
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  البالغهاتی از نهجهاي کنایر نقد ترجمهدرآمدي د
 

  عباس اقبالی
  استادیار دانشگاه کاشان

 
 
 

  چکیده    
سخن و هنر سخنور است و صاحبان هر زبان به کمک  ییزیبا يهااز جلوه یکی ییتعبیرات کنا

 .افزاینـد یکالم خویش مـ  یبخشرت نفوذ و اثربر قد ،آیدیید منایات پدکه از خالل ک ییتصویرها
، آن هايعبارت ترجمۀ يهااز چالش یگونه تعبیرات است و یکنمشحون از ای هالبالغنهجنصوص 

کـه   ییـا ارتبـاط   ییمعنـا  يهـا ترجمـه انـواع  ان یدر ماست؛ زیرا  یبه زبان فارسات آن یکنابرگردان 
تأمل است و  خورد که محلیبه چشم م ییهایینارسا ،اندکار برده به ییکناعبارات  يمترجمان برا

 یا بررسهل ترجمهین قبیاز ا يتعداد ،که فراهم است یمجال ين مقاله به اقتضایدر ا .داردنقد  يجا
و  یبررسـ بـر   ين تالش مختصـر  درآمـد  ید که ایبدان ام. استشده ارائه  ییشنهادهایپ ،تیو در نها

  .دیفزایبن بحث یا يبر غناباشد و  البالغهنهجات مندرج در یکنا همۀ ترجمۀنقد 
  
  :هاکلیدواژه 

  .، کنایات، نقد ترجمهالبالغهنهجه، ترجم
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  مقدمه
 ات بـه شـمار   یـ کنا شـوند کـه از  یاربرده مـ بـه کـ   یراتـ یتعبو روزمـره   یبان ادبزدر 

هـا  آن يهـا و موضـوع کلمـه   یقیحق يگرفتن معنا نظر دررغم آنکه ه برا یروند؛ زیم
از  یالزمـ  ي، معنـا )346صتـا،  یبـ  ،یهاشم(بازدارنده ۀنیبه خاطر فقدان قر ،روا است
 ياراد شکلمـات  کـه   یراتـ یتعب )182ص ،تـا ی، بـ یتفتـازان (.شـود یم ها ارادهالفاظ آن

ل یـ ن قبیـ اکـه از خـالل    ییتصـویرها  و هـا اسـت  آن يظـاهر  يفراتر از معنـا  یمفهوم
 یسازند و بر قدرت نفـوذ و اثربخشـ  یم باتریو زتر یسخن را غن ،آیدیپدید مبارات ع

 یلـک روانـ  قلقیـک   ۀبه مثاب -يفخر راز ۀبه گفت -خن سخنرانو در سافزایند، یم آن
 ن،یـ بـر ا  افـزون  .گـذارد یجان مخاطب تـأثیر مـ  که در  )7م، ص1987 سعد، ابو(است
 ا کـاربرد یـ ناپسـند و   يچیـز ح بـه  یتصـر پرهیز از  ،رعایت جانب ادبل یاز قب يموارد
گـر  یداز ، یآموزنـده و اخالقـ   یو کـاربرد عبـارت   نـاگوار  يامـر  يبهنجار بـرا  یعبارت

ب آ« عبـارت  ،شـخص بخیـل   یفـ معر يبرا ، مثالًات استیبه کار بردن کنا يهازهیانگ
آفتابش لـب  «عبارت  ،یکسمرگ  ینزدیک يبرا ؛)مقبوضۀ یده(».چکدیاز دستش نم

از سـایه  « عبـارت  که دیـر کـرده،   یتعریض به کس يراب ؛)الحیاةبلغ ساحل (».بام است
 يبـه رحمـت ایـزد   «ۀ جملـ  ،که مـرده  یکس يبرا ؛)لَت الْمطی ظاللَهاانْتَع(».نبود يخبر

لَـبِس لَـه جِلـد    «کنـد تعبیـر   یمـ  یکه چاپلوسآن يو برا) ربه جوارِ یانْتَقَلَ إل(».پیوست
 .برندیرا به کار م» النَّمرِ
رایـج و متـداول    ،یا ادبـ یـ ه و در زبان محاوره و روزمـر  بازاز دیررات یتعبگونه نیا

زمـان  زبـان مـردم   که به  ،قرآن مجیداز جمله صدر اسالم در زبان  هکچنان. استبوده 
کـه  خـورد  یچشم مـ به  یاتیکنا نازل گشته، )103 :نحل(»نیمب یلسان عرب« یعنینزول 

ــراام یــآن ازبــان در  ــودی ــه «ماننــد ، ج ب یدــى ی ــالم علَ ــض الظَّ ع27 :نحــل(»ی(، » ــب یقَلِّ
 )19 :احــزاب(»أَعیــنُهم تَــدور« )88 :حجــر(»جناحــک ضاخفــ و« )42 :کهــف(»کَفَّیــه

»یهِمدطَ فَی أَیق148 :انعام(»س( »اهاقَین سع کَشَفَت«)10:نمل (  
 يالگـو  و نخسـت  يهـا سـده  یبرتـرین شـاهکار ادبـ    ،البالغـه نهـج  پس از قرآن در

ت عنهـا   «ماننـد   یتعبیراتـ . شودیم دهیرات دین نمونه تعبیاز ین ،یبالغت ادب عرب طَویـ
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قَلبـت  «، )28 :المکـ (»لَیس منهـا  حلَقَد حنّ قَد«، )32 :خ(»شَمرَ من ثَوبِه«، )3خ(»کَشحا

ــرَ الم ــک ظَه مــنِ ع ــنِّالب ن(»ج31( ،»ــ ــا عل ــت حبلَه ــا یألقَی ــ«، )2: خ(»غارِبِه تهم هبِلَ
ولُاله22 :خ(»ب( ،»ینَههذا األمرِ و ع أنف ضَربت«)ن یـ اکـاربرد  رواج گـواه بـر   ، )43 :خ
و حافظـان   ، ازيمتمـاد  يهـا ر سـال گـذ کـه در   یتعبیراتـ  .در آن دوره اسـت رات یتعب
منتقـل شـده   ، گردد »یبه معننقل «خوش دستآنکه یب ،)ع(سخنان امیر مؤمنانان یراو

رات یـ ل تعبیـ ن قبیشاهد اختالف در واژگان متن منقول ا يارا در کمتر نسخهیز است؛
از این تعبیـرات اشـاره    يیگربه نسخه بدل د ،هالبالغنهج م و  شارحان و مترجمانیهست

 انــاًیاختالفــات و اح ،انــدارائــه داده اتیــکنا کــه از ییهــاجمــهدر تر ی، ولــانــدنکــرده
  .داردنقد  يجاکه رد وجود دا ییهاییارسان

کنایـات   ۀبه نقد ترجم ،مختصر از ترجمه و انواع آن یپس از تعریف ،در این نوشتار
 البتـه ایـن بنـده هرگـز قصـد خـرده      . شـود یزبان پرداختـه مـ   یر مترجمان فارسدر آثا

چـون مرحـوم    ياسـتادان بزرگـوار   ویـژه ه بـ  ،سنگ مترجمانگرفتن بر زحمات گران
ر محضرشـان  شـاگردي د فتخـار  کـه ا  ،را )ره(يو مرحوم دکتـر شـهید   يمه جعفرالع

  .دارند، ندارم يام و بر من حق استادداشته
  

  مفهوم ترجمه
ک زبان بـه  یبرگرداندن کلمات و عبارات از  يتَرجمه بر وزن فَعلَلَه در لغت به معنا

یـوجین  نظـر   هبـ و در اصـطالح،  ) 229ص ،12ج، 1363،ابن منظـور (دیگر است یزبان
از  یپیـام  ترجمه بیـان دوبـارة   ،یامریکای هشناس برجست، زبان)Eugene Nida(نایدا

در  یآن به زبـان مقصـد بـا رعایـت معنـ      یترین معادل طبیعزبان مبدأ در قالب نزدیک
 ،1381،يآبـاد شـمس .(م اسـت دومرحلـۀ  در  ينخست، و رعایت سبک نوشـتار وهلۀ 

 ) 29ص
  

  انواع ترجمه 
، ترجمـه را بـا توجـه بـه نـوع مـتن و       پرداز سرشـناس ترجمـه  ، نظریهاركپیتر نیو م 

  :ه استکردتقسیم » یارتباط«و » یمعنای«، به دو نوع هدف از ترجمه

                                                
 خطبه 
 نامه 
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دقیق متن مبـدأ   يکه معنا ياترجمه :)semantic translation(یمعنای ۀترجم -
  .دکنیزبان مقصد، منتقل م یو معنای يدستور يهاترین ساخترا با نزدیک

کـه پیـام مـتن     ياترجمـه  ):communicative translation(یارتباط ۀترجم -
-یبه زبان مقصد برمـ  يدستور يهاعبارات و ساخت ترین کلمات وبا متداول مبدأ را
  )25ص ،1381،ناظمیان.(گرداند

بــر تفــاوت میــان مفهــوم  یمبتنــ ،یمعنــای ۀو ترجمــ یارتبــاطتفــاوت میــان ترجمــۀ 
ــام ــ) message(پی ــت) meaning(یو معن ــ .اس ــار دارد،    یمعن ــر و ک ــوا س ــا محت ب

ر و از آنجـا کـه د  ) 51صش،1379،صـلح جـو  (که پیـام نـاظر بـر تـأثیر اسـت     یحالدر
 ۀاند، ترجمبه کار رفته يو استعار يمجاز يها در معنا، واژهییرات کنایاز تعب ياریبس

   .طلبدیخاص خود را م يهاتدق ییاعبارات کن
بـن   یعلـ  ،مؤمنان ریبار امسار سخنان گهراب شدن از چشمهریان به سیرانیا یفتگیش

نش یو آفـر  البالغـه نهجترجمۀ زبان به یساز اهتمام دانشوران فارسنهیزم ،)ع(طالب یاب
سـدة پـنجم   به دو  ،ینیجو يآقابه حدس ها ن آنیترنهیریدکه است ه شد ییهاترجمه

شـرح و   يدیشـه  مرحـوم  چنـد هر )مقدمه ،1385 ،ینیجو(.گرددزمیبا يو ششم هجر
ا ر )يل صـفو یاسـماع شـاه  معاصـر  (یلـ یبدن اریالدن بن شرفین حسیالدجالل ۀترجم
  )زیص  ،1370،يدیشه(.شماردیمبر یفارس ۀن ترجمیترکهن

چـون   ینینشـ عهیاز آغاز سدة ششم در بالد شنکه یت به ایبا عناکه  البته ناگفته نماند
الرضـا  د ابویسـ از  البالغـه نهـج شـرح  ماننـد   يآثـار رواج داشـته و   البالغـه نهج ،کاشان
ـ  نهـج شـرح   یفـ  ۀعمنهاج البراو  يهجـر  511در سال  يراوند ن یالـد از قطـب  ۀالبالغ
ج آن یـ ، زبـان را یو زبـان فارسـ   د آمـده اسـت  یـ پد يهجـر  573ش از سال یپ يراوند

اسـت   ییهـا ترجمـه  ،اهتمامن یاثمرة  .دینماید نمیبع ینیجو يآقاحدس  ،هسامان بود
 ترجمـۀ کـه در   يآثاربه عالوه،  .ده استیرس ش از پنجاه اثریکنون به بتاتعدادش که 

را بـه خـود اختصـاص داده     ییرقم بـاال  ،فراهم آمدهسنگ ن اثر گرانیاز ا ییهابخش
 ترجمـۀ بـه  متـرجم  رویکرد  ،يهجر پنجم و ششم ةسدترجمۀ به جا مانده از در  .است
مرحوم عالمـه  مرحوم فیض االسالم و  ن نیزریاست و از متأخات یکنا ییا معنای یحرف

ماننـد   یپرداختـه و برخـ   هـا آن ییمعنـا  ترجمـۀ در اکثر مـوارد بـه    ،يجعفر یتقمحمد
 و آشـتیانی  ،ی، امـام یالمحمـد آیتـ  دکتـر شـهیدي، عبد  مرحـوم  رحوم جواد فاضـل،  م
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هـایی از  نمونـه  .انـد دهیـ اهتمام ورزاین قبیل تعبیرات  یباطارت ترجمۀبه  یمحسن فارس

و در شـده   دهیـ در دسـترس برگز  يهاکه از ترجمه ،البالغهنهجتعبیرات کنایی  ترجمۀ
  .باشدین ادعا میگواه ا ،است تار آمدهن نوشیا

از  ،شـود یده مـ یـ د یفراوانـ  ییکنـا  تعبیـرات  ،)ع(یعلـ  ،ر مؤمنانیام غیسخنان بلدر 
-ییــت حبلَهــا علــاَلقَ« )3خ(»طَویــت عنهــا کَشــحا«، )3خ(»ســدلت دونَهــا ثَوبــاً« جملــه
ا و   «، )2خ(»هدرت شقشقَۀٌ«، )3خ(»هااولسقَیت آخرَها بکأسِ «، )3خ(»غارِبها اللَّتَیـ عـدب
ــی ــوا « ،) 5خ(»الّتَ ــدوا و أَبرَقُ تُه « ،)9خ(»أَرعــی ــن حاش ــن تَل ــ « ،)23خ(»م ــیت علَ  یأغضَ
ف هذا األَمرِ ضَرَبت أَن«، )35خ(»حهبِقَد ضَنَّ الزَّند« ،)27خ(»أَبوهم للّه«، )26خ(»يالقَذ
43خ(»نَـه یو ع(، »َطنَــه قَلظَهـرَه و ب بــت«)43خ(، » ــآزِرالم قَـدوا عشُــد«)ال «، )241الم کــ

ــدحت  ــۀُقَ حــ قاد ماإلحــنَه ــن ســاقٍ «، )91خ(»نِ فیمــا بی رت عــم اشــتَدت «، )93خ(»شَ
ک اخف«، )151خ(»عن ساقٍ کاشفَۀٌ«، )102خ(»شَکیمتُه م جناحـقلَ« و )27ن(»ض لَه  بـت

ظََهرَ الم کمنِّالبنِ ع41ن(»ج( 
هـا و کلمـات   ها و نامـه که در خطبه یاتیهمه کنا يهاترجمه یبررسنقد و ن یقیبه   

ن مقالـه  یـ لبـد کـه در مجـال ا   طیگسـترده مـ   يکـار  ،وارد شـده ) ع(منانر مؤیقصار ام
ك تـرَ ه ال یك کلُّـ درما ال یما «و  »عسورالمط بسقُیسور ال یالم« طبق قاعدة ی، ولستین

از  یبرخـ » دید چشـ یـ با یهم به قدر تشنگ/ دیا را اگر نتوان کشیآب در«نکه یو ا » هکلُّ
مـتن  نخسـت   ،ییل هـر عبـارت کنـا   یذ ن جهت،ی، در ایماهکرد یبررس و نقد را هاآن

در آخر به نقد و  ،هنمودنقل  را یارتباط يهاسپس ترجمه ییا معنای یحرف يهاترجمه
 .ایمپرداختهها ترجمه

  
  )3خ(»اًطَویت عنها کَشح«. 1
  یییا معنا یحرف يهاترجمه .1-1
 )38ص ،تایب فیض االسالم،(.نمودم یپهلو از آن ته  -
 )10ص ،1370،يشهید(.پهلو از آن پیچاندم  -
  )46ص ،3ج، تایب ی،خوی(.درنوردیدم از آن تهیگاه را  -
 )2، ص1385، یجوین.(پهلو] خالفت[ز آن درنوردیدم ا  -
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   یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه. 1-2
 ) 45ص ،1382، فاضل.(پیچیدمدامن از آن آلودگان نادرست در  -
  )65، صتای، بیامام(.]و کنار رفتم[از آن درپیچیدم دامن خود را  -
 )2، ص1367 ،یزمان.(کردم یاز زیر بار آن شانه خال  -
  )46، ص1386 ،یشیروان /49ص ،2، ج1357 ،يجعفر(.دمیداناز آن گر يرو  -
 )13، ص1368 ،یفارس(.ر انداختمیسر را ز  -
  )29، ص1384 ،یدشت(.کردم يگیراز آن کناره  -
، 1362 زاده،عمـاد .(التفـات نکـردم   بـدان  نمـودم و  ياز آن مقام اعـراض اجبـار    -
  )132ص

  )252، ص1379، افتخارزاده.(از آن دل برکندم  -
  )45، ص1379 ،آیتی(.از آن چشم پوشیدم و به دیگر سو گشتم و رخ برتافتم  -
 )37، صتایب ،یاولیای(.را رها کردم کرده و آن یشانه از بار خالفت خال  -
  
  ها نقد ترجمه. 1-3

 یعنـ ی» کشحه عنّـی  يطو« .ندین پهلو تا پشت از کنار ناف را گویقسمت ماب ،کشح
 پهلـو پیچانـد  ، )19، ص15ج ،1363 ،ابن منظور(.دیگردان يبا حالت هجرت از من رو

  :دیتأبط شرّا گو )255، ص1ج ق،1381 ،یبحران(.گرداند يرو ا با تمام وجود ی
  

  بعـدما  یکَشحاً عن الح يکالنا طَو
         

  
دخَلِ    یدخَلنا عل کَالّبِهِـم کُـلَّ مـ  

 
  )184ص ق، 1414 ،وان تأبط شرّاید( 

 يلـه رو یمـا از آن قب  يهـردو  ،میحمله بـرد  لهیقبنگهبانان بر ه سو از همبعد از آنکه 
  .میدیگردان

  : دیگو) ق130(نهیذبن ا عروة
کَشحاً فقلت لـه                    يطَو یو من أخٍ ل

         
  ینیطـو یسـوف   یإنّ انطواءك عنّ

 
  )333، ص18ق، ج1407، االصفهانی(

د و بـه او گفـتم روبرگردانـدن تـو موجـب      یانگرد يکه از من رو يار برادریچه بس
  .برگردانم يز از تو رویشود که من نیم
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 گرسـنه وقتی انسـان  « :ه آورده استین کنایدر شرح ا)ق 656-586(دیالحد یابن اب

 .شـود یپـر مـ  پهلویش شود یر میس یکه وقتطور همان ،دانچیپیمشود پهلویش را  می
آن را م را از خالفت گرسـنه قـرار دادم و   من خود: خواهند بفرمایند حضرت می ایگو
مغنیه نیز در شرح ایـن  ) 151، ص1ج ق،1385 ،الحدید یابن اب(».ش نساختمیخو ۀلقم

اسـت   وبـاً ها ثَدونَ لتدس جملۀعطف بر  شحاًنها کَع یتوطَجملۀ «: جمله آورده است
 ،مغنیـه (».نکـردم  یهانـدم و بـه آن تـوج   گرد ياست کـه از خالفـت رو   ین معنیو به ا
  ) 84، ص1ج م،1972

 ،یارتبـاط  يهـا ن ترجمـه یرسا نیست و در بارائه شده  ییمعنا يهاترجمه ،از این رو
 یو اولیای ی، فارسیان زمانیآقا ۀکه در ترجم» کردم یاز زیر بار آن شانه خال«عبارت 

-ن ترجمـه یو پرواضح است که چنـ باشد  یمنف ییمعنابار  يداراتواند یم ،آورده شده
 یزیـرا زنـدگ   ؛ت نداردسنخیخ یمرد تارآن ابرت شخصیبا ) ع(مؤمنان ریز کالم اما يا

پـذیرش  استقبال آن حضرت از از است که  ییدادهایروآن حضرت سراسر آکنده از 
ت یـ حکا المسـاز تـاریخ اسـ   اس و سرنوشـت در مواقع حس يپذیرولیت و خطربار مسئ

-ان نـامرد و سـبک  ینمابه مردیر گبزدالن بهانهف یبا توصکه  يمقتدر يشوایپ ،کندیم
آورد و ینبـرد نالـه برمـ    يهـا از جبهـه ن، از فرار آنان ینشسران همچون عروسان حجله

ات ر الرّجال و حلـوم  یا أشباه« :دیگویکند و مینکوهش مآنان را  بـ نهـج (».جـال الح-
ت یولئمسـ پیمان خداوند با آگاهـان جامعـه و    يادآوریا ب ياو در خطبه )27، خالبالغه

 جامعـۀ  يامـر خالفـت و رهبـر    یرش رسمیدگان، پذیستمگران و ستمد آنان در برابر
 وجـود  یعلـ  ۀِالحج امیو ق الحاضرِ لو ال حضور«: دیفرمایمو  کنداعالم می ار یاسالم

ـ ک یوا علقارأن ال ی العلماء یعلَ ذَأخَو ما  النّاصرِ ـ  ظـالمٍ  ۀِظَّ بِغَو ال س ـ م  تیـ لقَألَ ومٍظلُ
3خ ،همان(»...هابِغارِ یها علبلَح(  

اده، افتخـارزاده و  ، عمـادز ی، دشـت ی، شـیروان يایـان جعفـر  آق يهـا ترجمه ،نیابنابر
 .است رساتر یآیت

  
  )3خ(»غارِبِها یقَیت حبلَها علاَل«. 2
  یا معنایی یحرف يهاترجمه. 2-1
 )43ص تا،یب ،فیض االسالم.(انداختمیریسمان و مهار خالفت را بر دوش آن م  -
 ،یزمـان (.رفـتم یانـداختم و کنـار مـ   یاش مـ شـانه  يرو افسار مرکب خالفـت را   -

 )36ص ،1367
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 ،زادهعمـاد (.انـداختم یبر کوهان اشتران خودسر مـ  خالفت را بند زمام ریاست و  -
  )136ص ،1362

   )98ص ،3ج ،تایب ،یخوی(.هان آنانداختم افسار خالفت را بر کویم  -
 ،1385 ،یجـوین (.سمان خالفـت را بـر کوهـان آن ناقـه    این ری ینداختمهر آینه ا  -
  )25ص

  )256ص ،1379 ،افتخارزاده(.انداختمیر خالفت را بر گردنش مافسا  -
  )46ص ،1382 ،فاضل.(انداختمیسر را بر پشتش معنان این مرکب خیره  -
  )49ص ،1386 ،یشیروان(.افکندمیا بر کوهانش مرشتر حکومت  ۀدهن  -
  )259، ص2ج ،1357 ،يجعفر.(به دوشش انداختمرا  ين زمامداریمهار ا  -
 )39ص تا،یب ،یاولیای( .انداختمیکوهانش م يافسار این شتر خالفت را رو  -
 
 ییا ارتباط یمفهوم يهاترجمه .2-2
 )11ص ،1370،يشهید.(گذاشتمین کار از دست میا رشتۀ  -
 تـا، یبـ  ،یامـام (.کـردم یم نظرآن صرف ازساختم و یم مهار شتر خالفت را رها  -
  )69ص

  )16ص، 1368 ،یفارس. (ساختمیزمام امور را رها م  -
 )49ص ،1379 ،آیتی.(کردمیافکندم و رهایش میافسارش را بر گردنش م  -
 ،1384 ،یدشـت (.سـاختم یرهـایش مـ   ،کوهان آن انداختهشتر خالفت را بر  مهار  -
 )31ص

  
  هانقد ترجمه. 2-3

شـتر خـود را   عـرب  هرگـاه  که  از آنجاست »القیت الحبل علی الغارب« عبیراصل ت
 يگذاشـت کـه مـانع چریـدن و    یکرد، افسارش را رهـا شـده نمـ   یچریدن رها م يبرا

به کار رفـت کـه    يمورد يبرا ،پس از آن .انداختیدوشش م يبلکه آن را رو ،شود
 یتَرکـت حبـلَ فـالنٍ علـ    قَـد  «: گوینـد یگرداننـد و مـ   يرو اورا رها کرده و از  یکس

داشـته   يبنـد يآنکه پایخواهد بکند، بیم ياو را آزاد گذاشتم تا هر کار ییعن »غارِبِه
الً یسـرَح     يأ: غاربـه  یحبـلَ فـالنٍ علـ    یألق«، )7ص، م1987 سعد،ابو(.باشد مـه تَرَکَـه

شاءیثُ یعٍ حن غَیرِ وازِعٍ و ال مانيو یعنـ ی) 203ص ،1ج ،ق1385 ،الحدید یابن اب(»م 
  .بگردد یرا به خود وانهاد تا آزادانه بدون هیچ مانع
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» غاربـک  یعلـ  بلُـک ح«: گفتیم يبه هنگام طالق زن خویش به و یب جاهلعر 

  )644، ص1ج ،1363 ابن منظور،(.برو یخواهیهرجا م ،اشتمذراهت را باز گ یعنی
  :گوید) شاعر مخضرم)(ق14توفايم(نمر بن تولب
  

 ا ع ــعفلمـلینَ فَلَــم أَطالعــاذ ــیتص  
                       

  
  غـارِبی حبلـی   یمقالَتَهم أَلقَوا عل

 
  )39م، ص1987د، ابوسع( 

نکـردم، مـرا بـه حـال      يهـا پیـرو  شگران سرپیچی نموده و از گفتۀ آناز سرزن یوقت
  .وا نهادندخود 

مکنیـه   ةاسـتعار » غاربِهـا  یلقَیت حبلَهـا علـ  أ«ر یتعب) ع(ین امام علیدر سخنان گوهر
و از ناقـه  که مربوط به  ،»حبل القاي«و به مشبه »ناقه«مشبه و  »امت«یا  »خالفت«است و 

ت  یـ خالفـت  مشبه یعنـی   يبرا ،استبه لوازم مشبه امـام  ا یـ گو ،اثبـات شـده اسـت   ا امـ
ل مسـئو  یان الهـ مـ یاگـر در برابـر پ    کند کهعالم آورده است تا ارا ه یکنان یا) ع(یعل

ــود ــر   ،نب ــت ام ــا     خالف ــود وانه ــه خ ــازش ب ــون آغ ــاخته و آن را همچ ــا س ه درا ره
  )268، ص1ج، ق1381،یبحران(.بود

 یشـیروان  يآقـا  ییمعنا ترجمۀ، میآوردکه  ییهان ترجمهیدر ب آنچه گذشت،بنابر 
 ریـ ن، تعبیـ گذشـته از ا  .کرده استترجمه  »دهنه«به را » حبل« ۀکلم را یز ؛ستیق نیدق
 ۀو ترجمـ  .سـت یج نیـ ر زبان عـرب را د »افکندمیمت را بر کوهانش مشتر حکو ۀدهن«

 )ع(امیـر مؤمنـان   یتشخصـی  با شاکلۀز ین) زمام امور را رها کردم(یفارس يآقا یارتباط
 يت بیشـتر از دق یو آیت یان دشتیآقا یرتباطا يهاترجمه ،ن رویاز ا .ندارد يسازگار

 .دنباشیتر ممناسبند و دارربرخو
  
3 .» قیت3خ(»هااولآخرَها بکأسِ س(  
 یا معنایی یحرف يهاترجمه. 3-1
 )43، صتایب فیض االسالم،(.اول آن ۀدادم آخر خالفت را به کاسیآب م  -
اکنـون هـم    ،)خانه نشسـتم (که درخت خالفت را اول آب دادم یو با همان ظرف  -

 )32ص ،1367 ،یزمان.(دادمیآب م
، 1357 ،يجعفـر .(کـردم یراب مـ یس ییاعتنایب ۀالیا پانجام آن را مانند آغازش ب  -

  )295، ص2ج
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  )16، ص1368 ،یفارس .(انداختمیجا در آب مازش یکغپایانش را با جام آ  -
، 3، جتـا یبـ  ی،خـوی (.آن اولکردم آخـر خالفـت را بـا جـام     یهرآینه سیراب م  -
  )98ص

  ) 69ص ،تای، بیامام(.کردمیو آخر آن را با جام آغازش سیراب م  -
 ) 24ص ،تایب ،ییاولیا.(آن اول ۀآخر آن را به کاس یدادمیآب م  -
 ،1386 ،یشـیروان .(کـردم یسـیراب مـ   یتهـ  ۀپایان آن را همچون آغازش با پیالـ   -
  )49ص

 )40ص ،تایب ،یاولیای.(ریختمیش ماول کاسۀن آب خالفت را به یا  -
  )32ص ،1384 ،یدشت.(کردمیآن سیراب م اول کاسۀو آخر خالفت را به   - 

  
  یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه .3-2
  )256ص ،1379، افتخارزاده.(گذشتمیش ماولر آخرش چون یاز خ  -
  )49ص ،1379،آیتی.(کردم که در آغاز کرده بودمیو در پایان با آن همان م  -
 ) 46ص ،1382، فاضل.(دادمیهمانند دنیا طالقش م  -
 )11ص ،1370،يشهید.(انگاشتمیپایانش را چون آغازش م  -
را  آن اولدادم کـه زمـام   یهـا مـ  دسـت همـان  ه گذرانـدم و بـ  یچـون گذشـته مـ     -

عمـاد  .(دادنـد یدست همکاران خود دست به دسـت مـ  ه شربت ب کاسۀچون گرفتند و 
 )137ص ،1362 زاده،
  
  هانقد ترجمه. 3-3

بـه   آن را یظـرف پـر از شـراب اسـت و برخـ      يبه معنا» کأس«واژه  یدر زبان عرب
، بـا  گـر یدبـه عبـارت    )189، ص6ج ،1363 ،ابـن منظـور  (.دانندیخود شراب م يمعنا

  :دیگواعشی می .کنندیحال م ذکر محل، ارادة
  

ــ   ــدیک بــاکَرت ح ها                  دو کــأسٍ کعــینِ ال
                       

   
  تُضـرَب سواق   بفتیان صدقٍ و النـَّ

 
  )15ص  ق،1410،یعشوان االید(                                               
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بـه   یشـراب  يراستین به سو یکوبیدند، با جوانانیها مکه بر ناقوسیحالان دربامداد

  .چشم خروس رفتم یزالل
 هه اسـت و مشـب  یلییتخ ةاستعار» تیسق« ۀکلم، »هااولسقیت آخرَها بکأسِ « ۀدر جمل

 ییرابش کننـد، تـو گـو   یاسـت کـه بـا جـام سـ      ینیا زمی يزیبه چو مشبه» تخالف«آن، 
ه یـ مکن ةه کـرده و اسـتعار  یا کـس تشـب  یـ ز یـ خالفـت را بـه آن چ  » ها«ر یحضرت با ضم

خالفـت اثبـات    يس را بـرا کأ یعنیلوازم مشبه  از یکی ،نهیآورده است و به عنوان قر
و  یگمراهـ مـردم را در   ام از کـاربرد ایـن جملـه آن اسـت کـه     منظور امـ  .کرده است

 يهـا یـان از جر يبـر اثـر پیـرو   از شـراب بـود و    یمانند سرمسـت که  نخست یسردرگم
و امـر خالفـت    رهـا ) 268، ص1ج ق،1381،ابن میـثم (نخستین پیش آمده بود یانحراف

ــرد را ه ــل ط ــد قب ــ(مانن ــن اب ــد یاب ــون روز ) 203ص، 1ج ق،1385 ،الحدی و آن را چ
  )96، ص3، جتایب ی،خوی(.کردمیآغازینش رها م

-ترجمـه  ،ایـن رو  از .معنایی روا نیسـت  ۀمام به ترجزالت ه به توضیحات فوق،با توج
ل   يجـا  یو جوین یشیروانو  یفارس يآقا يهاویژه ترجمهه مذکور بمعنایی  يها تأمـ

  .باشدیتر مرسا یآیت يآقا ۀارتباطی ترجم يهاو در بین ترجمهدارد 
   

  )3خ(»هدرت شقشقَۀٌ«. 4
 حرفی یا معنایی يهاترجمه. 4-1
 فـیض االسـالم،  .(خود قرار گرفت يبود که صدا کرد و باز در جا يشقشقه شتر  -

 )45ص ،تایب
شتر بود که نزد هیجان نفـس و اشـتعال آن بـا صـوت و غرّیـدن       ۀاین مانند شقشق  -

  )102، ص3، جتایب ی،خوی.(بیرون آمد
 )296، ص2، ج1357 ،يرجعف.(جان برآمدیبود که با ه ياشقشقه  -
 يشتر خشمگین را آن پاره گوشت از دهـان جوشـیدن گرفـت و سـپس بـه جـا        -

 )49ص ،1379 آیتی،.(خود بازگشت
سپس فـرو نشسـت و هـدر     بود که از دل برآمد و یآن شقشقه و جوش و خروش  -
  )16ص، 1368 ،یفارس(.رفت



  191هاي کنایاتی از نهج البالغه    در نقد ترجمهدرآمدي 

 

  یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه .4-2
  )11ص ،1370،يشهید.(یدشعله غم بود که سرکش  -
 )37ص ،1367 ،یزمان.(احساسات بیرون ریخت يبود که از رو یدردناک نالۀ  -
  )137ص ،1362 عمادزاده،.(که برآمد جان نفس بودیه  -
 ،1385 ،یجـوین .(پـس آرام گرفـت   ،بود که آواز کرد اييو دشوار ین سختیا  -
  )23ص

  )256ص ،1379، خارزادهافت.(بود که اوج گرفت و سپس فرو نشست يغمباد  -
  ) 69ص ،تای، بیامام(.از آتش دل بود ياشعله  -
 ،1386 ،یشـیروان .(و سـپس فـروکش کـرد   بود که زبانه کشـید   یاین آتش درون  -
  )49ص

  )32ص ،1384 ،یدشت.(زبانه کشید و فرونشست ،از آتش بود ياشعله  -
  .ندگذاشتهاین تعبیر را فرو ۀترجم یمرحوم جواد فاضل و اولیای

  
  هانقد ترجمه. 4-3

. از دهـان بیـرون آرد   یو مسـت  جـان یهکه شتر در وقـت   است يشش مانند شقشقه،
» ذو شقشـقه «را  يو ،ه کـرده یتشـب  ين شـتر یح را به چنیآور و فصسخنران زبان ،عرب

 ،غرغـره  ير بـه معنـا  یاز هـد » هـدرت « واژة) 185، ص 10ج، 1363 ابن منظـور، (.نامد
 شقشـقۀٌ «کـاربرد   ،ن رویـ ااز  )258، ص5ج همـو، (.ستاو يشتر در گلو يصدایعنی 

سـخن   ،ن اسـتعاره یـ در ا .باشـد یه مـ یـ لییتخ ۀیـ مکن ةاسـتعار ک یـ انسـان   يبرا »هدرت
برخاسـته از سـوز و    حالـت به و جامع آن ، مشبهگوشت دهان شتر ةمشبه و پارسخنران 

  :دیگو )ق435 – 355(یف رضیشر .است یگداز درون
  

  یلسان فتـ نجرُّ  ما شئت من 
                   

   
ــدرت  ــاعۀًإن ه ــقُنا س   شقاش

 
  )531، ص2جق، 1406، یرض( 

ک جـوان  یـ از زبان  ،یبخواه آنچه را ،بجوشدما  یسوز و گداز درون يااگر لحظه
  .میبر زبان آور

 :دیگو )ق1288-1215(یازجیف یناص
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ن فـ   یو ف یالشعراء مـ  کـلّ واد  
                   

   
ــقُه  إذا   ــدرت شقاشـ هـــی   میهـ

 
  )400م، ص1983، یازجیف یناص(             

  .شوندیود مخیاز خود ب ،ندیهستند که اگر به خروش آ یکسان ،ن شاعرانیدر ب
جـان و  یو ه ف اندوه یتوصدر مقام » ترده ۀٌقَقشش« ییر کنایبا تعب ،)ع(ر مؤمنانیام

 يشـتر بـه معنـا   یب ییمعنـا  يهـا رجمـه تدر  یول ،برآمده استخود  یدرون سوز و گداز
ار ین عبـارت را کـه بسـ   یـ ا ییو مفهـوم کنـا   اکتفا کرده» هدرت«و » شقشقه« يهاواژه

از  یارتبـاط  يهـا ترجمه ،ن رویاز ا .اندده گرفتهیناد ،هاستواژه یحرف يفراتر از معنا
ود بـ  یایـن آتـش درونـ   « و )11ص ،1370،يشـهید (».غم بود که سرکشید ۀشعل«ل یقب

نـده  یاق عبـارت و منظـور گو  یبـا سـ  بیشـتر  ) 49ص ،1386، شـیروانی (».که زبانه کشید
   .ستا ییو معنا یحرف يهارساتر از ترجمهمطابقت دارد و 

   
  )5خ(»لّتیبعد اللَّتَیا و ا«. 5
  حرفی یا معنایی يهاترجمه. 5-1
 ،1367 ،یانزمـ .(انـد که از من دیدهو بزرگ کوچک  يهاداستاناز آن همه پس  -
 )40ص

  )28، ص1385، یجوین.(پس از زحمت خُرد و بزرگ  -
 ،1379، افتخــارزاده.(بــزرگ و کوچــک يهــاهپــس از آن همــه رنــج و شــکنج  -
  )231ص

  
 یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه. 5-2
 ،تـا یبـ  فـیض االسـالم،   .(یدر پـ  یسـهمگین و پـ   يآمـدها پس از آن همه پـیش   -
 )49ص

  )13ص ،1370،يشهید.(و جنگیدن پس از آن همه ستیز  -
، 1357 ،يجعفـر .(پس از تن دادن به آن همـه مخـاطرات و تکـاپو درکارزارهـا      -

  )78، ص3ج
  )18ص، 1368 ،یفارس.(ن است و نه آنیحقیقت نه ا  -
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-ید بسیار و مالقات سـخت و تعاقب شدای يعظیم و مصیبت کبر ۀبعد از این داهی  -
  )124، ص3، جتایب ی،خوی.(شماریب يها

 ) 53ص ،1379 ،آیتی(...پیکار ۀدر عرص يآیا پس از آن همه جانباز -
  )739ص ،تای، بیامام(...ها و حوادثپس از آن همه جنگ  -
  )52ص ،1386 ،یشیروان.(..جنگ يهااز آن همه جهاد و پیکار در میدانبعد   -
 )44ص ،تایب ،یاولیای(...هابا آن همه مهلکه  -

 .ه نکرده استعمادزاده آن را ترجم
  
  هانقد ترجمه. 5-3
 يگرفتـار  فیتوصـ در مقـام   .اسـت » الّتـی « غیر قیاسی اسم موصول و مصغّر» اللّتیا«

ـ اللّت واژة مـار، سخت به  يبالو  يگرفتاراز باب تشبیه ن یسهمگ ؛ زیـرا  نـد رآویا را مـ ی
ــه   یپ عـــتیطب ــت کـ ــان اسـ ــار چنـ ــر مـ ــک   کـ ــود کوچـ ــاد شـ ــرش زیـ ــاه زهـ   هرگـ
ـ اللّت« ،ن رویـ از ا .خـورد یجسم مار را مرزه را کهچ ؛گرددیم يگرفتـار  يبـه معنـا   »ای 

ن اصـطالح از  یا ۀریش ندیگو یبرخ .کوچک است يگرفتار يبه معنا »یالّت«بزرگ و 
و  یسـخت  ياز و، ازدواج کـرد قـدکوتاه   یبا زن »جدیس« ۀاز قبیل يآنجاست که مرد

ا «مصـغّر  بـا صـیغۀ   يبسیار دید و همـواره از و مرارت  یزنـ کـرد، سـپس   ییـاد مـ  » اللّتیـ  
بعـد  « :از ایـن رو گفـت   .دیـد  یاز او نیز دوچندان سـخت  ،به همسري برگزید ار بلندقد

أَبداًاللّتی ج52ص ،م1987 سعد،ابو(»ا والّتی الأتَزَو(  
 دیگویر را در شعرش آورده است و مین تعبیا) ق90م(اجعج:  

  
ــی  بنُقیــر  مــوتَتی                 ــع  عنّ دافَ

                   

   
ـا و الّتــی    اللّتیــا و اللّتَیـ عــدب  

 
  )جاهمان(                                                                                             

بسیار با یک چیـز انـدك مـرگ را از مـن دور      يهایها و سختيبعد از آن گرفتار
  .کرد

                                                
 بود و  ین کنونیا بحریمامه یمنازل آنان در  ربه است کهعرب عا یم جاهلیجد قد ،س بن ارمیجد

 )178، ص1ج م،1868، یزرکل(.دیله انجامیهر دو قب يلۀ طسم داشتند که به نابودیبا قب يجنگ مشهور
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ا در ایـن کنایـه بـه گرفتـار      ةنکـه واژ ایبه  و توجه ،این تعبیر ۀه به سابقبا توج ياللّتیـ 

ن یـ بـه ا  یو جـوین  یزمـان  يآقا ۀ، ترجمیحرف يهاان ترجمهیبزرگ اشاره دارد، در م
نادرسـت   ،انـد ترجمه کرده ا خردی کوچک يگرفتاررا به » ایاللّت«ل که واژه مصغّر یدل

ـ اللّت«مصـغر   ةکـاربرد واژ  مـورد به در آن که افتخارزاده  يقاآ ۀترجماست و  توجـه  » ای
 يآقـا منتخـب در شـرح    ۀنیز ترجم یارتباط يهاو در ترجمه تر استقیقد ،استشده 

) حقیقـت نـه ایـن اسـت نـه آن     (یفارسـ  يآقـا  ۀضمن آنکه ترجم .است ساتررخویی 
  .نادرست است

   
  )9خ(»أَرعدوا و أَبرَقُوا«. 6
  حرفی یا معنایی يهاترجمه. 6-1
 )52ص ،اتیب فیض االسالم،.(برق درخشیدند مانند رعد صدا کرده و مثل  -
 )14ص ،1370،يشهید.(چون برق درخشیدند و چون تندر خروشیدند  -
 عمـادزاده، .(جهیـد یبـیم دادن مـ   ماننـد بـرق در   غریـد و یدر تهدید م رعد مانند  -

  )144ص ،1362
 ،تـا یبـ  ی،خـوی .(جهنـد یتوعیـد مـ   بـرق در  مانند غرّند ویم رعد در تهدید مانند  -

  )141، ص3ج
  )77ص تا،ی، بیامام(.نشان دادند یرعد و برق  -
  )54ص ،1386 ،یشیروان.(رعد و برق به راه انداختند  -
ــد  - ــد مانن ــرق در رع ــد  و ب ــاندن غریدن ــل و  و ترس ــان قی ــه کارش ــوده   هم ــال ب ق
 )48 ص، تابی ،یاولیای(.است
  )176، ص3، ج1357 ،يجعفر.(راه انداختنده ها برعد و برق  -
  )300ص ،1379افتخارزاده، .(و چون آذرخش درخشیدند چون سیه ابر غریدند  -
  )55ص ،1379آیتی، .(ون آذرخش شعله افکندندچهمانند تندر خروشیدند و   -
  
 یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه. 6-2
 )44ص ،1367 ،یزمان.(کنندیدهند و تهدید میجوالن م  -
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  )18ص ،1368 ،یفارس.(د پرداختندپا ساختند و به تهدیه سر و صدا ب  -
  )31ص ،1385 ،یجوین.(بلرزانیدند و بترسانیدند  -
  
  هانقد ترجمه. 6-3
 یابـن عربـ   .رودیدن و غـرش ابـر بـه کـار مـ     یدرخشـ  يرابـ » رعدیبرق و ی«ن گاژوا

  :دیگو
  

  مهایها و رقَّ نَسـ یرقَّت حواش
                   

   
د تَر الغَمامۀُبـرُقُ و  یم یفالغَ عـ  

  )113ق، ص1401، یعربابن (                   
د و ابرهـا آدرخـش خـود    یوزینرمک مرمنم یف گشت و نسیاطراف آن بوستان لط

د   «ر یـ تعب  .و غرش به راه انداخته بودنـد  هرا پراکند رعـۀیـ مکن ةاسـتعار  »فـالنٌ یبـرِقُ و ی 
ه شـده و  یروشان تشـب د کننده به ابر خین صورت که فرد تهدیبد ؛مرشحه است ۀیلییتخ

منظورشـان ایـن    .ح شده استیترش ،باشندیبه ملمات رعد و برق که از لوازم مشبهبا ک
  .کندیدهد و تهدید میاست که بیم م

  : گوید) ق126م( يکمیت زید اسد 
  

ــد یـــا یزیـــــ                   أَبـــرِق و أَرعـ
                   

   
 بضائر یـد  فما وعیدك ل

  )19، صم1987 ،ابو سعد(  
  یبیم بـده و تهدیـد کـن کـه هشـدارهایت بـه مـن آسـیب         یخواهییزید هرچه م يا

  .رساندینم
د و اَبـرَقَ  «ات یـ منظور از کنا ،میکه آورد يبه شواهد با توجه عـرض انـدام و    »اَرعـ

 ییمعنـا  يهـا ارائه شده در ترجمه یات فارسیکنااز آنجا که و  بیم دادن و تهدید است
  ا یــــ و هــــاترجمــــهن یــــاک از یــــرســــانند، هــــر ین مفهــــوم را مــــیهمــــ زیــــن

 يهـا ترجمـه هرچنـد   ؛خـاص خـود را دارنـد    ییرسـا  ،ارائه شـده  یارتباط يهاترجمه
  .دارند يشتریصراحت بمذکور  یارتباط
 
  )22خ(»لَتهم الهبولُهبِ«. 7
  ییا معنای یحرف يهاترجمه. 7-1
 ،1368، یفارســ /73ص ،تــای، بــالســالمیض افــ.(مادرشــان بــه عزایشــان بنشــیند  -
 )66، ص1386، یروانیش/ 30ص
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ــ  - ــاتم ا    یب ــان و در م ــادر ایش ــاد م ــد ب ــان گریفرزن ــش ــکن هی ــاد زنن ــگر يه ه ی

 )275، ص3، جیخوی(.کننده
 ،1362 عمـادزاده، .(مادرشان بـه عزایشـان بنشـینند و زنـان بـه ماتمشـان برخیزنـد         -
  )168ص

  )50ص، 1385 ،یجوین.(مادرشان را فرزند مباد  -
  )290ص ،1379، افتخارزاده.(شان دهدمرگ يخدا  -
  )97ص، تای، بیامام(.سوگواران در سوگشان بگریند  -
  )73ص، 1379 ،آیتی.(مادرانشان در سوگشان بگریند  -
  )72ص ،تایب ،یاولیای.(مادرشان به مرگشان گریه کند  -
 
  یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه .7-2
  )15، ص4ج ،1357 ،يجعفر /22ص ،1370،يشهید(شگفتا  -
 
  هاترجمه دنق. 7-3
»ابـن  (.نـد یگو »هبـول «ده یـ در لغت به معناي داغ دیـدن اسـت و بـه زن داغ د    »بله

  )686، ص11ج ،منظور
  :دیخنساء گو
  

  
ولٍ                   والهۀٍ أسائلُ   کُلَّ    بـه

                   

    
  ضِیبراها الدهرُ کالعظم المهـ 

 
  )89ص ،تابی ،وان خنساید( 

 ،را همانند اسـتخوان شکسـته   يده که روزگار ویدداغو مه یهمواره از هر زن سراس
  . شومیا میالغر ساخته است جو

 یولـ  ،بـود ) ندیش بنشـ یمادرش به عـزا (ته أمهلَکَثَ يدر اصل به معنا» هته أملَبِه«ر یتعب
 )686، ص11ج ،1363 ،منظـور  ناب(.ش و تعجب به کار رفته استیستا يدر معنا بعداً
  :دیگو یابواألسود دوئل ین معنیدر ا

  
هم               یعطـ یو ال   سألُ النّـاس  ی                    

   
  مــا    أجشَــعه    أمــههبِلَتـه      

 
  ) 83ص ق،1402بواألسود، وان اید(
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شـگفتا چـه انسـان     .بخشـد ینمـ  يزیـ خـودش چ  یخواهـد ولـ  یرا م يزیاز مردم چ
  !است يآزمند

-یبـه کـار مـ    یشگفت يکه در معنا ،»ولُبتهم الهلَبِه« کاربرى تعبیر ۀبا توجه به سابق
) شـگفتا (یارتبـاط  يهـا ترجمه ،اندآورده این تعبیرکه براي  ییهاترجمهر میان د رود،

) 15ص ،4ج ،1357، يجعفـر (يو جعفـر  )33ص ،1370،يدیشـه (يدیان شـه یآقا زا
 .رساست

 
  )27خ(»هللا ابوهم«. 8
  حرفی یا معنایی يهاترجمه .8-1
 )89ص ،تایب فیض االسالم،.(خدا پدرانشان را بیامرزد  -
  )74، ص1386 ،یشیروان /28ص ،1370،يشهید.(خدا پدرانشان را مزد دهد  -
  )260، ص4، ج1357 ،يجعفر.(خدا پدرشان را حفظ کناد  -
  )183ص ،1362 عماد زاده،.(کردند یرحمت خدا بر آنان باد که چه قضاوت  -
  )88تا، صیب ،یاولیای.(خدا رحمتشان کند  -
  )354، ص3، جتایب ی،خوی.(شان رایخدا نگهدار باد پدر ا  -
  )111، صتای، بیامام.(خدا خیرشان دهد  -
  
 یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه .8-2
 )74ص، 1367 ،یزمان.(ب استتعج يبسیار جا  -
  )38ص، 1368 ،یفارس.(یگستاخ یزه  -
  )62ص ،1385 ،یجوین.(عجب از ایشان يا  -

 .آن را ترجمه نکرده استافتخارزاده  يآقا
  
    هانقد ترجمه. 8-3

وجـود دارد و در سـبک    یو سماع یقیاس ةدو شیو ،ببیان تعج يبرا یزبان عرب در
به اعتبـار   ،ب ندارندمفهوم تعج یلفظ يدر ظاهر و معنا ها کهباز ترکی یبرخ یسماع
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، »يیـا تُـر  « يهـا مانند ترکیـب  ،ب هستندمفهوم تعج يدارا) 431ص ،1ج ،بدیع(قرینه

»أم ه«، »کثَکَلَتکرهللا « و »هللا دکأم«.  
  : دیگوفرزدق  

  
ــ ــا یـ ــه أالم یآل تَمـ ــم للّـ   أمکُـ
 

   
ــد رم  ــلَقَ   ئالّتالمصــم يتُم بإحــدی

 
  )99ص  ق،1407وان فرزدق،ید( 

  .دیاها گرفتار شدهبتیاز مص یکیه به ک یراسته ب  !ان شگفتا از شمایمیتم يا
به کـار   یتعجب و شگفت ياست که در معنا» هللا أبوه«ها تعبیر این ترکیب ۀو از جمل

هللا «ل عبـارت  یـ کـه در ذ  یو ارتبـاط  ییمعنـا  يهـا ن ترجمـه یدر بـ  ،ن رویـ از ا .رودیم
-آورده یفارسـ  يو آقـا  یزمان يمانند آنچه آقا یارتباط يهاترجمه ،اندآورده» بوهمأ

  .استو رساتر تر مناسب ،اند
  
  )35خ(»حهضَنَّ الزَّند بِقَد«. 8
  حرفی یا معنایی يهاترجمه. 8-1
 )108ص فیض االسالم،.(زنه از آتش دادن بخل ورزیدآتش  -
 ،1370،يشــهید)(حلـوا رنــج دهــان  :مثَــل.(کــرد یزنــه در افــروختن بخیلـ آتـش   -
  )36ص

 )89ص ،1367 ،یزمان.(آتش هم در سوزاندن بخل ورزید  -
  )44، ص9، ج1357 ،يجعفر.(زنه از بیرون آوردن شراره امتناع ورزیدآتش  -
  )76ص، 1385 ،یجوین.(خود زنۀبخل کرد چوب به آتش  -
- ییرهنمـا از راهنمـا  ، اسـت ل المثضرب :یپاورق(.زنه از فروزشش بازماندآتش  -

  )357، ص1379 ،افتخارزاده().بازماند
 ،یشــیروان/ 101، ص1379 ،آیتــی.(زنــه در افــروختن آتــش بخــل ورزیــدآتــش  -

  )86، ص1386
 
 یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه. 8-2
  )46، ص1368 ،یفارس(.ناگزیر اختیارم را به شما سپردم  -
  )129، صتای، بیامام(.نمود ياندرز خوددار از پند و  -
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  )153، ص1362 عمادزاده،(.مرا از اصرار پند و اندرز ساکت نمودید  -
  .ن تعبیر را ترجمه نکرده استیا یاولیای يآقا
  
  هانقد ترجمه. 8-3
آراي  يرود کـه بـرا  یبه کار م یک مثل است و در مورد کسی »هدحند بقَزالضَنَّ «
ش را بـه سـنگ   ین مثـل خـو  یـ بـا ا ) ع(یابـد، امـام علـ   ین یشناسرنده و حقیش پذیخو

 ییهـا یچیان و سـرپ یل عصیو به دلافروزد یبر نم یه کرده است که آتشیتشب یچخماق
 در ادامـۀ  يو. ده اسـت یدسـت کشـ  انـدرز  شـه و  یاند ارائـۀ از گرفـت  یمـ  صـورت  که

تمـرّد   ندةیبن ابرش،  نسبت به آ مۀجذیر یر، وزیقص يش با اشاره به ماجرایسخنان خو
ک از یـ هـر   ،مـذکور  يهـا ان ترجمـه یـ در م ،ن رویـ از ا .دهدیم هشدار يگرانیعصو 

 ییمعنـا  يهـا ترجمـه  لیو ،ن مثَل اشاره داردیق ایاز مصاد یکیبه  یارتباط يهاترجمه
و  هـم دارنـد   ییکنـا صـورت  کـه   ،»بخل ورزیـد  ،زنه در افروختن آتشآتش«ل یاز قب

  .رساتر است ،ارائه شده ی، آیتی و شیروانيدیض االسالم، شهیف انیتوسط آقا
  
  )43خ(»هنَیضَربت أنف هذا االمرِ و ع«. 9
  حرفی یا معنایی يهاترجمه .9-1
 )294ص ،9، ج1357 ،يجعفر .(ن امر را زدمیو چشم ا ینیمن ب  -
، 1367 ،یزمــان.(حادثــه را زیــر و رو کــردم نو چشــم، پشــت و شــکم ایــ ینــیب  -
 )99ص

  )88، ص1385 ،یجوین. (را و چشم اواین کار  یکه بزدم بین یدرسته ب  -
  
  یا ارتباطی یمفهوم يهاترجمه .9-2
 )121ص ،تایب فیض االسالم، .(یدمهمه طرف این کار را پائ  -
 )40، ص1370،يشهید.(ن کار را نیک سنجیدمیا  -
  )333، ص1379،افتخارزاده.(نموده یچند و چون این کار را خوب بررس  -
  )109، ص1379 ،آیتی. (امرسیدهبر من همۀ جوانب این کار را  -
ار م (من بارها این موضوع  - کـرده  یبررسـ را ) عاویـه مناسبات خود با دستگاه جبـ-

  )137، صتای، بیامام(.ام
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  )43، ص1386 ،یشیروان.(جوانب این کار را سنجیدم ۀمن هم  -
را  آن یچشم و گوش و پشـت و بینـ   و امن صورت دیگر این پیکار را سنجیدهم  -

 )216، ص1362 عمادزاده،(.امکرده یت بررسدق هب
 .این تعبیر را ترجمه نکرده است یاولیای    

  
  هانقد ترجمه. 9-3

ذکـر الزم و   ياز رو ییب کنـا یـ در هـر ترک  اما ؛است زدن ،»ربضَ«معناي حقیقی 
اسـت کـه در    یواژه از کلمـات ن یـ ا ،گـر ید یبه عبارت ،دارد ياژهیو يملزوم معنا ارادة

   یمتفــــاوت یدهـــد و معـــان  یحقیقـــی خـــود را از دســـت مـــ     يمعنـــا  کنایـــات، 
هـاي خیمـه و برافراشـتن    ن مـیخ دبـه معنـاي کوبیـ   » ضَرب الخیمه« براي مثال .گیردیم

گردانـدن و پرتـاب    ییرا به ناگاه بـه سـو   يزیچبه معناي » ضَرب صفح«خیمه است و 
مـور اسـت و   ر و رو کـردن ا یـ زبـه معنـاي   » ضَرب أخماس و أسداس«باشد، یکردن م

ضرب «حتی ترکیب  .ها گرفته شده استهم زدن سکه يو رو هاا از شمردن پولیگو
 یو معـادل عبـارت اصـطالح    یکسـ ، شکسـتن غـرور   شکسـت دادن  يز به معناین» أنفه

  .است» ینیدن بیبه خاك مال« یفارس
  :دویگانی یذب نابغۀ

  
م ضَــرَبوا   القَــزارِ و هـ أنـفمــا  ي بعـد                  

 

   
  أتـاهم بمعقُـود مــن األمـرِ قــاهرِ   

 
  )62ص ق،1422دیوان النابغه، (

بـه   ،قـاطع بـه سراغشـان آمـد     یمیآنکـه بـا تصـم   از را بعـد   يزارآن مرد ق ینینها بیا
   .دندیخاك مال

  :دیوس بن حجر گوا
  
  ضنّۀٍ رِیالمالَ من غ یعطیجود و ِی
  

   
  مِشّّــغَُالمتَُ ضـرِب أنـف األَبلَـخِ   یو 
 

  )118ص ق،1422، وان اوس بن حجرید(             
را بـه   آن مـرد مغـرور سـتمگر    ینـ یبخشد و بیم یچ خستید و بدون هیبخشایم يو

  .)شکندیمدر هم غرورش را (مالدیخاك م
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برنـد کـه از   یبـه کـار مـ    یرا در مورد کس» نهیضرب وجه األمر و ع«المثل ضربو 
  )  420، ص1ج ،یدانیم(.کندیر و رو میو ز یمور را بررسا ،ر درستیتدب يرو

ضُــربت علــیهم « :آمــده اســتتعبیــرات کنــایی از ایــن دســت نیــز  قــرآن مجیــددر 
ی  إ« نسبت است؛ ۀیها زده شد که کناآنبر سر ذلت  ۀخیم ؛)61:بقره(»الذّلّۀُ فـ تُمذا ضَرَب

ف     نَفَضَـرَب « ؛چون به سفر رویـد  ؛)106 :مائده(»األَرضِ ی الْکَهـ فـ هِـملَـى آذَانینَ  ا عن سـ
  . ها شدیمدر کهف مانع شنیدن آن یچند سال ؛)11:کهف(»عدداً

ه از  نگـاه  یـ دارد و کنا ین حکمـ یچنـ نیـز  » نَـه یبت أَنـف هـذا األَمـرَ و ع   ضَـرَ «جمله 
اول دسـت بـه    ،خـرد یمـ  یا اسـب یکه شتر  یمثل کس ،ق کردن استیدارانه و تحقیخر

 ،ن رویـ از ا. زنـد تـا از سـالمت او مطمـئن شـود     یو فـک او مـ   یشـان یوزه و پپشت و پ
 کـه  یدرسته ب« یا »ن امر را زدمیو چشم ا ینیمن ب«ل یاز قب یه به عباراتین کنایا ۀترجم

 ۀسـخن امـام نیسـت و ترجمـ    و منظـور  د مـرا مطـابق   »این کـار را و چشـم او   یبزدم بین
ه البتـ . هـا اسـت  تـرین ترجمـه  ائه شده مناسبارتباطی ار يهاو ترجمهد باشنمی یدرست

چشـم و گـوش و    ،اممن صورت دیگر ایـن پیکـار را سـنجیده   (عمادزاده يآقا ترجمۀ
  .چندان دقیق نیست) امکرده یت بررسه دقرا ب آن یپشت و بین

  
  نتیجه 

 ۀاکثـر مترجمـان بـراي ترجمـ    گـردد کـه   یمعلـوم مـ   ،ی کـه آورده شـد  یهااز نمونه
-ترجمـه را یـ ز ؛انـد ملتزم نبوده یحرفی یا ارتباط ۀترجم مشخصِ ةیک شیوکنایات به 

مرحـوم   ،نمونـه  رايبـ  .اسـت  ینـواخت یـک و  یفاقـد همگـون   ،انـد دهی که ارائه کرهای
 شقشـقَۀٌ « ریـ ترجمـه کـرده، تعب   یرا ارتبـاط » اًعنها کَشـح  تطَوی«تعبیر  یزمان یمصطف

هدرَها «تعبیرات و  ییرا معنا» ترآخ قَیتبلَها عل«و » هااولبِکأسِ سح غارِبِها یألقیت «
مرحـوم عالمـه    .ترجمه کـرده اسـت   یو ارتباط ییآمیخته از ترجمه معنا يارا به گونه

 یولـ  ،کرده اسـت ترجمه  یرا حرف» نَهیضَرَبت أَنف هذا األََمرَ و ع«عبارت  نیز يجعفر
بـه   یآیتـ  يآقا همچنین. است یارتباط ترجمۀ يرویکرد و ،از موارد دیگر يدر بسیار

ه «عبارت  يهرچند و ؛توجه دارد یارتباط ۀترجم بِقَدحـ ترجمـه   ییرا معنـا » ضَنَّ الزَّند
 ياهللا مکـارم شـیراز   که زیر نظـر آیـت   یو آشتیان یان امامیآقا ترجمۀدر  .کرده است
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ه  ضَنَّ الزَّ«  و» هنَیضَرَبت أنف هذا االمرِ و ع« مانند ي، مواردانجام شده است بِقَدحـ نـد «
   .ترجمه شده است یبه شکل مصداق

از عبـارات   ياپـاره  ترجمـۀ  ،قـدر مان گرانجاز متر یبرخ ،ان شدیگذشته از آنچه ب
در  شقشقَۀٌ«جواد فاضل تعبیـر   يمثال آقا رايب .اندرا واگذارده ییکنا را ترجمـه  » تهـ

ضَرَبت أنف هـذا األمـرِ و   «و » حهند بِقَدزَضَنَّ ال«تعبیرات  ترجمۀاولیایی  يو آقا نکرده
قَیت آخرَهـا بِکـأسِ    «مانند ترجمه  نیز هااز ترجمه یبرخ .را فرو گذاشته است» هعینَ سـ
طَویت عنهـا  «، و یا تعبیر»انداختمیجا در آب مرا با جام آغازش یک پایانش«به » هااول

ـ  ياز همین مترجم جـا » سر را به زیر انداختم«به » کَشحاً همچنـین ترجمـه   .ل داردتأم-
  .باشدینارسا م »...هااولسقَیت « از عبارت یو اولیای یان شیروانیآقا يها

خود نسبت بـه تعبیـرات    ترجمۀ ةیک از مترجمان از شیوهیچ ،نکته قابل ذکر اینکه
 ةکـه در بـار   یلمفصـ  ۀمـ نیز به رغم مقد یجوین يقاآ .اندبه میان نیاورده یکنایی سخن

بـه   ياهـیچ اشـاره   ،داردهجـري  پنجم و ششـم   ةبه جا مانده از سد مۀترج يهایویژگ
بـه   ياخود اشـاره  ۀمدر مقد یالبته مرحوم دشت. کنایات ندارد ترجمۀسبک مترجم در 

تأکیـد نمـوده    یرسـان هـا دارد و بـر رعایـت اصـل پیـام     المثـل ضـرب  ترجمـۀ ت در دق
  ) 10ص ،مقدمه ،1384 ،یدشت(.است
  

  هاپیشنهاد
متّقیـان در قالـب    يکـالم مـوال   يهـا ییو زیبـا  یل تمـام جوانـب بالغـ   هرچند انتقـا 

رسایی و لطافـت و   ياویژه که کمتر ترجمهه ب ،دیگر بس دشوار است یترجمه و زبان
که بـه   یانمترجمشود یپیشنهاد مان شد، یب، با توجه به آنچه را دارد یزبان اصل ییزیبا

 )ع(طالـب  یبـن ابـ   یامام عل ،تبالغالم امیر سخن و نامور میدان فصاحت و ک ترجمۀ
  : ورزندیاهتمام م

منـدرج در   يهاکنایات و مثل ترجمۀدر را خود  ةشیو ،خویش ۀترجم ۀمدر مقد. 1
  .وم سازندمعلسنگ این اثر گران

برد کنایـه در  ه بـه مـوارد کـار   ، با توجیحرف ترجمۀ يکنایات به جا ترجمۀ يبرا. 2
در زبــان را یــک کنایــه، معــادل آن    پیــدایش یتــاریخ و پیشــینۀ یفرهنــگ عربــ 

  .برگزینند) یفارس(مقصد
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بیشـتر   ییهدف از آوردن کنایـه، رسـا   ،»أَبلَغُ منَ التَّصریحِ الکنایۀُ«به حکم چون . 3
از موارد نقض غرض خواهد  يها در بسیارکنایه ییا معنای یحرف ترجمۀمطلب است، 

 ترجمـۀ در زبان مقصـد بـه    ییکنا يهااز معادل يگیربهتر است با بهره ،از این رو .بود
کنایات بسـنده شـود    یحرف ترجمۀبه  يدر موارد تنهاات پرداخته شود و یکنا ارتباطی

  .رساندبیر کنایی را بکه این نوع ترجمه پیام نهفته در تع
ات یـ ل کنایـ ن قبیا ۀترجم ،قرآن نیز يهااز ترجمه یدر برخ چون اینکه سخن پایان

نقـد   ۀهـا نیـز بپردازنـد و بـه بوتـ     آن ین به بررسـ یت نقّادان تیزباس دیام ،نقد دارد يجا
  . درآورند
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