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 چکیده 

گذرد، یدیری نم یشناسیمعنهای جدید دستیابی به معانی واژگان که از زمان پیدایش آن در دانش جمله شیوه از
 به ماهیّت دقیق و همچنین بردن یپهای معنایی واژگان است. در این روش، برای فرآیند تجزیه و تحلیل مؤلفه

معنای یک واژه مورد تجزیه و تحلیل دهندۀ معنا، اجزا و آحاد تشکیلمهای معنایی بین واژگان به نسبت هتفاوت
ها افتدستیابی به معنای دقیق، ظر بر عالوههای موجود بین آحاد معنایی مختلف، گیرد و با تبیین تفاوتقرار می
صدد آن است تا با  های معنایی بین واژگان مترادف نیز کشف خواهد شد. مطالعات کنونی ترجمه، درو تفاوت

پژوهان برای تحقق تعادل گشای مترجمان و ترجمهترجمه، راه در حوزۀ یشناسیعنمهای جدید کاربست نظریه
ی، با شناسمعنی رویکردی نوپا در حوزۀ عنوان بهضمن معرفی این روش  حاضر کوشیده ای باشد. جستارترجمه

ر با انتخاب پنج وبدین منظ. بپردازدای برابریابی واژگان بر مبنای تحلیل مؤلفه ۀتحلیلی به نحو -روشی توصیفی
سال  االهای آقایان جعفری، دشتی، شهیدی، فقیهی و فیضالبالغه شامل ترجمههای نهجفارسی از خطبه ترجمۀ

 هایانتقال مؤلفه البالغه و شیوۀدار نهجشماری از واژگان نشان ۀ ترجمۀبه واکاوی عملکرد مترجمان در شیو
 هندۀدتوجه ناکافی به آحاد تشکیل تار حاکی از آن است کهـاین جسرآیند ـایم. بمعنایی چنین واژگانی پرداخته

ساز مینهگذارد، زکه در انتقال سبک و ایدئولوژی نویسنده تأثیر سوئی برجای میبر این افزونمعنای یک واژه، 
 برابریابی غیردقیق واژگان نیز خواهد شد.
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 . مقدمه1
ای بندی یا روشن ساختن مطلق روابط مفهومی میان واژگان، استفاده از تحلیل مؤلفهصورت هاییکی از راه

 گونه که از نا  این کار پیداست، منظور از آن، تحلیل مفهو  یک واژه بر حسب اجزای تشکیلاست. همان
 صورت هباخیراً  اش است. چنین روشی در مباحث فلسفی در باب زبان، قدمتی دیرینه دارد، هرچند تنهادهنده

 کار بهای اصطالح دیگری که معادل تحلیل مؤلفه»کار آمده است. شناسان بهای در میان زبانگسترده
 (.153: 1331)الینز، « است 1رود، تجزیه واژگانیمی
در این روش، معنای واژگان به عنوان یک واحد کلّ، مورد تحلیل قرار گرفته شده و به آحاد و عناصر     

و  یناسش یمعنرویکردی در  عنوان بهتوان شوند. از این روش تحلیل میدهنده معنایی تجزیه میتشکیل
و آحاد سازنده  هااستفاده نمود. این شیوه که مبتنی بر شکاف مؤلفه یکاو گفتمانهمچنین مطالعات ترجمه و 

اً مترادف دارد؛ گذشته معنای واژگان است، نقش حائز اهمیتی در شناخت اختالف موجود بین واژگان ظاهر
یابی لتر به مقوله معادتوان نگرشی ژرفاز این، با کاربست این روش در شناخت معنای واژگان زبان مبدأ، می

، دار از واژگان خنثیکه این شیوه کمک خواهد نمود تا با شناخت واژگان نشانواژگانی داشت و در آخر این
 کاوی اثر آشنا شد. کلم در رویکرد گفتمانبا نوع ایدئولوژی و نگرش صاحب اثر و مت

 مسئله. بیان 1-1

لبالغه با اهای نهجدر این جستار خواهیم کوشید تا با تحلیل و مقایسه واحدهای معنایی برخی واژگان خطبه
های هر دو واژه را مورد ارزیابی قرار دهیم. در این راستا، با روش های فارسی آن، میزان برابری مؤلفهمعادل

های های، ضمن ارائه برخی مفاهیم مرتبط با حوزه تجزیه مؤلفتحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه -توصیفی
یهی، های دشتی، شهیدی، فقمعنایی و ارتباط آن با فرآیند ترجمه، عملکرد پنج ترجمه فارسی شامل ترجمه

 کوشیمواهیم داد و از این رهگذر میالبالغه مورد کاوش قرار خهای نهجاإلسال  را از خطبهجعفری و فیض
 های زیر پاسخ گوییم:که به پرسش

 کند؟ای ایفا میهای معنایی چه نقشی در تحقق تعادل ترجمهآحاد و مؤلفه یهتجزی -1
 پذیر است؟بازتولید آحاد معنایی واژگان زبان مبدأ در ترجمه تا چه میزان امکان -2
های معنایی واژگان زبان مبدأ شواهد ارائه شده، عملکرد مترجمان در بازشناخت و انتقال مؤلفه اساس بر -3

 چگونه است؟

 پژوهش ةپیشین. 1-2

های شهای معنایی، پژوهای معنای واژگان در شناخت بهتر معنا و خصوصاً تفاوتدر باب تأثیر تحلیل مؤلفه
دوند ای، فوالهای الهی قمشهنقد ترجمه»ای تحت عنوان قالهتوان به مفراوانی به انجا  رسیده است که می

 فصلنامه دواثر )رضا امانی(، منتشر شده در « انیـو خرمشاهی از قرآن بر اساس تجزیه بر آحاد واژگ
های ( اشاره نمود که نویسنده، به بررسی مؤلفه1333های ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال )پژوهش

                                                           
1. Lexical decomposition 
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ده ش بقره پرداخته و سپس به ارزیابی عملکرد مترجمان یاد ۀدر سور« ، ذبح و خشیةریب»معنایی واژگان 

شناسی و مسأله داری در معنینشان» یهتوان به مقالآن می بر عالوهدر این خصوص پرداخته است. 
انشگاه دادبیات و علو  انسانی ی هدانشکد یهاثر )کورش صفوی(، منتشر شده در مجل« های معناییمؤلفه

 یهتجزی ییه( اشاره نمود که در این جستار نیز، نویسنده به تحلیل و واکاوی نظر1331کرمان سال )
داری شانن یههای کاربرد این شیوه اشاره نموده و سپس مقولهای معنایی پرداخته و به برخی کاستیمؤلفه

 یهتوان به مقالر مرتبط با این حوزه میهای دیگجمله پژوهشبندی قرار داده است. ازورد دستهواژگان را م
گیتی تاکی و دیگران(، منتشر شده در ) اثر« در زبان فارسی« گر» پسوند معنایی و ساختواژی بررسی»

( اشاره نمود که نگارندگان در این جستار، 1332، سال )ایران غرب هایگویش و زبان مطالعات یهفصلنام

اند. پرداخته "1لیبر"شناسی واژگانی معنی یهنظری اساس بردر زبان فارسی « گر»به تبیین معنای پسوند 
اژگان استوار آحاد معنایی و ۀتجزی اساس برتحلیل معنای واژگان  یهنیز بر پای "لیبر" یهگفتنی است نظری

به  شناسی با مطالعات ترجمه بوده و از آنکه این جستار، در پی پیوند این نظریه معنیاست. با توجه به این
ر رو این پژوهش، دالبالغه استفاده نموده است؛ از اینعنوان ابزاری برای تحلیل و نقد برخی واژگان نهج

 رود.شمار مینوع خود تازه به

 . ضرورت و اهمیت پژوهش 1-3

ز ا ای در متن،های ترجمه و همچنین مباحث مربوط به دستیابی به تعادل ترجمهدر مطالعه و تحلیل روش
شناسی یرسالت مطالعات معننیاز نیستیم. در واقع شناسی بیشناختی و بنیادهای معنیهای زبانپژوهش
واژگان و طرح تحوالت  دستیابی به زیر و بم معانی است، تالش در جهتپیدا گونه که از نا  آن همان

، ایتعادل ترجمه با توجه به اینکه در حوزۀواژگان در ساختارها و بسترهای مختلف است.  معنایی حوزۀ
یۀ در نتیجه با کاربست نظر ،رودشمار میبهای تعادل ترجمه جزء اصول زیربنایی فرایند معنایابی واژگان

ست ختوان با کالبدشکافی معنای واژگان زبان مبدأ، به دو مقصود نائل شد؛ نمی ایی،های معنمؤلفه تجزیۀ
یک اثر،  توان در نقد ترجمۀاینکه از واحدهای تشکیل دهندۀ معنای واژگان مطلع شد و در وهلۀ دو  می

واهد کمک خانتقال واحدهای معنایی را به زبان مقصد مورد سنجش قرار داد. این فرآیند به مترجمان میزان 
د بیان سازوکار این عمال نمایند. پژوهش حاضر در صدنتخاب واژگان معادل، دقت بیشتری انمود تا در ا

 همچنین نقد ترجمه یک اثر است.برابریابی دقیق واژگانی و  نظریه در حوزۀ
 

 های معنایی. روش تحلیل مؤلفه2
ه شناختی کار خود انتخاب نمودمبنای روش عنوان بهساختگرا  شناسان یمعنیکی از روابط ساختاری که 

 عنوان به( 1391) یه( و اواخر ده1351) یههای دهتشابه معنایی است که در سال یهبودند، نوعی رابط
ای واژگان و کالبدشکافی معن یهتشابه معنایی، اصوالً بر پای یهاین نوع رابطای شناخته شد. تحلیل مؤلفه

                                                           
1. Lieber 
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ارزیابی  هایترین شیوهیکی از مهم شود.تر خالصه میمعنایی آن به اجزای کوچک یهبندی پیکرتقسیم
های زبان مبدأ از منظر تجزیه بر آحاد معنایی است. در های متفاوت از یک اثر، بررسی واژهتحلیل ترجمه

ه و ، بد یهمعنای یک واژه پرداخته و در وهل یهدهنداین شیوه، ناقد نخست به واکاوی عناصر تشکیل
پردازد. دلیل این امر آن است که زبان مبدأ در زبان مقصد می یواژه هایچگونگی ارجاع تما  آحاد و مؤلفه

مشترک هستند و  گریکدیها، واژگان مترادف زیادی وجود دارد که در برخی از آحاد معنایی با در همه زبان
ایی هاصّ معنایی است که عد  انتقال چنین ممیزههای خشود، ممیّزهآنچه که باعث تمایز بین این واژگان می

 شود.دار شدن اصل امانت در ترجمه میموجب خدشهیک واژه،  ۀدر ترجم
 آنجاقرار گرفت تا  2فودر و 1کتز( مورد توجه افرادی همچون 1393در سال ) شناختیاین رویکرد معنی    

ی ا، گذر نظری تحلیل مؤلفه«ساخت نظریه معنایی»ای مشهور با عنوان ( در مقاله1393که این دو در سال )
 یعنمکتز، در حکم رویکردی تازه در  یشناس یمعن»را از قالب ساختارگرا به چارچوب زایشی ممکن ساختند. 

ی، مسیر ابرد. کتز و فودر به کمک نمونهواژگانی، از روش توصیفات صوری ساختگرایی بهره می یشناس
د در فرهنگ تواننای، معانی مختلف یک واژه میه در آن، به هنگا  تحلیل مؤلفهکنند کتحلیلی را معرفی می

هد. دای نمایش داده شوند و این فرهنگ لغت، بخشی از یک دستور صوری را تشکیل میلغت صوری شده
( انگلیسی است که Bachelorای کالسیک مبدل شده است، واژه )نمونه موردنظر آنان که امروزه به نمونه

ن فُک بدو»و « التحصیل دوره کارشناسیفارغ»، «کارسلحشور تازه»، «مرد مجرد»چهار معنای مختلف  از
توانند به اشکال ذیل نمایش داده برخوردار است و به شکلی ساده شده، می« گیریجفت در فصل جفت

 (:Evans, 2009: 5) «شوند
 الف: )انسان(، )مذکر( ]کسی که تاکنون ازدواج نکرده است[

 ب: )انسان(، )مذکر( ]سلحشور جوان و زیردست سلحشوری دیگر[
 ترین مقطع تحصیلی دانشگاه[التحصیل پایینج: )انسان( ]فارغ

 یابی[د: )غیرانسان(، )مذکر( ]فُک بدون جفت به وقت جفت
ه دقطعه نمودن عناصر سازنگونه که در مثال فوق شاهد هستیم، این نوع تحلیل، چیزی جزء قطعههمان    

تیجه نمعنای واژگان متفاوت نیست. با این توضیح که این امر موجب شناخت بهتر معنای واژگان شده و در 
های معنایی های تحلیل آحاد و مؤلفهاز سودمندی یبرخ 3لوبنر یابی یاری خواهد نمود.مترجمان را در معادل

معنای . 2شود. تر میهای مختلف آسانانمعنایی زب یهاز این طریق، امکان مقایس. 1شمرد: چنین برمیرا 
ها ارائه داد. واژه توان الگوهایی از معنایمی .3شود. عناهای پایه فرو کاسته میهایی از مها به ترکیبواژه
توان روابط معنایی را تبیین می هااز طریق آن .5آید. می وجود بههای واژگانی لامکان تفسیر دقیق مدخ .4

                                                           
1. Katz 

2. Foder 

3. Lobner 
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-133: 2111)لوبنر،  های واژگانی را تبیین نمودمدخل های ترکیبی، ویژگیتوانمی طریق از این .9کرد. 
133). 
 

 داری واژگانهای معنایی و نشان. مؤلفه3
 به شود که از آنها و آحاد معنایی واژگان، موضوع جدیدی خلق میدر راستای فرآیند تجزیه و تحلیل مؤلفه

ای هتوان از ابزار تحلیل مؤلفهتر ساختن این موضوع، میشود. برای شفافیاد می« دارینشان»مقوله  عنوان
گونه که پیشتر بدان اشاره شد، معنای واژگان به مثابه کالبدی واحد، قابلیّت تشریح معنایی بهره جست. همان

اقع و شود. درمی گریکدیتری را دارند که این آحاد، موجب تمایز معنای واژگان نسبت به به آحاد کوچک
ها و آحاد معنایی، هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی در توان یافت که در تما  مؤلفهای را نمیهیچ دو واژه

یک وزن و درجه باشند. این مقوله از چنان اهمیتی برخوردار است که باعث شده تا ترادف معنایی بین 
. ه ترادف کامل معنایی بین واژگان یک زبان شدواژگان مورد انکار قرار گیرد و در نتیجه نتوان قائل به مقول

ونه گمعنا، این مسأله را بدینمثال، پالمر در همین زمینه با ارائه پنج نوع تفاوت بین واژگان هم عنوان به
 میان و معنا ندارند یک قاًیدق ایواژه دو هیچ و ندارد وجود هاواژه میان در واقعی معنایی هم»کند: تبیین می

 واژه چند ب: .دارند تعلّق زبان خاص هایگونه به ها،واژه این از یگروه الف: :«وجود دارد تمایز پنج هاآن

 در و لفظی باشد ادبی معنا در یک لفظی هستند. مثالً معناهم مختلف هایکاربرد و هاسبک در معناهم

 سنجش یا عاطفی نظر از تنها هاواژه از برخی :ج رود. کار به یرادبیغ و ایمحاوره سبک در معنا همان

 در نشینیهم نظر از هاواژه از : برخید است. یکسان معنایشان کهیدرحالمتمایزند؛  گریکدی از معنایی،

 معنای که رسدمی نظر به طور: اینهـ است. میسّر خاص واژه با در ارتباط ایواژه آوردن یعنی اند،محدودیت

 معناییهم در سست مفهومی در هااین واژه یعنی گیردمی قرار روی هم بر یا هم به نزدیک هاواژه از برخی

: 1399)پالمر، « بالغ»و « رسیده رشد حد به»، «افتاده جا»، «کامل»، «شایسته»های نظیر واژه ،گرندیکدی با
113.) 
مفهو   مبیّن یک گریکدیهای معنایی یک واژه در کنار که پالمر بدان اشاره نمود، هرگاه مؤلفه آنچهطبق     

اهد بود؛ خو« نشانبی»همراه باشد، آن واژه از نظر معنایی، یک واژه « عمومیت»کلّی باشند که با خصیصه 
ای که بتوان آن گونهباشد، به فردمنحصربهتر و هایی أخصّ و جزئیای دارای آحاد و مؤلفهواژه چنانچهاما 

توان برای چنین را می« دارینشان»، خصیصه نجایاد، در قلمداد نمو« نشانبی»واژه را زیرمجموعه واژه 
ی بهتر ای در اثربخشای از غیر هستهیارمحمدی با تبیین ارتباط شناخت واژگان هسته گرفت. نظر درای واژه
 متون»کند. وی معتقد است که: متن مخصوصاً متون ادبی، مترجمان را به این مقوله دعوت می ۀترجم

 دهند. برخالف متون علمی که قرارارزشی و شخصی هستند و لذا نظر را انعکاس می ادبی، بیشتر متونی
ر متون د« دارنشان»ای رود لغات غیرهستهاست غیرشخصی باشند و دانش را منعکس کنند؛ لذا انتظار می

که ل آناآسان و ح به نسبتای کاری است دانیم که ترجمه لغات هستهرود. از طرفی می کار بهوفور ادبی به
در  ایاز ترجمه لغت غیرهسته جا هرطلبد. معموالً ما ای توانایی و مهارت باالیی میترجمه لغات غیرهسته
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ردانیم. گای گروه خود برمیبه لغت هسته را آنمانیم، ای در زبان مقصد باز میزبان مبدأ به لغت غیرهسته
ادبی باید سعی و دقت خود را بیشتر روی لغات  ۀبنابراین در ترجم ؛اثبات این ادعا هم کار مشکلی نیست

د وسیله توانای میای و غیرهستهکارگیری لغات هستهکه میزان بهای متمرکز کنیم. دیگر اینغیرهسته
فوق از جنبه  یه(. مسأل141-133: 1333)یارمحمدی، « مطلوبی برای نقد و ارزشیابی ترجمه ادبی باشد

از آن سهای سبکدر یک اثر، از مقوله« دارنشان»که کاربرد واژگان آن ایندیگری نیز حائز اهمیت است و 
له حاکی از نوع خاصّ ایدئولوژی نویسنده است. طبیعی است که مترجم در مقا  أرود و این مسشمار میبه

ند و کباره ایفا میشود، نقش بسیار مهمی در اینشخصی که واسطه فرهنگی بین دو زبان محسوب می
سو در پی ارائه برابرنهادهای دقیق کشد. چرا که مترجم از این منظر، از یکتی سنگین بر دوش میرسال

 واژگانی است و از دیگر سو، حامل ایدئولوژی خاص صاحب اثر به زبان مقصد است.
 

 ای معناالبالغه و تحلیل مؤلفه. واژگان نهج4
 نظورم بهها، از زبانی ادبی و بالغی یکی از متون دینی مورد توجه در تمامی زمینه عنوان بهالبالغه نهج

جوید. با توجه به این ویژگی زبانی آن، اصوالً ترجمه چنین اثری، نسبت انتقال مفاهیم ارزشمند خود بهره می
برخی  گزینشردار است. در این مختصر، خواهیم کوشید تا با وبه متون علمی، از حساسیت بیشتری برخ

های معنایی آن آشنا و در ادامه به عملکرد ابتدا با ساختهای حضرت علی)ع(، واژگان کاربردی در خطبه
 یم.گفته در متن زبان مقصد بپردازهای معنایی پیشپنج ترجمه فارسی در زمینه چگونگی انتقال مؤلفه

 البالغههای نهجشواهدی از خطبه .4-1

  .(2/)خطبه بِالمَثُالَتِأرسله ... تَحْذِیراً بِاآلیاتِ، وَتَخْویفاً  .4-1-1

عث احوال مرد  قبل از بی هاند، مقایسداشته دیتأککه حضرت اما )ع( در سخنان خود بدان  یمسائلیکی از 
قرار گرفته است تا مخاطبان  دیتأکبیشتر از این جهت مورد  مسئلهو پس از آن است. این پیامبر)ص( 

هایی که پیامبر)ص( تحمّل نموده بود، آگاه گردند. عبارت فوق حضرت)ع( نسبت به برکات اسال  و سختی
 «مثالت»های پیامبر)ص( اشاره دارد. در این فراز اما )ع(، از واژه ای از مأموریتنیز در همین راستا به جنبه

های معنایی آن را مورد تجزیه قرار داد تا بتوان توان مؤلفه  آن، میاستفاده شده است که برای شناخت مفهو
العرب سانگذرانیم. صاحب لبه معادلی دقیق دست یافت. در این راستا ابتدا تعریف لغوی این واژه را از نظر می

تعجلونك ه تعالى و یسالمَثُلة، بفتح المیم و ضم الثاء، العقوبة، و الجمع المَثُالت. و قول» گوید:باره میدر این

بالسیئة قبل الحسنة و قد خلت من قبلهم المَثُالت؛ یقول: یستعجلونك بالعذاب الذي لم أُعاجلهم به، و قد 

منظور، ذیل ن)اب« فلم یعتبروا بهم، و العرب تقول للعقوبة مَثُلَه و مُثْلة یةل من عُقوبَتِنا باألُمَمِ الخالعلموا ما نز

ه که با مطالعیاد شده است؛ درحالی« عقوبت»تنها از معادل « مُثلة»وق، برای واژه واژه مثل(. در تعریف ف

ن این واژه دار بودباره دست یافت که حاکی از نشانتوان به توضیحات بیشتری در اینتر این واژه میدقیق
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ان روى به انسثله به معناى گرفتارى و نامالیمى است که مُ»گوید: است. راغب اصفهانی در تعریف آن می
و معنایش همان  و دیگران از چنان گرفتارى خود را بر حذر بدارند المثل دیگران سازدآورد و آدمى را ضرب

گونه این واژه در قرآن کریم این .(533: تابی)راغب اصفهانی،  «است ثالتو جمع آن مُ معناى نکال است

امه طباطبایی (. عل9ّ)رعد/ ﴾قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسََّیَِّئَةِ﴿ کار رفته است:به

از عذاب الهى امبر( )پیکه شنیدند که تو کسانى که کفر ورزیدند، بعد از آن»گوید: در تفسیر این آیه چنین می
طلب عذاب کردند تا به خیال خود تو را  ،که از خدا طلب رحمت و عافیت کنندانذارشان کردى و قبل از آن
ر  هاى گذشته به جهایى که بر سر امتکه خبر داشتند از عذاب الهى و عقوبتمسخره کرده باشند، با این

د چگونه که چنین علمى دارنو این آیه در مقا  تعجب است که با این کفر ورزیدنشان به پیغمبرشان فرستاد
دهنده معنای این توان آحاد تشکیلاین اساس می بر (.11/411 :1334)طباطبایی،« ورزندیمباز به تو کفر 

 واژه را چنین برشمرد:
 های گناهکار پیشین[ + ]موجب عبرت بودن[= ]عقوبت[ + ]نازل بر امت مُثالت    
 :پردازیمهای ارائه شده میهای معنایی فوق، به شیوه انتقال این معنا در ترجمهبا عنایت به مؤلفه    

 )خداوند( پیامبر را فرستاد تا...
  :هکاران کیفرهایى که دامنگیر تببدارد و با اخطار به  حذرشان بربا آیات ربانى از سقوط در پرتگاه جعفری

 تهدیدشان نماید. ،رددگمى
  :د.بترسان الهى کیفرهاى از و دهد پرهیز را مرد ، الهى آیات بادشتی 
 بیش نستیزند و بترسند و از گناه بپرهیزند. هایش ببینند وشهیدی: نشانه 
 ها و کیفرهای الهی که بر پیشینیان فرود عقوبتوسیله آیات خداوندی بترساند و از ها را بهفقیهی: آن

 ، بیم دهد.آمده
 ساند.، بترهای پیش وارد شدهایی که بر امتعذابرا به آیات قرآن تنبیه نموده و از : آنان االسال فیض 
دهنده معنای واژه مُثالت منتقل شده است. در های فوق، به شکلی متفاوت، آحاد تشکیلترجمه در    

ت؛ ها اهمیت داده شده اساالسال ، تقریباً بیش از سایرین به انتقال این مؤلفههای فقیهی و فیضترجمه
ای ه، غالب مؤلفه«پیشینیان وارد شده/های پیشینهایی که بر امتعذاب»با ذکر معادل  که یاگونهبه

یابی قرار نگرفته است. معنایی در ترجمه مورد توجه واقع شده است. در ترجمه شهیدی این واژه مورد معادل
ار را دای نشان، واژه«کیفرهای الهی»نشان، همچون ای و بینهادی هسته ترجمه دشتی نیز با ارائه برابر

اران کیفرهایى که دامنگیر تبهک»فری نیز با ذکر معادل نشان ترجمه نموده است. در ترجمه جعصورت بیبه
ایی یک های معنتا حد قابل قبولی به انتقال آحاد معنایی اشاره شده است. هرچند ارائه تما  مؤلفه «رددگمى

ه را دار متن اصلی، ترجمای با واژگان نشانپذیر نباشد؛ اما جایگزینی واژگان هستهواژه ممکن است امکان
 برابری دور خواهد ساخت.از اصل 
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خداوند، پیامبر را مبعوث نمود تا با آیات الهی، مرد  را )از نافرمانی خداوند( برحذر دارد  ترجمه پیشنهادی:    
 .انگیزی که بر گذشتگان وارد شده، آنان را بیم دهدو با ذکر کیفرهای عبرت

 .(3/)خطبه مَالَ اهللِ یَخْضَمُونَوَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ  .4-1-2

 های اثبات عد  وجود ترادف تا ّ بین واژگان بهگونه که پیشتر نیز بدان اشاره نمودیم، از جمله شیوههمان
های معنایی چنین واژگانی است که در نهایت، وجود یک ممیزه معنایی معنا، تجزیه و تحلیل مؤلفهظاهر هم

وی معنا از سشود. سپس به پنج تمایز موجود بین واژگان همخاص منجر به تفاوت معنایی این واژگان می
در میان تمایزات برشمرده شده، نقش و تفاوت معنای عاطفی واژگان با یکدیگر نیز پالمر اشاره نمودیم که 

خود،  معنایتر از واژگان همگونه که برخی واژگان به دلیل معنای احساسی متفاوتخورد. بدینمی چشم به
برخوردار هستند. در این راستا، با انتخاب فراز فوق از سخنان اما )ع(، به تبیین این موضوع از تفاوتی ظریف 

دارد، نوعی بار معنایی عاطفی خاصّ « أکل»با تفاوتی که با واژه « خضم»پردازیم. در این عبارت، واژه می

پردازیم. در تعریف این واژه چنین آمده وی این واژه میبا خود دارد که پیش از پرداختن به آن، به شرح لغ

 و قال ءُ الفم بالمأکول، و قیل: الخَضْمُ األَکل بأقْصى األَضراسالخَضْمُ: األَکل عامةً، و قیل: هو مَل»است: 

ن با دمنظور، ذیل واژه خضم(. با توجه به تعریف ارائه شده، مفهو  خور)ابن «األَصمعي: هو األَکل بجمیع الفم

 ابی الحدید، شارح بزرگابن شود.ای که نشان دهنده حرص و ولع باشد، از آن برداشت میگونهتما  دهان به

اف و هو األکل بأطر -و الخضم أکل بكل الفم و ضده القضم»گوید: البالغه نیز در تعریف این واژه مینهج

 -لفو المراد على التفسیرین ال یخت -ء الیابسو القضم أکل الشي -ء الرطبو قیل الخضم أکل الشي -األسنان

اهلل تعالى إن بني  ةو قال أبو ذر رحم -و شدة األکل و امتالء األفواه -و هو أنهم على قدم عظیمة من النهم

ابی الحدید، با کاربرد . در شرح ابن(1/133 :1333الحدید، ابی)ابن «یخضمون و نقضم و الموعد هلل -أمیة

به صراحت به مقوله پرخوری و ( و شدة األکل و امتالء األفواه -أنهم على قدم عظیمة من النهمو هو )جمله 

واژه »این عبارت نیز چنین آمده است:  دیگری از شرح که در. همچنانامیه اشاره شده استبارگی بنیشکم
ی خوردن با نوک معنااست که به« قضم»معنای خوردن با تما  دهان است و نقطه مقابل آن، )خضم( به

 یخوب هب، «خضم»با توجه به معنای لغوی « یخضمون مال اهلل»های پیشین است. بر این اساس، جمله دندان

ه ک آنجاالمال با تما  وجودشان وارد صحنه شدند و تا امیه برای غارت بیتگر این است که بنینشان
 (.1/333 :1331)مکار  شیرازی، « توانستند خوردند و بردندمی
 بندی نمود:دسته گونه نیبدتوان های معنایی این واژه را میبا این تفاسیر، مؤلفه    

 های آسیاب[= ]خوردن[ + ]با دهان پُر[ + ]با دندان خضم
توان برای واژه فوق ذکر نمود، مؤلفه ]همراه با ولع[ است که مفهومی ای که میناگفته نماند آخرین ممیزه    

شود. این مسأله باعث تفاوت معنای احساسی این واژه با ز بطن معنای این واژه حاصل میکنایی است و ا
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های ارائه شده از این فراز اشاره معنای آن شده است که بر همین اساس به ارزیابی ترجمههای همسایر واژه
 کنیم:می

  :خوردندبا دهان پر مىفرزندان پدرش برخاستند و مال خدا را ، به همراه اوجعفری. 
  :دادند باد بر و خوردند را المالبیت او همراه او پدرى خویشاوندان ودشتی. 
  :دادند بر باد و خوردند را المالبیت و ایستادند او با خویشاوندانششهیدی. 
  یاد ولع زفقیهی: پسران پدرش )یعنی افراد قبیله او( با وی همراز و همگا  شدند و مال خدا را با

  خوردند.دهان میو با تما  

 خوردند.میالمال مسلمین( را و اوالد پدرانش با او همدست شدند، مال خدا )بیت: االسال فیض 

االسال ، معادل دار هستیم. در ترجمه فیضای و نشانهای هستهدر میان پنج ترجمه فوق، شاهد معادل    
 های دشتی و شهیدینیست. در ترجمهاستفاده شده است که هرچند صحیح هست؛ اما دقیق « خوردندمی»

استفاده شده است که این معادل، بیشتر بر اسراف داللت دارد؛ « دادند باد بر و خوردند»نیز دقیقاً یک معادل 
بنابراین معادل مذکور در دو ترجمه  ؛بر مفهو  چپاول و تصرف حریصانه داللت دارد« خضم»که واژه درحالی

قیهی های جعفری و فداری، دقیق نیست. در این میان ترجمهایش به نشانرغم گردشتی و شهیدی نیز علی
اند زمینه خلق تعادل واژگانی را از این خوبی توانستهدار، بههای نشانبا رویکرد گرایش به انتخاب معادل

 منظر فراهم سازند.
 کردند.المال را با حرص فراوان چپاول ترجمه پیشنهادی: خویشاوندش همچون او، بیت    

 .(34)خطبه/ لَحْمَهُ ... لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ یَعْرُقُوَاهللِ إِنَّ امْرَأً یُمَكِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ  .4-1-3

 معنا بدان اشاره شد، مسأله محدودیت همنشینیدر میان تمایزاتی که پیشتر از سوی پالمر در مورد واژگان هم
گونه که یکی از وجوه تمایز واژگان مترادف واقع شده است. بدینمعنا نیز مورد اشاره برخی واژگان هم

آنان است که با واژگان دیگر متفاوت است. از دیگر سو، در  فردمنحصربهمعنایی، کارکرد بافتی مختلف و 
 عنوان نمونه ممکنبرخی تعابیر، شاهد حضور حداقل دو نوع از تمایزات پنجگانه در یک واژه هستیم. به

رود؛ از نوعی معنای می کار بهکه در یک بافت مشخص و با واژگان خاصّی این بر عالوهژه است یک وا
معنای خود را تقویت عاطفی خاصّی نیز برخوردار باشد که این دو عامل، تفاوت آن واژه با سایر واژگان هم

ایم. در این خطبه، دهکند. در این راستا، فرازی از سخنان حضرت)ع( از خطبه سی و چهار  را انتخاب نمومی
اما )ع( از سستی و کوتاهی مرد  در امر جهاد با شامیان پس از پایان یافتن جنگ نهروان، اظهار ناراحتی 

است که نخست به « یعرق»نموده و سعی در موعظه آنان دارد. واژه کلیدی مورد اشاره در این عبارت، 

عرق یعرق أَي تبري اللحم عن العظم و قیل: » است:پردازیم. در تعریف این واژه آمده تعریف لغوی آن می

نظور، م)ابن «نَهْشاًالعَرْقُ الذي قد أُخِذَ أَکثر لحمه و یقال: عَرَقْتُ العظمَ و تَعَرَّقْتُه إِذا أَخذتَ اللحم عنه بأَسنانك 

شیدن آن در تعریف این واژه، به معادل کندن و دریدن گوشت از استخوان و به دندان ک ،ذیل واژه عرق(

ید که آشود و از چنین تعریفی برمیهمنشین می« لحم»بنابراین این واژه، همراه با واژه  ؛اشاره شده است
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اما در شرح این عبارت گفته  ؛این واژه نیز همچون واژه )خضم( از بار معنایی احساسی خاصّی برخوردار است

ن جداکرد»معنای و گاه به« وشت از استخوانجدا کردن گ»معنای ، به«عرق»از ماده « یعرق»شده است که: 

ن دهد که لشکر کوفه، آخوبی نشان میآمده است. این تعبیر به« گوشت با دندان از استخوان و خوردن آن
جریّ و جسور شده بودند و کاری  کامالًها قدر از خودشان ضعف نشان داده بودند که دشمن، نسبت به آن

 شان بود و اینکافتن پوست و جداکردن گوشت و شکست استخوانآورد که هم ردیف شبر سرشان می
 .(2/339 :1331شود )مکار ، خوار تصور میگویاترین تعبیری است که درباره سلطه یک دشمن خون

ترین لواز  پیروزی دشمن، که از مهمجاییاز آن»گوید: میثم نیز در بیان بالغت این عبارت میابن    

ه است و کار رفت( به شکلی مجازی بهعرق اللحمکشتار انسان است؛ در نتیجه مفهو  )دستیابی به اموال و 

 .(2/32 :1335)بحرانی، « ، سلب تما  و کمال دارایی انسان است«عرق»وجه استعاره در واژه 

تصور مهای معنایی ذیل را برای آن توان مؤلفه، می«یعرق»با اهتما  به تعاریف و شروح ارائه شده از واژه     

 شد:
 یعرق = ]خوردن[ + ]جداکردن گوشت از استخوان[ + ]با دندان[

 گذرانیم:های معنایی فوق را از نظر میهای ارائه شده از این عبارت، شیوه انتقال مؤلفهبرای ارزیابی ترجمه    
  :سخت  ،گوشت او را بخوردمسلط بسازد که  خود بردشمن را  که یمردآن  سوگند به خدا،جعفری

 .زبون است
  :و عجز ،بخورد را گوشتش تا گرداند مسلط خویش جان بر را دشمن کهآن سوگند خدا بهدشتی 

 ت.اس بزرگ بسیار اشناتوانى
 :زبون. و ناتوان مردی است، بخورد را وی گوشت تا دهد فرصت را دشمن کهآن خدا به شهیدی 
  :سخت  ،تا گوشتش را از استخوان جدا نمایدقسم، کسی که دشمن را بر خود مسلط سازد  خدا بهفقیهی

 ناتوان است.
 گوشتش را بدون و سوگند به خدا مردی که دشمن را طوری بر خود مسلط کند که االسال : فیض

 است. حمیتی او بسیار، ناتوانی و بیچیزی بر استخوان باقی بماند بخورد کهنیا

های دشتی، جعفری و شهیدی، با فوق، این مسأله نمود یافت که در ترجمه یهبا واکاوی پنج ترجم    
ه خورد کنشان به چشم میانتخاب واژه بی سمت به، نوعی گرایش «گوشت وی را بخورد»انتخاب معادل 

ر د را آنو همچنین معنای احساسی « یعرق»تواند مبالغه حاصل از کاربرد واژه مخاطب زبان مقصد، نمی

ی آمیز همراه است و همین مسأله، جزء یکمنفی و توهین باًیتقرترجمه بیابد؛ چرا که واژه یادشده، با معنایی 

ا االسال  بهای فقیهی و فیضاست. از سوی دیگر، ترجمه« أکل»از تمایزات این واژه با واژگانی همچون 

ند و در اعی در انتقال معنای ضمنی و پوشیده این واژه به زبان مقصد داشتهدار، سهای نشانانتخاب معادل
 اند.تر شدهای نزدیکنتیجه از نظر کیفی، نسبت به سه ترجمه پیشین، به تعادل ترجمه



 23           9316 بهار، هفدهم، شماره پنجمالبالغه، سال پژوهشنامه نهج

 

 شوشتگشود که ای بر او مسلط گونهبه خدا سوگند کسی که اجازه دهد دشمنش بهترجمه پیشنهادی:     
 کشد، بسیار خوار و ناتوان است. نیش را از استخوان به

 .(33/)خطبه تَعْتَعُوانَطَقْتُ حِینَ  .4-1-4

. هجری است وهشتیسعبارت فوق، بخشی از سخنان حضرت)ع( پس از فرونشاندن واقعه نهروان در سال 
ها و روحیات خود پرداخته و به مسایلی همچون ایشان در بخش نخست این خطبه، به شرح برخی ویژگی

کنند. فراز فوق نیز با همین مضمون ایراد دفاع از پیامبر)ص( و دین نوپای اسال  در آغاز بعثت اشاره می
شده است. در این عبارت مختصر، معانی ارزشمندی نهفته است که قبل از پرداختن به آن، به واژه بنیادی 

الم: التعتعة في الك» گوید:می (تعتعة) ( در ذیل واژهالصحاح) کنیم. جوهری در کتاب خوداشاره می« تعتع»

 وید:گشرح این عبارت نیز هاشمی خوئی چنین می تعتع(. درذیل واژه )جوهری،  «التردّد فیه من حصرٍ أو عي َّ

این است که ایشان در بیان احکا  دشوار و مسایل جزئی و غیره، با  (تعتعوا حین نطقت ومراد از جمله )»

اند که این امر ناشی از اوج فصاحت و بالغت ایشان بوده است؛ پرداختهبیانی رسا و دقیق به ادای مقصود می
  فهوشکلی ناماما سایرین از بیان این احکا  ناتوان و در ارائه پاسخ صحیح به این مسایل، درمانده و به

های توان مؤلفه. با توجه به تعاریف لغوی این واژه، می(4/142 :1353هاشمی خوئی، « )اندگفتهسخن می
 دار در نظر گرفت:معنایی ذیل را برای این واژه نشان

 بودن کال [ نامفهو = ]صحبت کردن[ + ]ناتوانی در تکلم[ + ] تعتعة

نایی ( در تقابل معتعتع( و )نطقتُهای )که واژهاین مسأله دیگری که در این عبارت قابل توصیف است،    

صحبت ( تنها بر مفهو  )نطقتُنماید که واژه )قرار دارند، بر این اساس، ذکر این مساله ضروری می گریکدیبا 

کند؛ بلکه بافت کال ، قیودی همچون )رسایی( و )قابل فهم نشان داللت نمیای و بیکردن( به شکل هسته

اس، ( قرار گرفته است. بر این استعتعکند؛ چرا که این واژه در تقابل با )به این واژه اضافه می بودن( را نیز

 دهیم:های ارائه شده از این عبارت، مسایل فوق را مورد تحلیل قرار میدر ترجمه
  :در خود فرو برده بود را آنان تردد و اضطرابهنگا  که گفتم در آن سخن با صراحتجعفری. 
 :سخن گفتم.، من لب فرو بستندآن زمان که همه  دشتی 
  :گفتم سخن گشادگی به ،گفتار درماندند در همه چون وشهیدی. 
  سخن گفتم.، زبان آنان به لکنت افتاده بودفقیهی: و زمانی که 
 وقتى که آنان واماندند در مسائل دین( گویا شد و )سال : اإلفیض. 
ن مبدأ های معنایی زبااز این است که رعایت مقوله انتقال مؤلفهبرآیند بررسی پنج ترجمه فوق، حاکی     

 عنوان بهتا حدّی مورد توجه مترجمان واقع شده است؛ اما این رویکرد به شکلی کامل اجرا نشده است. 
ی است. اهای هستهنمونه در ترجمه دشتی، این مساله رعایت نشده است و ترجمه ایشان مبتنی بر ارائه واژه

( از قتُنطله تقابل معنایی مورد اشاره واقع نشده است و از همین روی، برای واژه )أه فقیهی نیز مسدر ترجم



 ...البالغه در پرتوهای نهجرهیافتی نو بر ترجمه      22
 

معادل )سخن گفتم( استفاده شده است. در ترجمه جعفری نیز معادل )تردد و اضطراب( برای واژه )تعتع( 
نشده است. در نتیجه کمی نامتناسب است؛ چرا که در این معادل، هسته )صحبت کردن( مورد اشاره واقع 

ا جها دانست. گفتنی است که در اینتر از سایر ترجمهاإلسال  را دقیقهای شهیدی و فیضتوان ترجمهمی
( استفاده نمودیم تا بیانگر این مسأله باشد که هر پنج ترجمه، صحیح و تر( و نه )صحیحاز واژه )دقیق

 هستند. قبولقابل
ه دیگران )در بیان مسایل دین( سخن به لکنت گفتند، من رسا سخن ک زمان آنترجمه پیشنهادی:     

 گفتم.

 .(33/)خطبه دْبَرِالْنِّضْوِ األ، وَتَثَاقَلْتُمْ تَثَاقُلَ سَرِّاألجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ فَ .4-1-5
 ه بهمعاویعبارت فوق، بخشی از کال  حضرت)ع( در نکوهش کوفیانی است که در برابر هجو  لشکریان 

(. 2/413 :1331التمر، از جهاد و پیکار سر باز زده بودند و از اما )ع( حمایت نکرده بودند )مکار ، سرزمین عین
کشیدن امتناع کوفیان از جهاد، سعی شده است تا با صنعت تشبیه،  ریتصو به منظور بهدر این عبارت، 

 :اند ازمفهومی انتزاعی به شکلی حسّی به مخاطب القا شود. واژگان مورد بررسی در این کال ، عبارت

یر و بع السَّرَرُ: داءٌ یأُخذ في السُّرَّة» :در تعریف واژه نخست چنین آمده است«. النضو األدبر»و « األسر  »

مده العرب آدر لسان آنچهمنظور، ذیل واژه سرر(. طبق )ابن.« و ناقة بیِّنة السَّرَر یأْخذها الداء في سرتهاأَسَرُّ 

د واژه کند. در مورکند که در ناف شتر بروز میاست، این واژه، صفتی است که داللت بر نوعی بیماری می

ن )همان، ماده نضو( که ای« لحمها أَذْهَبَتْ و األَسفار هَزَلَتْها التي الدابة: النِّضْوُ» )النضو( نیز چنین آمده است:

ب العردلیل سفرهای طوالنی است. سومین واژه نیز در لسانواژه نیز دالّ بر نزاری و رنجوری مرکب به

ر )همان، ذیل واژه دبر(. د« الدبر، بالتحریك: الجرح الذي یكون في ظهر الدابة» گونه تعریف شده است:این

ی است به معنای شتر( دبرالنضو األ( و )سّرالجمل األ) دو واژه»گوید: میثم چنین میشرح این عبارت نیز ابن

کند و معنای واژه دو ، شتر فرتوت و پیری است که از قراری میدرد ناف خود، به شدت ناله و بی که از
 (.2/213 :1335)بحرانی، « شدت بار، کوهانش زخم شده باشد

 بنابراین اجزاء و آحاد معنایی االسرّ عبارت است از:    

 ]شتر[ + ]رنجور[ + ]درد ناف داشتن[.=  سرَّاأل

 .]شتر فرتوت[ + ]الغر[ + ]بار کشیده[ + ]دارای زخم کوهان[ = دبرالنضو األ

 پردازیم:های ارائه شده میحال به ترجمه

  :دیستادیبازا از حرکت و مجروح الغرو مانند شتر  دیدرآوردصدا  خسته و بیمارمانند شتر جعفری. 
  د،حیوانی که پشت آن زخم باش، ناله و فریاد سر دادید و یا همانند شتری که از درد بنالددشتی: مانند 

 کنید.حرکتی نمی
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 شکستید گلو در ناله ،بازدارد رفتن از را او پشت زخم و بنالد درد سینه از که شتری شهیدی: همچون 

 .نشستید خویش جای بر و
  تری ش، ناله پشت سر ناله و فریاد پشت سر فریاد، سر دادید و همانند شتری زخمناکفقیهی: مانند

 ، سنگینی و تنبلی کردید و خود را وامانده نشان دادید.بردیدگی پشتش رنج میالغر که از سای
 در رفتن  و کندیمشتر هنگامى که نافش درد ناله کردید )آخ و واى گفتید( مانند ناله االسال : فیض(

 .سستى کردید ،شتر بیمارى که پشتش زخم استبه کارزار و یارى برادرانتان( مانند )راه رفتن( 

داری، دارای رفته است که در زمینه نشان کار به« أسرَّ»برای واژه « بیمار»در ترجمه جعفری، معادل      

مین نیز ه« ادبر»ای استفاده شده است. در زمینه ترجمه واژه دلی هستهاز معا که یاگونهبهمغایرت است؛ 

استفاده شده است. در ترجمه دشتی، واژه نخست، « مجروح»نشان همچون مساله رخ داده است و معادلی بی

= الغر( نیز در ترجمه مغفول واقع شده است. در النضویابی قرار نگرفته است و همچنین صفت )مورد معادل

یابی قرار نگرفته همچون ترجمه دشتی مورد معادل« النضو»االسال ، صفت های شهیدی و فیضهترجم

اند. در ترجمه فقیهی نیز معادل )زخمناک( برای واژه است؛ ولی دو واژه کلیدی دیگر، مورد اهتما  واقع شده
وب نشان محسنوعی بیرفته است که نسبت به معنای اصلی آن، جنبه عمومیت دارد و به کار به)اسرّ( 

 توان از مترجمان چنین انتظار داشتهای فوق، صحیح هستند و نمیشود؛ البته از منظر کلّی، همه ترجمهمی
 رعایت این اصل، بر نزدیکی متن ترجمه حال نیاتا تما  آحاد معنایی یک واژه را در ترجمه منتقل کنند؛ با 

 افزاید.به مقوله تعادل می
خم ز لیدل بهنالد و همچون شتر فرتوتی که دی: همچون شتری که از درد ناف خود میترجمه پیشنها    

 زند، )از ترس( ناله برآوردید و )از پیکار( دست کشیدید.کوهان خود، از بردن بار سر باز می

 (53/ه)خطب أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ .4-1-6

زمانی ایراد فرمودند این سخن را ایشان »کال  فوق، بخشی از سخنان حضرت علی)ع( درباره خوارج است. 

 الحكم»کرده بودند، از آن بازگشتند و شعار « صفّین»را در « حکمیت»که خود پیشنهاد  که گروهی از خوارج

ای به اما )ع( پیشنهاد کردند که او هم اعتراف به کفر کند و سپس شرمانهبی طوربهرا سر دادند و « إال هلل

(. در واقع 2/953 :1331)مکار  شیرازی، « بپیوندند و برای جنگ با شامیان آماده شوندتوبه نماید تا به او 
های نادرستی داشتند. واژه مفاهیم دینی، برداشتگونه از کال  فوق حاوی نفرین خوارجی است که این

آن،  یمعنای ۀشناخت اجزای سازنداست که « حاصب»کلیدی این عبارت که بدان نیز خواهیم پرداخت، واژه 
یار البالغه در اختدر شروح مختلفی که از نهجخواهد شد. نیز تر بار عاطفی این کال  موجب شناخت عمیق

وید: گمی آنالحدید در تعریف ابی که ابنخوبی مورد واکاوی قرار گرفته است؛ همچنانداریم، این واژه به

الحدید، یأب)ابن «و یقال لها أیضا حصبةو هو صغار الحصى  -الریح الشدیدة التي تثیر الحصباء :الحاصب»
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، و به آن افکندها را به هر سویی می)حاصب به معنای طوفان شدیدی است که سنگریزه (4/131 :1333
 گویند(.نیز می« حصبه»

 «حاصب»با توجه به معنی  (أصابكم حاصب) ۀجمل»همچنین در شرح کامل این عبارت، گفته شده که     

شوند( نوعی نفرین ها در زیر آن دفن میو گاه قافله آوردیدرمها را به حرکت ریزه)طوفان شدیدی که سنگ
ها انتواند کنایه از طوفو می ها را با بالهای آسمانی نابود کندشدید درباره این گروه از خوارج است که خداوند آن

 .(2/953: 1331)مکار  شیرازی، « واهد گرفتها را خو بالهای اجتماعی باشد که سرانجا  دامان آن

 گونه برشمرد:را این« حاصب»دهنده معنای واژه توان آحاد تشکیلبا بررسی شروح فوق می    

 [ریگزار کنندهپراکنده]+  [شدید]+  [طوفان] = حاصب

د دهنده مورهای معنایی فوق، عملکرد مترجمان را در انتقال این اجزای تشکیلبا عنایت به مؤلفه    

 دهیم:بررسی قرار می

  :شما را بگیرد زاىطوفان مرگجعفری. 
  :ببارد شما بر الب و حوادث سنگدشتی. 
  :ببارد. سرتان بر بال سنگشهیدی 
  :به شما برسد.بَرَدها را با خود میریزهتندباد شدیدی که سنگفقیهی ، 
 بر شما بوزد )عذاب الهی شما را دریابد( آوردریزه را به جنبش میبادی که سنگسال : االفیض. 

-کیلبا شناخت کامل آحاد تشسال  الافوق، شاهد این هستیم که فقیهی و فیض یهدر بررسی پنج ترجم    

ند. اتر شدهنزدیکای تعادل ترجمه لۀو انتقال آن در فرآیند ترجمه، به مقو« حاصب» یهمعنای واژ یهدهند

حدودی بر مقصود اما   جعفری نیز معنای تلویحی این واژه عنوان شده است که هرچند تا یهترجمدر 
ر بودن خواننده محو یوسوسمت بیشتر به ۀ اوترجمهای معنایی، انتقال مؤلفه یهدر زمینکند اما داللت می

، یهای دشتی و شهیداند. از دیگر سو، در ترجمهاللفظی صِرف پرهیز نمودهتحت یهگرایش دارد و از ترجم
« صبحا» ۀچیزی که در شروح بدان اشاره شد، مغایرت دارد؛ چراکه نفس واژبا آن « سنگ بال»کاربرد معادل 

شود که با اوصاف ذات و سرشت این واژه محسوب میجزء « طوفان» یهعموماً بر طوفان داللت دارد و مؤلف
صحیح دانست؛ اما عملکرد  به نسبت توانا میفوق ری ههر روی پنج ترجمدیگر، شناخته شده است. به

 .است تفاوتم یکدیگرمعنایی با ی هدهندمترجمان در زمینۀ انتقال آحاد تشکیل
 .گیردبرانگیزی شما را دربرن شدید ریگطوفاپیشنهادی:  یهترجم    

 .(115/)خطبه رَبَابُهَا قَزَعٍوَالَ  عَارِضُهَا جَهَامٍوَالَ الجودِ ....  مَخایلُأخلَفَتنا  .4-1-7
 له اشاره نمودیم که اصوالًمسأهای معنایی یک واژه، به این پیش از این در باب ضرورت شناخت مؤلفه    
شناسان، قائل به عد  وجود ترادف کامل بین واژگان یک زبان چه که باعث شده است تا برخی زبانآن

تر، دو ادهبیانی ساصطالح مترادف است. بهواژگان بههای معنایی باشند، تفاوت در کمیّت و کیفیت ممیزه
دهنده معنایی، از وجوه تمایز و معنا هستند، پس از تجزیه به آحاد تشکیلواژه در یک زبان که در ظاهر هم
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 شناسی،زبان در پالمر گذارد.گونه واژگان صحه میله بر افتراق معنایی اینأتفاوتی برخوردارند که همین مس

 با معناییهم در یا هستند معناهم یا هاواژه معنایی به معنای یکسانی معنا نامیده است. اینهم را ترادف

 ایواژه دو هیچ و ندارد وجود هاهواژ میان در واقعی معنایی هم»معتقد است که  اند. اوگرفته قرار گریکدی

 بنشینند؛ گریکدیجای  به هاجایگاه تمامی در بتوانند باید معناهم واقعاً واژه دو معنا ندارند. چراکه یک قاًیدق

 را نتیجه این تواندمی مسأله همین ندارند و خارجی وجود اصالً معناهم کامالً هایواژه مفهو  این در ولی
 .(111-115: 1399)پالمر، « واحد ندارند معنای یک ایواژه دو هیچ که باشد داشته
ای که از نظر گذرانید ، نیست؛ چراکه متضمّن واژگانی مناسبت با مقولهبیعبارت فوق از کال  حضرت)ع(     
د و صهایی همراه هستند. فراز فوق، بخشی از خطبه یکمعنا هستند که در بطن خود با تفاوتظاهر همبه

 ایهکنند. در این خطبه واژهالبالغه است که در آن، حضرت)ع( از خداوند طلب نزول باران میپانزده نهج
های معنایی این واژگان، مترجم کار رفته است که واکاوی مؤلفهزیادی در مورد انواع و اقسا  باران و ابرها به

المُخَیِّل  السحابة» :کند. در تعریف این واژگان چنین آمده استتر یاری میهای دقیقرا در دستیابی به معادل

جمعها  و و في التهذیب: المَخِیلة، بفتح المیم، السحابة سِبْتها ماطرةو المُخَیِّلة و المُخِیلة: التي إِذا رأَیتها حَ

و قیل: الذي قد هَراقَ ماءَه مع الریح./ و العَرْضُ و  الذي ال ماء فیه / و الجَهامُ، بالفتح: السحاب.مَخایِل

کأَنها ظلَّ إِذا مرَّت من تحت العارِضُ: السَّحابُ الذي یَعْتَرِضُ في أُفُقِ السماء./ القَزَعُ: قطع من السحاب رقاق 

/ الرَّبابُ، بالفتح: سَحابٌ أَبیضُ؛ و قیل: هو السَّحابُ، واحِدَتُه رَبابةٌ؛ و قیل: هو السَّحابُ المُتَعَلِّقُ .السحابة الكبیرة

 های خیل، جهم، عرض، قزع و رباب(.منظور، ذیل واژه)ابن «الذي تراه کأَنه دُونَ السَّحاب

هایی است که دالّ معنای نشانه( بهالجود مخائل اخلفتنا وعبارت )»عبارت، چنین آمده است: در شرح این     

ود؛ رها، رعد و برق و ابرهایی است که گمان بارش باران از آن میبر بارش باران هستند و مراد از این نشانه
ارت کنند. سپس در عبود عمل نمیدهند؛ اما به وعده خزا نیستند. گویی وعده بارش باران میکه باراندرحالی

« هاجهام عارض»( مفهو  پیش مورد تأکید قرار گرفته است. بدین معنا که ربابها قزع ال و عارضها جهام ال و)

پراکنده  دالّ بر ابری« قزع ربابها»شود و عبارت به معنای ابری بدون بارانی است که در کرانه افق پدیدار می

 (.3/135 :1353)هاشمی خوئی، « استو غیر متراکم و سفید رنگ 
 های معنایی هر یک از واژگان مزبور بدین شکل است:با توجه به تعاریف فوق، مؤلفه    

 باران[= ]ابر[ + ]بی جهام

 = ]ابر[ + ]ظاهر در کرانه آسمان[ عارض

 باران[= ]ابر[ + ]در ظاهر پر باران[ + ]نوید بخش[ + ]بی مخایل الجود

 باران[بی معموالً] ]سفید و روشن[ + = ]ابر[ + رباب

 تکه و رقیق[= ]ابر[ + ]پراکنده[ + ]تکه قزع
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شود که همگی واژگان فوق به نسبت له روشن میأآحاد معنایی واژگان فوق، این مس یهتجزی اساس بر    
-وجود ممیزهشوند که دار محسوب میرود، جزء واژگان نشانشمار میای بهای هستهواژه )سحاب( که واژه

کند. در همین ها را نقض میمعنایی بین آنهای معنایی خاص در هر یک از این واژگان، مقوله ترادف و هم
 دهیم:های ارائه شده از کال  حضرت)ع( را مورد وارسی قرار میرابطه، ترجمه

  :را به ثمر نرسانده از ولى این نهال  نهال امید در درون ما کاشتند، ،بارش باران ابرها با عالمتجعفری
هم  از ختهیگس قطعاتشخالى از باران و ، گسترده است ابرى که در پهنه فضا، ...فضاى ما دور شدند

 . مباد
  :ثمر و کوچک و پراکنده.ابری بیاز ما پشت نموده است ... و نه  ابرهای پر باراندشتی 
  :بارانیبابرش نه  ...گردید ابر مبدّل خشک به ،نموددار میباران که ابرهامانشهیدی. 
  آسمان  ران که در کرانهباابری بینه  ...، از ما پشت نموده شوندزا پنداشته میبارانفقیهی: ابرهایی که

 های کوچک و پراکنده.گردد و نه ابری سفید با قطعهپدیدار می
 شد و بیننده را با ما مخالفت ورزید )ابرها ظاهر می ى که احتمال باران داشتیابرهاو االسال : فیض

 .یداش سفده و ابرهاى پراکندهیفاابر پهن آن در افق بى(. باریدانداخت ولى نمیامید باران در دل می
های فوق حاکی از وجود تنوع و تفاوت در نحوه برابریابی واژگان کلیدی است. در برآیند بررسی ترجمه    

شود. به عنوان نمونه، دشتی، ترجمه دو برابریابی دقیق دیده می یههایی در زمینکاستی های فوق،ترجمه

به شکل خنثا و  را آنرا نادیده گرفته است. جعفری نیز در ترجمه واژه )مخایل( « رباب»و « عارض»واژه 

باران است، ترجمه  اند و واژه )رباب( را که به معنای ابر سفید و کمترجمه نموده« ابرها»به معنای کلّی 

را در ترجمه خود ذکر نکرده است. در میان « رباب»و « قزع»، «عارض»های ننموده است. شهیدی نیز واژه

گرفت؛  ظرن درها ترین ترجمهتوان به عنوان دقیقاالسال  را میگفته، ترجمه فقیهی و فیضهای پیشترجمه
 ، عبارت االسال؛ البته ناگفته نماند که در ترجمه فیضچرا که معنای دقیق واژگان در ترجمه آورده شده است

ر (، دور شدن و نباریدن است. دأخلفتنارسد؛ چراکه معنای کنایی واژه ))مخالفت ورزید( صحیح به نظر نمی

شد؛ می ادهاستف( از ما پشت نمود(، از عبارت )به ما پشت نمود) عبارت یجا بهترجمه فقیهی نیز بهتر بود که 
 نیست. منطبقچرا که با زبان فارسی معیار 

شد به ما روی نیاوردند ... و نه ابری زایی که تصور بارش از آن میترجمه پیشنهادی: ابرهای باران    
 باران.شود و نه ابرهای پراکنده و سفیدرنگ بیباران که در کرانه آسمان ظاهر میبی

 .(195/)خطبه هُیجَنَاحَ ذَنَبَهُ وَ یَتَصَفَّحُ تَالِ وَمْشِي مَشْيَ الْمَرِحِ الْمُخْی .4-1-8
ن، به رود که در آشمار میهایی بهالبالغه، جزء یکی از زیباترین خطبهصد و شصت و پنجم نهجخطبه یک

های آفرینش اشاره شده است. بخش اعظمی از این خطبه، به مسایلی همچون عجایب کائنات و شگفتی
ا  های این خطبه و تمدارد که از این میان نیز، توصیف خلقت طاووس بر شگفتیخلقت پرندگان اشاره 

سخنان آن حضرت افزوده است. فراز فوق بخشی از توصیفات ایشان در مورد طاووس است که بر خودستایی 
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ازبینی بدهنده معنایی مورد های تشکیلرا از منظر مؤلفه« یتصفّح»این پرنده اشاره دارد. در این عبارت، واژه 

 ؛ ونظرها مُتَعَرِّفاً لها صَفَحَ وُجُوهَهم و تَصَفَّحَها: و» :قرار خواهیم داد. در تعریف این واژه چنین آمده است

منظور، ذیل واژه )ابن «تَصَفَّحْتُ وُجوهَ القوم إِذا تأَمَّلْتَ وجوههم تنظر إِلى حِالهم و صُوَرهم و تَتَعَرَّفُ أَمرهم

چه )آذرنوش، ذیل واژه صفح( طبق آن« دقیق، وارسی کردن، رسیدگی، قرائت صحیح: بررسی تصفَّح( »صفح

دار در نظر گرفت؛ چرا که از یک مفهو  ای نشانعنوان واژهکه در تعریفات آمده است، این واژه را باید به
ت ه اسهایی همچون )دقیق( و )همراه با تأمل( و )عمیق( تشکیل شدای )نگریستن( همراه با ممیزههسته

 گونه است:که تجزیه معنایی آن، بدین

 + ]کاویدن[ + ]وارسی کردن[ = ]نگریستن[ تصفَّح

ای معنای این واژه، به عملکرد مترجمان در راستای انتقال این آحاد معنایی پس از تحلیل مؤلفه    
 پردازیم:می
  :با دقت و هاى خود را بالشادان و خرامان و با حالت تکبر است د  و  ،وانیح نیاراه رفتن جعفری

 .نگردمى کاوش
  :کندمى برانداز را زیبایش هاىبال و د  رود،مى راه مغرور بالنده خود به چون طاووس،دشتی. 
  :نگردمی خویش پرهای و د  به و رودمی راه به نازنده ینیخودب چونشهیدی. 
 دارد و در زیبایی دُ  و دو برمینازد، گا  فقیهی: طاووس همچو موجودی متکبر که به حسن خود می

 نگرد.اندکی میبال خود، 
 نگردمیبه د  و بالش  و دقت تأملبا و  رود مانند خرامیدن دلشاد پر نازراه میاالسال : فیض. 
دقیق بودیم با این تفاوت که همگی، در یک به نسبت هایی در بررسی پنج ترجمه فوق، شاهد ترجمه    

شده  چه که بدان اشاره شد، ذکرنمونه، در ترجمه فقیهی، معنایی تقریباً برعکس آن عنوان بهسطح نبودند. 

( به ممیزه )همراه با دقت و کنکاش( اشاره شده است؛ اما در تصفَّحگونه که در تعریف واژه )است؛ بدین

است.  شد، متناقضچه بدان اشاره برابریابی ایشان از این واژه، از ممیزه )اندکی( استفاده شده است که با آن
نشان استفاده شده است که این مساله در ترجمه متون ادبی ای و بیدر ترجمه شهیدی نیز از معادلی هسته

االسال ( با افزودن قیودی همچون )دقت و ها )جعفری و فیضخورد. سایر ترجمهوفور به چشم میبه
 اند و در ترجمه دشتی نیز باه اهتما  ورزیدهداری این واژبه مقوله نشان یخوب بهو دقت(  تأملکنکاش( و )

 یوبخ بهذکر معادل )برانداز کردن(، بدون اضافه کردن قید و با انتخاب یک معادل دقیق، در این فرآیند 
 عمل شده است.

 کند.می وارسیرود و دُ  و بالش را با دقت ترجمه پیشنهادی: طاووس با حالتی متکبرانه راه می    

 (.211/خطبه) لَقِفَ عَنْهُ: صَاحِبُ رَسُولِ اهللِ صلى اهلل علیه وآله رآهُ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَالُواق .4-1-9
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ه مزبور، ب یهعبارت فوق، بخشی از کال  حضرت)ع( در باب اقسا  حدیث و راویان حدیث است که در خطب
در این خطبه، از واژه بندی راویان حدیث و مجازات جاعالن حدیث اشاره شده است. مسایلی همچون دسته

در توصیف برخی راویان حدیث استفاده شده است که بررسی ظاهری معنای این واژه، چنین « لقف عنه»

« لقف» یههای ظریفی در واژاما تفاوت ؛معنا هستندهم« تلقَّي»و « أخذ»نماید که با واژگانی همچون می

 اللَّقْفُ سرعةُ»کنیم. در تعریف این واژه آمده است: وجود دارد که در خالل تعریف این واژه بدان اشاره می

في حدیث الحج: تلقَّفْتُ التلْبیة مِن في رسول اللَّه، صلى اللَّه علیه  ؛ وإلیك بالید أَو باللسان يرملما یُ األَخذِ

ه است، این تمنظور گفچه که ابنمنظور، ذیل واژه لقف( بنا بر آن)ابن« و سلم، أَي تلقَّیتُها و حفِظتها بسرعةٍ

 این» افزاید:میبر معنای آن  گونهاینواژه بر سرعت فراگیری و حفظ چیزی داللت دارد. راغب اصفهانی، 

 دریافت را چیزی زیرکی و فطانت و با هوش بلکه دهان؛ و دست با گرفتن نه اما است؛ گرفتن یمعن به واژه

کار رفته است که های دیگری نیز بهواژه، معادل(. برای این 433تا: )راغب اصفهانی، بی «گرفتن و کردن
ن، سریع گرفت»های دیگری همچون: توان به معادلمثال می عنوان بهدارای یک ویژگی مشترک هستند. 

مشترک  یهلقف( اشاره نمود. نقط یه)آذرنوش، ذیل واژ« ، تحویل گرفتندرآوردن چنگ بهقاپیدن، بلعیدن، 
 راگرفتنف»قید حالت با معادل  عنوان به، همان سرعت عملی است که «بلعیدن»و « قاپیدن»بین دو معادل 

 يمُوس وْحَیْنا إِليوَ أَ﴿رفته است:  کار به گونه نیبدنیز همراه است. این واژه در قرآن کریم « و حفظ کردن

 و به موسی وحی کردیم که عصایت را بیانداز،( »113)اعراف/ ﴾أَنْ أَلْقِ عَصاکَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما یَأْفِكُونَ

 .«پس ناگهان چیزهایی را که ساحران ساخته بودند ببلعید

بدان اشاره شده  "العربلسان"فوق و با عنایت به مفهومی که در  ۀنظر از معنای این واژه در آیصرف    

 معنای این واژه در نظر گرفت: یدهندهلیتشکاجزای  عنوان بههای معنایی ذیل را توان مؤلفهاست، می

 سپردن[ خاطر به= ]فراگرفتن[ + ]خیلی سریع[ + ]تلقف عن

 پردازیم:باره میدر ادامه به ارزیابی عملکرد مترجمان در این    
  :از و شنیده حدیث او از و دیده را)ص(  خدا رسول است، )ص(پیامبر اصحاب از او گویندمىدشتی 

 .است گرفته او
  :آورده است ضبط در و شنیده او از است. خدا )ص( بوده و او را دیده رسول با گویندشهیدی. 
 دیث ح)ص( است که پیامبر را دیده و سخن او را شنیده و گفتند که او از اصحاب رسول خدایفقیهی: م

 از وی فرا گرفته است.
 و حدیث را از او گویند: او از اصحاب رسول خدا)ص( است که آن حضرت را دیده االسال : میفیض

 شنیده و فرا گرفته است.

فوق، شواهد حاکی از این است که دشتی، این فعل را کامالً به شکل خنثی و  یهبررسی چهار ترجم در    

کار رفته است. سه ترجمه به« أخذ»، واژه «لقف» یبه جاای ترجمه کرده است؛ گویی در زبان مبدأ، هسته

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=117
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=7&AID=117
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ن اند که ایهای خود انتقال ندادهسپردن[ را در ترجمه به خاطرهای ]سرعت در فراگیری[ و ]دیگر نیز، ممیزه

شده است. در نتیجه معنای « لقف»داری همچون واژه نشان یبه جاای مسأله باعث ارائه معادلی هسته

خوبی به زبان مقصد منتقل نشده است. گفتنی است ترجمه این خطبه از سوی عالمه سبکی این واژه به
 جعفری تاکنون منتشر نشده است.

گفتند: او از صحابه پیامبر)ص( بوده است که آن حضرت را دیده است و از او ترجمه پیشنهادی: می    
 سپرده است. به خاطرحال، آن حدیث را  )حدیث( شنیده و در همان

 

 گیرینتیجه. 5
 آید:می به دستدر این مقال آمد نتایج زیر  آنچهاز 
که مبتنی بر کالبدشکافی پیکره معنای واژگان است، تنها منحصر  ای معنای واژگاننظریه تحلیل مؤلفه -

ای هبرابرنهادهای واژگانی ترجمهتوان از آن در نقد و تحلیل شناسی نیست؛ بلکه میبه مطالعات معنی
یک اثر سود جست. رعایت چنین مسایلی باعث خواهد شد که مترجم، در راستای متن زبان مبدأ، با 

 ای، رویکرد و نگرش صاحب متن را نیز به زبان مقصد منتقل سازد. دار و یا هستهانتخاب واژگان نشان
 دار در زبانر غنی نیستند تا بتوان برای هر واژه نشانقدهای مختلف، از لحاظ امکانات همواره آنزبان -

دار نیز در زبان مقصد یافت؛ بلکه در بیشتر مواقع، مترجم برای انتخاب معادل، ناچار مبدأ، معادلی نشان
های وصفی و تفسیری است. گذشته از آن، استفاده فراوان همراه افزودهای بهبه استفاده از واژگان هسته

 هایی نیز منجر به گرایش به سوی ترجمه تفسیری خواهد شد که در مطالعات ترجمهودهاز چنین افز
هر روی، مترجمان در انتخاب معادل، متکی به امکانات زبان مقصد هستند و پسندیده نیست. به یامر

 دهنده معنای واژگان زبان مبدأ استفاده کنند. توانند از تما  آحاد تشکیلتنها در حد متعادل می

البالغه، شاهد این بودیم که های نهجفارسی از واژگان انتخابی خطبه یهدر بررسی عملکرد پنج ترجم -
ال در حاند؛ با ایندر اکثر موارد، مترجمان با شناخت معنای لغوی واژگان مزبور، به ترجمه عبارات پرداخته

خوبی انجا  ه به زبان مبدأ بههای سازنده معنای یک واژها، حفظ و انتقال دقیق مؤلفهبرخی ترجمه
ای دار، در القهای نشانجای معادلای بههای هستهنپذیرفته است و مترجمان با استفاده از انتخاب معادل

های بارز متون ادبی، که یکی از مشخّصهاند؛ درصورتیبار معنایی خاصّ زبان مبدأ خوب عمل نکرده
وع خاصّی از ایدئولوژی در متن است که وظیفه مترجمان را در القای ن به منظوردار کاربرد واژگان نشان

ای ناشی هکند. در پایان ذکر این مسأله خالی از لطف نیست که اصوالً کاستیباره دو چندان دشوار میاین
« ترجمه نادرست»های معنایی یک واژه در ترجمه، منجر به استفاده از برچسب از عد  انتقال تما  مؤلفه

 «اصل دقت در ترجمه»گونه که پیشتر نیز بدان اشاره نمودیم، این مسأله از ؛ بلکه هماننخواهد شد
 کاهد.می
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