دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی
سال  ،8شمارة  ،91پاییز و زمستان 9317

نقدی بر انتخابهای واژگانی محمد دشتی در ترجمۀ
نه البالغه از منظر سطح معنایی ـ لغوی گارسس


1ـ محمد رحیمی خویگانی2 ،ـ عسگرعلی کرمی3 ،ـ حمید باقری دهبارز
6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الفهان ،الفهان ،ایران
0ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه الفهان ،الفهان ،ایران
8ر استادیار زبان و ادبيات عربی ،وااد ميناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هرمزگان ،ایران
(تاریا دریافت6867/81/87 :؛ تاریا پذیرش)6867/66/07 :

چکیده
این پژوهش در نظر دارد تا انتخابهاي واژگانی تر مة محمد دشتی از نهجالبالغه امام علی(ع) را بر
اساس سطح معنایی ر ل وي الگوي ارزیابی تر مة گارسس بررسی و نقد نماید .برراي ایرن منظرور ،ابتردا
سطح معنایی ل وي گارسس در ايطة ارزیابی تر مه توضيح داده میشود و آنگاه با كمک نمونهگيرري
تصادفی ،نمونههاي قاب كاربست این نظریه به عنوان دادههاي مقاله ارائه میشرود .ایرن پرژوهش روشرن
میكند كه دشتی در انتخابهاي واژگانی خود ،بيش از هر يز به بسط واژگانی در قالبهاي مختلف و
(ع)

از همه مهمتر ،به بسط تفسيري و ایدئولوژیک روي آوردهاست .او ابهامهاي واژگانی كالم امرام علری

را بهكلّی از ميان برده ،یا تفسير به رأي كردهاست و تالش داشته هيچ واژب مبهمری در تر مرهاش و رود
نداشته باشد.

واژگان کلیدی :نهجالبالغه ،محمد دشتی ،ترجمه ،الگوی گارسس ،واژگان.

(نویسندب مسئول) E-mail: m.rahimi@fgn.ui.ac.ir
E-mail: askaralikarami@yahoo.com
E-mail: hamid.bagheri953@yahoo.com
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مقدمه
مسئلة این پژوهش به لورت مشخص اول محور نحوب برخورد محمد دشتی با واژگان
نهجالبالغه و گونگی معادلگزینی او میگردد .تقریباً همه مریداننرد كره انتخراب معرادل
براي واژگان یک متن ،اولين الش بزرگ پيش روي متر م است .این الش در تر مرة
متونی ون نهجالبالغه كه نوعی نبرة تقردس دارنرد و اساسريتهراي دینری و مرذهبی را
برمیانگيزند ،بسيار مهمتر ،روشنتر و گریبانگيرتر است.
پژوهش ااضر با تکيره برر سرطح معنرایی ل روي الگروي ارزیرابی نقرد تر مرة «كرارمنن
گارسس» تالش دارد تا نوع برخورد و تعام متر م را با واژگان نهجالبالغه بررسی كنرد و
براي دستيابی به این هدف تالش شده تا با مقایسة بخرشهرایی از مرتن نهرجالبالغره برا مرتن
تر مه به لرورت نمونرهگيرري تصرادفی ،مرواردي از ویژگریهراي تر مره كره گارسرس
برشمردهاست ،استخراج شود تا هم و ود این ویژگیها در تر مرة وي اببرات شرود و هرم
راهبردهاي تر مهاي متر م براي هر یک در بستر نمونهها مشخص گردد.

سؤالها و فرضیههای پژوهش
پژوهش ااضر به دنبال پاسخی براي پرسشهاي زیر است:
ر دشتی در فرایند تر مة نهجالبالغه از كدام مؤلفههاي مذكور در الگوي گارسس سود
ستهاست؟
رر محمررد دشررتی از ویژگرریهرراي تر مررهاي گارسررس در تر مررة رره امرروري اسررتفاده
كردهاست و كدام یک از این ویژگیها تعادل واژگانی را برهم زدهاست؟
بر این اساس فرضيههاي زیر را میتوان طرح كرد:
ر محمد دشتی بيشتر از تعریف و توضيح در تر مة واژگان غریب نهرجالبالغره اسرتفاده
كردهاست.
ر بزرگترین الش دشتی در تر مة نهجالبالغه ،استفادب انکارناپذیر از بسط و افرزایش
تر مهاي است.
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پیشینة پژوهش
نالر رشيدي ،و شهين فرزانره ،در ايطرة نقرد تر مرة برين فارسری و انگليسری از منظرر
الگوي گارسس دو مقاله نوشتهاند كه مقالة اول برا عنروان «ارزیرابی و مقایسرة تر مرههراي
فارسی رمان انگليسی شاهزاده و گدا ،ابر مارك تواین بر اساس الگوي گارسس» در مجلرة
زبانپژوهی دانشگاه الزهرا (رشيدي و فرزانه97 :6833 ،ر )683و دیگري با عنوان «ارزیابی و
مقایسة دو تر مة فارسی از رمان انگليسی دُن كيشوت ابر ميگوئ دو سرروانتس برر اسراس
الگوي گارسس» ،در مجلرة زبران و ادب فارسری ،دانشرگاه آزاد اسرالمی سرنندج( ،همران،
06 :6860ر )91اپ شده است و نویسندگان در این دو مقاله به معرفی الگروي گارسرس و
كاربست آن بر تر مههاي یادشده پرداختهاند.
ر مقالة «نقد واژگانی تر مة موسوي گرمارودي از قرآن كریم (با تکيه بر سطح معنرایی
ر ل وي گارسس) از محمد رايمی خویگانی كه در مجلة مطالعات تر مة قررآن و اردیث
اپ شدهاست (ر.ك؛ رايمی خویگانی16 :6861 ،ر .)60این مقاله تر مرة گرمرارودي را
از منظر واژگان مورد بحث قرار دادهاست و به این نتيجه رسريده كره ایرن تر مره برهشردت
توضيحی است و متر م تالش فراوانی داشته تا براي واژگان قررآن معرادلهرایی بسرازد یرا
بازآفرینی كند.
ر مقالة «ارزیابی تر مة متون ادبی فارسی به عربی بر اساس مدل كارمن گارسرس (پيرام
رهبر انقالب به مناسبت موسم ارج  6869برراي نمونره)» از عيسری متقری زاده و سريد عرال
نقیزاده كه در پرژوهشهراي تر مره در زبران و ادبيرات عربری ،راپ شردهاسرت (ر.ك؛
متقیزاده و نقیزاده .)6861 ،این مقاله نظریة گارسس را بر پيام رهبر معظم انقالب اسالمی
بهكار بستهاست و بدین نتيجه رسيده كه تفاوتهاي فرهنگی ميان فارسی و عربی مریتوانرد
در معادلگزینی و تبدی ساختارها ایجاد الش كند.
تفاوت و ویژگی این پژوهش نسبت به پژوهشهاي پيش از خود در این است كه:
الف) این پژوهش براي اولين بار سطح معنایی ل وي الگوي گارسس را بر تر مرهاي از
نهجالبالغه پياده میكند.
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ب) تا آنجا كه نویسندگان میدانند ،این پژوهش اولين گام در راستاي نقد معيار تر مة
محمد دشتی است؛ تر مهاي كه بهرغم شهرت و روا ش ،كمتر مورد تو ه تر مهپژوهان
بودهاست.

 .1الگوی گارسس
متر م ،اد واسط متن مبدأ و مقصد است و تالش دارد تا معادلهرایی را برراي عنالرر
متنی زبان مبدأ در زبان مقصد پيدا كند و در ميان این عنالر ،آنچه بيش از هر يزي مهمتر
است ،واژگان است (ر.ك؛ لطفیپور ساعدي .)38 :6868 ،امرا معرادلگزینری واژگرانی در
كنار اهميت خود ،هميشه یکری از مشرک تررین فراینردهاي تر مره اسرت .تر مرهپژوهران
متعددي دربارب ایجاد تعادل ميان واژگان زبان مبدأ و مقصد سخن گفتهاند و فراینردهاي آن
را به گفتگو نشستهاند .نيومارك با تقسيم انواع معناي واژه به معناي قاموسری و فرهنگری برر
آن بود كه واژگان ،مترادف و معادل واقعی ندارند ،اما با راهکارهایی میشود نزدیکتررین
معادلها را انتخاب و استفاده كرد (نيومارك690 :6868 ،ر .)618وینی و داربلنه در راسرتاي
توليف فرایند ایجاد تعادل در تر مه ،دو راهبرد با عنوان تر مة مستقيم و تر مة ناموازي
ر يزي شبيه به تر مة تحتاللّفظی و آزاد ر و هفت رویه معرفری مریكننرد كره رویرههراي
ااصا شدب آنان در تر مة مستقيم از این قرار است :قرضگيرري ،گرترهبررداري و تر مرة
لفظ به لفظ .رویههاي پيشنهادي آنان در تر مة آزاد نيز عبارتند از :ابه ایی ،مدو سيون
(ت يير در زاویة دید) ،اقتباس و تعادل .مدو سيون خود شام مواردي ون تبردی كلر بره
ز یا برعکس ،ز به ز  ،وارونهسازي عبارات ،معلروم بره مجهرول و ت ييرر نمادهاسرت.
تعادل نيز براي اشاره به مواردي است كره زبران هرا موقعيرت یکسرانی را برا ابرزار یرا سربکی
متفاوت توليف میكنند ( .)Vinay & Darbelnet, 1995: 31-41كارمن گارسس با تکيه
بر ال تعادل و با دقت در نظریههاي ارائهشده دربرارب تعرادل ،برهویرژه رویرههراي وینری و
داربلنه ،الگویی را براي بيان شباهتهاي متن مبدأ و مقصد ارائه كرد كه تاكنون مورد تو ه
است .در نظر او ،متن مبدأ و تر مه ،در هار سطح باید تا اد امکان برابري داشرته باشرند.
این هار سطح عبارتند از :سطح معنایی ل روي ،سرطح نحروي ر لررفی ،سرطح گفتمرانی ر
نقشی و سطح سبکی ر مقصود ( /منظور)شرناختی ( .)Garces, 1994: 77-120او برراي هرر
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یک از این هار سطح و با تکيه بر متونی كه تحلي كرده ،ویژگیهراي تر مرهاي را ارائره
داده است .اما از آنجا كه پرداختن به تمام سطوح آن در یرک مقالره كراري نراممکن لروه
میكند ،از این رو ،این پژوهش تنها به سطح معنایی ر ل وي میپردازد ترا تصرویري مناسرب
از انتخررابهرراي واژگررانی محمررد دشررتی ارائرره كنررد و سررطوح دیگررر را برره مقررا تی دیگررر
وامیگذارد.
ویژگیهاي تر مهاي ارائهشده از سوي گارسس ،در سرطح معنرایی ل روي عبارتنرد از:
تعریف یا توضيح ،معادل فرهنگی ،همانندسازي ،بسط نحوي ،قبض نحوي ،و ابهرام ( Ibid:
 .)80-82در این پژوهش ،تالش میشود كه این ویژگریهرا در نحروب معرادلگزینری دشرتی
بررسی شوند تا مشخص گردد كه تر مة وي از كدام ویژگی بيشتر بهره بردهاست.
الف) تعریف یا توضيح ( :)The definition and explanationتعریف ،اشاره به معنری
واژه به لورت عبارت اسمی یا شبه ملة ولفی است؛ درست ماننرد آنچره در واژهنامرههرا
میآید (.)Ibid: 80-81
ب) معادل فرهنگی ( :)Cultural Equivalentمعادل ،پيدا كردن واژهاي در زبان مقصد
است كه ایگزین واژهاي با بار فرهنگی یا كاركرد مشابه در زبان مبدأ میشود ( .)Ibidپيتر
نيومارك ( )Peter Newmarkدر این زمينه میگوید« :واژگان و الطالاات فرهنگی باید
با معادل مناسب فرهنگ مقصد ایگزین شوند؛ راكه نمایندب معناي خالی در زبان مبردأ
هستند» (نيومارك0881 ،م)668 :.؛ براي مثرال ،مریتروان بره معرادل مردارك دانشرگاهی و
آموزشی و یا معادلهاي سياسی اشاره كرد« :مجلس الوزار  :هيئت دولت»« ،رئيس الوزرا :
رئيس مهور» (رايمی خویگانی.)78 :6869 ،
ج) همانندسازي ( :)Adaptationهمانندسازي روشی براي تر مرة الرطالاات بنيرادي
فرهنگی است و هنگامی بهكار میرود كه متر م مضمونی را با كلمه ،الطالح یرا اسرتعارب
خالی كه براي خواننده آشناست ،تر مه میكند.
د) بسط ( :)Expansionمنظور از این الرطالح ،افرزودن یرک یرا نرد واژه بره تر مره
براسب ضرورت است (ر.ك؛ همان .)36 :این مسئله میتواند هم در معادلیابی واژگانی و
هم در معادلیابی تركيبی خودنمایی كند.
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هر) قبض ( :)Contractionعکس شيوب فوق است و آن هنگام بهكار بردن یک واژه در
زبان مقصد است در برابر ند واژب زبان مبدأ (ر.ك؛ همان).
و) ابهام واژگانی ( :)Lexical ambiguityگاهی مرتن الرلی ابهرام دارد كره گرونگی
برخورد با آنها از منظر تر مهپژوهان متفاوت است .به نظرر گارسرس ابهرام ممکرن اسرت
عمدي یا سهوي باشد .اگر عمدي باشد ،باید آن را به زبان مقصد انتقال داد و اگر سرهوي
باشد ،باید آن را برطرف كررد (ر.ك؛ همران و مختراري اردكرانی .)96 :6871 ،نيومرارك
انواع هفتگانهاي از ابهام را برمریشرمرد (ر.ك؛ نيومرارك0881 ،م818 :.رر )819كره مرا در
اینجا تنها به ابهام واژگانی میپردازیم.

 .2کاربستِ الگوی نقد گارسس
2ـ .1تعریف و توضیح
با دقت در تر مة محمد دشتی بهخوبی مشخص مریشرود كره او از توضريح و تعریرف
یک واژه بسيار سود ستهاست .او هم توضيح تفسيري فراوانی دارد و هم تعریف واژگران،
در زیر مواردي كه متر م را به تعریف و توضيح واداشتهاست ،برمیشماریم.

2ـ1ـ .1واژگان غریب و سخت
دشتی هر ا به واژهاي برخورده كه ز غرایب ل رات اسرت و گمران داشرته مخاطرب
معناي آن را بهدرستی درنمییابد ،آن را در پاورقی تعریف كردهاست و تعریف او هر نرد
متناسب با سياق ،ولی بدون ار اع است؛ مثالً:
 الخالسیة« :ألنَّ قوائمَهُ اُمشٌ كقوائمِ الدّیکَةِ الخالسیةِ وقد نجَمَت منن ظلنبروبِ سَراقنه
صِیصیةٌ خفیةٌ؛ زیرا پاهاي طاووس ونان ساق خروس دورگه ،باریک و زشرت اسرت و در
یک سو ،ساق پایش ناخنی مخفی رویيدهاسرت» .دشرتی در پراورقی آوردهاسرت« :خرروس
خالسی ،نوعی از خروس كه نه سفيد و نه سياه است ،بلکه به رنگ خاكی اسرت .گفترهانرد
كه خروس فارسی ر هندي دورگه است كه پاهاي زشت دارد» (نهجالبالغره ،خ .)008 :619

نقدی بر انتخابهای واژگانی محمد دشتی در ترجمة نهجالبالغه از /...محمد رحیمی خویگانی و...

69

در همين خطبه ،دربارب واژب «الوَسِمَة» در عبارت «مَخْرَجُ عَنلقنهن كالْإِبْرِیقِ وَ مَ ْرِزُهَا إِلَی اَيْرثل
بَطْنلهُ كصنبْغِ الْوَسِمَةِ الْیمَانِیة :و از گلوگاه تا روي شکمش به زیبایی وسمة یمانی رنگآميزي
شده» ،آوردهاست« :برگ گياهی به رنگ نير  ،یرا بررگ نير كره آن را در آب خيسرانده،
پار ه را با آن رنگ میكنند» (همان).
 دبَر و وَبَر« :وتركوهُم عالةً مساكينَ إخوانَ دَبَرٍ ووبَرٍ :آنان را در مکانهاي نامناسب،
مسکين و فقير همنشين شتران ساختند» (همان :خ  )036 :660و در پاورقی آوردهاست« :دبر
و وبر كنایه از شتر است؛ یعنی آنها را فقير و تهيدست با شتران رها كردند» (همان.)036 :
 السَّعدان« :واللّهن لَأن أبيتُ علی اَسَکن السّعدانِ مسهّداً أو أل َرَّ فری األغراللِ مصرفّداً:
سوگند به خدا ،اگر تمام شب را روي خارهاي سعدان به سر ببرم و یا با غ و زنجير به ایرن
سو یا آن سو كشيده شوم( »...همان ،خ 801 :000ر )807كه در توضيح آوردهاست« :خاري
سهشعبه كه خوراك شتران بوده و سخت گزندهاست» (همان).
 تعمّق« :والکفرل علی أربَعِ دعائم :عَلَی التعمّقِ والتنازعِ والزیغ والشّقاق :كفر بر هرار
ستون پایدار است :كنجکاوري دروغين ،ستيزه رویی و ردل ،انحرراف از ارق و دشرمنی
كردن» (همان ،ح  )006 :86و در پاورقیآمدهاست« :عَمق و عُمق :در بيابان بیآب و علرف
پيشروي كردن ،سرگردان شدن و به هالكت رسيدن است .كسی كه با توهم پريش رود نيرز
د ار همين سرنوشت خواهد شد» (همان).

2ـ1ـ .2اسم علم اشخاص ،قبایل و اماکن
دشتی در این زمينه میگوید« :نکات تاریخی و اسامی اشخا و امراكن را بردان سربب
آوردیم تا خوانندگان با داشتن همين تر مه ،از مرا عه به دیگر كتابهاي تاریخی برینيراز
باشند» (نهجالبالغه .)60 :6830 ،متر م براي توضيحات خود هيچ ار اعی ذكر نمریكنرد؛
مثالً:
 دار الهجرة« :وأعلموا أنَّ دارَ الهِجرةِ قد قلَعَت بأهلنها وقلعوا بهرا :وآگراه باشريد مدینره
مردم را یکپار ه بيرون راند و مردم نيز براي سركوبی آشوب از او فالله گرفتنرد» (همران،
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ن 800 :8ر .)808متر م این واژه را در پراورقی توضريح دادهاسرت« :سررزمين هجررت ،دار
الهجره ،همان شهر مدینه است» (همان).
 مذجح« :اَمَّا بَعْدُ ،فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْکلمْ عَبْداً مننْ عنبادن اللّهنَ ،یَنامُ أَیرامَ الْخَروْفن ،وَ َینْکر ل
عَنِ األعْدا ن سَاعَاتن الرَّوْعِ ،أَشَدَّ عَلَی الْفلجّارِ مننْ اَریقِ النّارِ ،وَ هُوَ مَالنرکن بْرنل الْحَرارِثن أَخلرو
مَذْانج .فَاسْمَعُوا لَهُ :پس از ستایش پروردگار! من بندهاي از بنردگان خردا را بره سروي شرما
فرسررتادم كرره در روزهرراي واشررت نمرریخوابررد و در لحظررههرراي ترررس از دشررمن روي
نمیگرداند ،بر بدكاران از شعلههاي آتش تندتر است ،او مالک پسر اارث مذ حی است»
(همان ،ن 833 :06ر .)836در توضيح مذ ح میگوید« :نام قبيلة مالک اشتر است» (همان).
از این دست توضيحات تقریباً در تمام لفحات تر مة دشتی و ود دارد و او به محض
برخورد با این دست واژگان ،توضيحی براي آن در پراورقی آوردهاسرت ،البتره گراهی ایرن
توضيحات مربوط به متن سخنان اضرت نيست و به مطالبی برمیگردد كره شرریف رضری
ذكر كردهاست (ر.ك؛ همان ،خ .)889 :080

2ـ1ـ .3توضیح تفسیری
ارائة توليحات تفسيري دربارب یک یا ند واژه ،یکری از ویژگریهراي تر مرة دشرتی
است .او ندین بار به این موضوع اشاره داشرته ،آن را زم دانسرتهاسرت« :بررآن شردیم ترا
توضيحات ضروري نسبت به مفاهيم ،رویردادها ،تحرو ت سياسری ،تراریخی را در مرتن یرا
پاورقی بياوریم كه عموم اقشار امعه بتوانند از مبااث ارزشمند آن استفاده كننرد» (همران:
 .)60با دقت در توضيحاتی كه دشتی بدون هيچ ار اعی ارائه كردهاست ،مریتروان بره ایرن
نتيجه رسيد كه تر مة او سراسر «تفسير» است و توضيحات تفسيري او گاه ایردئولوژیک و
گاه به سربب پيشرگيري از برداشرت نامناسرب مخاطرب از هردف امرام اسرت كره در اینجرا
مثالهایی از هر یک ارائه میشود.
 او در توضيح «سفن النجاة» در «أیها النّاسُ شلقّوا أمواجَ الفنتَنِ بِسُفلنِ النّجااةِ :اي مرردم،
امواج فتنه را با كشتیهاي نجات درهم بشکنيد» ،میگوید« :اشاره به ادیث معروف پيرامبر
كه فرمود :مَثَ ِ اه بيت من ،همانند كشتی نجات است» (همان ،خ  .)88 :9ایرن توضريح بره
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طور دقيق ،ایدئولوژیک و برآمده از عقيدب تشيع متر م اسرت كره بسريار بجرا بردان اشراره
شدهاست.
 در ذی سخن امام كه میفرمایرد« :یرا خیباةَ الردَّاعی مرن دعرا و إ مَ أ يربَ :وَه ره
دعوتكنندهاي! و ه ا ابتكننردگانی!» ،برراي پرهيرز از برداشرتهراي دیگرر مریگویرد:
«دعوتكنندگان ،طلحه ،زبير و عائشه میباشند» (همران ،خ  .)09 :00یرا ذیر عبرارت امرام
مبنی بر «اللهمَّ اغفر لی ما أنرت أعلرمُ بره منّری :خردایا از مرن درگرذر آنچره را از مرن بردان
داناتري» (همان ،خ  ،)36 :.37براي اینکه اشتباهی در برداشت از سخن امرام مبنری برر طلرب
م فرت نباشد ،میگوید« :امام علی(ع) معصوم است ،اما آنچه را كه در دعاها بيران مریدارد،
براي تعليم گونه سخن گفتن با خداست ،یا خرارج از محردودب گناهرانی اسرت كره برراي
انسانهاي عادي مطرح میباشد» (همان).
« واعلم أنّ الشيطانَ قد ببَّطَکَ عن أن ترا عَ أاسَنَ أموركَ :معاویه ،بدان كه شريطان
تو را نمیگذارد تا به نيکوترین كارت بپردازي» .در پراورقی آمردهاسرت« :نيکروترین كرار،
همان اطاعت از اه بيت پيامبر و امام به اق ،اضررت اميرالمرؤمنين اسرت» (همران ،خ :78
.)086
یکی از ویژگیهاي تر مة دشتی ،تفسير و تأوی سخنان امام به اوادث معالرر اسرت؛
مثالً دربارب « يش من نقم اهلل» در عبارت «فوی ٌ لک یا بصرة عندَ ذلک من ريش مرن نقرمِ
اهلل رَهَجَ له و اَسٌّ» (همران ،خ  ،)680 :680مریگویرد« :مریتروان فرازهراي آخرر را بره
غوالان رزمندب ایران در عمليات كربالي پنج تفسير كرد كه زیر آب بیهيچ گرد و غبار و
لدایی به بصره امله كردند» (همان.)688 :
 در همين زمينه و دربارب عبارت «الجيش الذي یکون لره غبرارٌ و لجربٌ و قَعقعَاة
للجُمٍ» (همان ،خ  )678 :603نيز مریآورد« :آیرا واقعيرتهراي یادشرده بره عمليرات غوالران
رزمندب ایران در امله به شهر بصره ارتباط ندارد كه از زیر آب بدون سر و لردا و گررد و
غباري با پاهاي ونان پاي شترمرغ پيش میرفتند؟!» (همان .)676 :البته گاهی هرم توضريح
او تر مهاي دیگر از عبارت اللی است؛ مرثالً ذیر «إنّ اهللَ بعرثَ محمّرداً ولريسَ أاردٌ منرن
ب یقر لأ كنتابا :همانا خداوند هنگامی محمرد را مبعروث فرمرود كره هريچ كرس از عررب
ال َع َر ِ
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كتاب آسمانی نداشت» ،میگوید« :یا سواد خواندن كترابی نداشرت .كنایره از آنکره عررب
اهلی بیفرهنگ بود» (همان.)96 :

2ـ .2معادل فرهنگی
منظور از معادل فرهنگی ،واژب معادلی است كه نزدیکترین معنراي واژب الرلی را البتره
با رعایت فرهنگ زبان مقصد داشته باشرد ،نيومرارك معتقرد اسرت« :زمرانی كره یرک واژب
فرهنگی از زبان مبدأ به واژهاي فرهنگری از زبران مقصرد تر مره مریشرود .در واقرع ،یرک
تر مة تقریبی است» (نيومارك .)689 :6868 ،به نظر میرسد دشتی معمو ً در بزنگاههراي
ایدئولوژیک متن از معادل فرهنگی سود ستهاست.
« خواهش» به اي «هوي» و «دگرگونیها» به اي «فتن»:
«بَادَرْتُ بِوَلنيتنی إِلَيک ،وَ أَوْرَدْتُ خنصَا ً مننْهَا قَبْ َ أنْ یعْجَر َ بِری أ َلنری دُونَ أَنْ أفْضنری
إِلَيک بِمَا فنی نَفْسنی ،أوْ أَنْ أنْقَصَ فنی رَأیی كَمَا نلقنصْتُ فنی ِسْمنی ،أوْ یسْبِقَننی إِلَيرک بَعْرضُ
غَلَبَاتن الْهَوَي ،وَ فنتَنِ الدُّنْيا ،فَتَکونَ كالصَّعْبِ النَّفلورِ :به نوشتن وليت براي تو شتاب كردم و
ارزشهاي اخالقی را براي تو برشمردم ،پيش از آنکه ا فرارسد و رازهراي درونرم را بره
تو منتق نکرده باشم و در نظرم كاهشی پدید آید؛ نانكه در سمم پدید آمد و پريش از
آنکه خواهشها و دگرگونیهاي دنيا به تو هجوم آورند و پذیرش و اطاعت مشک گردد»
(همان).
دشتی با تو ه بره عالقرة وافررش بره مرو علری(ع) نخواسرته اسرت واژگرانی را در مرتن
تر مه اش دخي كند كه به ساات قدسی امام اهانتی كرده باشد .از این رو ،به اي اینکره
«هوي» را به «هوس» و «فتن» را به «فتنهها و فریبها» تر مه كند ،از معادلهایی متناسرب برا
فرهنگ شيعه در زبان مقصد سود سته كه هم معنا را رسانده باشرد و هرم بریادبری نکررده
باشد .همين امر را در تر مة ملة زیر نيز میبينيم.
« سَيَأمُرلكم بِسَبُّی والبَراءةِ مننِّی :به بيزاري و بدگویی من وادار میكنرد» (همران ،خ :97
 .)77در این تر مه ،مشخص است كه انتخاب واژب «بردگویی» برراي «سربّ» كره بره معنری
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«شتم» و «دشنام و ناسزا» است (ابنمنظور ،بیتا ،ج  ،)6686 :00یرک انتخراب فرهنگری و از
روي تقریب به ذهن مخاطب در زبان مقصد است.

2ـ .3همانندسازی
همانندسازي روشی براي تر مة الطالاات بنيادي فرهنگری اسرت و هنگرامی برهكرار
میرود كه متر م مضمونی را با كلمه ،الطالح یا استعارب خالی كه براي خوانندب تر مه
آشناست ،تر مه میكند.
« وألجِئ نفسَکَ فی أموركَ كلّها إلی ألَهِکَ فإنّکَ تللجِئلها إلی كهفٍ اریزٍ :در تمرام
كارها خود را به خدا واگذار كه به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسريدهاي» (نهرجالبالغره ،ن
878 :86ر .)876انتخاب «پناهگاه مطمئن» به عنوان معادل «كهف اریرز» یرک همانندسرازي
است؛ راكه تر مة آن به «غاري مطمئن» براي مخاطب فارسیزبران شراید مرأنوس نباشرد.
البته آگاه هستيم كه این تر مه« ،استعارب» سخن امام را از ميان بردهاست!
 در همين نامة  ،86به اي واژب « ه و هالت» در عبارت امام كه خطراب بره امرام
اسن(ع) میفرماید« :فَإِنْ أَشْک َ عَلَيک شَی ٌ مننْ ذَلنک فَااْمنلْهُ عَلَی َهَالَتنرک فَإِنَّرک أَوَّلل مَرا
خللنقْتَ بِهن َاهنلًا بلمَّ عُلِّمْتَ» (همان ،)870 :از واژه «عدم آگاهی» استفاده كررده ترا هماننردي
در فرهنگ شيعه باشد« :اگر دربارب هان و تحوّ ت روزگار مشکلی براي ترو پدیرد آمرد،
آن را به عدم آگاهی ارتباط ده؛ زیرا ترو ابتردا برا ناآگراهی متولرد شردي و سرپس علروم را
فراگرفتی».

2ـ .4بسط واژگانی
نانكه پيش از این ذكر شد ،بسط واژگانی آنگاه كه بهضررورت برراي بررونرفرت از
یک الش تر مهاي باشد ،پسندیده است ،ولی آنجا كه ضرورتی و لزومری نباشرد ،مخر
تر مه و برهم زننده تعادل واژگانی است .بیشک تر مة كالم امام علی كه هم در نهایرت
ایجاز است و هم بر قلة اعجاز ،گرایش به بسط و افزایش واژگانی را مریطلبرد .از ایرن رو،
مهمترین كاري كه دشتی در تر مهاش انجام داده ،بسط واژگانی است .او گراهی آن قردر
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واژه به متن افزوده كه تر مهاش را وارد وادي شرح كردهاست ،بسط واژگانی او هم زبانی
و هم تفسيري و ایدئولوژیک است.

2ـ4ـ .1فعلیشدگی
تبدی اسم یا لفت در زبان عربی به فعلی در زبان فارسی یکی از ابزارهرایی اسرت كره
باعث بسط و افرزایش واژگرانی شردهاسرت ،ایرن تبردی بيشرتر در تر مرة مصرادر عامر و
االهاي مفرد است:

ـ مصادر عامل
یکی از راههاي تر مة مصدر عام كه بر افزایش واژگانی متن تر مه تأبير دارد ،فعلی
شدن آن است ،اال آنکه این مصادر را میتوان به همران شرک مصردر هرم تر مره كررد.
دشتی بيشتر مصادر را به فع تبدی كردهاست:
« فَإِنِّی ألولنيک بِتَقْوَي اللَّهن أَي بُنَی وَ للرزلومِ أَمْررِهن وَ عِمَااََةِ قَلْبِرک بِرذنكرِهن وَ الناعْتنصَرامِ
بِحَبْلنهن :پسرم همانا تو را به ترس از خدا سفارش مریكرنم كره پيوسرته در فرمران او باشری ،و
دلت را با یاد خدا زنده كنی و به ریسمان او نرگ زنری» (همران :ن  .)86در ایرن عبرارت،
هار مصدر و ود دارد كه یکی از آنها به همان شک مصدري و سه مورد نيرز بره شرک
فع تر مه شدهاند كه باعث افزایش واژگانی شدهاست.
« بلمَّ رَدَّهُمْ آخنرل ذَلنک إِلَی الْأَخْذن بِمَا عَرَفلوا وَ الْإِمْسَاك عَمَّا لَمْ یکلَّفلروا :و ترالش آنران
در این بود كه آنچه را شناختند ،انتخاب كنند و برر آنچره تکليرف ندارنرد ،روي گرداننرد»
(همان) .در اینجا هم هر دو مصدر «أخذ» و «امساك» به لورت فعلی تر مه شدهاست.

ـ حالهای مفرد
« فَکتَبْتُ إِلَيک كتَابِی [هَذَا] مُسْتَظْهِراً بِهن إِنْ أَنَا بَقنيرتُ لَرک أَوْ فَننيرتُ :نامرهاي برراي ترو
نوشتم تا تو را در سختیهاي زندگی رهنمون باشد؛ اال من زنده باشم ،یا نباشرم» (همران).
«مستظهراً» در این نامه ،اال مفرد است و میتواند بدون فع ِ «باشد» به كار رود؛ یعنی« :این
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نامه را براي پشتيبانی تو نوشتم» .در این مله« ،سختیهاي زندگی» هرم زائرد و از اضرافات
متر م است.
« قررد دَعرراهَ الهررويَ فأ ابَرره وقررادَه الضّرراللٌ فاتَّبَعرره ،فَهج ررَ غط راً وض ر َّ خابط راً :تنهررا
دعوتهاي هوسهاي خویش را پاسا گفتره و گمراهری عنران او را گرفتره و از او اطاعرت
میكند كه سخن بیربرط مریگویرد و در گمراهری سررگردان اسرت» (همران ،ن .)801 :7
مشخص است كه بافت و لورت االهاي متن را از ميان برده ،تعبيرر را برهكلّری دگرگونره
كردهاست.

ـ مفعول مطلق با عامل محذوف
یکی از مبااث بيانی زبان عربی كه شاید در تر مره رز برا بسرط نتروان تر مره كررد،
مبحث مفعول مطلقی است كه عام آن اذف شدهاست .البتره در ایرن ميران ،مفعرولهرایی
هستند كه از بسياري تکرار مأنوس لوه میكنند و به نوعی لفت در زبران فارسری تبردی
شدهاند؛ مانند« :اهلل سربحانه» كره در فارسری بره طرور معمرول ،بره «خرداي سربحان» تر مره
میشود .اما مفعول هایی كه این گونه نيستند ،رالش بزرگری برراي تر مره هسرتند .دشرتی
معمو ً این گونه تركيبها را به تعابيري فارسیپسند و طو نیتر تر مه كردهاست:
« أَ قَوْ ً بَ َيْرِ عنلْمٍ! وَغَفْلَةً مننْ غَيْرِ وَرَعٍ! وَطَمَعاً فی غَيْرِ اَقٍّ :آیا سزاوار است شعار دهيد
و عم نکنيد؟ و فراموشکاري بدون پرهيزكاري داشته ،به غير خدا اميدوار باشيد؟» (همران:
 .)688همان گونه كه پيداست ،ملة مقصد بسيار مبسوطتر از متن عربی است.

ـ تبدیل مجهول به معلوم
دشتی بسياري از افعال مجهول را به معلوم تر مه كردهاست و با این كرار ،باعرث بسرط
واژگانی شدهاست؛ راكه مجبور بوده فاع را به شکلی در كالم ظاهر كند:
« إِنْ ِيدُوا لَمْ یفْرَاُوا وَإِنْ قلحنطلوا لَمْ یقْنَطلوا :نه از براران خوشرحال مریشروند و نره از
قحطسالی نوميد میگردند» (خ 603 : 668و .)606
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« كلفيتَ مؤنَةَ الطلربِ وعوفيرتَ مرن عَرالجِ التَّجرباة :ترو را از ترالش و یرافتن برینيراز
ساختهاند( »...همان ،ن  .)878 :86پيداست كه به اي «از یافتن رها شدهاي» ،از فع معلروم
سود سته ،در االی كه ملة بعد الالً تر مه نشدهاست.

2ـ4ـ .2بسط تفسیری ـ ایدئولوژیک
افزایشهاي تفسيري و شرح گونه در تر مرة دشرتی فرراوان اسرت .ایرن گونره اضرافات
گاهی در قالب اشاره به اسمهاي علمی است كه امام به هر دليلی از ذكر آنها انبا داشتهانرد؛
مثالً در خطبة معروف شقشقيه ،نام ابوبکر ،عمر و عثمان را به راي تعرابير كنرایی و ضرمایر
استفادهشده از سوي امام(ع) ذكر میكند« :أَمَا وَ اللَّهن لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فللَانٌ وَ إِنَّرهُ لَريعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّری
مننْهَا مَحَ ُّ الْقلطْبِ مننَ الرَّاَی ...فَيَا عَجَباً بَينَرا هُروَ یَسْرتَقنيللهَا فنری اَيَاتنرهن إِذْ عَقَردَهَا لنرآخَرَ :آگراه
باشيد ،به خدا ابابکر امة خالفت را بر تن كرد ...شگفتا ابابکر كه در ايات خرود از مرردم
مرریخواسررت عررذرش را بپذیرنررد ،گونرره در هنگررام مرررگ خالفررت را برره عقررد دیگررري
درآورد؟!» (نهجالبالغه ،خ03 :8ر )06و در ادامه« :اَتَّی إِذَا مَضَی لنسَبِيلنهن َعَلَهَا فنری جَمَاعَاة
زَعَمَ أَنِّی أَاَدُهُمْ فَيَا لَلَّهن وَ لنلشُّورَي :تا آنکه روزگار عمر هم سپري شد .سپس عمر خالفرت
را در گروهی قرار داد كه پنداشت من همسنگ آنان میباشم! پنراه برر خردا از ایرن شرورا!»
(همان) .همچنين ،در ادامة خطبه آمدهاست« :إِلَی أَنِ انْتَکثَ عَلَيهن فَتْللهُ وَ أَ ْهَرزَ عَلَيرهن عَمَللرهُ وَ
كبَتْ بِهن بِطْنَتله :عثمان آنقدر اسراف كرد كه ریسمان بافترة او براز شرد و اعمرال او مرردم را
برانگيخت و شکمبارگی او نابودش كرد» (همان).
هر ند در اینکه این سه نفر ،سه خليفة مشهور هستند ،بهتقریب هيچ شکی نيسرت ،ولری
متر م باید بداند كه امام به سبب مصالح خالی از بردن نام ایشان پرهيز كردهاند .پس نباید
این مصلحت اکيمانة امام را نادیده انگاشت و به گونهاي تر مه كرد كه گویی امام(ع) نرام
آنها را بر زبان آوردهاست و اگر بپذیریم امروزه مصلحتهاي آن روزگرار از ميران رفتره ر
كه البته هنوز هم این مصلحتها در قالبی دیگر هسرت و ذكرر ایرن مسرائ مریتوانرد مرانع
وادت اسالمی باشد ر متر م میتوانست این نامها را در قالّب بگذارد ترا خواننرده متو ره
شود كه اینها اضافات متر م است ،نه تصریح امام(ع)! البته گاهی این واژگران تفسريري بره
اندازهاي است كه خستهكننده و بيش از طاقت متن اللی است« :اللَّهُرم قَردْ مُلنلرتلهُمْ ومَلُّروننی
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وَسَئنمْتلهُمْ وَسَئنمُوننی ،فَأَبْدنلننی بِهِم خَيْراً مننْهُمْ وَأَبْدنلْهُمْ بِی شَرّاً مننِّی :خدایا! من ایرن مرردم را برا
پند و تذكرهاي مداوم خسته كردم و آنهرا نيرز مررا خسرته نمودنرد .آنهرا از مرن بره سرتوه
آمدهاند و من از آنها به سرتوه آمردهام .دلشکسرته ام! بره راي آنران افررادي بهترر بره مرن
مرامت فرما و به اي من بدتر از من بر آنها مسلط كن» (همان ،خ  ،)06 :09در اینجرا دو
نکته قاب طرح است :اول اینکه را متر م در شرح دلي خستگی مردم از امام ،واژگانی را
اضررافه كرررده كرره گررویی خررود ایشرران دلير را ذكررر كررردهانررد؟! دوم اینکرره رررا تركيررب
«دلشکستهام» را از غيب به متن افزودهاست؟! از این دست موارد در تر مرة دشرتی فرراوان
است؛ به عنوان نمونه« :وَ اللَّهن لَا أَطلورُ بِهن مَا سَمَرَ سَمنيرٌ وَ مَا أَمَّ نَجْمٌ فنی السَّرمَا ن نَجْمراً :بره خردا
سوگند ،ترا عمرر دارم و شرب و روز برقررار اسرت و سرتارگان از پری هرم طلروع و غرروب
می كنند ،هرگز نين كاري نخواهم كرد» (همان ،خ  .)616 :601همان گونه كره مشرخص
است ،عبارتن «تا عمر دارم» یک بسط بیدلي است.
دشتی گاهی بسط برآمده از ایدئولوژي نژادپرستانه نيز در تر مهاش دارد كه مایة بسری
شگفتی است« :إِنَّ اللَّهَ [سُبْحَانَهُ] بَعَثَ مُحَمَّداً (للّی اهللل عَليهن وآلنه) وَ لَريْسَ أَاَردٌ منرنَ الْعَررَبِ
یَقْرَأل كنتَاباً وَ َ یَدَّعنی نبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ اَتَّی بَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ وَبَلَّ َهُمْ مَنْجَراتَهُمْ :همانرا خداونرد

هنگامی محمد( ) را مبعوث فرمود كه هيچ كس از عرب كتاب آسمانی نداشرت و ادعراي
پيامبري نمی كرد .پيامبر( ) مردم راهلی را ترا بره ایگراه كرامرت انسرانی پريش بررد و بره
رسررتگاري رسرراند» (همرران .)96 :در واقررع ،مشررخص نيسررت رررا واژب « رراهلی» كرره بررار
ایدئولوژیک شدیدي دارد ،به متن افزوده شده ،در االی كه هيچ نيازي بدان نيست.

2ـ4ـ .3حذف نکردن فعل به قرینة لفظی
یکی از اموري كه بسط واژگانی را در تر مة دشتی به همراه داشتهاست ،اذف نکردن
«فع هاي یک مله» با و ود قرینه است .این كار بهویژه هنگامی به شم مریآیرد كره در
متن اللی فع هاي متعددي نيست و دشرتی در مرتن تر مره ،نرد فعر هرممعنرا را تکررار
كرده ،آنها را اذف نکردهاست« :بلمَّ قَرَنَ بِسَعَتنهَا عَقَابِي َ فَاقَتنهَا وَ بِسَالَمَتنهَا طَروَارِقَ آفَاتنهَرا وَ
بِفلرَجِ أَفْرَاانهَرا غلصَرصَ أَتْرَاانهَرا :پرس روزي گسرترده را برا فقرر و بيچرارگی درآميخرت و
تندرستی را با اوادث دردناك پيوند داد .دوران شادي و سرور را با غصه و اندوه نزدیرک
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ساخت» (همان .)666 :نانكه مشخص است ،اضرت علی(ع) تنها فع «قررن» را در ملره
بهكار برده ،ولی دشتی از سه فع «درآميختن»« ،پيوند دادن» و «نزدیک ساختن» در تر مره
استفاده كردهاست كه هم كالم را طو نی نموده ،هم يزي بر مرتن نيفرزودهاسرت .ایرن در
االی است كه او میتوانست مله را با یکی از این فع ها كامر كنرد .همرين مسرئله را در
موارد دیگري نيز میبينيم« :فَالْتَمنسُوا ذَلنک مننْ عننْدن أَهْلنهن ،فَإِنَّهُمْ عَيشُ الْعنلْرمِ وَ مَروْتُ الْجَهْر ِ:
پس رستگاري را از اه آن ستجو كنيد كه اه بيت پيرامبر( ) رمرز ايرات دانرش و راز
مرگ هر و نرادانی هسرتند» (همران ،خ  )668 :607و «وَ أَخَرذلوا یَمنينراً وَ شنرمَالًا ظَعْنراً فنری
و راسرت رفتنرد و راه ضراللت و گمراهری پيمودنرد» (همران:
مَسَالنکن الْ َی :به راههاي
 .)667واضح است كه « ه »« ،نادانی»« ،ضاللت» و «گمراهی» مترادف هستند و نيرازي بره
آمدن آنها در كنار هم نيست.

2ـ .5قبض واژگانی
بر اساس ستجوهاي نگارندگان در متن تر مه ،قبض واژگانی در تر مرة دشرتی رز
در اذف واژگان كنایی یا استعاري و تبدی لله و مولول به لفظ مفرد دیده نشد .این امر
به سبب شدت اعجاز كالم امام(ع) و مو ز و پرمعنا بودن آن است كه امکان گزیدهتر كردن
آن را در زبان فارسی از متر م سلب میكند.

2ـ5ـ .1صله و موصول
محمد دشتی معمو ً مولول و للهاش را به لورت یک اسم مفرد تر مه كرردهاسرت
و كمتر به همان شک مولولی بازگرداندهاست .ایرن مسرئله یکری از مهرمتررین نمودهراي
قبض واژگانی در تر مة اوست« :وَلَمْ یَلجئکَ إِلَی مَنْ یَشْفَعُ لَکَ إِلَيهن وَلَمْ یَمْنَعْکَ إِنْ أَسَأتَ
مننَ التَّوبَةِ :و تو را مجبور نساخته كه به شفيع و واسرطهاي پنراه ببرري و در لرورت ارتکراب
گناه ،دَرِ توبه را مسدود نکردهاست» (همان ،ن  .)871 :86نانكه پيداست ،متر م به اي
عبررارت «كسرری كرره شررفاعت تررو را نررزد او بکنررد» ،از دو كلمررة «شررفيع و واسررطه» اسررتفاده
كردهاست .یا عبارت «اتَّعنظلوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَکمْ قَبْ َ أَنْ یتَّعنظَ بِکمْ مَنْ بَعْردَكمْ» (همران ،خ :80
 )091نين تر مه شدهاست« :از پيشينيان خود پند گيرید ،پريش از آنکره آینردگان از شرما
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پند گيرند» كه لله و مولول را به یک كلمة مفرد برگرداندهاست .یرا «فَقَاتَر َ بِمَرنْ أَطَاعَرهُ
مَنْ عَصَاهُ ،یَسُوقلهُمْ إِلَی مَنْجَاتنهِمْ وَ یُبَادنرُ بِهِمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ :پيامبر اسالم( ) با یرارانش
به مبارزه با مخالفان پرداخت تا آنان را به سرمنزل نجات كشاند ،پيش از آنکه مرگشان فررا
رسد» (همان ،خ  .)689 :680در این تر مره« ،یراران» و «مخالفران» را بره ترتيرب برابرر «مَرن
أطاعه» و «مَن عصاه» قرار دادهاست.

2ـ5ـ .2حذف
یکی از لوههاي شگفت تر مرة دشرتی« ،ارذف واژگرانی» اسرت كره برار كنرایی یرا
استعاري دارند .او در برخورد با واژگانی اینچنين ،بدون هيچ دليلی استعاره را طوري اذف
كرده كه گویی هيچ گاه نبودهاست« :وَ اللَّهن لَا أَكونل كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَی طلولِ اللَّدْمِ اَتَّی یَصن َ
إِلَيهَا طَالنبُهَا وَ یَخْتنلَهَا رَالندُهَا :به خدا سوگند ،از آگاهی زمی برخوردارم و هرگز غافلگير
نمیشوم كه دشمنان ناگهان مرا محالره كنند و با نيرنرگ دسرتگيرم نماینرد» (همران ،خ :1
 .)80امام در اینجا یک تصویر استعاري زیبا را خلق كردهاند كه در تر مرة محسرن فارسری
منتق شدهاست« :به خدا سوگند ،من مانند كفتار نيستم كه ون پایکوبی لياد را بر دَرِ نة
خود میشنود ،فریب میخورد و به زانو درمیآید تا او برسد و شرکارش بنمایرد» (فارسری،
 .)63 :6816واژب «اللَّدم» در این تعبير امام ،نقطة مركزي استعاره است كه «بر لرداي ضرربه
زدن با سنگ یا يز دیگر بر زمين» اطالق میشود (ر.ك؛ الزبيردي 0888 ،م ،.ج )068 :88
و براي فریفتن و شکار كفتار انجام میشد .منظور امام این اسرت كره ماننرد كفترار برا سرر و
لداي دشمن فریب نمیخرورد (ر.ك؛ الزمخشرري ،بریترا :ج  .)868 :8یرا« :فَراغتَرَّهُ عَردُوُّهُ
نَفَاسَةً عَلَيهن بِدَارِ الْمُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ األَبْررَارِ» (نهرجالبالغره ،خ )00 :6؛ یعنری« :پرس شريطان او را
فریب داد ،بدان علت كه از زندگی آدم در بهشت و همنشينی برا نيکران اسرادت ورزیرد».
همان گونه كه مشخص است ،ایگزینی «دَارُ المُقَام» كه یرک اسرتعارب لطيرف از «بهشرت»
است ،اذفی ناخوشایند به همراه دارد ،از آن روي كه امام علی(ع) میتوانستند خود از واژب
«الجنة» استفاده كنند ،ولی استفاده از این دو واژه به تعمرد ایشران كره خرود در اوج بالغرت
هسررتند ،بررر د لررت خررا

آنهررا در سررياق كررالم اشرراره دارد و از اضرررت آدمرری سررخن
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میگویند كه «خانة اوید» را به «خانة موقت» فروخرت! ارذف ایرن دو واژه و رایگزینی
معادل فرهنگی آنها ،دیگر د لت كالم امام را به همراه ندارد.

2ـ5ـ .3ابهامها
پرداختن به تر مرة ابهرامهرا در نهرجالبالغره ،خرود مقالره و شراید مقالرههراي داگانره
میخواهد و آنچه در اینجا بدان اشاره میشود ،ابهام واژگرانی اسرت .زبانشناسران معتقدنرد:
«هنگامی كه ندین د لت مربوط به یک لورت وااد باشند ،ابهام پيش میآیرد .در ایرن
االت دو نوع ابهام همآوایی و ندمعنایی رخ مینماید» (لفوي .)9 :6830 ،پيتر نيومارك
یکی از مهم تررین انرواع ابهرام در تر مره را «ابهرام واژگرانی» مریدانرد (ر.ك؛ نيومرارك،
0881م .)816 :.پيش از طرح مسئله ،ذكر این نکته زم است كه آنچه امروزه براي ما مربهم
است ،یا از سوي امام به سبب شرایط زمانه به لورت شرفاف ذكرر نشردهاسرت و یرا درك
امروزین ما آن را درنمییابد .برخالف این امر ،دشتی تالش كرده هيچ ابهرامی را در سرخن
امام باقی نگذارد .او دربارب این مطلرب مریگویرد« :یکری دیگرر از ویژگریهراي مهرم ایرن
تر مه ،ا تضادهاي ظاهري است كه در نهجالبالغه بحثی مطرح شدهاسرت كره برا ظراهر
ااکام اسالمی یا قرآن كریم تضاد دارد ،به گونرهاي تر مره كرردیم كره تضرادها برطررف
گردند» (دشتی60 :6830 ،ر .)68همچنين ،او میگوید« :گاهی باید تفسير و تر مه را به هم
آميخت تا اهداف اللی و مبانی اعتقادي امام روشن و بدون ابهرام در دسرترس عمروم قررار
گيرد» (همان.)66 :
هر ند از بين بردن ابهام كالم از سوي متر م ،كاري مفيد است ،اما به نظر میرسد این
امر هنگامی درست باشد كه گویندب اللی ،از روي خطا د ار ابهامگویی شده باشرد ،نره از
روي قصد .بیشک ابهامی كه در كالم امام و ود دارد ،دليلی عقلی و الهی دارد كه از دید
ما مخفی است و ما اق نداریم این ابهام را با تفسير به رأي از بين برده ،در تر مره آنچره را
كه خود برداشت میكنيم ،به امام نسبت دهيم! در ادامه به برخی از ایرن دسرت امرور اشراره
میشود« :إِنَّ النِّسَا َ نَوَاقنصُ الْإِیمَانِ ،نَوَاقنصُ الْحُظلوظن ،نَوَاقنصُ الْعُقلرولِ .فَأَمَّرا نلقْصَرانل إِیمَراننهِنَّ
فَقلعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فنی أَیَّامِ اَيضنهِنَّ ،وَ أَمَّا نلقْصَانل عُقلولنهِنَّ فَشَهَادَة امْرَأَتَينِ کشَهَادَةِ
الرَّ ُ ِ الْوَااندن ،وَ أَمَّا نلقْصَانل اُظلوظنهِنَّ فَمَوَارِیثلهُنَّ عَلَری الْأَنْصَرافن منرنْ مَوَارِیرثن الرِّ َرالِ :اي
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مردم ،همانا زنان در مقایسه با مردان ،در ایمان و بهرهوري از اموال و عق متفراوت هسرتند،
اما تفاوت ایمان بانوان ،بركنار بودن از نماز و روزه در ایرام عرادت اريض آنران اسرت .امرا
تفاوت عق آنان با مردان بدان سبب كه شرهادت دو زن برابرر شرهادت یرک مررد اسرت و
علّت تفاوت در بهرهوري از اموال آن كه ارث بانوان نصف ارث مرردان اسرت» (همران ،خ
.)67 :38
همان گونه كه میبينيم ،تر مة نقصان به تفاوت بريش از آنکره تر مره باشرد ،تفسرير و
برداشت شخصی و یک نوع تحمي بر كالم اضرت امير است .آنچه ایشان به عنوان دلير
نقص آوردهاند ،با این برداشت بیمعنی لوه میكند ،با دقت در شروح بایرد گفرت نرين
برداشتی هيچ ا نيامدهاست .آنچه هست ،توضيح كالم امام است ،بهویژه پيرامرون عبرارت
«نواقصالعقول» كه الشبرانگيز مینماید (ر.ك؛ ابنميثم ،6879 ،ج .)036 :0
دشتی در تر مة سخنانی كه براي پيشرينيان هريچ ابهرامی نداشرتهاسرت و امرروزه در آن
تشکيک میشود نيز همين روش را دنبال كردهاست« :وَإِیاك وَ مُشَاوَََةَ النِّسَرا ن فَرإِنَّ رَأْیهُرنَّ
إِلَی أَفْنٍ وَعَزْمَهُنَّ إِلَی وَهْنٍ :در امور سياسی كشور از مشورت با زنان بپرهيز ،كره رأي آنران
زود سست میشود» (همان .)838 :هر ند شاراان گذشرته ،سرعی در تقييرد نروع مشرورت
نکردهاند (ر.ك؛ ابنميثم ،6879 ،ج  686 :9و ابن أبیالحدید ،بیتا ،ج  .)608 :61شراراان
امروز به فراخور اال زمانه بر این امر همت گماشتهاند و اگر قبرول كنريم كره طبرق قررائن،
مشورت نکردن با زنان تنها در ايطة مسائ مهم است ،باز هم متر م اق ندارد بدون هريچ
نشانه اي مانند كمانک یا قالّب سخنی از انب خرود بره امرام نسربت دهرد .ایرن كرار یرک
انحراف واقعی در د لت كالم امام است ،بهویژه براي كسانی كره مخاطرب عروام هسرتند و
تنها تر مه را میخوانند و متن تر مه را عين نهجالبالغه میدانند .از این رو ،تر مة سخنان
امام با همان ابهام بهتر است از اینکه يزي ز معناي الرلی را انتقرال دهريم .ابهرام تنهرا بره
موادري كه امروزه غریب مینمایند ،محدود نمیشود ،بلکه به غرائب كالم امام ر اتی نرزد
گذشتگان ر هم میرسد .در این موارد ،دشتی نظر شریف رضی را پذیرفتهاست و ابهام لفظ
امام علی را در تر مه از ميان بردهاست و اتی با اینکه به آوردن پاورقیهاي متعدد عرادت
داشته ،سخنی از تعدد معانی آن لفظ نياوردهاست« :وَذَلنک زَمَانٌ لَا ینْجُو فنيرهن إِلَّرا كر ُّ مُرؤْمننٍ
نوَمَة إِنْ شَهِدَ لَمْ یعْرَفْ وَ إِنْ غَابَ لَمْ یفْتَقَدْ ألولَئنک مَصَرابِيحُ الْهُردَي وَ أَعْلَرامُ السُّررَي ،لَيسُروا
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بِالْمَسَایيحِ وَ لَا الْمَذَایيعِ الْبُذلرِ :و این روزگراري اسرت كره رز مرؤمن بری نرام و نشران از آن
رهایی نيابد .در ميان مردم است ،او را نشناسند و در ميان معيت كه نباشد ،كسی سرراغ او
را نگيرد .آنان رراغ هردایت و نشرانههراي روشرن برراي رونردگان در عرلرة ظلمرتاَنرد.
سخن ين ،فتنهگر و فاشكننردب زشرتیهرا و ل وگرو نيسرتند» (نهرجالبالغره ،خ ،)680 :688
دربارب لفظ «نوَمَة» بحث و مجادلة فراوانی بودهاست .این لفظ یکی از غرائب ،واژگان مبهم
و ندمعنایی نهجالبالغه است .ابنمنظور در لسانالعرب براي آن دو معنرا ذكرر كرردهاسرت
كه در امتداد هم هستند و اركتی از اقيقت به مجاز دارند« :مرردي كره زیراد مریخوابرد و
خام الذّكر و گمنام است» (ابنمنظور ،بیتا ،ج  .)0930 :96او به این ادیث امام نيز اشراره
میكند و میگوید« :از ابن عباس روایت شده كه از امام علی پرسريده كره معنراي "النوماة"

يست و ایشان در پاسا گفتهاند كسی كه به هنگام فتنه ساكت باشرد و يرزي از او ظراهر
نگردد» (همان) .طبق آنچه در این روایات آمده ،به نظر میرسد كه در خانره مانردن و زیراد
خوابيدن زمة «گمنامی» است ،ولی به نظر نمیرسد كه امام انسان زیادخوابِ گمنرام را بره
«مصابيحالهدي» تشبيه كند .پس به نظر میرسد معنرایی كره ابرنعبراس بره نقر از اضررت
گفته ،بيشتر به واقعيت نزدیک است .البتره ایرن امرر در تر مرة دشرتی نيامردهاسرت و بردان
اشارهاي نشده؛ راكه قصد او ر نانكه رفت ر ارائة تر مهاي دور از هر ابهامی است!

نتیجهگیری
بنا بر آنچه دراین مقاله ذكر شد ،نتایج زیر قاب دریافت و اشاره است:
6ر تر مة محمد دشتی را میتوان با سطح ل وي ر معنایی الگوي گارسس ارزیابی و نقد
كرد؛ راكه این تر مه هم انرواعی متفراوت از تعریرف و توضريح واژگرانی دارد و هرم از
همانندسازي و بسط و قبض به اشکال مختلف سود سته و هم راهبرردي مشرخص در ازاي
ابهام واژگان داشتهاست.
0ر تعریف و توضيح در تر مة دشتی بيشتر به سبب توضيح واژگان متعردد غریرب امرام
است ،البته او نسبت به ارائة توضيح تفسيري دربارب واژگان غير غریب نيز بیتفراوت نيسرت
و هر ا مجالی داشته ،توضيحات تفسيري خود را ذی واژه نوشتهاسرت .او از پرانترز بسريار
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كم استفاده نمودهاست و تالش كرده توضيحات خود را در پاورقی ذكر كند.
8ر دشتی براي انتخاب معادلهاي فرهنگی و همانندسازي مخصولراً آنجرا كره تر مرة
لفظی واژه یا تركيب ،مانع برداشت درست معنا می شد ،یا نوعی بیااترامی نسربت بره مقرام
اه بيت را به همراه داشت  ،بهشدت تعمد دارد.
0ر دربارب بسط واژگانی باید گفت تر مة دشتی یک تر مة «مبسوط» اسرت .او بره هرر
بهانه و بی هيچ ضرورتی بر واژگان متن افزودهاست و متنی بسيار پررواژهترر از مقصرد مبردأ
ارائه كرده است .این مسئله بيشتر بدان سبب است كه او در برابر هرر واژب قابر بسرط ،یرک
موضع ایدئولوژیک داشته ،برداشتهاي تفسيري خود را در متن گنجاندهاست.
9ر قبض در تر مة دشتی كم ،ولی بسيار مهم است؛ راكه با اذف همراه برودهاسرت.
راهبرد او در تر مه ،لورتهاي بيانی نهجالبالغه و همراه با اذف و ارائة مفهوم است .بره
این سبب ،او بسياري از استعارهها و تشبيههاي متن اللی را در تر مه اذف كردهاست.
1ر دشتی تالش عجيبی كرده كه هريچ ابهرامی در تر مرهاش نباشرد .او همرة ابهرامهراي
لفظی و واژگانی كالم امام را ،ه آنها كه براي ما و از روي كرمدانشری مربهم اسرت و ره
آنها كه شاید خود امام با غرضی بالغی مبهم بيان كردهاند ،از ميان بردهاست .شاید این امرر
ظاهراً خوب باشد ،ولی با كمی درنگ درخواهيم یافت كه از ميان بردن كالم مربهم امرام و
شفافسازي آن ،نوعی تفسير به رأي و تحمي معناست.
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نمونه)» .پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی .ش .61لص .660-616
مختاري اردكانی ،محمدعلی « .)6871( .هرار وبی نظرري برراي ارزیرابی تر مره» .مجلـۀ
مترجم .ش .09لص 98ر.93
نيومارك ،بيتر .)0881( .الجامع فی الترجمة .ترجمة وإعداد أ.د .اسن غزالره .بيرروت :دار و
مکتبة الهالل.
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