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ABSTRACT
This study seeks to answer the question of how Persian translations of the
euphemisms of Nahj al-Balaghah have been presented using the second level
of the Garcés translation evaluation model - the syntactic level of lexicography
by a comparative, analytical and descriptive method. Garcés translation
evaluation model: Garces suggests four levels for comparing similarities
between the source text and the target text, which are: semantic-lexical level,
second grammatical-lexical level, discourse-functional level andfourth stylisticpractical level. The second level of this theory includes literal translation,
syntactic and grammatical change, implication, explanation or expansion of
meaning, compensation. Garces argues that when literal translation goes
beyond words, it becomes more and more difficult. He distinguishes between
literal translation (word-for-word) and one-to-one translation.He believes that
one-to-one translation is more common than literal translation. When literal
translation becomes problematic due to differences in culture, it should be
avoided. Evaluating the translation of these euphemisms in four well-known
translations of literal and formal Persian translations by Faiz al-Islam, Jafari,
Shahidi and Dashti, especially in the use of slang examples bespeaking
decline of reason, stinginess and anger indicates that the cultural differences
between the two languages of Persian and Arabic, finding equivalence at the
lexical and grammatical level is one of the most important challenges in this
area. Also, structural rhetoric of these euphemisms are lost in literal translation
and the meaning intended by Amir al-Mu'minin Ali (AS) is hidden by relying on
this type of translation and the verbal similarities with the Persian language
limits and adequacy and acceptability is reduced.
Key words: Nahj al-Balaghah, Comparative Translation, Literal Translation,
Carmen Garces.
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چکیده
این پژوهش به شیوه تطبیقی ،تحلیلی و توصیفی ،در صدد پاسخگویی به این سوال است که ترجمه
های فارسی از حسن تعابیر نهج البالغه ،با استفاده از سطح دوم الگوی ارزیابی ترجمه گارسس -سطح

نحوی واژه شناختی -چگونه ارائه شده است .الگوی ارزیابی ترجمه"گارسس" :گارسس برای مقایسه

شباهت های بین متن مبدا و متن مقصد چهارسطح پیشنهاد می کند ،که عبارتنداز :سطح اول معنایی–
لغوی ،سطح دوم دستوری  -واژه شناختی ،سطح سوم گفتمانی -کارکردی ،سطح چهارم سبکی – عملی.

سطح دوم این نظریه شامل ترجمه تحت اللفظی ،تغییر نحوی و دستوری ،تلویح ،توضیح یا بسط معنی،
جبران است .گارسس معتقد است وقتی ترجمه تحت اللفظی از حد واژه فراتر رود ،رفته رفته کار
مشکلتر میشود.ایشان بین ترجمة تحتاللفظی( )Word–for–Wordو ترجمة یک به یک(–One
 )to–Oneتمایز قائل میشود .او معتقد است ترجمة یک به یک از ترجمة تحتاللفظی مرسومتر است.
وقتی ترجمة تحتاللفظی به علت اختالف فرهنگ مسئلهساز شود ،باید از آن پرهیز کرد .ارزیابی ترجمه
این تعابیر در چهار ترجمه معروف ،از ترجمه های تحت اللفظی و تفصیلی فارسی یعنی :ترجمه فیض
االسالم ،جعفری ،شهیدی و دشتی ،خصوصا درکاربرد نمونه های دال بر زوال عقل ،بخل و غضب ،حاکی
از آن است که تفاوت های فرهنگی موجود بین دو زبان فارسی و عربی ،معادل یابی در سطح واژگانی و
دستوری ،از مهمترین چالش های این حوزه بوده و در ترجمه تحت اللفظی ،بالغت ساختار این تعابیر
سلب ،و با تکیه بر این نوع ترجمه ،معنای مورد نظر امیر المومنین علی(ع) پنهان مانده است ،و مشابهت
های لفظی به زبان فارسی را محدود و کفایت و مقبولیت را کاهش می دهد.
واژگان کلیدی :نهج البالغه ،ترجمه تطبیقی ،ترجمه تحت اللفظی ،کارمن گارسس.
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.9

مقدمه

ارزیابی ترجمه یکی از روش های نقد است که به منظور تشخیص سطح کیفی متون ترجمه شده به کار
گرفته می شود .میانه روی در به کاربردن معانی ناخوشایند ،موجب شناخت این تعابیر و نفوذ آنان در بافت
این کتاب ارزشمند ،و مشکالت ترجمه این تعابیر به زبان های مختلف از جمله فارسی ،لزوم آگاهی
مترجمان از روش معنا شناسی گفتمان نهج البالغه ،ابزارهای ترجمه ،رعایت در معادل یابی تعابیر ،را می
طلبد .اصطالح به گویی ،یا تلطیف به معنای بکارگیری کلمه یا عبارتی که به عنوان نقاب یا سرپوش ،برای
پوشاندن مفاهیم دردآور ،زشت و ناخوشایند است .به همین دلیل اصطالح مرکب آمده تا اشاره به روش
زبانی و بیانی خاصی داشته باشد .به گویی ،میان زبان شناسان متداول گشت تا ابزار زبانی برای آنچه در
جامعه زشت و ممنوع جلوه می کند ،و ابعاد هنری را از طریق ساختار بالغی ای چون :کنایه ،استعاره و
تشبیه به وجود می آورد .نهج البالغه ،در اوج فصاحت و بالغت ،پیوندی محکم با گفتمان تلطیف و به گویی
دارد.
الگوی ارزیابی ترجمه خانم کارمن گارسس است ،که یکی از بهترین و جدیدترین مدل های سطح بندی
شده ارزیابی ترجمه متون ادبی است ،وکفایت مقبولیت ترجمه متن را امری مهم قلمداد کرده ،و برای مقایسه
شباهت های بین متن مبدا و متن مقصد چهارسطح پیشنهاد می کندGarcés(،؛  )99 :4991این چهار سطح

عبارتنداز :سطح اول معنایی– لغوی ،سطح دوم دستوری  -واژه شناختی ،سطح سوم گفتمانی -کارکردی،
سطح چهارم سبکی – عملی .سطح دوم این نظریه شامل ترجمه تحت اللفظی ،تغییر نحوی و دستوری،

تلویح ،توضیح یا بسط معنی ،جبران است (.حقانی 451 :4831 ،؛ فرهادی )411 :4891 ،این تحقیق سطح
دوم این نظریه و شیوه

تحت اللفظی و تلویحی آن مورد مداقه قرار گرفته است )4 :ترجمه

تحتاللفظی()Literal Translation؛ گارسس معتقد است وقتی ترجمه تحت اللفظی از حد واژه فراتر
رود ،کار مشکل میشود (Garcés) 1994: 81وقتی ترجمه تحتاللفظی به علت اختالف فرهنگ
مسئلهساز شود ،باید از آن پرهیز کرد(  )1989: 68). 2،Newmarkدگربینی یا تلویح(:)Modulation
به معنای «تغییر از طریق اختالف طرز تلقی و بیشتر طرز تفکر» بهکار رفته)Garcés) 1994: 81؛ و
شامل :عالیق گوناگون مجاز ،از جمله کل به جز ،جز به کل ،حال به محل ،ظرف به مظروف ،خصوص به
عموم ،عموم به خصوص ،مسبب به سبب ،کان و مایکون ،الزم و ملزوم و ...هستند.
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بنابراین در الگوی گارسس ،ترجمه ها از نظر دو معیار کفایت و مقبولیت مورد ارزیابی قرار می گیرند.
این دو معیار ،با استفاده از ویژگی های مثبت و منفی معرفی شده در مدل پیشنهادی ،شرایط الزم را برای
ارائه ترجمه ای مناسب ،هم از لحاظ انطباق مولفه های معنایی و عناصر دستوری دو زبان مبدا و مقصد و
میزان دقت مترجم در رساندن پیام مدنظر ،و هم از نظر قابل قبول بودن متن ترجمه شده در سیستم زبانی
مقصد ،و میزان پذیرش از سوی خوانندگان متن مقصد ،فراهم می سازد(.تجلی405 :4813 ،؛
 )1994: 81،Garcésدر این پژوهش برآنیم تا با بهره مندی از سطح دوم الگوی گارسس -سطح
دستوری واژه شناختی -چهار ترجمه از ترجمه های معروف تحت اللفظی و تلویحی به زبان فارسی(فیض
االسالم ،جعفری ،شهیدی ،دشتی) را مورد ارزیابی قرار دهیم تا مهمترین لغزشگاههای این مترجمان از نظر
سطح دستوری واژه شناختی ،در ترجمه به گویی اصطالحی نهج البالغه ،به زبان فارسی ،آشگار گردد ،و
روشی مناسب برای حل چالش های موجود در سطح واژگانی به هنگام ترجمه از متون عربی به فارسی را
ارائه داریم.
پیشینه تحقیق
در ارتباط با نقد ترجمه متون از عربی به فارسی در ایران ،کتاب ها ،مقاالت ،پایان نامه ها ،رساله های
فراوانی تالیف شده است .در ادامه ،به برخی تحقیقات وکتب که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک هستند،
اشاره می شود:
-

در زمینه تحقیقاتی که با الگوهای نقد ترجمه متون ،به رشته تحریر درآمده می توان به این موارد

اشاره کرد :کتاب فن ترجمه :اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی به عربی نوشته
دکتر یحیی معروف ،4899روش های مناسب برای معادل یابی واژگان را ،به کار برده است .کتاب ورشه
التعریب اثر طهماسبی و نقی زاده  ،4891به صورت تخصصی به موضوع ترجمه متون از فارسی به عربی می
پردازد .همچنین در زمینه مدل نقد ترجمه کارمن گارسس هم تحقیقاتی انجام گرفته است از آن جمله :مقاله
ای اثر متقی زاده و نقی زاده با عنوان ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی بر اساس مدل کارمن
گارسس (پیام رهبر انقالب به مناسبت موسم حج  4895برای نمونه) در مجله پژوهش های ترجمه در زبا
ن و ادبیات عربی در سال  ،4891شماره  41به چاپ رسانیده اند.
-

در زمینه تلطیف یا به گویی در زبان شناسی نیز تحقیقاتی انجام گرفته ،از آن جمله :مقاله بررسی

زبان شناختی به گویی در زبان فارسی ،نوشته ابراهیم بدخشان و سجاد موسوی دوماهنامه جستارهای
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زبانی ،4898 ،دوره  5شماره 4 :به شیوه های ساخت به گویی ها و طبقه بندی آنها در زبان فارسی پرداخته
است؛ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی ساختاری حسن تعبیر در فارسی نوشته لیال بیاتی 4839
دانشگاه آزاد اسالمی ،که انواع فراینده های زبانی که در ساحت حسن تعبیر در فارسی دخیل هستند را
مورد بررسی قرار داده است؛ پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل زبانشناختی فرایند حسن تعبیر
فارسی و جایگاه آن در مواد آموزشی زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان ،نوشته قاسم نورآبادی
،4890دانشگاه اصفهان ،که به منظور آموزش برای غیر فارسی زبانان راهکارهایی را ارئه نموده ،این
موضوع را مورد بررسی قرار داده اند.
با توجه به آنچه گذشت ،در حوزه ارزشیابی کیفی ترجمه ،آن هم در حوزه ترجمه کلمات نهج البالغه ،و
بر اساس مدل گارسس ،تالیف و پژوهشی مستقل صورت نگرفته است؛ لذا در این پژوهش برخی از ترجمه
های تحت اللفظی و تلویحی فارسی ،به گویی نهج البالغه را ،بر اساس نظریه گارسس ،ارزیابی می کنیم.
نقد ترجمه برخی از به گویی های نهج البالغه بر اساس نظریه گارسس
صفات باطنی مذموم و ناپسند مانند :زوال عقل ،غضب ،بخل ،و ،...در نهج البالغه دارای تعابیر و معانی
دقیقی هستند که برخی از این معانی بر اساس سطح دوم مدل گارسس(شامل تحت اللفظی و تلویحی)
عبارت است از:
تعابیر دال بر زوال و قلت عقل
عقل از «عقال» گرفته شده و «عقال» به معنای طنابی است که به وسیله آن زانوی شتر سرکش را می
بندند .به عقل نیز ،عقل می گویند چرا که این نیروی باطنی ،شهوات و هواها و خواسته های شیطانی درون
انسان را به بند می کشد .همچنین واژه عقل و مشتقات آن در لغت به معنای امساک و نگاهداری ،باز
ایستادن و منع چیزی فهمیدن ،دریافت کردن است (.ابن منظور ،ذیل ماده عقل ،دهخدا ،ذیل ماده عقل)
در قرآن کریم نیز به معنای فهم و ادراک آمده است .در روایات هم معانی گوناگونی برای آن استعمال
داشته است که یکی از معانی آن ،قوه تشخیص و ادراک و وادار کننده انسان به نیکی و صالح و بازدارنده
وی از شر و فساد است(.کلینی ،ج ،4ص )44
عقل در اصطالح نیز ،جوهر بسیطی است که مردم به وسیله آن واقعیت ها را دریافت کرده و نیرویی
است که در یافتن واقعیت به انسان کمک می کند و عالوه بر دریافت حقایق ،نگه دارنده نفس ناطقه و شرف
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دهنده انسان نیز هست( .کرجی ،ص  )491 – 494به عنوان نمونه حضرت علی(ع) در خطبه  81نهج
البالغه به کنایه از قله عقل می فرمایند « :اخفاء الهام» که «هام» جمع «هامه» به معناى سر انسان یا سایر
موجودات ذى روح است .اخفاء ،جمع خفیف است ،تعبیر به «اخفاء الهام» به معناى «افراد سبک سر و نادان
و غافل» بیان شده است .یا در مورد زوال عقل بیان می دارند « :نعوذ بالله من سبات العقل»( خطبه )111 :
و با این عبارات کنایه ای ،حکایت از به گویی آنهاست.
ارزیابی ترجمه تعابیر نهج البالغه از زوال و قلت عقل
.4

« اخفاء الهام »(خطبه )81:سبک سر و سفیه و بى بردبارى (فیض االسالم) ،و بى خردان(دشتی)،

سبک مغز ،غوطه ور در رؤیاهاى احمقانه(جعفری) ،سبکسران ،بی خردان نادان(شهیدی) .با توجه به بررسی

بر اساس مدل گارسس باید گفت مترجمان" اخفاء "را بر بی خردی و سبک سری ،به معنای زوال عقل
است معنا کرده اند ،و ترجمه نادانی و غفلت ،که داللت بر قله عقل داللت کند را ،به کار نبرده اند.
.1

« نعوذ بالله من سبات العقل »(خطبه )111 :بخدا پناه مى بریم از خواب عقل (و بى خبر ماندن او

از درک مفاسد و تباهکارى هاى دنیا)(فیض االسالم ،ص ،)945به خدا پناه مى بریم از خفتن عقل(دشتی)،
پناه می بریم به خدا از به خواب رفتن عقل(جعفری) ،پناه مى بریم به خدا از خفتن عقل(شهیدی).
همانگونه که مشاهده می شود جعفری ،شهیدی و دشتی ،این فراز ،ترجمه تحت اللفظی ارائه داده اند ،اما
فیض االسالم با بیان توضیحی در پرانتز ،درصدد است تا بیانی واضح از زوال و قلت عقل را نشان دهد .با
وجود نقل ترجمه ها به صورت های متعدد ،ترجمه همچنان عاجز از نقل یکپارچه و منسجم از به گویی
اصطالحی عبارت است .اما همچنان این ترجمه ها ،معادل مناسبی برای بیان به گویی اصالحی این واژه،
ارائه نداشته اند تا درخشش و تابندگی این کلمه مه داللت بر زوال و قلت عقل کند ،را برساند.
تعابیر دال بر بخل
بخل به معنای مانع شدن ،امساک ورزیدن ،و نبخشیدن هنگام نیاز دیگران است .بخیل به کسی گویند که
از مال خود انفاق نکند(مصطفی:4839،ماده بخل ؛ الجرجانی)11 :4938،

در قرآن کریم نیز الفاظی بر بخل داللت دارد".الغل":مفرد اغالل ،یعنی برگردنش زنجیری از آهن

است«:وال تجعل یدک مغلولة إلى عنقک»(إسراء ،)19:طبق سیاق قرآنی ،بسته شده به گردن ،کنایه از بخل
است ،یعنی دستت را در انفاق خوبی و بخشش باز مگیر ،همانند کسی که دستش بسته می باشد و نمی تواند
| 230

نقد و بررسی ترجمه نهج البالغه بر اساس نظریه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی ترجمه موسوی گرمارودی

آن را به سوی خوبی ببرد( .الجرجانی11 :4938،؛ العسکری )491: 4993 ،یا آیه«:ید الله مغلولة غلت
أیدیهم» (مائدة )11:یعنی دستش در دادن روزی بسته است و جلوی نعمت آنها گرفته شده است .به خداوند
نسبت بخل دادند( .مصطفی :4839،ماده بخل ؛ الجوهری :4951،ماده غل) «ویقبضون أیدیهم» (توبة،)19 :
یعنی دستش را مشت کرد و از انفاق در راه خیر باز داشت .طبق سیاق قرآنی ،کنایه از بخل ،ترک انفاق در
راه خدا ،خود داری از جهاد است .درتعابیر نهج البالغه هم بیان کلماتی که داللت بر بخل در فرهنگ عربی
دارد ،دیده شده که در معنای خود بر بخشش یا عدم بخشش مربوط است .مانند:
.4

«و ال تکن خازنا لغیرک» (نامه )84 :خزانه دار دیگران بودن به این معناست که از هر خوبی و

عطا خودداری کرده و مال را خود فرد استفاده و بخشش نکند ،بلکه آن را بدون هیچ تغییری تا پایان عمر
خود نگه داشته و سبب بهره مندی بازماندگان خود می شود و در واقع خزانه دار دیگران است.
.1

«و عند جموده على البذل» (نامه )84 :این جمله کنایه از بخل است .به بیان دیگر عدم کمک به

انسان های ستمدیده و محتاج است .اینان بخاطر طبیعت و فطرت ذلیالنه خود ،از بخشش منع می کنند،
یعنی خساست می ورزند(.الشربجی،ج-841 :1ج 114 :4؛ ج)951 :8
الزم بذکر است ،ساختار واژگانی در این تعابیر نهج البالغه ،از فرهنگ محیطی عربی ،گرفته شده است.
ارزیابی ترجمه تعابیر نهج البالغه دال بر بخل
.4

«و ال تکن خازنا لغیرک» (نامه )84 :و براى دیگرى خزانه دار مباش (با آز مال و دارائى گرد

مکن و براى دیگران مگذار) (فیض االسالم ،)914 ،و در فکر ذخیرهسازی برای دیگران مباش( دشتی)،
خزانه دار دیگران مباش(جعفری) ،انباردار دیگران مباش(و از آنچه به دست میآوری در راه خدا انفاق کن)(
شهیدی).
تحلیل و ارزیابی این ترجمه ها بر اساس سطح دوم الگویی گارسس گویای آن است که این مترجمان
در این فراز ،تعابیر را به صورت تحت اللفظی ترجمه کرده اند .خزانه دار محسوس بوده و نوعی فریب دادن
است؛ چرا که از آن تعبیر اصطالحی کسی که دستانش بسته باشد فهمیده می شود ،و آن به معنای عدم بهره
مندی و بخشش مال است .همانگونه که مالحظه می شود جعفری و دشتی با بیان تحت الفظی سعی در
رساندن معنا خساست از این کلمه داشته اند؛ اگرچه فیض االسالم و شهیدی با پناه بردن به توضیح معنای
این تعبیر داخل پرانتز ،موجب شده ای تعبیر به خوبی بیان شود(.ترک انفاق و بخشش).
| 231

مجله آموزش زبان ،ادبیات و زبان شناسی /سال چهارم ،شماره اول ،اسفند ماه 9311

.1

ISSN: 2645-3428

«و عند جموده على البذل» (نامه )84 :و او بر تو صاحب بخشش است(فیض االسالم ،ص ،)981و

چون بخل ورزد تو بخشنده باش( دشتی) ،از بخشش دریغ مدار(شهیدی) ،و در آن موقع که برای تو بخل
بورزد ،تو به او بذل و بخشش نما(جعفری)
مترجمان با بازگرداندن سبک تعبیر و گسترش معنای آن به گزینش واژه های مختلف پناه برده اند .مانند
منع حاجات ،خودداری از کمک کردن ،رد کردن مهربانی و کمک به همنوع ،منع احسان به آنها برای داللت
بر تعبیر از این واژگان استفاده کرده اند ،که همگی به معنای بخل و خساست است.
مالحظه می کنیم که مترجمان سبک تعبیر را با ترجمه به شیوه امری ،سعی در تاکید در عدم بخشش
کنند ،لذا در بیان معنای این تعبیر ،و انتقال معنای آن در بیشتر حاالت ،معنای اصطالحی آن را آورده ،و از
به گویی چشم پوشی کرده ،و ترجمه را از لحاظ نشانه های بالغی گفتمان نهج البالغه خالی و عاری کرده
اند.
تعابیر دال بر غضب
کلمه غضب ،به معنای خشم گرفتن (دهخدا ،بی تا ،ج ،88ص ،)111و خالف خشنودی (ابن منظور،
 4103ج ،4ص ،)113به کار رفته است .غضب در اصطالح به معنای حالت نفسانیه ای است که باعث
حرکت روح حیوانی و از داخل به جانب خارج از برای غلبه و انتقام میشود و هرگاه شدت نمود باعث
حرکت شدیدی میشود که از آن حرکت ،حرارتی مفرط حاصل ،و از آن حرارت دود تیرهای بر میخیزد و
دماغ و رگها را چنان پر میسازد که نور عقل را میپوشاند ،و اثر قوه عاقله را ضعیف میکند .به این جهت
است که در صاحب غضب ،موعظه و نصیحت اثر چندانی نمیبخشد .بلکه پند و موعظه ،درشتی و شدت را
زیاد میکند.
کلمه غضب در آیات بسیاری به کار رفته است که در بیشتر موارد ،مراد غضب و خشم الهی است که
شامل کافران و منافقان می شود .همچنین در برخی آیات ،قرآن کریم مومنان را به کنترل خشم سفارش
کرده و از ویژگی های بارز آنان ،عفو و بخشش در هنگام غضب« :و إذا ما غضبوا هم یغفرون»
(شوری ،)89/و صبر و تحمل در برابر حکم و قضای خداوند« :فاصبر لحکم ربک» (قلم )13/نام برده
است (مکارم شیرازی ،4898 ،ج ،10ص .)159و یا آیه « :الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین
الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین» (آل عمران )481/فرو بردن خشم را از صفات نیکوکاران
و پرهیزکاران شمرده شده است (.طبرسی ،بی تا ،ج ،1ص)151
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ارزیابی ترجمه تعابیر دال بر غضب
.4

«املک حمیة أنفک»( نامه )58 :و اگر از روى خطاء و اشتباه دیگرى را کشتى(بدون قصد بقتل

انجامید)( فیض االسالم) ،و فروخوردن خشم( دشتی) ،باد غرورت ،جوشش خشمت(جعفری) ،به هنگام
خشم خویشتندار باش و تندى و سر کشى میار(شهیدی)
مبرهن است که در اینجا ترجمه تحت اللفظی بیان کننده معنای اصطالحی نیست .لذا ترجمه راه خود را
در بیان و داللت از دست می دهد و معنای مورد نظر دور از دسترس می شود .از همین رو معنای تحت
اللفظی ،حق مطلب نسبت به این عبارت را اداء نکرده ،نامانوس و غیر مقبول است .اگر چه هر یک از
ترجمه های فوق از این فراز ،معنای غضب را به شیوه ای بیان کرده اند ،که احساس خشم و غضب را در بر
دارد.
.1

«و احترس من کل ذلک بکف البادرة»( نامه )58 :دستت در کیفر دادن افراط کرد(جعفری) ،و در

قهر تاخیر کن ،تا خشمت آرام شود و عنان اختیار به دستت آید(شهیدی)،و دستت از خشم و غضب به
شکنجه زیاده روى کرد (فیض االسالم) ،جوشش خشمت ،تجاوز دستت ،تندى زبانت را در اختیار خود
گیر(دشتی).
ارزیابی این ترجمه های بر اساس سطح دوم الگویی گارسس عبارتند از آنکه مترجمان به بیان ترجمه

تحت اللفظی اکتفا کرده اند .لذا به گویی"وقتی عصبانی هستید ،زبان را متوقف کنید" ،در هیچکدام از ترجمه
ها به خوبی بیان نشده است .در همه این ترجمه ها به ترجمه در سطح لغوی اکتفا شده ،و معنا به گونه ای
بیان شده که مقارن با خشم ،غضب و چیرگی است.
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نتیجه گیری
این پژوهش یکی از مشکالت معنا شناسی تعابیر نهج البالغه را ،از عربی به فارسی ،مورد بررسی قرار
داده و سختی های به گویی نهج البالغه بصورت کلی ،و تعبیر های دال بر صفتهای مذموم باطنی به صورت
خاص ،بر اساس سطح دوم مدل کارمن گارسس پرداخته است.
سطح دوم این نظریه شامل ترجمه تحت الفظی ،تغییر نحوی و دستوری ،تلویح ،و بسط معنی ،جبران
است .بدین منظور سه واژه از ترجمه های نهج البالغه را مورد بررسی قرار گرفت ،تا سختی هایی را که
مترجمان در :تطبیق این عبارات ،ابزار ترجمه ،آگاهی مترجمان نسبت به متن ،میزان سازگاری ترجمه با
فرهنگ زبانی فارسی ،و سبک و معنایی که تعابیر در متن نهج البالغه ،متحمل شده اند ،آشکار کند.
.4

سختی های نهفته در ترجمه به گویی نهج البالغه بر اساس سطح دوم الگوی ارزیابی گارسس،

عناصر زبانی ،دستوری واژه شناختی زبان عربی و فارسی ،و عناصر غیر زبانی مانند سبک فرهنگی
بخصوص سبک دینی را بیان می دارد .عالوه بر سختی های نهفته درسطح اسلوب که درمجازی بودن سبک
تعابیر را نشان می دهد؛ اصوال مربوط به متون مستندی است که نمی توان سستی و کژی در آن به خرج داد
و شرایط خاصی را از جمله بی طرفی و شناخت عمیق از علوم و شریعت را برای مترجم ،اقتضا می دارد.
.1

در نقد و ارزیابی ترجمه ها براساس نظریه گارسس مشخص شد :زمانی که مترجم بین ترجمه

تلویحی و معنایی ،یا ترجمه تحت اللفظی قرار می گیرد ،نارسایی ترجمه ها در نقل و انتقال معنای تعابیر از
عربی به فارسی ،موجب می گردد انتقال معنای تعابیر به شیوه تحت اللفظی ،نمی تواند به عنوان شاخص
خوبی برای انتقال بالغت ،فصاحت و یکپارچگی اسلوب مورد نظر نهج البالغه قرار گیرد .بنابراین ترجمه
تحت اللفظی یک شاخص منفی برای فهم معنای اصطالحی و کارکرد بالغی نهج البالغه بوده ،و فهم آن را
در فارسی دچار مشکل می کند.
.8

در مقایسه ترجمه های بیان شده ،مشخص می شود که ،عدم پرداختن دقیق مترجمان به ترجمه

تعابیر نهج البالغه ،در برخی موارد آنان را به ترجمه تحت اللفظی هدایت داشته ،و در برخی مواضع موجب
دور شدن از مقصود اصلی ،مقبول و مطلوب ،از به گویی نهج البالغه شده است.
امید است این مقاله نظر پژوهشگران را به این روش معنا شناسی و چالش ترجمه جلب نموده ،و
انجام پژوهش هایی در زمینه نظریه تطبیقی ،درکشف تصورات نهفته در دو فرهنگ زبان عربی و فارسی،
خصوصا معنای بلیغ تعابیر نهج البالغه ،فراهم دارد.
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منابع و مآخذ
.4

قرآن کریم

.1

نهج البالغه

.8

ابن سیده ،علی بن إسماعیل4993(،م) ،المخصص ،بیروت ،دارالفکر

.1

ابن فارس ،أحمد(4999م ) ،مقاییس اللغة ،تحقیق :عبد السالم محمدهارون ،مصر ،دارالفکر

.5

ابن منظور ،محمد بن مکرم(بی تا ) ،لسان العرب ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی

.1

أبو خضر ،سعید جبر(1048م)،تعابیر التلطف االصطالحیة فی الثقافتین العربیة واإلنجلیزیة :نظرات

تقابلیة فی إمکانیة ترجمة التعبیر عن الموت ،مجلة اتحاد الجامعات العربیة لآلداب ،جمعیة کلیات اآلداب،
اتحاد الجامعات العربیة ،المجلد ،40العدد()4
.9

أبو زالل ،عصام الدین عبد السالم(1001م) ،التعابیر االصطالحیة بین النظریة والتطبیق ،مصر،

دارالوفاءلدنیا الطباعة والنشر
.3

األلبانی ،محمد ناصر الدین(4991م ) ،سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیء فی

األمة ،الریاض ،مکتبة المعارف
.9

األنباری ،محمد بن القاسم(1001م ) ،الزاهر فی معانی کلمات الناس ،تحقیق:حاتم صالح الضامن،

دمشق ،دارالبشائر
 .40آقا گل زاده ،فردوس(4835ش ) ،تحلیل گفتمان انتقادی ،تکوین تحلیل گفتمان در زبان شناسی،
تهران ،علمی و فرهنگی
 .44البخاری ،محمد بن إسماعیل(4111ق ) ،الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل(ص)
وسننه وأیامه ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر الناصر ،بیروت ،دارطوق النجاة
 .41بدخشان ،ابراهیم ( .)4898بررسی زبان شناختی به گویی در زبان فارسی ،تهران ،دو ماهنامه
جستارهای زبانی.
 .48برمن ،آنتوان(1040م ) ،الترجمه و الحرف او مقام البعد ،ترجمه عزالدین الخطابی ،بیروت ،المنظمه
العربیه للترجمه
 .41البعلبکی ،رمزی(4990م ) ،معجم المصطلحات اللغویة ،بیروت ،دار العلم للمالیین
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 .45البغوی ،الحسین بن مسعود(4999م ) ،معالم التنزیل ،تحقیق :محمدعبداهلل النمر ،الریاض ،دارطیبة
 .41بیاتی ،لیال ( .)4839بررسی ساختاری حسن تعبیر در فارسی ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .49پاینده ،ابوالقاسم(4811ش ) ،نهج الفصاحه ،تهران ،انتشارات جاوید
 .43پاینده ،ابوالقاسم (4889ش ) ،مقدمه بر ترجمه قرآن مجید ،مرآیین ،تهران
 .49تجلی ،غفار(4819ش ) ،ارزش کاربردی اصول و مبانی ترجمه ،ترجمه و اقتباس از ویلن
کومیساروف ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،ش1
 .10الجرجانی ،علی الزین الشریف(4938م )،کتاب التعریفات ،بیروت ،دارالکتب العلمیة
 .14الجوهری ،إسماعیل بن حماد(4951م ) ،الصحاح :تاج اللغة وصحاح العربیة ،تحقیق:
أحمدعبدالغفور ،القاهره ،دار العلم للمالیین
 .11جعفری تبریزی ،محمد تقی( ،)4830ترجمه نهج البالغه ،مشهد ،آستان قدس رضوی
 .18الحایک ،سمیر(4999م ) ،ترجمات القرآن الکریم إلى لغات الشعوب والجماعات اإلسالمیة ،تحریر:
محمد األرناؤوط ،جامعة آل البیت
 .11حرعاملی ،محمد بن حسن(4141ق ) ،تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشیعه ،قم،
مؤسسة آل البیت(ع) إلحیاء التراث
 .15حقانی ،نادر(4831ش ) ،نظرها و نظریه های ترجمه ،تهران ،انتشارات امیر کبیر
 .11خاوری ،شید خسرو(4838ش ) ،از واژه به مفهوم :اقتباس یا ترجمه ادبی ،پژوهش زبان های
خارجی ،ش43
 .19دشتی ،محمد( ،)4899ترجمه نهج البالغه ،قم ،مشهور
 .13دهخدا ،علی اکبر(بی تا) ،لغت نامه دهخدا ،تهران ،انتشارات سیروس
 .19روشنفکر ،کبری ،هادی منظم و احمد حیدری(4891ش ) ،چالش های ترجمه پذیری عناصر
فرهنگی در رمان الص و الکالب نجیب محفوظ ،مقایسهدو ترجمه با تکیه بر چارچوب نظری نیو مارک،
مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عرب ،ش3
 .80الزبیدی ،محمد مرتضى الحسینی(1004م ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقیق :مصطفى
حجازی ،الکویت ،سلسلة التراث العربی
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نقد و بررسی ترجمه نهج البالغه بر اساس نظریه آنتوان برمن؛ مطالعه موردی ترجمه موسوی گرمارودی

 .84سیاحی ،صادق و دیگران(4895ش ) ،اسلوب تصریح و تبیین در ترجمه قرآن(بررسی موردی
ترجمه فیض االسالم) ،دو فصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،س ،1ش41
 .81سیدی ،سید حسین(4890ش ) ،زیبایی شناسی آیات قرآن ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه
قم
 .88الشربجی ،علی(1001م ) ،تفسیر البشائر وتنویر البصائر ،دمشق ،دارالبشائر
 .81الشرتونی ،سعید الخوری(4108ق ) ،أقرب الموارد فی فصح العربیة والشوارد ،قم ،مکتبة آیة اهلل
العظمى المرعشی النجفی
 .85شهیدی ،سید جعفر( ،)4890ترجمه نهج البالغه ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
 .81صینی ،محمود ،وآخرین(4991م ) ،المعجم السیاقی للتعبیرات االصطالحیة ،بیروت ،مکتبة لبنان
 .89طبرسی ،فضل بن حسن(بی تا) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،دارالکتب االسالمیه
 .83طهماسبی ،عدنان و وحید صمدی(4895ش ) ،شیوه ترجمه ادبی مبتنی بر ترجمه نمایشنامه صاحبه
الجالله ،تهران ،انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی
 .89العسکری ،أبوهالل(4993م ) ،الفروق اللغویة ،تحقیق :محمد إبراهیم سلیم ،مصر ،دارالعلم والثقافة
 .10فرکالف ،نورمن(4899ش ) ،تحلیل انتقادی گفتمان در عمل :تفسیر ،تبیین و جایگاه تحلیل گر،
تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمه فاطمه شایسته پیران و دیگران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
 .14فرهادی ،پروین(4891ش)  ،بررسی نقد و ارزیابی ترجمه متون عربی(مطالعه موردی :نقد و
ارزیابی آثار ترجمه شده غسان کنفانی در سه بخش فصص ،روایات و مسرحیات(پایان نامه رشته مترجمی
زبان عربی) ،تهران ،سمت
 .11فیض االسالم اصفهانی ،علی نقی( ،)4815ترجمه و شرح نهج البالغه ،تهران ،چاپخانه سپهر
 .18القاسمی ،علی(4999م ) ،التعابیر االصطالحیة والسیاقیة ومعجم عربی لها ،بیروت ،مجلة اللسان
العربی ،العدد ()49
 .11مبارکی ،محسن و سیروان امین زاده(4891ش ) ،نظریه توانش ترجمه :اساس علمی و عملی مدل
نظام مند آموزش ترجمه ،فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه ،مشهد ،دانشگاه مشهد
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 .15متقی زاده ،علی .)4891( ،ارزیابی ترجمه متون ادبی فارسی به عربی بر اساس مدل کارمن
گارسس( پیام رهبر انقالب به مناسبت موسم حج 4895برای نمونه) ،سید عالء نقی زداه ،تهران ،پژوهش
های ترجمه در زبان و ادبیات عربی.
 .11محمدی ،محمد علی(4839ش ) ،تعامل فرهنگ ،زبان ترجمه-رویکردی انسان
شناختی:کاربردهای آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگی و بین زبانی ،تهران ،فصلنامه مطالعات
زبان و ترجمه ،س ،11ش8
 .19مصطفوی ،حسن(4810ش )،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه ونشرکتاب
 .13مصطفی ،ابراهیم ،محمد(4839ش ) ،معجم الوسیط ،قم،موسسه فرهنگی تبیان
 .19معروف ،یحیی .)4899( .فن ترجمه :اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و از فارسی
به عربی ،تهران ،انتشارات سمت.
 .50مکارم شیرازی ،ناصر( ،)4898تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیة
 .54نور آبادی ،قاسم .)4890( ،تحلیل زبانشناختی فرآیند حسن تعبیر فارسی و جایگاه آن در مواد
آموزشی زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
 .51نیومارک ،بیتر(1101م ) ،الجامع فی الترجمه ،ترجمه حسن غزاله ،بیروت ،دارالمکتبه ،الهالل
 .58هاوس ،جولیان(4833ش ) ،مقدمه ای بر مطالعات زبان و ترجمه ،ترجمه علی بهرامی ،تهران،
رهنما
 .51الیازجی ،إبراهیم(4935م ) ،نجعة الرائد وشرعة الوارد فی المترادف والمتوارد ،بیروت ،مکتبة لبنان
.
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