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چکیده
ترجمه و انتقال پیام نهجالبالغه به عنوان مهمترین متن دینی بعد از قرآن از اهمیت باالیی برخوردار است و
مترجمان پرشماری تاکنون به ترجمۀ آن پرداختهاند که هر کدام شیوۀ خاص خود را داشتهاند .بررسی و کشف
ویژگیهای خاص هر ترجمه میتواند افق و روزنهای جدید را برای ترجمههای مترجمان بعدی بگشاید .از میان
مترجمان طراز اول نهجالبالغه ،میتوان به فیضاالسالم اشاره کرد .ایشان افزودههایی در ترجمۀ خود به جهت
فهم بیشتر مخاطب اعمال کرده و عنوان ترجمه و شرح بر اثر خود گذاشته است .پژوهش حاضر در صدد است در
ترجمۀ ایشان کاوش و تأمل کند و میکوشد میزان صحت و درستی ادعای مترجم در مورد این افزودهها را آشکار
سازد .با بررسی و ارزیابی ترجمۀ وی ،مشخص گردید که ویژگیهای شرح ،آن طور که باید و شاید بر اثر ایشان
صدق نمیکند و میتوان افزودههای فیضاالسالم را در سه اصل تصریح ،تبیین و شرح کوتاه درونمتنی تقسیم-
بندی کرد.
کلیدواژهها :ترجمۀ نهجالبالغه ،فیضاالسالم ،تصریح ،انگارۀ تبیین ،شرح کوتاه درونمتنی.
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 .1مقدمه
ترجمۀ متون دینی به دلیل قداست و معنویت دارای حساسیت فراوانی است .تفهیم هر چه بهتر و بیشتر باید
هدف مترجمان متون دینی باشد و باید تالش خود را در این راستا معطوف بدارند .از جمله متون گرانسنگ
دینی ،نهجالبالغه است که تاکنون مترجمان زیادی به ترجمۀ آن پرداختهاند و هر کدام شیوۀ خاص خود را
داشتهاند .نگارندگان درصددند که به واکاوی ترجمه و شرح فیضاالسالم بپردازند تا مؤلفههای ترجمۀ وی
و اثرگذاریها و فواید آن آشکار شود.
 .1-1بیان مسئله

دستیابی به تعادل ترجمهای به دلیل ساختارهای متفاوت دو نظام زبانی و ناهمگونی فرهنگی ،امری به غایت
دشوار است؛ «تعادل بین ترجمه و متن اصلی ،وقتی برقرار است که ترجمه از نظر معنایی ،ارزش یکسان با
متن اصلی داشته باشد یعنی با آن معادل ،مترادف ،هممعنی و یا همارزش باشد» (منافی اناری.)111 :1331 ،
میتوان گفت برای دستیابی به تعادل ،فرایند ترجمه باید با تعدیل -از تعدیالت واژگانی گرفته تا گفتمانی-
همراه باشد .عاملی که تعدیالت گفتمانی را در ترجمه توجیه میکند نفس و ماهیت خود ارتباط است.
ترجمهها یا نوشتههایی که ما به هنگام خواندن آنها بهشدت "بوی ترجمه" احساس میکنیم ،همانهایی
هستند که این تعدیالت در آنها انجام نشده است (صلحجو .)11 :1311 ،اصطالح تغییر بیان ) (shiftکه
در زبانشناسی ترجمه مطرح است بر همین موضوع تأکید میکند (قلیزاده .)11 :1331 ،یکی از شیوههای
تغییر بیان ،تصریح است که نخستین بار توسط پژوهشگران غربی مطرحشده است که به نظر میرسد
فیضاالسالم از این تکنیک در ترجمۀ خود بهره گرفته است و در واقع هر مترجم ،هدف و روش خاص خود
را در ترجمه دارد و برای رسیدن به تعادل ترجمهای تغییراتی را در ترجمه ارائه میدهد؛ فیضاالسالم نیز
تغیـیراتی را در ترجمۀ خـود اعمال کرده است وی هـدف خود را از ترجـمۀ نهجالبالغه در موخرۀ ترجمه
آن آورده است و بیان داشته است که ترجمه و شرحی را ارائه داده است که مورد استفاده عموم قرار گیرد و
سادگی و روانی آن موجب میشود که همۀ عوام و خواص بتوانند از آن بهره ببرند (فیضاالسالم:1319 ،
 .)1319با توجه به آنچه که فیضاالسالم گفته است میتوان گفت آنچه برای وی در ترجمه حائز اهمیت
است و هدف و انگیزۀ او در ترجمه میباشد ،تفهیم و انتقال معنا به مخاطب با اسلوب و زبانی روان است که
این امر بیانکننده رویکرد مخاطبگرایانه اوست .فیضاالسالم بر اثر خود عنوان ترجمه و شرح گذاشته
است ،با توجه به همین امر ،این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اطالق شرح
میتوانـد بر کار ایشان صدق کند به بیانی دیگـر آیا بر افـزودههای فیضاالسالم در ترجمۀ نهجالبالغه
میتوان عنوان شرح ،اطالق نمود؟ فرضیۀ پژوهش از این قرار است که برخی توضیحات فیضاالسالم را
میتوان شرح نامید ولی نه شرح مفصل و گسترده .افزودههای ایشان را میتوان در سه زیرشاخۀ تصریح،
تبیین و شرح کوتاه درونمتنی تقسیمبندی نمود.
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 .2-1پیشینۀ پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کتابخانهای و به روش توصیفی -تحلیلی است .از جمله پژوهشهایی که در زمینۀ
ترجمۀ فیضاالسالم صورت گرفته موارد زیر است:
مقالهای تحت عنوان «جستاری در ترجمۀ نهجالبالغه» توسط احمد شهدادی ( )1332به نگارش درآمده
است که به صورت کلی به کاوشی در ترجمۀ ایشان پرداخته است .مقالهای تحت عنوان «معرفی و نقد
ترجمه تفسیری فیضاالسالم از قرآن کریم» به قلم محمدعلی کوشا ( )1332در مجلۀ ترجمان وحی به
چاپ رسیده است که در آن به موضوع مورد بحث مقالۀ حاضر یعنی «تصریح و تبیین و شرح» هیچ اشارهای
نشده است بلکه به برخی نقاط قوت و ضعف ترجمۀ وی پرداخته شده است .پایاننامهای با عنوان «نقد و
تحلیل ترجمههای فارسی هشتاد خطبۀ اول نهجالبالغه» انجام گرفته که در آن به معرفی ترجمههای
نهجالبالغه و لغزشگاههای آنها پرداخته شده است و به فرضیه تصریح اشارهای نشده است .مقالهای با
عنوان «حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمۀ نهجالبالغه بررسی مقابلهای ترجمۀ فیضاالسالم و شهیدی»
توسط علی سلیمی و روژین نادری ( )1391نوشته شده است و در نشریه پژوهشنامه نهجالبالغه به چاپ
رسیده است که به موضوع پژوهش حاضر پرداخته نشده است .بر طبق اطالعات نگارندگان تاکنون در زمینۀ
بررسی افزودههای فیضاالسالم در ترجمۀ نهجالبالغه به شیوۀ مقاله حاضر ،پژوهشی مستقل صورت نگرفته
است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

از آنجا که هر ترجمه از ویژگیهای خاص خود برخوردار است و نیز نظر به اهمیت باالی ترجمۀ متون
دینی از جمله نهجالبالغه ،کشف ویژگیهای مهم و کارآمد هر ترجمه و نیز کاستیهای ترجمههای صورت
پذیرفته ،میتواند راهگشایی باشد برای ترجمههایی که در آینده انجام خواهند گرفت؛ به همین دلیل این
پژوهش در پی آن است که با بررسی و ارزیابی ترجمۀ فیضاالسالم از نهجالبالغه و استخراج و کشف
ویژگیهای ترجمۀ ایشان ،اثرگذاریها و فوائد آن را در ترجمه ،به ویژه ترجمۀمتون دینی مشخص کند.
 .2بحث
با تأمل و بررسیهای انجام گرفته در افزودههای فیضاالسالم در ترجمۀ نهجالبالغه ،مشخص گردید که
افزودههای ایشان را میتوان در سه زیر شاخۀ تصریح ،تبیین و شرح کوتاه درونمتنی تقسیمبندی نمود.
 .1-2تصریح

تصریح ) (Explicitationیا آشکارسازی ،ازجمله همگانیهای ترجمه است و یکی از راههای تغییر بیان
است؛ تصریح به عنوان "فرایند ارائه اطالعات در متن مقصد که بهطور ضمنی در متن مبدأ آمده و از متن
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یا موقعیت استخراج میشود" نخستین بار توسط وینی و داربلنه )1913( 1مطرح شد و سپس به وسیلۀ
«بلوکام کالکا )1931( »2به عنوان فرضیۀ تصریح ،تدوین گردید ( .)Pym, 2005: 2بر اساس این فرضیه،
مترجمان عموماً گرایش دارند عناصر زبانی متن مقصد را نسبت به متن مبدأ روشنتر و شفافتر کنند .این
فرضیه ،در مقایسه با دیگر جهانیهای ترجمه ،بیشتر مورد توجه ترجمهپژوهان قرار گرفته است .در واقع این
فرضیه نشان میدهد مترجمان چگونه با دشواریهای متن مبدأ ،از جمله ابهام ساختاری ،برخورد میکنند،
چگونه ضمایر و کلمات رابط را به کار میگیرند یا توضیحاتی را به عناصر فرهنگی و بومی متن مبدأ
میافزایند (پاالمبو)11 :1391 ،؛ و به این دلیل است که ترجمه ،معموالً از اصل آن بلندتر است و نیز روابط
درونمتنی در ترجمه از روابط درونمتنی در متن اصلی روشنتر است .مترجم برای آنکه متنی را ترجمه
کند نخست باید آن را کامالً درک کند یعنی به تفسیری از متن برسد و این تفسیر که در ترجمه هر چند با
حداقل کلمات بازنویسی میشود از متن اصلی بلندتر و حداقل صریحتر است (خزاعیفر.)51 :1319 ،
 .1-1-2انواع تصریح در ترجمۀ فیضاالسالم
 .1-1-1-2تصریح مقوالت فرهنگی

در هر متنی مفاهیم ،عبارات و اصطالحاتی در حوزههای گوناگون ممکن است وجود داشته باشد که گاهی
ترجمۀ صرف آنها نمیتواند وافی به مقصود باشد و مترجم باید در اینگونه موارد ،دقت و توجه بیشتری را
معطوف بدارد و باید آشکارگری و شفافسازی را در ترجمۀ خود جهتگیری کند؛ ازجمله مواردی که ممکن
است نیاز باشد که مترجم به آشکارگری بپردازد ،رویدادها و عناصر فرهنگی است .در ترجمۀ فیضاالسالم
از نهجالبالغه مشاهده میکنیم که عناصر فرهنگی ،از جمله مقوالتی است که وی در آنها به تصریح
پرداخته است؛ مترجم در هنگام برخورد با مفاهیم و عناصر فرهنگی با افزودن اطالعاتی در متن مقصد،
تالش نموده است تا خأل اطالعاتی میان متن و خواننده را پر کند تا وی بتواند با متن ارتباط برقرار کند؛
قبل از ورود به نمونههایی در این مورد به تقسیمبندی که پیترنیومارک از مقوالت فرهنگی نموده میپردازیم
نیومارک ،مقوالت فرهنگی را در پنج دستۀ زیر تقسیمبندی میکند:
 -1بوم شناسی :گیاهان و حیوانات یک سرزمین ،آثار باستانی ،دشتها ،جلگهها و ...
 -2فرهنگ مادی (مصنوعات) :پوشاک ،خوراک ،حمل و نقل و ارتباطات و ...
 -3فرهنگ اجتماعی :فعالیتهای فرهنگی مشخص که بیانگر فعالیتهای تفریحی و بازیهای ملی
خاص است.
 -5نهادها ،آداب و رسوم ،فعالیتها ،جریانات ،مفاهیم اجتماعی ،حقوقی ،مذهبی و هنری و ...
 -1اشارهها و حرکات حین سخن گفتن و عادات و ( ...نیومارک.)122 :1391 ،
الزم به ذکر است روش فیضاالسالم در ترجمۀ واژگانی که از بعد فرهنگی برخوردارند روش ترجمۀ
مستقیم است و در عین حال نیز پرانتز باز میکند و به تصریح میپردازد یعنی وی عالوه بر ترجمۀ صرف،
1. Vinay and Darbelne
2. Blum-Kulka
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در قالب توصیف و تعریف به تصریح میپردازد و واژههای فرهنگمدار را برای مخاطب توضیح میدهد حال
به ذکر شواهدی در این رابطه میپردازیم؛
«كُنْ فِى الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ وَلَاضَرْعٌ فَيُحْلَبَ» (حکمت.)1/
در زمان فتنه و تباهکارى مانند ابناللبون (بچه شتر نر که دو سالش تمام شده و مادرش بچهاى را که
پس از آن زائیده شیر مىدهد) باش که نه پشت (توانایی) دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانى که از آن
شیر دوشند.
واژۀ «ابناللبون» در کالم امام ،واژهای خاص و دارای بار فرهنگی است که فیضاالسالم آن را در پرانتز
توضیح داده است و به ترجمۀ صرف آن اکتفاء نکرده است بلکه همانطور که مشاهده میشود مترجم در
ترجمۀ این واژۀ فرهنگمدار ،ابتدا از روش وامگیری استفاده کرده است و سپس در پرانتز به تصریح پرداخته
و آن را برای مخاطب شفافسازی نموده است و در واقع به نوعی آن را معرفی میکند.
«فأما أنا فواهلل دون أن أعطي ذلك ضرب بالمشرفية تطير منه فراش الهام و تطيح السواعد و األقدام»

(خطبه)35/؛
اما من به خدا سوگند پیش از آنکه به دشمن فرصت و توانایی دهم با شمشیرهاى مشرفى (مشارف نام
قرایى بوده که شمشیر مشرفى به آن منسوب است) چنان به او خواهم زد که ریزۀ استخوانهاى سر او بپرد
و بازوها و قدمهایش قطع شود.
ایشان به روش وامگیری در ترجمۀ «المشرفيه» عمل کردهاند زیرا در زبان مقصد معادلی برای آن نیست؛
سپس در پرانتز به تصریح در مورد واژۀ مشارف پرداخته است که «مشارف» نام روستایی است که شمشیر
به آنجا نسبت داده شده است؛ چراکه ممکن است امر بر خواننده پوشیده بماند که شمشیر مشرفی چیست
و بهطورکلی منظور از واژه «مشرفی» چیست؟ اما با تصریحی که مترجم در مورد واژۀ مشرفی ارائه داده
است ابهام حاصل از واژۀ «مشرفیه» برای مخاطب تا حدودی روشن میشود و سبب ارتباط خواننده با متن
میشود.
«وَ سَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِمَّنْ ظَلَمَ ،مَأْكَالً بِمأْكَل ،وَمَشْرَباً بِمَشْرَب ،مِنْ مَطاعِمِ الْعَلْقَمِ ،وَ مَشارِبِ الصَّبِرِ وَالْمَقِرِ»...

(خطبه.)111/
«و به زودى خداوند از آنان که ستم میکنند انتقام مىکشد ،خوردنى را به خوردنى و آشامیدنى را به
آشامیدنى ،از خوردنیهاى حنظل (گیاه بسیار تلخ) و آشامیدنیهاى شیرۀ درخت صبر (تلخ و بدمزه) و
زهرآلود»...
جملۀ فوق ،بخشی از خطبۀ  111میباشد که سخنان امام در آن خطبه ،در زمینۀ آگاهى دادن از احوال
بنىامیّه و ستمهایى است که در دوران حکمرانى خود مرتکب مىشوند .امام(ع) خبر مىدهد هنگامىکه
بنىامیّه این کارها را مرتکب شدند مستحقّ آن مىشوند که اوضاع آنها دگرگون و دولتشان سرنگون گردد
و در آسمان ،عذرپذیرى و در روى زمین ،یار و یاورى نداشته باشند .پس از این ،شنوندگان را سرزنش مىکند
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که خالفت را ویژۀ کسانى ساختند که اهل آن نبوده و شایستگى آن را نداشتند ،سپس آن حضرت اعالم
مىکند که خداوند از آنان انتقام خواهد گرفت؛ واژۀ علقم (حنظل) و صبر و مقر (تلخ) را براى کشتار و
سختیهایى که دشمن بر آنها وارد خواهد کرد و تلخیهاى زوال دولت و نعمت ،استعاره فرموده است
(ابنمیثم)112/3 :1311 ،؛ و مترجم با آنچه که درون پرانتز به آن تصریح کرده جنبههای نهفته در این
واژگان را که دارای بار فرهنگی هستند را آشکار ساخته تا جانب خوانندگان زبان مقصد نگه داشته شود .چه
بسا که بسنده کردن به معادلهایی که مترجم ذکر کرده و عدم تصریح او به ابعاد دیگری از آن (تلخی آن
گیاه و درخت) ،گنگ خواهد بود.
 .2-1-1-2تصریح مترجم به بعد مکانی

اسامی مکانهای جغرافیایی که در نهجالبالغه وجود دارد مترجم به ترجمۀ صرف آنها بسنده ننموده و به
بعد مکانی و جغرافیایی آنها تصریح کرده است.
ایشان در پرانتز به تصریح درباره واژۀ صفین ،میپردازد( :صفین سرزمینى است در سمت غربى فرات به
طرف شام که در آنجا جنگ مشهور بین آن بزرگوار و معاویه واقع شد) (خطبه.)2/
«قال عبداهللبنعباس رضي اهللعنه :دخلت علي اميرالمؤمنين (ع) بذيقار» (خطبه.)33/
عبداهللابنعباس گفت :در ذىقار (موضعى است نزدیک بصره) بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شدم.
چنانکه در دو نمونۀ باال دیده میشود فیضاالسالم در مورد واژگان «صفین» و «ذیقار» به ذکر صرف
آنها بسنده نکرده است بلکه به بعد مکانی آنها نیز تصریح کرده است و از این جهت ابهام آن برای
مخاطب ،زدوده شده است؛ چرا که ممکن است مخاطب متوجه نگردد که این واژهها چه هستند و به نظر
میرسد که هدف مترجم ،آشکارسازی بعد مکانی و جغرافیایی آن برای مخاطبان عام است که اطالعی در
این زمینه نداشته باشند.
 .3-1-1-2تصریح به مرجع ضمیر

مشخص کردن مرجع ضمیر از جمله موارد تصریح است که نمود بارزی در ترجمۀ فیضاالسالم دارد روش
او در آشکارسازی و مشخص کردن مرجع ضمیر ،به دو شیوه صورت گرفته است یکی اینکه مترجم به
جای ترجمۀ لفظی ضمیر ،مرجع آن را آشکار کرده است به مواردی در این رابطه اشاره میشود.
هُمْ مَوْضِعُ سِرِّهِ ،وَلَجَأُ اَمْرِهِ (خطبه.)2/
آل پیغمبر اکرم نگهدارنده راز نهان و پناه فرمان آن حضرت مىباشند (به آنچه آن بزرگوار از جانب
حقتعالی امر فرموده قیام نمودند).
مترجم ضمیر «هم» را به صورت اسم ظاهر ،تصریح کرده است و از پرانتز استفاده نکرده است .البته در
اینجا نیازی به تصریح نبوده است چون در سرعنوان این قسمت از خطبه بیانشده که موضوع آن دربارۀ
آلپیغمبر است و در نتیجه دریافت آن بدون تصریح هم برای مخاطب دشوار نخواهد بود.
هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ ،وَ مَوْتُ الْجَهْلِ (خطبه.)239/

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،بهار 6931

06

آلمحمد (ائمه اطهار صلواتاهلل علیهماجمعین) زنده کننده علم و دانائى و از بین برندۀ جهل و نادانى
هستند (از ایشان علم بهدستآمده جهل برطرف مىگردد).
در جملۀ باال که ابتدای خطبه میباشد و موضوع آن که دربارۀ آلمحمد (ص) است بیان گردیده اما
مترجم باز هم مرجع ضمیر را تصریح کرده است بدون اینکه آن را در پرانتز قرار دهد .البته این تصریح
اگرچه ضرورت چندانی ندارد اما متن را برای مخاطب ،سرراستتر و روانتر میکند.
وَالدُّنْيا كاسِفَةُ النُّورِ ،ظاهِرَةُ الْغُرُورِ ،عَلى حينِ اصْفِرار مِنْ وَرَقِها ،وَاِياس مِنْ ثَمَرِها ،وَاغْوِرار مِنْ مائِها.

قَدْدَرَسَتْ مَنارُالْهُدى ،وَظَهَرَتْ اَعْالمُ الرَّدى .فَهِىَ مُتَجَهِّمَةٌ ألَهْلِها عابِسَةٌ فى وَجْهِ طالِبِها (خطبه.)33/
و نور و روشنایی دنیا پنهانشده (زیرا پیغمبرى نبود که مردم علوم و معارف الهى را که چراغ و روشنایی
هدایت و رستگارى است از او اخذ نمایند و) نادرستیهاى آن آشکار گردیده ،برگش زرد گشته و (مردم) از
ثمره آن بهره و سودى نمىبرند و آبش فرو رفته و خشکشده (درخت علم و هدایت را خزان گرفته مردم
در راه سعادت و رستگارى قدم نمىگذاشتند و خیر و نیکویی باقى نمانده بود) نشانههاى هدایت و رستگارى
محو و نابود و پرچمهاى هالکت و بدبختى آشکار شده پس دنیا با منظرۀ بدى به اهلش نگریسته و به
خواهان خود روترش کرده بود.
در ترجمۀ فوق ،مترجم بدون استفاده از پرانتز ،به مرجع ضمیر «هي» تصریح نموده است و دیگر ضمیر
را ترجمه نکرده است .بهطورکلی مترجم در اکثر موارد بر اساس فرضیۀ تصریح ،مرجع ضمیر را آشکار کرده
است بهویژه زمانی که فاصلۀ زیادی بین ضمیر و مرجع ضمیر افتاده است .همانگونه که مشاهده میشود
میان ضمیر هی و مرجع آن «دنیا» فاصله افتاده است پس میتوان گفت که تصریح و ذکر مرجع ضمیر به
حال خواننده مفید خواهد بود و در واقع مترجم با این تصریح مسیر را برای خواننده هموار ساخته است و این
امر در شیوایی و رسایی متن ترجمه بیتاثیر نیست و هرگونه ابهام در این زمینه برای مخاطب از بین میرود.
وَاليَفْتَقِرُ مَنْ كَفاهُ ،فَاِنَّهُ اَرْجَحُ مَا وُزِنَ ،وَ اَفْضَلُ ما خُزِنَ (خطبه :)2/و کسیرا که بىنیاز گرداند محتاج
نخواهد شد ،زیرا بىنیاز گردانیدن او (اگر به میزان عقل سنجیده شود) زیادتر است از هر چیزی که با آن
برابر و هموزن شود و بهتر است از هر چیزی که (جواهرى که در گنجینهها) پوشیده گردد.
در نمونۀ باال نیز مترجم ضمیر را مستقیماً به اسم ظاهر تصریح کرده است بدون اینکه از پرانتز استفاده
کرده باشد .مرجع ضمیر با آن که از جمله قبل فهمیده میشود مترجم بنا به رعایت حال خواننده ،آن را
تصریح کرده است چه بسا که یافتن این مرجع ضمیر برای خواننده آسان نباشد و موجب سرگردانی وی
شود.
اَرْسَلَهُ عَلى حينِ فَتْرَة مِنَ الرُّسُلِ ،وَ طُولِ هَجْعَة مِنَ االْمَمِ ،وَانْتِقاض مِنَ الْمُبْرَمِ (خطبه.)111/
خداوند پیغمبرش را فرستاد هنگامى که مدتى بود پیغمبرى نیامده و رفتن فرق مختلفۀ مردم به خواب
غفلت و گمراهى و نادانى طوالنى شده و پایه استوار (احکام و دستور الهى) ویران گشته بود.
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در خطبه  111امام علی(ع) در ابتدای خطبه از رسول اکرم و قرآن سخن گفتهاند و سپس در اثنای آن
از بنیامیه میگویند یعنی موضوعات سخن تغییر یافته است و مترجم به این موضوعات در ترجمه اشاره
نمودهاند در قسمتی از خطبه که در باال آمده است مترجم بدون استفاده از پرانتز ،به مرجع ضمیر تصریح
کرده است و البته مترجم ،موضوع خطبه را نیز بیان کرده است که در رابطه با بعثت پیغمبر اکرم و ستودن
قرآن کریم است به همین دلیل (تصریح به موضوع آن) ترجمۀ محض ،هم در ترجمۀ فوق ،کفایت میکرد
و تصریح مترجم ضرورتی نداشته است.
روش دوم مترجم در تصریح مرجع ضمیر این است که ابتدا ضمیر را ترجمه نموده و سپس در پرانتز به
آن (اسم ظاهر) تصریح کرده است مانند التُقاتِلُوهُمْ حَتّى يَبْدَاُوكُمْ (نامه :)15/با آنها (لشگر شام) نجنگید
(شروع به جنگ ننمائید) تا اینکه ایشان جنگ با شما را آغاز نمایند.
در بخشهایی از سخنان گرانسنگ امام علی(ع) ،ضمایری را شاهد هستیم که مرجع آنها در متن ،به
راحتی مشخص نیست و چه بسا که هر نوع مخاطبی نتواند به آسانی مرجع ضمیر را تشخیص دهد و مرجع
آنها در بیشتر موارد با توجه به سیاق و اینکه این خطبهها و نامهها درباره چه موضوعی و خطاب به چه
کسانی گفته شده ،مشخص میگردد .مشخص کردن این مراجع ضمایر و تصریح به آنها سبب روشنی
کالم برای مخاطب میگردد که این امر در ترجمه ،حائز اهمیت است حال به ذکر شواهدی در این رابطه
میپردازیم:
اللهم اني قد مللتهم و ملوني ،وسئمتهم وسئموني فأبدلني بهم خيرا منهم (خطبه.)21/
بار خدایا من از ایشان (اهل کوفه) بیزار و دلتنگ شدهام و ایشان هم از من ملول و سیر گشتهاند ،پس
بهتر از اینان را به من عطاء کن و به جاى من شرى را به آنها عوض ده.
با توجه به سیاق کالم که سخن دربارۀ اهل کوفه میباشد و در متن به صورت آشکار و صریح بیان نشده
است و بیشک زمانی که خواننده متن را میخواند متوجه نخواهد شد که به راستی امام(ع) از چه کسانی
خسته و دلتنگ شدهاند و ما در اینجا میبینیم که مترجم از راهبرد تصریح بهره میگیرد و مرجع ضمیر را
در کالم امام (ع) در ترجمه آشکار میسازد و پوشیدگی امر را برای مخاطب برطرف میسازد چرا که امام
قبل از این ،در مورد اهل شام و مقایسه آنها با اهل کوفه سخن راندهاند یعنی ابتدا در مورد مردم شام سخن
راندهاند و سپس درباره اهل کوفه میگوید و چهبسا مخاطب به دلیل این تغییر ،متوجه مرجع ضمیر نشود.
زَرَعُوا الْفُجُورَ ،وَسَقَوْهُ الْغُرُورَ ،وَحَصَدُوا الثُّبُورَ (خطبه.)2/
(خوارج یا منافقین یا اصحاب معاویه و غیر ایشان ،تخم) نافرمانى را (در کشتگاه دلهاشان) کشته ،به غفلت
و فریب آن را آب داده ،هالکت را درو کردند.
مترجم مرجع ضمیر را در پرانتز ذکر کرده که موجب میشود خواننده بداند که منظور امام چه کسانی
است .البته مترجم در سرعنوان این قسمت از خطبه بیان داشته که امام این بخش از خطبه را درباره کسانی
میفرماید که دست از حق برداشته در راه باطل قدم نهادند و منظور امام میتواند هر کدام از افراد و گروهی
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باشد که فیضاالسالم در پرانتز به آن تصریح کرده است زیرا هر یک از اینها به نوعی حق را نادیده
گرفتهاند و باید گفت که تصریح به آنها بهتر از عدم ذکر آنهاست چرا که خواننده ممکن است برایش در
این زمینه ابهام پیش آید و چه بسا ندانستن چنین مواردی در متن ،او را دچار چالش ذهنی کند و از ادامه
خوانش منصرف گردد.
جملۀ فوق که نامه چهاردهم با آن آغاز شده است و موضوع آن ،نامۀ امام علی(ع) به نظامیانشان قبل از
دیدار با دشمن در صفین است مترجم پس از ترجمۀ ضمیر در پرانتز به مرجع آن تصریح کرده است که این
تصریح ،رسایی متن را برای خواننده فراهم میسازد و خوانندهای که اطالعات تاریخی وی کم است این
تصریح به حال او مفید خواهد بود و دیگر در اثنای خوانش ،نیازی به تفکر و تأمل در این زمینه نخواهد
داشت؛ در واقع مترجم با این تصریح ،نیاز به درنگ و تفکر را از بین برده است و به دریافت سریعتر از سوی
مخاطب ،یاری رسانده است.
 .4-1-1-2تصریح عناصر جانشینی

جانشینی یک رابطه متنی است و عبارت است از قرار گرفتن یک عنصر به جای عنصر دیگر
(لطفیپورساعدی .)113 :1311 ،این ویژگی در کالم امام دیده میشود حال به نمونههایی از آنها و شیوه
برخورد مترجم با آنها اشاره میکنیم «حَتّى مَضَى االَوَّلُ لِسَبِيلِهِ فَأَدْلى بِها الَى فُالنٍ بَعْدَهُ» (خطبه :)3/تا اینکه
اولى (ابىبکر) راه خود را به انتها رسانده.
در سخن امام ،واژه «االَوَّلُ» جانشین واژه «ابوبکر» شده است و در واقع منظور امام از واژه «االَوَّلُ»،
ابوبکر است که فیضاالسالم در ترجمه ،آگاهانه به آن تصریح کرده است میتوان گفت که مترجم با توجه
به آنچه که خود در مقدمه اذعان کرده است همهفهم بودن ترجمه را هدف گرفته است به نظر میرسد وی
خواسته باشد اطمینان حاصل کند که اطالعات بهطور کامل به خواننده انتقال یابد و خواننده از مراجعه به
کتابهای تاریخی بینیاز گردد؛ چه بسا که عدم تصریح به «ابیبکر» و اکتفا کردن به ترجمۀ لفظی واژۀ
«االول» برای مخاطبی که اطالعات کافی در این زمینه ندارد وافی به مقصود نباشد و در نتیجه هدف
ترجمه متون دینی که تفهیم مضامین ائمه(ع) است تأمین نخواهد گردید؛ اما اعمال تکنیک تصریح در اینجا
یاریرسان مخاطب است.
«فَلَمّا نَهَضتُ بِالْأَمْرِ نَكَثَتْ طائِفَهٌ وَ مَرَقَتْ أُخْرى وَ قَسَطَ آخَرُونَ» (خطبه.)3/
پس چون بیعتشان را قبول و به امر خالفت مشغول گشتم جمعى (طلحه و زبیر و دیگران) بیعت مرا
شکستند و گروهى (خوارج نهروان و سائرین) از زیر بار بیعتم خارج شدند و بعضى (معاویه و دیگر کسان) از
اطاعت خداى تعالى بیرون رفتند.
در خطبه فوق نیز مترجم با تصریح منظور امام از واژگان «طائِفَهٌ ،أخْرى و آخَرُونَ» ،راه فهم مطلب را
برای خواننده ،هموار میسازد .بدیهی است خوانندهای که اطالعات او آنقدر نیست که منظور از سه واژۀ
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مذکور را بفهماند پس تصریح مترجم در چنین مواردی به جا و به حال خواننده مفید خواهد بود و بدینترتیب
مترجم به هدف ترجمه که فهماندن سریع مضامین و مفاهیم به خواننده است جامه عمل پوشانده است.
 .5-1-1-2تصریح به شأن صدور خطبهها

از آنجا که بیشتر خطابههای امام علی(ع) در موقعیت خاصی گفته شده است لذا آگاهی خواننده و مخاطب
از جریان تاریخی و حادثهای که باعث صدور خطبه گردیده است به درک بیشتر گفتمان یاری میرساند.
تصریح به شأن صدور این خطبهها را شاخصهای برجسته در ترجمه فیضاالسالم میبینیم که سهم زیادی
در فهم خطبه توسط مخاطب دارد .به نمونههایی از آن در اینجا میپردازیم.
ازجمله در شان صدور خطبه  11چنین آورده است:
از سخنان آن حضرت(ع) است (زمانیکه سعد ابنالعاص از جانب عثمان حاکم کوفه بود براى حضرت
در مدینه هدیه و نامهاى فرستاد که من سواى عثمان براى هیچکس هدیه به این مقدار نفرستادهام ،حضرت
چون نامه او را خواند فرمود) (خطبه.)11/
در شأن صدور خطبه  15نیز گفته است.
(چون در صفین آب به تصرف حضرت درآمد و از اهل شام ممانعت ننمود چند روزى جنگ متارکه گشت،
پس بعضى از لشگریان گفتند تأمل او در فرمان به جنگ شاید براى این است که از مرگ و کشته شدن
مىترسد و برخى دیگر گفتند شاید براى این است که در وجوب جنگیدن با مردم شام شک و تردید دارد،
حضرت در پاسخ آنان فرمود) (خطبه.)15/
(در جنگ صفین چون لشگر شام شکستخورده به دستور عمرو ابنعاص قرآنها بر سرنیزهها زده اظهار
عجز و ناتوانى نمودند و بر اثر این مکر و حیله لشگر عراق در جنگیدن با ایشان سستى نموده و از فتح و
فیروزى حتمى که به دستشان مىآمد گذشته به جنگ خاتمه دادند ،حضرت فرمود) (خطبه.)11/
تصریح مترجم به شأن صدور خطبهها در آغاز خطبه ،سبب ایجاد زمینه ذهنی برای مخاطب و در نتیجه
موجب درک و فهم بهتر کالم و افزایش سرعت درک معنا میشود زیرا مخاطب با پیشزمینۀ ذهنی به متن
ورود پیدا میکند و آن را زودتر و بهتر خواهد فهمید به ویژه آن که هدف مترجم این است که ترجمهاش
برای همگان ،قابلفهم باشد؛ از طرف دیگر به دلیل بعد تاریخی نهجالبالغه ،ضرورت این نوع از تصریحات،
بیشتر احساس میشود چرا که نبود این تصریحات ،متن را برای خواننده دیریاب میسازد و چه بسا طیفی
از خوانندگان که بر وقایع تاریخی اشراف ندارند پیام متن را اصالً متوجه نگردند و ترجمه در این باره نقش
خود را که تفهیم معنا و مفهوم است ایفا نکند.
 .6-1-1-2تصریح به موضوع نامهها ،خطبهها و حکمتها

نمونۀ دیگر تصریح در ترجمۀ فیضاالسالم این است که ایشان به موضوع و مضمون نامهها ،خطبهها و
حکمتها تصریح نمودهاند که این امر موجب درک بیشتر مفاهیم و محتوای آنها شده است؛ چرا که در
بسیاری موارد اگر به این موضوعات اشاره نشود درک مضمون برای مخاطب دشوار میگردد که در زیر به
نمونههایی از آن اشاره میشود:
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امام (ع) (در اعتماد نداشتن به تدبیر و پایان بینى) فرموده است:
«تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ فِى التَّدْبِيرِ» (حکمت.)22/
تصریح فیضاالسالم به موضوع حکمت فوق ،موجب تسریع در روند فهم خواننده میگردد و باعث
میشود که خواننده بداند محتوای سخن امام(ع) چیست و بهگونهای که حتی اگر ترجمۀ صرف آن برای
مخاطب کافی نباشد اما از رهگذر موضوعی که برای آن ذکر گردیده به فهم کالم دست یابد .از دیگر
مواردی که مترجم در آن به موضوع خطبهها اشاره کرده عبارتند از
از خطبههاى آن حضرت(ع) است (در بعثت پیغمبر اکرم و ستودن قران کریم) (خطبه.)113/
از خطبههاى آن حضرت(ع) است (در توبیخ و سرزنش کسانى که کشتن عثمان را به آن حضرت نسبت
دادند مانند طلحه و زبیر و بطالن دعوى ایشان را ثابت میکند ،پس از آن شجاعت و دلیرى خود را اظهار
مىفرماید) (خطبه.)22/
تصریح به موضوعات در درجۀ اول ،سبب درک بهتر مضمون شده است چون مخاطب با داشتن پیشزمینه
از موضوع به متن ورود میکند و به خوانش میپردازد و چه بسا اگر تصریح مترجم به موضوع نبود ،درک
مضمون هم دشوار و گاهی ناممکن میشد.
 .7-1-1-2تصریح به آیات قرآن مرتبط با کالم امام

نمونۀ دیگر تصریح در ترجمه ،این است که گاهی مترجم ،تصریح به ارتباط کالم امام با آیات قرآن نموده
است و در واقع آیهای را که مرتبط با سخن امام است و به صورت تلویحی در کالم امام بازتاب یافته است
را بیان میکند که در این راستا به ذکر چند نمونه پرداخته میشود.
وَ لَوْ اَنَّ السَّمواتِ وَ األَرَضينَ كانَتا عَلى عَبْد رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللّهَ لَجَعَلَ اللّهُ لَهُ مِنْهُما مَخْرَجاً.

"و اگر آسمانها و زمینها بر بنده اى بسته شود ،پس آن بنده خدا ترس و پرهیزکار باشد خداوند براى
او راه خالصى قرار دهد" (چنانکه در قرآن کریم سورۀ ( 11طالق) آیه  2مىفرماید﴿ :و من يتق اهلل يجعل
له مخرجا و يرزقه من حيث ال يحتسب﴾ یعنى هر که از خدا ترسیده پرهیزکار باشد براى او راه نجات قرار
دهد و روزى مىدهد به او از جائی که گمان ندارد) (خطبه.)131/
«وَالَ تَسِرْ أَوَّلَ اَللَّيْلِ فَإِنَّ اَللَّهَ جَعَلَهُ سَكَناً» (نامه :)12/و در اول شب راه مرو که خداوند آن را (براى) آرامش
و استراحت و آسودگى قرار داده نه کوچ کردن (چنانکه در قرآن کریم سورۀ ( 11یونس) آیه  11مىفرماید:
﴿هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ،إن في ذلك آليات لقوم يسمعون﴾ یعنى او است
خداوندى که شب را براى شما بیافرید تا در آن آرامش یابید و روز را روشن «تا به انجام نیازمندیها بپردازید»
و در آفرینش شب و روز براى گروهى که «سخنان حق را» مىشنوند نشانهها «ى توحید و یگانگى
حقتعالی» است).
در موارد باال چنانکه مشاهده میشود مترجم به ذکر شماره و آیه سوره و آوردن آیه و ترجمه آن ،تصریح
کرده است؛ و این نوع تصریح اگر چه ارتباط تنگاتنگ کالم امام را به مخاطب نشان میدهد ولی بر حجم
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ترجمه میافزاید و در واقع مورد نیاز خواننده نیست و ضرورت آن احساس نمیشود و در فهم مخاطب هم
تأثیر بسزایی ندارد بنابراین ترجمۀ محض آن کفایت میکرد.
 .8-1-1-2تصریح به ضربالمثل

فیضاالسالم به ضربالمثلهایی که در کالم امام (ع) آمده است و نیز به زمان کاربرد آنها در فرهنگ
عرب تصریح میکند که به نمونههایی از آن اشاره میکنیم.
«فإذا جاء القتال قلتم :حيدي حياد» (خطبه.)29/
و چون وقت جنگیدن با دشمن پیش آید میگویید :حیدى حیاد یعنى اى جنگ از ما دور شو (جمله حیدى
حیاد مثلى است که عرب در وقت فرار از دشمن به زبان مىآورد).
مترجم در پرانتز تصریح کرده است که «حیدى حیاد» ،مثلى است که عرب در وقت فرار از دشمن به
زبان مىآورد ،که در واقع این تصریح و آشکارسازی به فهم بهتر مخاطب یاری میرساند و اگر آنچه که
در پرانتز در این مورد آمده ذکر نگردد ترجمۀ محضی که مترجم آورده وافی به مقصود نیست.
اُريدُ اَنْ اُداوِىَ بِكُمْ وَ اَنْتُمْ دائى ،كَناقِشِ الشَّوْكَةِ بِالشَّوْكَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ اَنَّ ضَلْعَها مَعَها (خطبه.)121/
مىخواهم (بیمارى شکست خوردن و تسلّط دشمن را بر خود) به (کمک و همراهى) شما مداوا کنم (فتح
و فیروزى به دست آرم) و حال آنکه شما خود درد و بیمارى من مىباشید (موجب شکست من هستید)
مانند کسى هستم که مىخواهد به وسیله خار از پا خار بیرون آورد و حال آنکه میداند میل خار با خار است
(این جمله ضربالمثل است و استعمال آن در موقعى است که شخص کمک و یارى از کسى درخواست
نماید که رغبت و میل او با دشمن باشد و اصل مثل این است :ال تنقش الشوكة بالشوكة فإن ضلعها معها
یعنى خار را بهوسیله خار بیرون نیاور ،زیرا میل خار با خار است).
همانگونه که دیده میشود مترجم در پرانتز در مورد ضربالمثل بهکار رفته در کالم امام بیان داشته که
این جمله ضربالمثل است و به موارد استعمال آنها نیز تصریح کرده است اما اینکه مترجم به بیان اصل
مثل هم پرداخته ،مسألهای است که به اطناب در ترجمه منجر شده است ،ذکر کاربرد آن در ترجمه برای
مخاطب و مفهومرسانی کفایت میکرد و نیازی به تصریح در اینباره نبود.
 .2-2هندسۀ انگارۀ تبیین

گاه افزودههای فیضاالسالم در ترجمه ،از حد تصریح باالتر میرود یعنی از شاخصههای تصریح فراتر
میرود و با شرح هم متفاوت است و به لحاظ حجم هم کمتر از شرح است و در واقع حد وسط میان تصریح
و شرح است و نامی که برای این شاخصۀ ترجمه ایشان میتوان نهاد ،تبیین است .به عبارتی دیگر باید
گفت که گاهی ترجمه صرف و تصریح محض افاده مقصود نمیکند چرا که مخاطب در دریافت معنا دچار
چالش میگردد و در واقع برای درک معنا توقف میکند که به تفکر بپردازد تا مفهوم و معنا را دریابد در
چنین مواردی فیضاالسالم با استفاده از راهکار تبیین ،به درک معنا از سوی خواننده یاری میرساند؛ ایشان
توضیحاتی را اضافه میکند که فراتر از تصریح است در واقع ایشان معنا را بیشتر میشکافد و مفهوم را با
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پرتوی افزونتر از تصریح ،روشنتر میسازد در لسانالعرب در معنای تبیین اینگونه آمده است« :التَّبْيينُ:
اإلِيضاح؛ و التَّبْيين أَيضاً :الوُضوح» (ابنمنظور ،ماده بین) راغب در مفردات میگوید :و يقال :بَيَّنْتُهُ و أَبَنْتُهُ:

إذا جعلت له بيانا تكشفه ،نحو﴿ :لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (النحل﴿ ،)55/و قال :نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [ص ]11/و

﴿إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَالءُ الْمُبِينُ﴾ (الصافات﴿ ،)111/وَ ال يَكادُ يُبِينُ﴾ (الزخرف ،)12/أي :يبيّن﴿ ،وَ هُوَ فِي الْخِصامِ

غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (الزخرف( )13/راغب ،ماده بین) .تبیین در فرهنگ دهخدا به معنای هویدا کردن آمده است
(دهخدا :1311 ،ذیل واژه تبیین) و در فرهنگ معین به دو معنای  -1بیان کردن -2 .روشن کردن و توضیح
آمده است (فرهنگ معین :1311 ،ذیل واژه معین) .به دیگر سخن ،تبیین ،آشکارسازی همراه با روشنایی
بیشتر است و مترجم ،معنا را نشانه میگیرد که آن را برای مخاطب تفهیم سازد و هدف از ترجمه که تفهیم
مفاهیم است را برآورده میسازد در اینجا به نمونههایی از آن اشاره میشود:
«وَ مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ» (حکمت :)1/هر که خودبین باشد خشم کننده بر او بسیار شود
(زیرا خودبین مردم را خوار پندارد و به این جهت همه بر او خشمگین گردند).
زمانی که خواننده ،ترجمه را میخواند اگرچه نکته و واژۀ مبهمی در آن نیست اما چه بسا معنا را چنانکه
باید درنیابد و هدف ترجمه که تفهیم مفاهیم دینی است برآورده نگردد ،اما آنچه که مترجم در پرانتز آورده،
تبیینی است که برای دریافت بیشتر ،به مخاطب ارائه نموده است و در واقع از رهگذر این تبیین ،آرامش
خاطری حاصل از دریافت معنا ،برای خواننده ایجاد میشود.
«صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ» (حکمت :)2/سینه خردمند مخزن راز او است( .خردمند بیگانه را از راز خود
آگاه نمىسازد).
عبارت «مخزن راز اوست» اگرچه برای خوانندهای که در سطح باالیی از آگاهی قرار دارد واضح باشد و
آن را درک کند اما برای یک مخاطب عامه ،تبیین مترجم در پرانتز ،او را سریعتر به مقصود رهنمون میسازد.
«إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِّرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ» (حکمت :)13/چون نعمتها به شما رسید
پس بازماندۀ آن را با کمى شکر و سپاس دور نسازید (به اندک نعمتى که رسیدید سپاسگزارى کنید تا به
بسیارى از آن برسید).
ترجمۀ محضی که مترجم ارائه داده ،روشن و گویا است اما به نظر میرسد مترجم درصدد است که
مستقیماً و به سرعت ،پیام برخاسته از کالم امام را به مخاطب برساند و در واقع این تبیین ،توسط مترجم در
پرانتز ،متن را مفهومتر و ملموستر ساخته است؛ به طوریکه مخاطب عامه هم با عبارت تبیینی «به اندک
نعمتى که رسیدید سپاسگزارى کنید تا به بسیارى از آن برسید» به راحتی پیام کالم امام (ع) را درمییابد.
«مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ الْأَبْعَدُ» (حکمت :)15/کسی را که خویشان بسیار نزدیک (مانند برادر و عمو و
دائى) رها کنند ،بیگانه بسیار دور براى (یارى و کمک) او خواهد رسید (خداوند کسانى را مىگمارد که او را
تنها نگذارند).
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آنچه که مترجم به عنوان «تبیین» در پرانتز ذکر کرده است ،سبب گردیده که درک مفهوم برای خواننده
سریع صورت گیرد و چنانچه مترجم به همان ترجمۀ صرف بسنده میکرد چه بسا فهم آن برای خواننده
دشوار می نمود پس مترجم در پرانتز به تبیین پرداخته تا فهم سخن امام(ع) برای خواننده به راحتی صورت
گیرد و معنا برای مخاطب ،ملموستر شود و در واقع به وسیلۀ این تبیین ،دریافت پیام برای خواننده عامه،
میسر میگردد.
 .3-2شرح کوتاه درون متنی

در فرهنگ عمید در ذیل واژۀ «شرح» گفته شده است :شرح به معنای وسعت دادن و در اصطالح مؤلفان و
نویسندگان ،آن چیزی است که در توضیح و تفسیر متن نوشته شود( .فرهنگ عمید ،واژه شرح )191 :ترجمۀ
فیضاالسالم از نهجالبالغه دارای شاخصۀ دیگری میگردد به نام شرح و از آن جهت که شرح ایشان درون
متن قرار دارد و نسبت به شروح مفصل ،حجم کمتری دارد ،عنوان «شرح کوتاه درون متنی» را بر آن
نهادهایم و به دلیل گستردگی آن ،از دایرۀ تبیین و تصریح خارج میگردد؛ میتوان گفت که ایشان در شرح
کوتاه درون متنی به برخی نکات جانبی و حاشیهای ورود میکنند .در زیر به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:
نمونۀ اول
«دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ» (خطبه.)91/
دست از من برداشته دیگرى را بطلبید (و او را امیر و خلیفه گردانید ،چون بعد از رحلت رسول خدا(ص)
خلفایى که به ناحق روى کار آمدند سنت و سیره او را تغییر داده بیتالمال را از روى عدل و درستى میان
رعیت قسمت نکردند ،بلکه به دلخواه هر کارى خواستند انجام و عرب را بر عجم و قوى را بر ضعیف ترجیح
دادند و عثمان اقارب و خویشاوندش را از بنىامیه بر سائر مردم برترى داد و سالهاى دراز به همین منوال
رفتار شد و مردم سنت و سیره رسول اکرم را از یاد بردند ،اکنون که آمده بودند با امام(ع) بیعت نمایند
منظورشان آن بود که آن حضرت هم به رویه سه خلیفه پیش از خود رفتار کند ،پس آن بزرگوار براى اتمام
حجت و اینکه بدانند او برخالف سنت و سیره پیغمبر اکرم کارى انجام ندهد و آنها نقض بیعت خواهند
نمود ،این سخنان را فرمود ،بنابراین درست نیست که گفته شود :اگر آن حضرت از جانب رسول خدا به
خالفت نصب گردید و در حقیقت امامت و امارت از آن او و قیام به آن برایش واجب بود ،چگونه استعفاء
مىنمود .چون امام(ع) مىد انست که باألخره ایشان دست از عهد و پیمان برداشته و با او همراه نخواهند
بود ،از این رو مىفرماید) :ما به کارى اقدام مىنماییم که آن را روها و رنگهاى گوناگون است.
عبارت «دست از من برداشته دیگرى را بطلبید» به دلیل کلی بودن آن ،برای مخاطب ،گویا و مفهوم
نیست و معنای سخن امام را در نمییابد و در نتیجه دچار چالش ذهنی میگردد؛ در اینجا مترجم به شرح
کوتاهی از سخن امام پرداخته است مزیت این شرح کوتاه درون متنی این است که مترجم اطالعاتی را از
بیرون متن که حول موضوع سخن امام است (ذکر مسائل و اتفاقاتی در آن زمان) ذکر میکند که موجب
آگاهی خواننده ،اشراف و احاطۀ وی بر کالم امام (ع) میشود و یاریرسان او در فهم بهتر مطلب است.
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مترجم در اینجا به بیان این موضوع پرداخته که چرا وقتی از امام خواسته شده که حاکمیت را به دست گیرند
از این امر ،سرباز زدهاند در واقع مترجم این امر را تشریح کرده است اما نقدی که در این زمینه متوجه مترجم
است این است همه آنچه را که مترجم شرح داده ضرورتی نداشته است و فقط حجم ترجمه را افزایش داده
است که چه بسا ممکن است موجب خستگی خواننده گردد و او را از ادامۀ خوانش بازدارد.
نمونه دوم
« تَوَدُّ قُرَيْشٌ بِالدُّنْيَا وَمَا فِيهَا لَوْ يَرَوْنَنِي مَقَاماً وَاحِداً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْرِ جَزُورٍ لَأَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَوْمَ بَعْضَهُ

فَلَايُعْطُونَنِيهِ» (خطبه.)93/
قریش آرزو دارند که دنیا و آنچه در آن است از دست داده به جاى آن یک بار مرا ببینند هر چند به قدر
کشتن شترى (ساعتى) باشد تا از ایشان بپذیرم تمام آنچه را که امروز بعضى از آن را خواستارم و به من
نمىدهند (اگر قریش یعنى بنىامیه بعد از همه سختیها و هرج و مرج در زندگى و ذلت و بیچارگى که از
بنىالعباس دیدند آن حضرت را مىیافتند در پاى او افتاده زارى مىنمودند تا خالفت و حکومت ایشان را
قبول فرموده زنگ ظلم و ستم و فتنه و فساد را از جهان بزداید و شاهد بر این گفتار آن است که تاریخنویسان
نقل کردهاند و مشهور است :مروان ابنمحمد آخرین پادشاه بنىامیه هنگامیکه در لشگر خراسان عبداهلل
ابنمحمد ابنعلىابن عبداهلل ابنعباس را که پیشواى لشگر بود دید ،گفت :اى کاش به جاى این جوان
علىابنابىطالب در زیر این بیرق پیشواى لشگر بود).
در ترجمۀ فوق نیز مترجم به شرح کوتاهی در مورد سخن امام (ع) پرداخته است این امر از آن جهت که
برای مخاطب شفافسازی میشود که چرا امام چنین سخنی را مطرح نمودهاند مفید است اما از آن جهت
که مترجم جمالتی را آورده که نیاز به ذکر آنها نبود موجب افزایش حجم ترجمه میشود وی میتوانست
آنها را در قالب جمالت کمتری بیان میکرد و اگر جمالت «اگر قریش یعنى بنىامیه بعد از همه سختیها
و هرج و مرج در زندگى و ذلت و بیچارگى که از بنىعباس دیدند آن حضرت را مىیافتند در پاى او افتاده
زارى مىنمودند تا خالفت و حکومت ایشان را قبول فرموده زنگ ظلم و ستم و فتنه و فساد را از جهان
بزداید» را کوتاهتر و خالصهتر نیز بیان میکرد ،در تفهیم مطلب به خواننده خللی وارد نمیکرد.
 .3نتیجهگیری
نتیجۀ این پژوهش آن است که نمیتوان افزودههای فیضاالسالم را در نهجالبالغه بهطور مطلق شرح نامید
بلکه این افزودهها را میتوان در سه قسم تصریح ،تبیین و شرح کوتاه درون متنی تقسیمبندی کرد .وی با
کاربست فرضیۀ تصریح که توسط پژوهشگران غربی مطرح گردید پرده از ابهام ضمایر ،اسماء اشاره ،عناصر
جانشینی برمیدارد و نیز به تعریف و توضیح عناصر فرهنگی میپردازد .به موضوع و مضمون نامهها ،خطبهها
و حکمتها و همچنین شان صدور خطبهها تصریح میکند که این امر به فهم مخاطب یاری میرساند.
نظریه یا انگارۀ تبیین ،شاخصۀدیگر ترجمۀ فیضاالسالم است؛ وی به وسیله انگارۀ تبیین ،معنا را میشکافد
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در نتیجه خواننده به مضمون و معنای سخنان امام(ع) پی میبرد که این نکتهای مثبت برای ترجمۀ وی
محسوب میشود چرا که بدینترتیب هدف ترجمۀ متون دینی که تفهیم مضامین به خوانندگان است برآورده
میگردد .وی در شرح کوتاه درون متنی بنا به رعایت حال خواننده و به صورت آگاهانه ،اطالعاتی را ارائه
میدهد که فراتر از قلمرو تبیین است و کوتاهتر از شرح مفصل .ضمناً شرحی درون متنی است نه برون
متنی .اطالعاتی را که مترجم در قالب شرح کوتاه درونمتنی ارائه میدهد خواننده را از تورق کتابهای
تاریخی بینیاز میسازد .البته نکتۀ قابل نقد این است که در مواردی ،شرح کوتاه درون متنی و نیز تصریحات
مترجم چندان ضرورتی ندارد و جز اینکه موجب افزایش حجم ترجمه شده است فایده دیگری ندارد و
تأثیری در تفهیم کالم نداشته است .از میان سه ویژگی مذکور ،باالترین بسامد از آن تصریح و سپس تبیین
و بعد از آن شرح کوتاه درون متنی است.
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