شود 

کهال ، باعهث دور شهدن از تعهادل ترجمهه ای شهده اسهت   شهده اسهت و تنهها پهرداختن بهه یهاهر 
که نه معادل ن  حتی این کدا  معادل دقیقهی  ، هیچ«نطفه»و نه « نوزاد»کته نیب قابل توجه است 

 به معنای مألوف خود در زبان فارسی نیستند. « جنین»حتی برای واژه 
اسهتفاده شهده اسهت  « طلیعهه»از معهادل « جنهین»دو  اینکه در ترجمهه شههیدی، بهرای واژه 

طهورکلی،  و بهه« قهراول پیش»، «آهنهگ پهیش»ون که معادل مزبور، دارای مفاهیمی همچه درحالی
بخش نخستین هر چیبی است و نه اینکه به معنای باطن و قسمت پوشیده هر چیهبی باشهد. 

انهد بهه  اإلسال ، از دقهت بهتهری برخوردارنهد و توانسهته  های جعفری و فی  در این میان، ترجمه
کال ، توجه بیشتری مب ول دارند.   بافت 

ههای فتنهه و  برانگیب و پیدایش بیراههه در هنگا  بروز امور و حوادث شبه»ترجمه پیشنهادی: 
 «ها، ثابت قد  و استوار بمانید. آشکارشدن امور پنهان  آن و جلوه یافتن باطن فتنه

ْن . »2_3 ْعَزى م  ُروَن َعْنُه ُنُفوَر اْلم  ْنُتْم َتْنف 
َ
 46«األَس . َوْعَوَعة  َو أ

کال  حضرت)د( کهه در خطبهه فراز فو ، بخشی از  ای بها  در نکهوهش اصهحاب خهود اسهت 
کنار واژه « وعوع »بیان نموده است. در این فراز، واژه « منبریه»نا   کهار رفتهه اسهت  بهه « اسهد»در 

کهه در ترجمهه ایهن فهراز بایهد مهورد نظهر  تا سازنده تشبیهی هجوآلود و تأثیرگه ار باشهد. مسهئله ای 
کهه بهاهم گیرد، ایهن اسهت  ه مزبهور، سهازنده معنهایی مشهخص بهرای واژه نخسهت آیهی دو واژ قرار 

 پردازیم:  )وعوعه( خواهد بود. در ابتدا به تعری  این واژه می
                                                   

 .131، خطبه البالغه نهج. 46
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کشهید. ]وعهود[ وعود ]وعوعهً  و وعواعهًا[ الکلهب أو إبهن آوی» کهرد، شهغال زوزه  : سهگ پهارس 
 راه انداختنههههد. الوعههههواد: پههههارس سههههگ، زوزه شههههغال، القههههوُ : آن جماعههههت جنجههههال و داد بههههه 

فکما أّن المعبی إذا سهمعت »در شرح فراز اما )د( نیب آمده است:  47«گو. دادوبیداد، وّراج، یاوه
که لک أنهتم تبتعهدون عهن الحه  و تهربهون منهه  صوت السد تهوّلی هاربه  و التلتفهت إلهی أحهد  

کنههار واژه  48«ه.یههرغههم دعههائی لکههم بههالعودة إل  گههرفتن در  ، معنههای غههّرش «اسههد»ایههن واژه بهها قههرار 
کهه بهه نهود صهدای متصهاعد از صهاحب خهود داللهت دارد. اینهک بهه تبیهین خ گرفهت  چرا واهد 

 پردازیم: های این عبارت می ترجمه
گر» * جعفری:  «ر.یش غّرشها از  د  همانند فرار ببغالهیبانیشما از آن 
که از  اما چونان ببغاله» * دشتی: کنند، مییش غّرشهایی   «د.یزیگر ر فرار 

 «شیر غّران. بانگرمید  چون ببغالگان از  از ح  می و شما» * شهیدی:
کههه از » * فقیهههی: رمیههد و  گریههبد، از آن مههی رمههد و مههی شههیر مههی نعههرهامهها شههما همچههون بههبی 

 «گریزید. می

 «شیرم آوازکردن بب از  کنید  مانند َر  و از آن َر  می» اإلسالم:  * فیض
هایی همچهون:  ، معادل«وعوعه»واژه های فو  شاهد هستیم، برای  که در ترجمه گونه همان

که از این بهین، مهی« نعره»و « آواز»، «بانگ»، «غّرش» را نسهبت « غهّرش»تهوان معهادل  آمده است 
تههر دانسههت  زیههرا بهها وجههود اینکههه معنههای واژه مزبههور، بههر نههوعی صههدای  ههها، دقیهه  بههه سههایر معههادل

آواز سههر »ر، اوصههافی همچههون تههوان بههرای شههی متصههاعد از حیههوان داللههت دارد، امهها طبیعتههًا نمههی
هههای دشههتی و جعفههری بههه نقههش بافههت در  متصههور شههد. بنههابراین، ترجمههه« زدن بانههگ »و « دادن

 اند. صحت و انسجا  معنای این عبارت، توجه و اهتما  بیشتری داشته
کهههه بههها غهههّرش شهههیر مهههی» ترجمهههه پیشهههنهادی: گریبنهههد، از حههه   شهههما همچهههون ببغالگهههانی 

 «د.گریزی گردانده و می روی

 گیری نتیجه
کارآمهد در مرحلهه برابریهابی  اساسًا شناخت انواد مختل  معنایی واژگان، یکی از اببارهای 

که جبء مراحل نخست ترجمه است، به  رود. ایهن مقولهه، بهه اسهتفاده علمهی  شمار مهی واژگانی 

                                                   
 «.وعود»، ذیل واژه المنجد البجدی .47
 .381، ص 2، ج البالغه شرح نهج. 48
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کهه بهر پایهه توجهه شناسهی در مطالعهات ترجمهه اشهاره دارد. معنها دانش معنا و  شناسهی توصهیفی 
کهههال  مهههورد  کهههال  بنیهههان یافتهههه، انهههواد مختلفهههی از معنههها را در بطهههن سهههیا   اهتمههها  بهههه بافهههت 

گسهههترده و متنهههود در ههههر  دسههته کهههال ، موجهههد معهههانی  کهههه بافهههت زبههانی  بنهههدی قهههرار داده اسهههت 
کهاوی سهاختارهای همنشهینی واژگهان در بسهتر بافهت  موضوعی می باشد. در این پژوهش، با وا

کهال  در فراینهد ترجمهه، شهواهدی از خطبههکال ، ضهمن تبیهین اهمیه ههای  ت اهتمها  بهه بافهت 
البالغه را برگزیدیم و در ادامه، به ارزیابی و مقایسه عملکرد برخی مترجمهان در شهناخت و  نهج

های ایشان پرداختیم و از این رهگه ر، نتهایج ذیهل بهه دسهت  انتقال معنای همایشی در ترجمه
 آمد:
وار واژگان بر دو محهور  در هر زبانی، در پی تسلسل و نظم زنجیره گیری و انتقال پیا  . شکل1

که در این بین، همنشینی واژگهان بهه متبلور می« جانشینی»و « همنشینی» عنهوان یکهی از   شود 
گیهری معهانی متنهود و جدیهدی در  ای در شکل زبانی، نقش فباینده ترین اجبای بافت درون مهم

کههال گههاهی بهها پیونههد واژگههان بههه یکههدیگر در خههالل مههتن دارد. در واقههع، ایههن بافههت  کههه    اسههت 
کدا  معنا از میان چندین معنای متفهاوت یهک  های خاّص خود، معّین می آیی باهم که  سازد 

 واژه، مورد توجه صاحب اثر بوده است.
. در راسههتای تبیههین و شههرح معنههای حاصههل از همنشههینی یههک واژه بهها واژگههان دیگههر، ایههن 2

کهه  دسهتیابی بهه معنهای دقیه  واژگهان چنهدمعنا، اعهم از فعهل و اسهم، در حقیقهت حاصهل شهد 
رو، برخهی افعهال  په یر خواههد شهد. ازایهن ساختارهایی از جمله: عط ، اسناد و اضهافه امکهان

کسههب مههی کنههد. فهههم  چنههدمعنا، بهها اسههناد بههه یههک فاعههل خههاص، معنههایی محههدودتر و خههاص 
کهه در نقهش مسهندف  رونهد، از طریه   کهار مهی إلیه در جملهه بهه معنای اسامی چنهدمعنا نیهب زمهانی 

های  پ یرد. از سوی دیگر، اضافه مصدرها به معمول مشاهده و فهم معنای مسند، صورت می
جای افعال، با اضافه شدن به   که مصادر، به گونه کند. بدین خود نیب از همین قانون تبعیت می

گونههه معنههایی خهه کننههد. در  اص را اتخههاذ مههیفاعههل خههود، از میههان چنههدین وجههه معنههایی، یههک 
برگردان یک عبارت به زبان مقصد، انواد خاّص اسنادها و انتساب واژگان به یکدیگر، متهرجم 

کاربردی در زبان یاری می  رساند. را در انتخاب معادلی خاص برای واژگان 
کههه در  . در بررسههی عملکههرد مترجمههان بههه مقولههه هههم3 آیههی واژگههان، ایههن نتیجههه حاصههل شههد 

البالغهه، در  واقع، مترجمان با شناخت تهأثیر واژگهان مجهاور بهر یکهدیگر در عبهارات نههجبیشتر م
کاسههتی امهر برابریههابی صههحیح عمهل نمههوده کههه از  انههد  امهها در ایهن میههان، شههاهد  ههایی نیههب بههودیم 
کلی و خارج از سیا  متن یهک  جمله عوامل چنین نقایصی می کردن به مفهو   توان به بسنده 
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برابر دانستن معنای برخی واژگهان زبهان مبهدأ بها نهود معنهای اسهتعمالی آنهها در واژه و همچنین، 
کههه از ایههن بههین، مههی تههوان   زبههان مقصههد بههه دلیههل شههباهت یههاهری ایههن نههود واژگههان، اشههاره نمههود 

 را از سوی مترجمان نا  برد.« حسیر»و « اعتراض»، «جنین»هایی همچون:  ترجمه واژه

 منابع
کریم. _  قرآن 
کیوان، عناشناسیآشنایی با م _ کوروش صفوی، تهران: پژوام   ش.1386، 
، زبهانی( از دیههدگاه فهرث، هههایمب و لهوئیس بهها سهیا  حالیههه بررسهی تطبیقههی بافهت موقعیههت )برون _

کهههههایم طباطبهههههایی، دوفصهههههلنامه تخصصهههههی پهههههژوهش ههههههای  مرضهههههیه رسهههههتمیان و سهههههید 
کریم، سال دو ، شماره چهار ، ص  رشته میان  ش.1390، 36_ 29ای قرآن 

 ش.1392، مونا بیکر، ترجمه علی بهرامی، تهران: رهنما، عبارت دیگر  هب _

ل الرسههن، ترجمهه علهی رحیمههی، تههران: انتشهارات جنگههل،  ترجمهه بهر اسههاس معنهی، _ میلهدرد ا 
 ش.1383

 ش.1373، سید جعفر شهیدی، تهران: علمی و فرهنگی، البالغه ترجمه نهج _
 ش.1379، محمد دشتی، قم: مشرقین، البالغه ترجمه نهج _
  ش.1331نا،  اإلسال ، تهران: بی نقی فی  ، سید علیالبالغه ترجمه و شرح نهج _
کر ، چا  اّول، البالغه شرح نهج _  ش.1376، سید عباس موسوی، بیروت: دار الرسول ال
کتابخانههه عمهومی آیهت ابی ، عبالههدین ابوحامدبنشهرح نههج البالغهه _ ا  مرعشههی  الحدیهد، قهم: 

 .ش1337نجفی، چا  اّول، 

 ش.1358، محمدتقی جعفری، تهران: دفتر نشر، البالغه شرح و ترجمه نهج _
  .1998عمر احمد مختار، القاهرة: عالم الکتب،  علم الدالل ، _
 ش.1369، جلیل ساغروانیان، مشهد: نشر نما، چا  اّول، شناسی فرهنگ اصطالحات زبان _
کههههوروش صههههفوی، تهههههران: فرهنههههگ معاصههههر، چههههفرهنههههگ توصههههیفی معناشناسههههی _ ا  اّول، ، 

 ش.1384
 ش.1389، آذرتاش آذرنوش، تهران: نی، چا  دوازدهم، فارسی _فرهنگ معاصر عربی  _

 ش.1363منظور، قم: ادب الحوزة،  مکر  ابن ، محمدبنالعرب لسان _
ترجمههه سههید حسههین سههیدی، مشهههد: انتشههارات دانشههگاه  ،، عمههر احمههد مختههارمعناشناسههی _

 ش.1383فردوسی، 
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گ مقدمههه _   ، مریههل بلههور، ترجمههه علههی رحیمههی و امیرحسههینفتمههان انتقههادیای بههر رونههد تحلیههل 
 ش.1389باال، تهران: جنگل،  شاه

گهها  نههو، یشههناخت زبههان یبههر معناشناسهه یا مقدمههه _ ، جههان الینههب، ترجمههه حسههین والههه، تهههران: 
 ش.1383

 ش.1370، فراد افرا  البستانی، ترجمه رضا مهیار، تهران: نشر اسالمی، المنجد البجدی _
اإلسههالمی ،  ا  هاشههمی خههوئی، تهههران: مکتبهه   ، حبیههبالبالغهه  لبراعهه  فههی شههرح نهههجا منهههاج _

  ش.1358چا  چهار ، 
  .1412، تحقی : محمد عبده، بیروت: دار المعرف ، البالغه نهج _




