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 چکيده

 آثاریدر جایگاه خود  کهدر پی داشته است  بسیاری البالغه، آثار و برکات فکری و فرهنگینهجهای ترجمه
های دینی، استوارسازی بسط آموزه ،گرایی، اعتمادسازی در فرهنگد. ترویج آرماننرومی به شمارکامالً دینی 

ی حماسه و حضور ستیزان، جاری ساختن خون جوشندهگرایان و اسالمیهای ماددر برابر هجمه سدهای تدافعی
 ه، از اهمّژوپآسمانی دیگر به منابع فکری دردمندان دینی ههای جامعه و افزودن یک مائد( در رگع) یعل

االسالم ملقّب به فیض «اصفهانی نقییعل یّدس»ی . در این میان، ترجمهاست البالغهنهج هایگردانرب ،امتیازات
ت مکتوبات دینی، ت و کیفیّاظ کمیّآثار دینی و از لح یهعرص دراز این کتابِ گهربار، « شهیدی جعفر دیّس»و 

با رویکردی  ی حاضر،مقالهرود. شمار میبه ،گردان آنهارح مفاهیم دینی و معارف از راه باطری سیری نو برا
 متون یترجمهی اصول نظرو  متنی هایویژگیی مبنار ب دو ترجمه این ایمقابله بررسی بهتحلیلی  -توصیفی

 متفاوت است و دیگریا ب آنها ازک ی هر یترجمهک سب به این مهم رسیده کهدینی پرداخته است و در نهایت 
ا انتقال معن یاحفظ شکل که اولویّت دادن به و آن ی مقابل یکدیگر هستنداز حیث انتقال معنا و حفظ شکل نقطه

اسلوب و دو ترجمه است. شهیدی به مبدأگرایی و رعایت  متفاوتی ویژگی برجسته، حاصل شیوهدو  به عنوان
انتقال معانی واژگان و نیز االسالم به فیضو  شایان ذکری داشته است البالغه توجّهغت نهجابعاد فصاحت و بال

 ده است.نمو ارائه خواننده محورای ترجمه وی خاصّی مبذول داشته توجّه های گوناگون معناییگردان الیهرب
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 مقدمه. 1

آن را چنین  برخیاست.  آمدهعملبه آن از گوناگون تعاریف و دارد وجود ترجمه در مختلفی هایدیدگاه
 زبان در زبان دهندهپیام  طبیعی معادل تریننزدیک کردن یداپ از است عبارت ترجمه»د: نکنتعریف می

از  .(66: 1731پور ساعدی، لطفی تایدا به نقل از« )سبک لحاظ از دوم و معنایی لحاظاز  نخستگیرنده، 
 دیگر زبان به زبانیک از نوشتاری متون انتقال بر که است کنشی ترجمه»یز ن« سوزان باسنت»دیدگاه 

 معاصر پردازانهنظریّ که طورآنیا  دارد وجود غایتی و آغاز یهنقط همیشه ترجمه، در. کندمی داللت

      .(37: 2212)باسنت، « است دیگر بافت به بافتی متنی از سفرِ نوعی ترجمه مقصد و مبدأ گویند،می ترجمه
 هم با که است متصوّر مکانی یهنقط دو همیشه است. در سفر، نظرگیر و زیبا ،سفر یهاستعار از استفاده

 دیگر آغازی پایانْ این و یابدمی پایان مقصد زبان در و شودمی مبدأ آغاز زبان از متن دارند. سفرِ تفاوت

 را خود بیارامد، دمی تواندمی و است رسیده مقصود سرمنزل به کندمی گمان که آنگاه رهرو متنِ» .است

 گرامی مقصد سرزمین در را او فهمند. گاهمی دیگری طور را او سخنان که یابدمی دیگر سرزمینی در

)انوشیروانی،  «گذرندکنارش می از اعتنابی گاهو  یابدمی عزتی و شکوه و نشانندمی صدر بر و دارندمی
1731 :7.) 

 یسندهنواگر  .خواننده محور یا است محور یسندهنو یا مترجم»قش مترجم بنگریم، اگر به ن ،عمل اما در    
 .(12)همان: « باشد اصلی وفادار متن به و کند حفظ را مبدأ زبان متنیِ عناصر تا کندمی سعیباشد،  محور

 به و تردقیق که چند است، هر معروف نیز لفظ به لفظ یترجمه به که اصلی متنبه  ماندن وفادار این

 مشکل مقصد زبان خوانندگان را برای متن فهم اغلب ولیاست،  ترنزدیک اصلی یهنویسند سبک

 و است مهم نویسنده پیام رساندن ،محور یسندهنو یترجمه برخالف ،خواننده محور یترجمه در». سازدمی
 مقصد زبان در ابهیمش مبدأ متن عناصربرای  تا کندمی سعی و آزادتر است ترجمه در مترجم نتیجه در

 عنصر هیچ چون ؛استتر ساده و ترآسان مقصد زبان خوانندگان برای ایترجمهچنین  فهم .)همان(« بیابد

 یترجمهگیرند. می قرار یکدیگر با تقابل در ترجمه سبک نوع دو این. یابندنمی آن در ناآشنایی بیگانه و
 توضیحات و پانویس باید به ناگزیر خواننده با ارتباط ادایج برای و دارد نامأنوس زبانی ،معنایی و وفادار

 که است آن بر مترجمی چنین. حفظ کند را اصلی یهنویسند فرهنگ و سبک تا شود لمتوسّمفصل 

 فقط پیامی و آزاد یترجمه اما؛ سازد آشنا دیگر از فرهنگ اینویسنده نگارش سبکو  فرهنگ با را خواننده

توان اذعان داشت که ، چنین میروینازا .اندیشدمی خواننده با صریح وروشن ارتباط  ایجاد و پیام انتقال به
 متن یهنویسند آن در که ایزمینه یاکردنمه و شرایط آوردن فراهم از است عبارت مترجمی هوظیف»

 ایزمینه و طشرای چنین و بپردازند متقابل تأثیر و تعامل به یکدیگر بتوانند با مقصد زبان یهخوانند و اصلی

« باشد مبدأ معادل و یکسان زبان متن با ارتباطی ارزش نظر از مقصد زبان متن که شودیممهیا  موقعی
 .(33: 1731پور ساعدی، )لطفی

 و یافته اقبالکه در سرزمین مقصد  است ییهاترجمهی هالبالغه به زبان فارسی در زمرنهج یترجمه    
 محضرش از و شتافته خواندنش به گروهگروه مشتاقان ه است وداافت اصخو و عوام افواهدر  جمیلش ذکر
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را همزمان، با  سخنی است که فهم عوام و پسند خواص» اند:در تعریف کالم بلیغ گفتهاند.  هدبر هاهفاید
تنیدن هم به حق مصداق بارز این سخن است؛  البالغهنهجو  ؛(33: 1736)حکیمی، « هم جمع کرده باشد

سوی و تبدیل از یک هاخلق مفاهیم ژرف و سترگ در قالب تشبیهات و تمثیل همهای هنری زبان در ابزار
 :توان گفتلذا میمبیّن این ادعا است. برای همگان،  درکقابلامور معنوی و دور از ذهن به امور حسّی و 

بپردازد، بلکه مترجمان کران علم تواند به کار ترجمه و درک مضامین واقعی این دریای بیهر شخصی نمی
حفظ » یمؤلفهکه این دو  یاگونهبه ؛ای را سامان بخشندای با جامعیّت بایستهطلبد تا ترجمهحاذقی را می

این گهربار به زبان  یترجمهافراد زیادی از دیرباز به د. نرا همزمان رعایت کن «انتقال معنا»و  «شکل
علی )ع( حضرت های متعالی اندیشه همستقیم بطور به انده مشتاقی را کزبانانفارسی اند تافارسی پرداخته

 جعفرسیّد » یترجمه و االسالمفیضملقّب به « اصفهانی نقییعلسیّد » یترجمهیاری رسانند.  یابند، راه

های سبک این مترجمان و نوع نگاه آنها به متن دارای ویژگی .ها استاین ترجمه یه، از جمل«شهیدی
 یترجمه، البالغهنهجخود از  یترجمهدر  االسالمفیضنماید. است که نزد مخاطبان زیبا میخود  خاص

 در تبیین این دو .را انتخاب نموده است ارتباطی یترجمهمعنایی را برگزیده و شهیدی با نگارشی ادبی، 
فادار و واحد ترجمه معنایی به متن و یترجمه»باید افزود:  و تکمیل سخنانی که پیشتر گذشت، ترجمه نوع

است و به زبان مبدأ گرایش دارد. در  یاللفظتحت یترجمههای در آن واژه است. همچنین دارای ویژگی
« و از روانی زبان برخوردار است هاست که واحد ترجمه در آن، جمل خواننده محورارتباطی  یترجمهمقابل، 

معنایی و ارتباطی و با نگاهی  یترجمهدو نوع  با تکیه بر حاضر یهلذا، مقال .(22: 1771)ناظمیان، 
کار و نوع نگاه  یو شهیدی پرداخته و شیوه االسالمفیضهای هتحلیلی به مقایسه و نقد ترجم -توصیفی

ها پاسخ کند و در نهایت، به این پرسشها و تمایزات آنها را بیان میسازد و تفاوتمترجمان را روشن می
و در این کار چقدر موفّق  ای عالقه نشان دادهدر کار خود به چه نوع ترجمه دهد که: این مترجمانمی

های ارزش معنی، هایظرافتضمن درک پیام و محتوای متن مبدأ  اندتوانسته چگونه اند؟ مترجمانبوده
و دهند، در نظر گیرند میبو و احساس  و پیام رنگ به که را سبکی خصوصیّات و هاواژه در موجود عاطفی

 به مخاطب انتقال دهند؟

 پژوهشی ه. پيشين1-1
 یمقالهاز جمله:  ؛تحریر درآمده است یبه رشته چند و مقاالتی هاپژوهش البالغهنهجهای پیرامون ترجمه

 اکبریعل ی( نوشته1773« )البالغهنهج هایشرح و هاترجمه در 76 ینامه تاریخی و بررسی مباحث دنق»

 بر صالح صبحیو  عبدهی هانسخه تأثیر یشناسانهآسیب بررسی» ی، مقالهنگرچلو یمحمدعلعباسی و 

خیال در دو صور  هایترجمه بررسی»تألیف حامد پوررستمی،  (1732« )البالغهنهجمعاصر  هایترجمه

 «االسالمفیض و قرشی شهیدی، دشتی، هایترجمه بر تکیه؛ با البالغهنهج« الجهاد و المالحم» یخطبه

ساخت و بافت در متون » یمقالهو  کفایت زارعی اهللحشمتمیرحسینی و  محمدسیّد  ینوشته (1732)
رضا ناظمیان و حسام  ( تألیف1732« )؛ شهیدی و دشتیالبالغهنهجای دو ترجمه از دینی، بررسی مقایسه

« البالغهجاالسالم از نهی فیضی ترجمهجستاری درباره»ان ای با عنوهمچنین مقاله و حاج مؤمن
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 پیراموناند، اما تا آنجا که نگارندگان بررسی نمودههای دیگر؛ پژوهش ی احمد شهدادی ونوشته
 صورت نگرفته است. ی، پژوهش«ناحفظ شکل یا انتقال مع» یتمحوربا  البالغهنهجهای ترجمه

 

 البالغهنهجبه ى ختنگاهى زيباشنا .۲

مصادیق زیبایی است که امیر بیان و ز یکی ا ،ت و بالغتضوابط فصاح جذاب و همراه با ،زیبا اتیادب
( هر خطیبی سیراب ع)علی حضرت از معانی گوارا و شیوای سخن . آن است یهسرچشم ،پیشوای بالغت

ع( ) یعل» گفته است:فصاحت کالم حضرت  یهدربارق(  376-636) الحدیدابن ابی هکاست؛ چنان شده
« الق فروتر و از کالم مخلوقین فراتر استـکالم او از کالم خپیشوای فصاحت و سرور بالغت است و 

به زیورهای لفظی نیز  ،در عین علو معنیحضرت علی )ع( سخنان  .(11/22 :ق 1773الحدید، )ابن ابی
صنعت سجع که در سراسر  ژهیبه وو  ریالنظمراعات، سجع ،موازنه ،جناس ،تشبیه ،استعاره: آراسته است

از آهنگ و موسیقی  ،اسب و بلیغمندی از واژگان متنعالوه بر بهرهحضرت کالم  .شودکتاب دیده می
از  ،های لفظی و تعبیریجاذبهو گویی گزیده .کندبرخوردار است که در روح مخاطبان نفوذ می یخاص

با توجّه به این  .است خودساخته یهرا شیفتن مخاطبا این شاهکار ادبی است که دیگری هنرهای کالمی
گفتار بالغی و ادبی که این کتاب ارزشمند در خود دارد بر مترجم الزم و ضروری است که چنان  هایهآرای

تمام ابعاد  ،حقگیرد که به  به کاررا اب و همراه با ضوابط فصاحت و بالغت جذّ ،زیبا اتیادبو نوشتار و 
 را به قلم آورد. البالغهنهجنهفته در 

 

 خوب یترجمه. معيارهای يک ۳
توان در نظر گرفت، متعدّد و متفاوت است و کارشناسان این خوب می یترجمهارهایی که برای یک معی

ها از فن نیز در این باب متّفق نبوده و دارای دیدگاه واحدی نیستند. لذا ممکن است بعضی از ترجمه
ای شاهکار ادبی ترجمه داشته باشند؛ مثالً هاییکاستیجهاتی دارای امتیازهایی باشند، اما از جهاتی دیگر 

داخته و از حیث ادبی جایگاه است، ولی در رساندن معنا ناقص است. دیگری به جنبه عرفانی آن بیشتر پر
نگرش و هایی با ... و به همین منوال ترجمهاللفظی پرداخته و سومی به ترجمه تحت .ای نداردویژه

صورت خالصه ویژگی یک ترجمه خوب را چنین به در اختیار خوانندگان قرار دارد.  مختلفهای سلیقه
موضوع مورد ترجمه آشنا باشد؛  انخستین شرط یک ترجمه موفّق آن است که مترجم ب :برشمردتوان می
کند توانا باشد و خود صاحب همان مترجم باید در آنچه که ترجمه می»گوید: باره میکه جاحظ در اینچنان

: ق 1212)جاحظ، « نا که در زبان مبدأ و مقصد تبحّر داشته باشددانشی باشد که مؤلّف دارد، بدین مع
والً در هر زبان های زبان مبدأ و مقصد است؛ اصالمثلو ضرب اصطالحاتآشنایی با  ،دومین قدم .(1/33

ممکن است  حالنیدرعو هستند  واقفهایی وجود دارد که اهل همان زبان بر آن المثلقراردادها و ضرب
یک ترجمه دقیق و بایسته در این زمینه  یارائهشایسته است مترجم برای  ،مفهوم باشد. لذابر دیگران نا

دیگر  نویسیسرّه و پرهیز از افراط در استعمال واژگان مبدأ و بالعکس ممارست و دقّت الزم را داشته باشد.
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 ییک ترجمهن گفت توامی یطورکلبه خود در نظر داشته باشد. یترجمهاست که مترجم باید در  یمهم
مترجم زبان خاص و  باشد، شده حفظمفهوم متن اصلی را برساند، لحن نویسنده در آن »خوب باید 

از نظر دستوری با  شدهترجمهمتناسب را دریافته باشد، واژگان درست و دقیق را انتخاب کرده باشد، متن 
 .(26: 1772)صفارزاده، « ه شده باشدوجّگذاری تارشی و نقطهنگ عالئممتن اصلی تطابق داشته باشد و به 

 

 البالغهنهج یترجمه .۴
های علمی، تاریخی، کتاب یترجمهدر صورتی است که  خوب، یترجمهپیرامون  شدهعنوانمطالب 

ص و دقّت متون دینی عالوه بر معیارهای مذکور، تخصّ یترجمه یهولی دربار ،باشد هار ایننظیداستان و 
مترجم در بیان و تأویل سخنان دینی باید بداند مَثَل چیست؟ بدیع چیست؟ » زیرازم است؛ ای الالعادهفوق

صورت در ترجمه سخنان دینی اشاره و کنایه کدام است و تفاوت میان ایجاز و اطناب چیست؟ در غیر این
 .(1/33: ق 1212)جاحظ، « از لغزش در مباحث علمی بیشتر استبه خطا خواهد رفت و زیان لغزش دینی 

 یترجمهق برشمردیم، به بررسی و مقایسه دو موفّ یترجمهاز این رهگذر و طبق معیارهایی که برای یک 
 .پردازیمشهیدی می و االسالمفیضبا ارزش 

 فيض االسالم یترجمهسبک . ۴-1
بر ( اهللرحمهرضی )ای که شریف مقدّمه یترجمهمشتمل بر شش بخش است؛ بخش اوّل، از  ،این ترجمه

 یهشامل ترجمه و شرح خطب ،دارد، بخش دومرا در بر 73شود و تا خطبه ع میالبالغه نوشته، شرونهج
( 273-176)های خطبه ،چهارم بخش .است (173-177) هایهخطب ، شاملسوم بخش .است (32-173)

ترجمه و  ،شود و بخش ششمهای حضرت را شامل میترجمه و شرح نامه ،بخش پنجم .گیردمیرا در بر
آورده  خود آغازگری یترجمهدر  مترجمدارد؛ الت قصار حضرت امیر )ع( را در برها و جمشرح حکمت

س است. وی در این شناسی معنوی در کتب مقدّکی بر بنیادهای ریختای ابداع و متّاست که خود گونه
تمام سخن در همین  ؛گویدیمارترین کلمات بازآشک با البالغهنهج یترجمهخویش را از  یذائقهآغازگر، 

 دییدرآ دراست و بس. از این  (ع) یعلعلم، امیرالمؤمنین،  یهباب مدین ،ای خلق جهان»واژگان پیداست: 
 یترجمهویژگی بارز  ./د(1: 1733، االسالمفیض« )ختی دنیا و آخرت را به دست آوریدتا سعادت و نیکب

شرح با استفاده از توضیحات کار خود قرار داده است و  تیاولوآن است که وی فهم عوام را  االسالمفیض
برای  را به زبان فارسی آشکار سازد. البالغهنهجهای معانی ها و پنهانیکوشد پوشیدگیخود می یگونه

این بخش  یترجمهدر  االسالمفیضاشاره نمود.  «ةهالمَقلَ ةرعَهٌ کَجُرعَ... أو جُ» عبارت توان بهنمونه می

باقی نمانده از آن مگر » ( چنین به شرح واژگانی و توضیح معانی آنها پرداخته است:32)ی هاز خطب

عادت عرب بر آن است که چون تشنگان در بیابان اندک "« ةمقل»ی های )مدت کمی( مانند جرعجرعه

یک آن  ها را بپوشاند. پس هرقدر آب بر آب ریزند که سنگریزهابند، سنگریزه در ظرفی ریخته، آنآبی ی
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و آن  خودشان قسمت کنند و به این طریق آب اندک را میان مقدار آب را برای رفع تشنگی بیاشامد

 ."گویند« ةمقل»ها را سنگریزه

 شهيدی یترجمهسبک . ۴-۲
است که  نات لفظیزیبایی سجع و محسّ است، دهنموالبالغه به آن عنایت نهج یترجمهآنچه شهیدی در 

بدون رعایت آن  ه است کهتالشی بسیار ارزشمند و در خور توجّو البته  است آراسته خود را بدان یترجمه
 سخنان موال»دارد: اذعان می مقدمهشهیدی خود در . البالغه نامیدتوان ترجمه را بازگردان نهجنمی

 ،ازنهمو ،جناسه، تشبی ،بینیم در عین علو معنی به زیورهای لفظی نیز آراسته است: استعارهکه میچنان
به  (عمؤمنان ) ریام شود وصنعت سجع که در سراسر کتاب دیده می مخصوصاً و ریالنظمراعات ،سجع
مهتر »( در پاسخ پسر زیاد گفت: علیها اهللسالمکه زینب کبری )هنگامیزیرا  ؛است شدهشناختهگویی سجع

اگر درمان تو  ،ا از هم گسستیما ر یهریش ،نهال ما را شکستی ،را نهشتی از خویشانم کسی ،ما را کشتی
ع پدرش نیز سخنان مسجّ ؛گویدسخن به سجع می»پسر زیاد گفت:  .«است آری چنین ،این است

 چندان کهردان عبارت عربی به فارسی ـ ضمن برگ ،توانایی خویش حدرو کوشیدم تا در بدین .«گفتمی
شهیدی حفظ  :توان گفتلذا می .(: ب1732)شهیدی، « های لفظی را نیز رعایت کنمممکن است ـ صنعت

مند هبهرخواص و ادیبان صاحب ذوق و قریحه را  ،گونهساختار متن مبدأ را افق کار خویش قرار داده و این
به حفظ صنعت جناس  همچنان ( مترجم16در )حکمت  کهآن چنان است. خودساخته یترجمه و مجذوب

کارها چنان رام « ]ورُ للمقادِير، حَتّی يکُونَ الحَتفُ فی التّدبِيرتَذِلُّ األمُ: »ورزدیمدر متن مقصد نیز اهتمام 

 [.است تدبیراست که گاه مرگ در  تقدیر
 

 ایبلهبررسیِ مقا. ۵
 مبدأ و مقصدگرايی همزمان. ۵-1

، تشریحی یترجمه در قالب و پرهیزدخود میی هواژه به واژه در زمان یترجمهاز رهیافت  االسالمفیض
صفات و افعال پرداخته است و  یترجمهگو باشد، به را سریع پاسخ مخاطب انتظارات که یاگونهبه

 ها را ترجمه کرده است:شهیدی در قالبی قدیمی و کهن، این سازه آنکهحال

 (73ی ه)خطب« ما أسمَعَهُمُ الرَّسُولُ شَيئَأً إلّا وَ هَا أنا ذا االيَومَ مُسمِعُکُمُوهُ»

که چیزى را به گذشتگان شما نشنوانید مگر آن ص(اکرم )بخدا سوگند رسول : سالماالفیض یترجمه    
ید: یتوانید بگونمایم )پس براى مخالفت کردن و نافرمانى خدا و رسول نمىمن امروز بشما گوشزد مى
 .کسى نبود ما را تبلیغ نماید(

 شنوانم.می شما به را آن روزام من کهآن جز چیزى نشنواند، را آنان شهیدی: پیامبر یترجمه    
ص شخ دوم آخر به« اند»کردن  از اضافه« أسمع»ی متعدّ فعل یترجمه االسالم و شهیدی برایفیض    
ن زبا ازآنجاکهاند. باز ساخته قدیمی قالبی در را معادل یصیغه و اندکرده استفاده« شنیدن»مصدر د مفر
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ی فارس زبان در مشابه یشیوه به فعل سازیمعادل در هاآن کند،می عمل اشتقاقی، فعل ساختر د عربی
االسالم در اما فیض ؛کنند نزدیک هم را به متن دو ساختار نتیجه درو ن زبا دو هایسازها ت اندیازیده دست

که ؛ است کرده استفاده دهند،می را پوشش مبدأ فعلی معناه ک مقصد زبان رایجل افعا از ،ترجمه یهادام
االسالم رعایت نموده و نیز نمایانگر فیضبیانگر مبدأ و مقصدگراییِ همزمانی است که  ،این امر

 آفرینی است.گرایی و سجعهنجارشکنی شهیدی برای دست یازیدن به کهن

 (127)حکمت « هِیَ أعجَبُ ما فِيهِ»

 ترین چیزی است که در او است ... االسالم: که آن شگفتفیض یترجمه    
 است ... آن اوست در که چیز ترشهیدی: شگفت یترجمه    
 بدون قدیم اما در آیدمی« ین»با  همراه شدن اضافه هنگام به فارسی زبان در تفضیلی صفت امروزه»    

 در تفضیلی یهساز بازساخت با شهیدی .(36: 1737)قریب و دیگران، « است داشته کاربرد نیزد پسون این

 وصفی هایسازه اما؛ گیردمی شناختییزیبای هایبازی به را انندهخو زبانیت انتظارا کهن، قالبی

 .سازدبرآورده می سریعاً را انتظارات این االسالمفیض

 يابی واژگانیمعادل .۵-۲
ت ثاب پذیرش دیگر با زبان ساختژرف به ساختژرف یک از معنا انتقال یعنی» تعریف یک در ترجمه

 دیگر به نگاهی با .(63: 1776)جهرمی و کتابی، « مقصد زبان و مبدأ زبان معنایی ساختژرفن ماند

 در افزایش و کاهش بدون اصلی متن انتقال معنای و حفظ در سعی که یابیممیدرز نی مقوله اینف تعاری

 به شهیدی متمایزی که سبک ادبی این در حالی است که رود.می شماره ب ترجمه هایضرورتز ا آن،

ن و عبارات را است، موجب گشته در برخی موارد واژگا گرفتهیشپشناختی یایزیبر ثیأتد ایجا سبب
ای که او ترجمهالبته شایان ذکر است که نهد تا چیدمان متن مقصد حفظ شود؛ معنا را وایابی نکند و معادل

بی  ندهرچ ،االسالمفیض یترجمه در مقابل نیزاست.  اصلی متن جمالت پایهم معنا نظر از داده، ارائه
، به بسط و توضیح آمیزهای ابهامجنبه وی جهت تبیین ؛ای تفسیرگونه استترجمه اما ،است وکاستکم

 است: واژگانی و گاه حادثه و روایتی پرداخته
 (1ی )خطبه «لَبِئسَ سَعرُ نارِ الحَربِ أنتُم»

 .شدن آتش جنگ بد مردمى باشیدسوگند بخدا شما براى افروخته :االسالمفیض    
 توانید؟ کجا جنگ آتش افروختن شهیدی: شما    

 (37)نامه « يَبلُغُهُ رِفقُ غَيرِهِمالتَّرَفُّقِ بِأيدِيهِم مَا اليَکفُونَهُم مِنَ وَ»

 دهند که سعی و کوشش غیر ایشان آن کارها را سامان نتواند داد.: و کارهایی انجام میاالسالمفیض    
 نتوانند. آن مانند دیگران آنچه کنند درمی کفایت را مردم کار شهیدی: و    
 و هاجمله ممنظّ چینش و همچون ایجاز اشترجمه سبک هایضرورت حفظ برای شهیدی تالش    

 و بدی بر داللت» که را «لَبِئسَ»ذمّ  فعل وی معنای که شده سبب ادبی، بار با هاییجملهن آوردم فراه
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مند شدن بهره»از  را که« التَّرَفُّقِ بِأيدِيهِم»ل بئس( و نیز عبارت : ذی1776، معجم الوسیط« )داردی ناشایست

 کهندهد و این در حالی است  پوششی خود ترجمهدر  ،دارد حکایت رفق(ل ذی )همان، «رساندنیاریو 
 کالم برای القای رسای منعی اصلی، متن معنای رساندنی پر د خود سبک االسالم که به موجبفیض

 یابی کرده است.اندازد و این واژه و عبارت را معادلای را از قلم نمیاش واژهگذر ترجمهبیند، در نمی

 حفظ شکل يا انتقال معنی .۵-۳
مترجمان این است که آیا برای حفظ برخی از  یدغدغه»ها از هر متن و به هر زبان، بازگردان یهدر هم

آن دست شست یا برای انتقال این ابعاد باید  توان از بازگردان وجوهی از معنایشکل و صورت متن می
 تیاهمت و شدّمذکور  یترجمهدو در  ،تیغ ترجمه یلبهصورت و ساختار متن را ویران کرد. این دو 

مرجع ضمایر،  تیوضعو تأخیر هر یک از مبتدا و خبر، جایگاه فعل، فاعل و مفعول،  تقدیم دارد؛ یمتفاوت
ای را در زبان عربی ا یکدیگر و عناصر بسیاری از این دست، معانی ویژههای بیانی و معنوی کلمات بنسبت

ناگفته پیدا است این  آنچها به اینجا انجام دادیم، هایی که تطبق بررسی ؛(27: 1777)شهدادی، « سازدمی
فهم مخاطب ی هاز حوزگیرد و البالغه انتقال معنی را هدف مینهج یترجمهدر االسالم است که فیض

البالغه زیبایی لفظی را که به ساختار ظاهری نهج هایو بدین صورت آرایه ؛رودنمیاصر خود بیرون مع
زیباسازی متن ی هقذائبه  شهیدی آنکهحالبخشیده، به زبان مقصد منتقل ننموده است و  یفردمنحصربه

 متن ساخت صوری به ندیپایب باوی  .نهدیفرو مم، معنا را فارسی و به دست دادن جمالتی با الگوی منظّ

 و کهن و زبان جغرافیایی و تاریخی و فرهنگیت باف ادبی، بار شناختی،یزیبای عناصر تا کوشیدهی اصل
 کند. حفظ ترجمهر د را متن این موجز

 انتقال عناصر فرهنگی زبان مبدأ .۵-۳-1

و باالیی برخوردار باشد  ژوهشت، مطالعه و پدقّباید در بازگردان این کتاب ارزشمند، از  البالغهنهجمترجم 
ها توجّهی دقیق و دانشورانه به واژه های گوناگون معناییدر باب انتقال معانی واژگان و نیز بازگردان الیه

کوشش برای تا شکوه معانی کتاب بدین پایه ارجمند و اعجازآمیز در متن مقصد بازتاب یابد.  داشته باشد
شناختی ممکن، از دیگر وجوه سبک یهو انتقال معنای آنها به هر شیو البالغهتر واژگان نهجشناخت افزون

 این»است.  داده راه مقصد متن به را اصلی هایواژه شهیدیولی  ،آیداالسالم به شمار میفیض یترجمه

با  و است ترجمه متن، این که کندمی تصریح اصلی متنز ایجاو  واژه فرهنگی و بافت مدلولظ حف با روش
 را واژه تصوّرات و پیش ضمنی معانی و هاویژگی، حالن ای افزاید بامی ترجمه ادبیّت بر زداییآشناییی نوع

 او بر اصلی متن با معادل تأثیری، متن اصلی در آن معنایی بار گذاشتن جا با و رساندنمی خوانندهه ب

 ها،داخل کمانکتشریحی،  یترجمهدر قالب  االسالمفیض آنکهحال( و 3: 1731)ناظمیان، « گذاردنمی
را از سطح  االسالمفیض یترجمهگمان بی ،هااین افزونه و آوردمی فراهم فارسی در را روان متنی

 :بردشرح و تفسیر فرامتنی می به ساحت بازگردان ساده
 (32)خطبه  «ةالمَقلَی هأو جُرعَهٌ کَجُرعَ... »
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)عادت عرب بر آن « مقله»ی های )مدت کمی( مانند جرعباقی نمانده از آن مگر جرعه: االسالمفیض    
ابند، سنگریزه در ظرفی ریخته، آنقدر آب بر آب ریزند که است که چون تشنگان در بیابان اندک آبی ی

و به این طریق آب اندک را  ها را بپوشاند. پس هر یک آن مقدار آب را برای رفع تشنگی بیاشامدسنگریزه
 .(گویند« مقله»ها را و آن سنگریزه دخودشان قسمت کنن میان
 ای آن را به گلو رساند.ای که تشنهجرعه شهیدی:    

 (72)خطبه  «ةدونَ أن أُعطِیَ ذلکَ ضَربٌ بِالمَشرِفِيَّ»

آن منسوب است( ه با شمشیرهاى مشرفى )مشارف نام قرایى بوده که شمشیر مشرفى ب: االسالمفیض    
 .او خواهم زده چنان ب

 برآید. نیام از مشرفی شمشیر تا هیدی:ش    
، این خودولی  پردازدمیی نشاندن جمالت به جای کلمات مترادف و حتّ یارائهبه  االسالمفیضچه اگر    

هر چند نه  -برد و وفادارانه میهای زیرین معنی را از یاد نبدیع در ترجمه است که مترجم الیه رویدادی
 مترجم یهوظیف» گویند:البته نقد وارده بر این روش این است که می دهد.میتقال آنها را ان -الزاماً ادیبانه

 انتقال معنای و حفظ در ( و سعی23: 1772)دلیل، « است نوشته مجدّدی بندصورت بلکهت نیس توضیح

طبق این تعریف  ؛ کهآورندهای ترجمه بشمار میآن را از ضرورت در افزایش و کاهشبدون  اصلی متن
 متن صورت ایجازِ به شهیدی زیرا گرایش ؛گیرداین دسته از تعاریف قرار میی هشهیدی در جرگ یمهترج

 است. اصلی متن جمالت پایهم نیزا معن نظر از که داده دست بهی اترجمه او و افتاده مقبول اصلی
 لفظی هایآرايهرعايت . ۵-۳-۲

ر ادبی متن د یهالقای ابعاد نحوی، سبکی و گون کوشش مترجم برای تطبیق ساختار هر دو زبان، ایجاد و
شناختی نه به الزامات زباتوجّ کمدستشناختی متن و صورت آن، رعایت یزبان مقصد، انعکاس وجوه زیبای

ها در این امور و بایسته یهگیرد. دشواری و پیچیدگی هممیسطوح مختلف معنایی متن را در بر و حفظ
خویش ضمن  ممکن حدتا . در این رهگذر شهیدی کوشیده است تر استمتون قدسی بسی بیش یترجمه

 محسنات ابعاد فصاحت و بالغت و د وهای لفظی را نیز رعایت کنبرگردان عبارت عربی به فارسی صنعت
« قلب»و « ترصیع»تا « جناس»های لفظی از نوآوریرا در نظر داشته است و  البالغهنهجلفظی و معنوی 

ربوده  االسالمفیض یترجمهگوی سبقت را از  ،گیرد که در این زمینهکار مناسب به موارد در« عکس»و 
 است:

 (71)نامه  «ةٍفَإنَّ المِرأهَ رَيحَانَهٌ وَ لَيسَت بِقَهرِمانِ»

 .زیرا زن چون گیاهی است خوشبو نه کارفرما :االسالمفیض    
 .وان است که کارفرما و در هر کار دلیر؛ نه پهلریپذبیآساست لطیف و  یبهارگلکه زن  شهیدی:    

 (73)حکمت « مَن أطالَ األمَلَ أساءَ العَمَلَ»
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خیری از آخرت و : هر که آرزو را دراز گردانید کردار را بد نمود )زیرا آرزوی دراز سبب بیاالسالمفیض     
 باشد(.می، ستوده اندازهبهدواری بختی زندگی جاوید است، اما رجا و امیواماندن از نیک

 د.آنکه آرزو را دراز کرد، کردار را نابساز کر شهیدی:    
هنگ متون کهن را آتوانیم طنین و ضرباالسالم میفیض یترجمههای گوناگون بخش یهاز مطالع    

شهیدی،  یترجمهآهنگ کهن را بستاییم.  ،نوشتاری یهگونهای اینمواجهه با دشواری بشنویم و بدون
ی هتر از شیوو پر طمطراق ترمسجعتر، سبکی بسیار غلیظ ، ولیشدهیانبختصار و ایجاز با اهرچند 

 باز نمایانده است.زیباتر البالغه را از این رهگذر و ابعاد زیباشناختی نهج دارداالسالم فیض

 نويسی فارسیسرّه .۵-۴

، اصلی متن سطور قدمت به نظر دارند، کاربرد کهن که هاییواژه از استفاده و نویسیفارسی با شهیدی
 متنی را با خود معاصر یهخوانند ،روینازا است. داده دست به مبدأ متن تاریخی سبک با همتراز ایترجمه

مترجم را  ،هاین تعصّب نابجا در کاربرد واژگان فارسیِ سرّ و کندمی دشوار او بر را معنا فهم و روبرو ناآشنا
 خواننده ،گونهاین رد؛ لذابببهره  نوشتپی از، هااین نارسایی از بخشی وششپ برای بر آن داشته که ناگزیر

خود را  خاص؛ که البته این نوع ترجمه نیز خوانندگان گرددمی روبرو ترجمه در بسیاری هایخوانشیو د با
 گونهاین و هکرد ترجمه روزبه را هاواژه اصلی، متن تاریخی یدوره از گذر با االسالمفیضمقابل ر د .دارد

 است: گفته پاسخ معاصر یخواننده نیاز بهز چی هر از پیش

 (132)خطبه « إن سَألوا ألحَقوا»

وادار به قبول را  صچون سؤال و درخواستی دارند در آن اصرار کنند )تا شخ :االسالمفیض    
 .(درخواستشان نمایند

 .بستهند بخواهند، شهیدی: اگر    

 (21)نامه « اثاً مِن أبِيکَ وَ أُمِّکَحَدَرتَ إلی أهلِک تُر»

 المالتیبات آوردی ): که تو میراثت را )که( از پدر و مادرت )رسیده، برداشتی( نزد خانوادهاالسالمفیض    
 .پدر و مادرت پنداشتی( گیمرده ررا 

 فرستادى. نزد کسانت خویش مادر و پدر از یگیمرده رشهیدی:     

 (27)خطبه « أشرَفَت بِاطّالعقَد أقبَلَت وَی هإنَّ اآلخِرَوَ»    

و آخرت که به مردن  درگذراستاست )دنیا براى هر کس  آشکارشدهو آخرت نزدیک و : االسالمفیض    
کند آمدنى است، پس به دنیاى فانى نباید دل بست و براى رفتن به جایگاه همیشگى تحقّق پیدا می

 .بایستى آماده گردید(
 است. نگرانجاى  فراز از و آورده روى تآخر شهیدی: و    
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 به نگرنده معنای از« نگران» یواژه کاربرد تغییر به سبب« جای فراز از آخرت بودن نگران»عبارت     

با  االسالمفیض آنکهحالکند و  دچار سوءتفاهم به را معاصر یاست خواننده ممکن مضطرب، معنای
 خواننده عمل کرده است. نفع معاصر به یاتادب با بمناس بیانی به اصلی متن بیان نوع تبدیل

 غير رايج کاربرد واژگان عربی .۵-۵
ل دلیه ب مبدأ متن زبان در موجود یواژه که دهدمی رخ زمانی واژگانی، گیریِوام» ترجمه درشود گفته می

: 1776، یحقان)« رودمی به کارمقصد  زبان متن در مستقیماً مقصد زبان در معادل از برخورداریم، عد
بجا از ساختار زبان مبدأ به ابتذال متن مقصد منجر نا ینی جاری است که استفادهاما این امر تا زما؛ (127

 فهمقابلهایی است که در زبان مقصد و مهم در ترجمه، دقّت در گزینش واژه هیاولنشود؛ زیرا از اصول 
 «تبذیر و یعسوب» یدو واژه فارسی، و عربی متن زیسانزدیک هاییتقابل از استفادهباشد؛ شهیدی نیز با 

 راهعادی  یهخوانند ذهن به واژگان معنایی بار، گرددکه این امر موجب می آورده است مقصد متن به را

 :را یافته و برگزیده استمردم  یمتناسب با فهم عامهکلمات  االسالمفیضاین در حالی است که  ابد.نی

 .(77)حکمت « ال تَکُن مُقَتِّرَاًن مُبَذِّراً، وَکُن مُقتَصِدَاً وَکُن سَمحَاً وَال تَکُ»

حد هالسّالم )در نهی از افراط و تفریط( فرموده است: بخشنده باش ولی نه ب: امام علیهاالسالمفیض    
صیر گیر مباش )که آن تفریط و تقرو باش و سختاز حد باشد( و میانه جا )که افراط و تجاوزاسراف و بی
 .در حد باشد(

 شهیدی: بخشنده باش نه با تبذیر و اندازه را نگهدار و بر خود سخت مگیر.    

 .(1غرائب « )يعسوبُ الدّين بذنبِه ربَضَ»

چون وقت آن برسد آقاى بزرگوار و پیشواى دین )از پنهان بودن و نگرانى آشکار گردیده االسالم: فیض    
 .ر و پابرجا گرددبر مقام سلطنت و خالفت خود( مستق

 بَرَد. حمله حقیقت دشمنان بر ،دین یعسوبِشهیدی:     

 البالغهنهجتطابق آيات با متن  .۵-۶
از  ،در موارد مختلفبلکه آورده است را  البالغهنهجتمام آیات موجود در  دقیق آدرسنه تنها  االسالمفیض

است که نشانی کامل سوره و آیه را هم ذکر شایان ذکر آن  یهنکت .است بهره برده در ترجمه آیات قرآنی
 البالغهنهجای به تطابق آیات با متن ریزبینانه ن در حالی است که شهیدی چنین توجهکرده است. ای

تالش وی در عدم  فرسایی بیش از حد وقلم شهیدی از نمودن زیپره، دلیل این موضوع البته. نداشته است
 سبقت نمودن ترجمه از متن است:

ارٌ عَلی أنفُسِنا إقر -لِلّه إنّا–د سَمِعَ عليه السّالمُ رَجُالً يَقُولُ: إنّا لِلّه وَ إنّا إلَيهِ راجِعُونَ، فَقالَ: إنَّ قَولَنا قَوَ»

 .(33)حکمت « إقرارٌ عَلی أنفُسِنا بِالهُلکِ -إنّا إلَيهِ راجِعونَوَ–قَولَنا بِالمُلکِ، وَ

ی )قرآن کریم سوره ﴾إنّا لِلّه وَ إنّا إلَيهِ راجِعُونَ﴿گفت: ی را که میشنید مرد )ع(: امام االسالمفیض    

( آن حضرت )در تفسیر آن( فرمود: میگردیبازمیعنی ما به فرمان خدا آمده و به سوی او  136 ی، آیهبقره
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وَ إنّا ﴿فتار که ما مملوک و بنده او هستیم( و گاعتراف ما است به پادشاهی خدا )در این ﴾إنّا لِلّه﴿ گفتار

 .(ر شدن در قیامت و روز رستاخیزضاعتراف ما است به تباه شدن )و مردن خودمان و حا ﴾إلَيهِ راجِعُونَ

« ما از آنِ خداییم»فرمود:[ گفته ما  ﴾إنّا لِلّه وَ إنّا إلَيهِ راجِعُونَ﴿گوید ]و شنید که مردی می شهیدی:

 اقرار است به تباهی و ناپایندگی.« میگردیبازماو به سوی »اقرار ما است به بندگی و گفته ما که 

 .(167)حکمت « النّاسُ أعداءُ ما جَهِلوُا»

دانند؛ )زیرا آنچه را که نمی انددشمنفرموده است: مردم « در نکوهش نادانی» )ع(: امام االسالمفیض    
فرماید: می 73، آیه ی یونسسورهآن را نادرست، چنانکه در قرآن  جزانند دانش پندارند و دنادانان آنچه می

 .(انددست نیافتهن کنند چیزی را که به آیعنی انکار می ﴾کَذَّبوا بِما لَم يُحِيطوُا﴿

 دانند.شهیدی: مردم دشمن آنند که نمی    

 تشريحی یترجمه .۵-۷
و چندی پیش  عادی نیز رعایت شود یترجمه تالش نموده تا اصول ترجمه را که باید در هر االسالمفیض

وفاداری به معنا و شرط رعایت امانت در ترجمه  از: اندعبارتاین اصول  .رعایت کندنیز آنها را ذکر کردیم، 
 لذا .فارسی استانتقال دقیق معنا و پیام متن به زبان  به صورت برجستهصحیح و  یترجمه یارائهو 

کند و به صراحت ه مبانی معرفتی خود دریغ نمیگونه استناد ببیند، از هیچآنجا که الزم می االسالمفیض
تا مقصود و  آوردمی ،بخشی او به ترجمه استها که ابزار کمالهای خویش را در میان کمانکاندیشه

ای متفاوت از شیوه شهیدی .ع( را به نحو وافی و جامعی به مخاطب القا کندحضرت )مفهوم کالم 
 خواننده به را واژه تصورات پیش و ضمنیی معانو  هاویژگی در متن است. وی گرفتهشیپاالسالم فیض

ادیبی که خود اهل  یهخوانند. البته بردمیه بهر نوشتپیز ا هانارسایی این پوشش برای ، بلکهرساندنمی
که متن شهیدی را پیش چشم  عادی یخواننده ،است و در مقابل نوشتیپنیاز از بی فن و ذوق است،

هایی که در پایان باید به تعلیقه ،شودگاه با آن مواجه میممکن است ن هاله ابهامی که ارد، برای زدودد
 .کتاب است مراجعه کند

 يا تشريح ینيآفر ريتصوهای بيانی؛ آرايه .۵-۸
سیّد جعفر شهیدی، به شرح و بیان مفهوم و معنایی که از پس تشبیهات و  برخالفدقیقاً  االسالمفیض

ضمن توضیح طرفین تشبیه، وجه شبه و عالقه بین  هاتیتشبو در شرح  پردازدست، میها نهفته ااستعاره
 ترین ویابد و هنریشهیدی معادل آنها را در زبان مقصد می آنکهحالنماید. مشبه و مشبه به را بیان می

 .ندیگزیبرمترین آنها را ادبی

 .(1غرائب « )جتَمِعُونَ إلَيهِ کَما يَجتَمّعُ قَزَعُ الخَريفِفإذا کانَ ذلکَ ضَرَبَ يَعسُوبُ الدّينِ بِذَنبِهِ، فَيَ»

که از عظمت و بزرگی صاحب الزّمان عجَّل اهلل »: در گفتار آن حضرت علیه السّالم است االسالمفیض    
فَرَجَه خبر داده(: چون وقت آن برسد آقای بزرگوار و پیشوای دین )از پنهان بودن و نگرانی آشکار گردیده 

مقام سلطنت و خالفت خود( مستقر و پا برجا گردد، پس )مؤمنین از اطراف جهان( نزد آن بزرگوار گرد  بر
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اصحاب  سانینامه نولغتکه پیوندند )اینمی به همهای ابر در فصل پاییز گرد آمده آیند چنانکه پاره
ن است که پاییز اوّل زمستان است اند برای آهای ابر پاییز تشبیه نمودهحضرت قائم علیه السّالم را به پاره

 .(پیوندندمی به همو ابرهای پراکنده در آن هنگام به زودی 
شهیدی: چون چنین شود یعسوبِ دین با پیروان خود به راه افتد، پس چون ابر پاییزی گرد او فراهم     

که باران در آن های ابری است و قزَع پاره آیند. ]یعسوب مهتر بزرگ است که کار مردم به دست اوست
 .[.نیست..

 مرجع ضماير و الفاظ مبهم .۵-۹
نمودن مرجع ضمایر و الفاظ مبهم است که مخاطب را در  مشخصخوب،  یترجمههای یکی از ویژگی

تمام مرجع ضمایر و الفاظ مبهم  االسالمفیض یترجمهفهم رسای متن مبدأ یاری خواهد رساند؛ در 
طور نسبی و نه غالب به این امر است؛ اما شهیدی به شدهترجمهیان و همچون )طائفهٌ، بعضٌ و فالنٌ( ب

متن  یترجمهدر پردازد. های پایانی کتاب، به بیان مرجع ضمایر میتوجّه داشته و گاهی در بخش تعلیقه
 آنکهحالو  را ترجمه کرده است «فالن»ضمیر مبهم  االسالمفیض شود کهخطبه شقشقیه دیده می

 کرده است:شهیدی اهمال 
 (7)خطبه « ... آخَرونَقَسَطَ وَ خریمَرَقَت أُوَی هظائِففلمّا نَهَضتُ بِاألمرِ نَکَثَت  ...»

امر خالفت مشغول گشتم جمعى )طلحه و زبیر و ه پس چون بیعتشان را قبول و ب: )االسالمفیض    
و بعضى  بیعتم خارج شدندو گروهى )خوارج نهروان و سائرین( از زیر بار  دیگران( بیعت مرا شکستند

 .د ...()معاویه و دیگر کسان( از اطاعت خداى تعالى بیرون رفتن
داران بیرون جستند و گروهی از جمع دین شهیدی: چون به کار برخاستم گروهی پیمانِ بسته شکستند    

 و گروهی دیگر با ستمکاری دلم را خستند.
، یهطائفها( به شرح واژگان )ن کتاب )در بخش تعلیقهدر پایا نیزشهیدی البته شایان ذکر است که     

 ( پرداخته است.أخری و آخرون

 بيان ادله و برهان .۵-1۱
شهیدی  یترجمهولی در  ،پردازدای از موارد ضمن ترجمه به ذکر برهان و دلیل میدر پاره االسالمفیض

 چنین امری مشهود نیست:

 (172 )حکمت« ن أيقَنَ بِالخَلَفِ جادَ بِالعَطِيَّهِمَلُوا الرّزقَ بِالصَّدَقَهِ، وَاستَنزِ»

فرموده است: رسیدن روزی را )از آسمان رحمت( با « درباره صدقه»السّالم : امام عیلهاالسالمفیض    
صدقه دادن بخواهید )چون صدقه سبب رسیدن روزی است( و کسی که به گرفتن عوض یقین و باور 

در  گیرد،جوانمرد است )چون باور دارد که از جانب خداوند عوض میداشته باشد به بخشیدن سخیّ و 
 .(کندبخشیدن، بخل و زَفتی نمی

 و آنکه عوض را باور کند، در بخشش جوانمرد بُوَد. شهیدی: روزی را با دادن صدقه فرود آرید    
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 (161)حکمت « تَرکُ الذَّنبِ أهوَنُ مِن طَلَبِ التّوبَهِ»

تر است از فرموده است: گناه نکردن آسان« نافرمانی نکردن در»السّالم م علیه: امااالسالمفیض    
خواستن توبه و بازگشت )زیرا در گناه نکردن سختی و رنجی نیست به خالف توبه که محتاج نزدیک 

 .(اششتن را برای پذیرفته شدن توبهشدن دل بنده به حق است و صالحیّت دا
 تر تا روی به توبه داشتن.ن آسانشهیدی: دست از گناه برداشت    

 زبان دستور اساس بر کلمات چينش قانونمند .۵-11
ط خ هرگز ولی مترجم یابدمی راه مقصد زبان به مترجم فهم از گذر در مبدأ متن ترجمه، ینددر فرآ» گرچه
 .(27: 1772)دلیل، « دهدنمی ارائهرا  خود افکار و آرا و کندنمی دنبال را خود شخصی نظر وی فکر

ن اما در مقصد و مبدأ متن دو نابرابری از اصلی متن هایبندیطرح به و شهیدی با پایبندی االسالمفیض
 : اندمانده

 (772)حکمت « السّلطانُ وَزَعَهُ اهللِ فی أرضِهِ»

زمین فرموده است: پادشاهان پاسبانان خدایند در « درباره پادشاهان»السّالم : )امام علیهاالسالمفیض    
الف و الم السّلطان الف و الم  ؛ ونماید)که مردم را از آزار رساندن و هر ناپسندی به یکدیگر جلوگیری می

جمع وازع است خبر آن را وَزَعَه فرموده که  رونیازاشود و جنس است که همه پادشاهان را شامل می
 .(یعنی حاکم و پاسبان

 در زمین او.شهیدی: قدرت حاکمان پاسبانان خدا است     

 (237)حکمت « مَن قَصَرَ فِيها ظُلِمَبالَغَ فِی خُصُومِهِ أثِمَ، وَمَن »

 زدوخوردفرموده است: کسی که در نزاع و « در نکوهش زد و خورد»)امام علیه السّالم  :االسالمفیض    
که )با  و کسی که کوتاهی و خودداری نماید مظلوم گردد، کسی کوشیده و پافشاری کند، گناه کرده

 حداز گناه( پرهیزکار باشد )زیرا رعایت عدالت و تجاوز ننمودن از  زدوخوردتواند )در نمی ،دیگری( نزاع کند
 .(پرهیزکاری است در نزاع دشوار استکه الزمه تقوی و 

 کشید. ستم کرد کوتاهى آن در کهنآ و ورزید گناه در گذراندحد  از را خصومت کهنشهیدی: آ    
 است، مقصدگرایی موجب نشده که« مورد ظلم واقع شد»معنای  به و که مجهول« ظُلِمَ» یهترجمدر     

 یخاصهمچنین به ساختار کلمات در زبان مبدأ توجّه  ،این دومتن مبدأ را جای گذارند.  دو مترجم،
توضیحات  االسالم بهجمله جمع و مفرد بودن الفاظ و نمود آن در ترجمه؛ چنانکه گاهی فیضاند، از داشته

سی و همچنین ط وی به زبان عربی و زبان فاربیانگر میزان تسلّ این امر ؛ کهشودنحوی متمسّک می
 است.در برگرداندن سلیس متن  دستیچیره
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 گيرینتيجه
 شهیدی و فیض االسالم، نتایج زیر حاصل شد: یترجمهای هاز بررسی مقابل

پیشتاز  مخاطبان از سطح به عمق یهینی و هدایت عامهای دبسط آموزهدر  االسالمفیض یترجمه. 1
توان ؛ لذا در یک جمله میهای این ترجمه استایشان برای عموم، از ارزش فهمقابلنثر ساده و و  است
ای های توضیحی خود، ترجمهبا استفاده از کمانکتا آنجا که پسند است؛ وی عامه یترجمه :گفت
 یترجمهگمان ها بیاین افزونه .قرار گیرد عادی مردم مطلوب طبعتا ت با شرح عرضه کرده اس ختهیدرآم
شود ترجمه از دیده می کهو چنان بردشرح و تفسیر فرامتنی می به ساحت را از سطح بازگردان ساده وی

 به ،توانمند مورّخمانند یک گاه  او .شده استها بیشتر از سایر ترجمه او یترجمهو حجم  گرفتهسبقتمتن 
تاریخی یا روایی به خود ی هجنب گاه ،وا یترجمه هاست و این امر موجب شد بیان نکات تاریخی پرداخته

 .گیردب
متن مبدأ، اصول کار شهیدی است و همواره بر آن است که  حفظ و انتقال سبک و اسلوباما شهیدی؛  .2

را در  البالغهنهجو معنوی  محسنات لفظی ابعاد فصاحت و بالغت وو رعایت نموده  های لفظی راصنعت
برای حفظ شکل و صورت متن از بازگردان وجوهی از معنای آن دست  حتّی گاه اوباشد.  نظر داشته

از جهت ترکیب لفظی شهیدی  یترجمهدر  البالغهنهجزیبایی عبارات لذا همین امر سبب گشته  وید.شمی
شهیدی پسند خواص را افق کار  :توان گفتبنابراین می؛ ای خود را حفظ کندهبرجستگی ،و سبک ادبی

 خویش قرار داده است.
مترجم هم در  مسلماًکند، مین میهمزمان تأ طوربهفهم عوام و خواص را  یهدامن البالغهنهج که ازآنجا. 7

 ای،ترجمه تعادل به رسیدن برای و را در کنار هم رعایت کند مؤلفهبرگردان این شاهکار ادبی باید این دو 

 و بینش، تصوراتپیش  مانند زبانیبرون عوامل به هم و واژگان و ساختار قبیل از زبانیعوامل درون به مه
در این مقاله  آمدهعملبههای طبق بررسی داشته باشد. توجّه خواننده های عمومیو آگاهی بینیجهان

 یل معنا و حفظ شکل نقطهز حیث انتقاااالسالم و شهیدی فیض یترجمهتوان چنین اذعان داشت که می
صاحت و بالغت ف مقابل یکدیگر هستند؛ شهیدی به مبدأگرایی و رعایت اسلوب و ساختار ظاهری و ابعاد

انتقال معانی واژگان و نیز االسالم به شایان ذکری داشته است و در مقابل فیض البالغه توجّهنهج
 یترجمهجمع میان لذا،  .اشته استمبذول د یخاصتوجّه  های گوناگون معناییبازگردان الیه

 .و شهیدی یعنی جمع میان فهم عوام و پسند خواص االسالمفیض
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