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چکیده
يکي از مهمترين راه هاي انتقال پيام از يک ملت و فرهنگ ،به ملت و فرهنگي ديگر ،ترجمه است .پيترنيومارک
يکي از نظريهپردازان معاصر ترجمه ،معتقد است بهطورکلي ترجمه به دو نوع ارتباطي و معنايي تقسيم ميشود.
تأثير و اهميت ترجمه در وجوه مختلفي نمود مييابد که يکي از آنها در برگردانِ آثار ادبي و حاوي صنايع بالغي
ميباشد .کنايه از بارزترين اين صنايع ميباشد .روشهاي ترجمة کنايهها براساس ديدگاه نيومارک ،انواع مختلفي
دارد ،ازجمله :ذکر معادل کنايي ،معناي صريح و مستقيم ،معناي تحتاللفظي ،روش موتسارتي [تحتاللفظي
همراه با توضيح] و ..که هرکدام به امور مختلفي بستگي دارد" .نهجالبالغه" حضرت علي(ع) از آثار ارزشمندي
است که هم از لحاظ محتوا و هم از نظر لفظ ،سرشار از برجستگيهاي ادبي ميباشد .پژوهش حاضر کوشيده با
روش توصيفي تحليلي و بهمنظور فهم بهتر کالم حضرت امير(ع) ،روشهاي بهتر براي ترجمة کنايههاي موجود
در خطبههاي نهج البالغه را بر مبناي نظر نيومارک شناسايي کند و در اين راستا عملکرد چهار ترجمة فارسي
موجود از نهجالبالغه را محور کار قرار داده ،تا ضمن شناسايي مناسبترين آنها در زمينة ترجمة کنايهها،
مشخص نمايد که کدام روش ترجمة کنايه ،بسامد بيشتري دارد .طبق نتايج بهدستآمده از اين پژوهش،
پربسامدترين روش ترجمة تعابير کنايي نهجالبالغه ،روش ترجمة تحتاللفظي به همراه توضيح [موتسارتي] است؛
زيرا غالب کنايههاي آن ،از نوع ابتکاري و معيار ميباشد و ترجمة آيتي و دشتي در بين چهار ترجمة يادشده ،با
ديدگاه نيومارک ،منطبقترند و متناسبتر از همه به نظر ميرسند.
کلیدواژهها :روششناسي ،ترجمة کنايه ،نيومارک ،خطبههاي نهجالبالغه.

 .1کارشناس ارشد مترجمي عربي دانشگاه بوعليسينا
 .2استاد گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعليسينا
* :نويسنده مسئول
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 .1مقدمه
مهمترين راه دستيابي به سبک انديشة افراد و شخصيتها ،مطالعه و تحليل گفتهها و نوشتههايشان
است .از آنجا که دو مقولة "نقطة جغرافيايي"(محل زندگي) و "دورة زمانيِ" زندگانيِ صاحبان انديشه ،با
يکديگر ،يکسان نيست ،ناگزير به روي آوردن به امر ترجمه هستيم .از طريق ترجمة نوشتههاي يک
شخصيت ،ميتوان به نگرشها و رويکردهاي ذهني او پي برد .حال هرچقدر ،شخصيت (يا نويسندة) مورد
نظر ،از لحاظ اجتماعي ،ادبي و يا ديني ،صاحب جايگاهي باالتر باشد ،به تبع آن ،ترجمة گفتههاي وي نيز
اهميت افزونتري مييابد .حضرت علي (ع) ،امام اول شيعيان ،امير سخن و بالغت کالم است .کتاب
"نهجالبالغه" ،شامل خطبهها ،نامهها و حکمتهاي ايشان ميباشد که به تبع جايگاه رفيع امام علي (ع)،
اهميت تحليل مييابند .دقت در ترجمههاي (فارسي) اين کتاب ،راه را براي روشنتر شدن انديشههاي امام
علي (ع)( ،براي فارسيزبانان) ،باز خواهد نمود.
 .1-1بیان مسئله

عمل برگردان واژهها از زباني به زبان ديگر را ترجمه گويند (ابنمنظور .)222/12 :1131 ،پيتر نيومارک،
ترجمه را براساس توجه و اولويتبخشي به نويسندة متن مبدأ يا خوانندة ترجمه ،بهترتيب به دو نوع معنايي
و ارتباطي تقسيم ميکند.
يکي از صنايع ادبي کالم که موجب زيبايي و عمقبخشيدن به معنا ميشود" ،کنايه" است.
نيومارک ،هر نوع بيان نمادين و کنايهاي را در حوزة استعارهها جاي ميدهد و کنايه را به نوعي،
استعارة مفهومي ميداند .بر اين اساس ،انواع استعاره و روشهاي ترجمة آن را ذکر ميکند .روشهايي از
قبيل :آوردن معادل ،ذکر معناي صريح ،تحتاللفظي و همچنين روش تحتاللفظي همراه با توضيح که از
آن به روش موتسارتي ياد ميکند.
روشن است که کالم حضرت اميرمؤمنان علي(ع) از دقت و ظرافت بااليي برخوردار است .ترجمههاي
زيادي از اين کتاب ارزشمند در دست است که در اينجا به بررسي و مقايسة چهار مورد از آنها مي-
پردازيم ،ازجمله :ترجمة عبدالمحمد آيتي ،محمد دشتي ،جعفر شهيدي و ناصر مکارم شيرازي .ضرورت
پژوهش حاضر ،آن است که با توجه به نظرية نيومارک در مورد ترجمة استعارهها ،چهار ترجمة فارسي
موجود از کتاب نهجالبالغه را از جهت ترجمة کنايهها ،به روش توصيفي -تحليلي ،بررسي و ارزيابي نموده
و به سؤاالت زير ،پاسخ دهد:
 .1براساس نظرية نيومارک ،متناسبترين ترجمة تعابير کنايي خطبههاي نهجالبالغه ،در ميان ترجمههاي
آيتي ،دشتي ،شهيدي و مکارم از آن چه کسي است؟
 .2براساس نظرية نيومارک ،در ترجمههاي فوق ،براي ترجمة تعابير کنايي خطبههاي نهجالبالغه ،بيشتر از
چه روشي براي برگردان استفاده شده است؟
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 .2-1پیشینة پژوهش

در زمينة روششناسي ترجمة کنايه ،تاکنون مقاالت متعددي نگاشته شده است که ترجمههاي مختلفي از
ترجمههاي قرآن کريم و يا نهجالبالغه را مورد بحث قرار دادهاند .مقاالتي همچون "درآمدي بر نقد
ترجمههاي کناياتي از نهجالبالغه" از عباس اقبالي ،نشرية حديثپژوهي ،شماره  ،1بهار و تابستان 1111
(اين مقاله ،به نقد نمونههايي از کنايههاي نهجالبالغه در حدود ده ترجمة آن به زبان فارسي پرداخته
است) شايد در ظاهر ،شباهت زيادي به پژوهش حاضر دارد ،اما مقالة مزبور ،اوالً :ترجمههاي فارسي از
مترجمان ديگر را مورد بررسي قرار داده و مشخصاً به آقايان دشتي ،شهيدي ،آيتي و مکارم نپرداخته است؛
ثانياً :همانطور که مالحظه ميشود ،به نقد ترجمة "کناياتي از نهجالبالغه" پرداخته است؛ درحاليکه
پژوهش حاضر ،به نقد ترجمة کنايات خطبههاي نهجالبالغه ميپردازد .همچنين مقالة روششناسي ترجمة
کنايه در ترجمههاي قرآن"،معزّي ،صفارزاده ،آيتي" از محمدرضا مصطفوينيا و محمدمهدي طاهر ،مجلة
ترجمان وحي ،شماره  ،22بهار و تابستان ( 1112اين مقاله ،روش ترجمة کنايههاي قرآن را در سه ترجمة
مزبور ،بررسي کرده است و در پايان ،نتيجه را به شکل جدول و بهصورت کمّي بيان نموده است)
همانطور که مشاهده ميشود ،اين مقاله ،به کنايههاي قرآن ،پرداخته است؛ حال آنکه پژوهش حاضر،
کنايههاي نهجالبالغه را مورد تحليل قرار ميدهد و از اين لحاظ ،حائز اهميت و تمايز است .مقالة مطالعة
تطبيقي ترجمههاي تصاوير کنايي دنيا در خطبههاي نهجالبالغه ،از مرتضي قائمي و رسول فتحي مظفري،
نشرية پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيات عربي ،شماره  ،11پاييز و زمستان ( 1121تمايز اين مقاله با
عنوان تحقيق پيش رو ،در آن است که اين مقاله ،تصاوير کنايي "دنيا" را بررسي نموده و به نظرية
نيومارک ،تکيه نکرده است؛ حال آنکه پژوهش حاضر ،براساس نظرگاه نيومارک ،به تمام تصاوير ،اعم از
دنيوي و غيره پرداخته است) .همچنين بهطورکلي در زمينة نهجالبالغه ،ترجمه و کنايه ،پژوهشهايي
متعدد ،صورت گرفته که نمونههايي از آن ،عبارتند از :مقالة نقد و بررسي مباحث تاريخي نامة  13در
ترجمهها و شرحهاي نهجالبالغه ،از علياکبر عباسي و محمدعلي چلونگر ،نشرية تاريخ و فرهنگ ،شماره
 ،18پاييز و زمستان  .1112همچنين مقالة ترديدهاي بنيادين در معيارهاي شناخت کنايه ،از سوسن
جبري ،نشرية زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي ،شماره  ،22پاييز و زمستان .1122
با اين همه ،تاکنون پژوهشي با عنوان :روششناسي يا مطالعة تطبيقي ترجمة کنايات در خطبههاي
نهجالبالغه و براساس چهار ترجمه ي :آيتي ،شهيدي ،دشتي و مکارم ،نگاشته نشده است .در موارد پيشين،
نقد ترجمههاي نهجالبالغه و نقد ترجمهي کنايههاي مربوط به مباحث دنيوي در نهجالبالغه و همچنين،
بررسي ترجمة کنايههاي قرآن کريم را ميتوانيم مشاهده نماييم ،اما هيچيک ،خطبههاي نهجالبالغه را
بهطور خاص ،از نظر ترجمة تمام کنايات موجود در آن ،مورد بررسي قرار ندادهاند و همچنين ،مشخصاً به
اين چهار ترجمة فارسي (ترجمة آقايان آيتي ،دشتي ،شهيدي ،مکارم) در يک نگاه ،نپرداختهاند .از مزيت-
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هاي اين پژوهش نسبت به ساير پژوهشهاي حوزة خود ،آن است که تمام کنايات را مدنظر قرار داده و
صرفاً نوع يا موضوعي خاص از کنايههاي خطبهها را گزينش نکرده است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

ضرورت پژوهش حاضر آن است که با استفاده از روشهاي جديد علمي ميتوان به اليههاي پنهان متن
نهج البالغه پي برد و از زواياي جديدي اين متن ارزشمند را مطالعه و بررسي کرد .اين مطالعه کمک مي-
کند روش بيان و انتقال پيام امام(ع) را بهتر شناخت و همچنين به عمق پيامهاي آن حضرت دست يافت.
عالوه بر اين کيفيت ترجمههاي موجود از نهجالبالغه و ميزان موفقيت مترجمان در ايجاد تعادل بين متن
مبدأ و مقصد را ارزيابي کرد.
 .2بحث
 .1-2مفهوم ترجمه ،کنايه و انواع آن
ترجمة بر وزن فَعلَلَة در لغت به معناي برگرداندن کلمات و عبارات ،از يک زبان به زباني ديگر است (ابن-
منظور )222/12 :1131 ،چه در گفتار باشد و چه در نوشتار (انوري.)1321/1 :1111 ،
نظرات مختلفي از تعريف "ترجمه" وجود دارد که هر کدام قابل تأمّلند.
پيترنيومارک )1223( 1ترجمه را فن و حرفهاي ميداند که طي آن سعي ميشود يک پيام نوشتاري در
زباني را با همان پيام در زبان ديگر جايگزين بکنند (لطفيپور ساعدي .)33 :1121 ،وي ميگويد" :من
ترجمه را انتقال معناي متني از زباني به زبان ديگر براي مخاطبي ديگر و به دقيقترين و دلنشينترين
وجه ممکن تعريف ميکنم" (شهبا.)11 :1121 ،
 ترجمة معنايي :2ترجمهاي است که معناي دقيق متن مبدأ را با نزديکترين ساختهاي دستوري ومعنايي زبان مقصد منتقل ميکند.
 ترجمة ارتباطي :1ترجمهاي است که پيام متن مبدأ را با متداولترين کلمات و عبارات و ساختهايدستوري به زبان مقصد برميگرداند .تفاوت ميان ترجمة ارتباطي و ترجمهي معنايي ،مبتني بر تفاوت ميان
مفهوم پيام و معني است .معنا با محتوا سر و کار دارد درحاليکه پيام ،ناظر بر تأثير است (ناظميان:1111 ،
.)28
* مفهوم کنايه و انواع آن در ديدگاه نیومارک

پيتر نيومارک در مورد ترجمة معناي ثانوي چنين مينويسد" :با آنکه مسألة اصلي در ترجمه ،انتخاب يک
روش جامع براي کل متن است ،مهمترين مشکل ،ترجمة استعاره است ،منظور من از استعاره ،هر نوع
1. Peter New mark
2. Semantic translation
3. Communicative translation
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بياني است که نمادين و کنايهاي باشد .استعاره ،نوعي ترفند است که براي کتمانِ منظور بهکار ميرود.
استعاره بهطور ضمني نوعي تشابه يا اشتراک در حوزة معنايي ميان دو يا چند چيز متشابه يا کم شباهت را
بيان ميکند ،بهعبارتيديگر ،شباهت ميان شيء و تصوير را بيان ميکند" (نيومارک 118 :1121 ،و .)113
از آنجا که نيومارک ،استعاره را هر نوع واژه [يا ترکيب و  ]...نمادين و کنايهاي برميشمرد ،بنابراين
کنايهها نيز به نوعي در بحث استعارهها بررسي ميشوند و "سبکهاي کنايي ،همگي مبناي استعاري
دارند"(همان.)221 :
 .2-2انواع استعاره (کنايه) از ديدگاه نیومارک
 .1-2-2استعارة مُرده [منسوخ]1

به استعارهاي گفته ميشود که استعاره بودن يا ايماژ و تصوير آن فراموش شده است (دلخواه)13 :1122 ،
و با تحقيق يا تعمّق ،به مفهوم استعاري آن ميتوان پي برد.
همچنين فرد بهندرت از تصوير آن آگاه است و بيشتر به واژههاي عام فضا و زمان ،اعضاء اصلي بدن،
مشخصات کلي بومشناختي و فعاليتهاي انسان مربوط ميشوند (نيومارک.)111 :1121 ،
بهطور مثال واژة "سبب" که در اصل ،عربي بوده و در لغت به معناي ريسمان و دستاويز درون چاه
ميباشد ،اکنون در مفهومِ "علّت" و "دليل" بهکار ميرود و کمتر ،معناي اصلي آن ،قصد ميشود.
براي ترجمة اين استعارهها بايد معادل آنها در زبان مقصد ذکر شود چرا که اگر به تحتاللفظي ترجمه
شوند ،گنگ و غلطانداز خواهند بود (همان.)112 :
 .2-2-2استعارة کلیشهاي

2

همانطور که از نام آن ،برميآيد ،الفاظي استعاري هستند که کليشهاي و متعارف شدهاند و در واقع نزديک
به استعارة منسوخ؛ اما وجود قرائن ،استعاري بودن آن را مشخص مينمايد.
بهزعم نيومارک کليشهها عبارات و اصطالحاتي هستند که معاني استعاري دارند و قرينهاي در آن-
هاست که ميفهماند عبارت يا اصطالح يا جمله در معناي اصلي خود بهکار نرفته است (دلخواه:1122 ،
 .)12مثالً چشمش خون است ،کنايه از گرية زياد اوست ،اين استعاره را از قرينة عقلي و ذهني ميتوان
دريافت؛ زيرا الزمة خون شدن چشم ،گرية زياد است.
براي برگردان اين نوع از استعارهها اولويت با برگردان يا معادل فرهنگي است ،اما اگر معادلي براي آن
در زبان مقصد نباشد ،بايد يا به تشبيه روي آورد يا به معناي صريح و يا دستکم به استعارة منسوخ
برگرداند (نيومارک.)121 ،

1. Dead metaphore
2. Cliché metaphore
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 .3-2-2استعارة معیار يا متداول [عادي]1

همانطور که از نام آن برميآيد ،به استعارهاي اطالق ميشود که در زبان ،متداول است و به نوعي
"جاافتاده و ماندگار" شده است .اين استعاره ،در متون غيررسمي [يعني ادبي] ،روشي دقيق براي اخفاي
امور ذهني يا عيني است و نوعي احساس شورانگيز دارد که در صورت استفادة مکرر ،کهنه نميشود ،اين
نوع از استعارهها ،در معاشرت هاي ما نيز وجود دارند و موجب تسهيل در کالم و رساندن پيام به مخاطب
ميشوند .اولين و بهترين فرايند براي ترجمة يک استعارهي معيار ،آن است که "همان" تصوير را در زبان
مقصد ايجاد کند به شرط آنکه همان ميزان ،بسامد را داشته باشد (همان 121 :و .)121
ض َع َح َجراً علي َح َجر" که در فارسي نيز دقيقاً با همين تصوير [سنگ روي سنگ نهادن و
مثل :تعبير " َو َ
آجر روي آجر گذاشتن] بهکار ميرود و هر دو ،مفهوم مشترکِ "ساختن بنا" را ميرسانند.
معمولترين روش براي برگردان استعارة معيار ،بهکارگيري تصويري شناخته شده ،جاافتاده و همسنگ
با آن در زبان مقصد ميباشد اما به شرط اينکه ارزش و بازخورد تقريباً يکساني داشته باشند .در غير اين
صورت بايد مفهوم و معني آن توضيح داده شود و يا همراه با الفاظ اصلي آن تعبير ،توضيح و مفهومي هم
اضافه گردد .وي معتقد است که تغيير شکل استعاري ،به صريح يا تحتاللفظي [در صورت عدم لزوم]،
تأثير احساسي يا کاربردي استعاره را مخدوش ميکند؛ اما گاهي مترجم ناگزير است براي ترجمة يک
استعاره ،از معناي صريح يا تحتاللفظي بهره گيرد .ظرافت و دقت در جزئيات محتوايي يک استعاره،
وابسته به آن است که چقدر در متن ،به آن اهميت داده ميشود (همان.)122-122 :
 .4-2-2استعارة اقتباسی

2

استعارههاي اقتباسي ،مثَلها و امثال آن را شامل ميشود« .نيومارک بر اين اعتقاد است که استعارههاي
اقتباسي ،بايد به معادل اقتباسي خود ترجمه شوند و اگر تحتاللفظي بيايند ،امکان اينکه نامفهوم باشند،
باالست .مثالً:
”[ “Almost carrying coals to Newcastleترجمه :بردن زغالسنگ به بندر نيوکاسل] که معادل
اقتباسي آن" ،زيره به کرمان بردن" است» (همان.)128 :1121 ،
گاهي ،کنايه يا استعاره بهگونهاي است که ظاهر لفظي آن نيز کاربرد دارد و قابلفهم است و ميتوان
بهراحتي به معناي اصلي منتقل شد؛ اما در استعارههاي اقتباسي ،اينگونه نيست و ظاهر ،براي فهم معناي
باطني کنايه ،کفايت نميکند.
 .5-2-2استعارة جديد

3

به استعارههايي ميگويند که بدون دليل و ريشة مشخصي بين مردم رواج يافته است و آفرينندة آنها
اغلب نامشخص است؛ معموالً بيانگر مسائلي هستند که نو پديد آمدهاند؛ که بهتر است همچون نوواژهها
1. Stock metaphore
2. Adapted metaphore
3. Vecent metaphore
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ترجمه شوند .نوواژههايي که قابل فهمند با وامگيري کلمات ،ترجمه ميشوند اما بهشرطي که براي
خواننده ،مفهوم باشد (همان .)123 :وامگيري نوعي از ترجمه است که کلمه يا اصطالح موردنظر ،از زبان
مبدأ ،به خط زبان مقصد نوشته ميشود .مثالً اصطالح ” “Head huntingيعني شکار مغزها که
قابلفهم است و در ترجمهاش وامگيري شده است.
 .6-2-2استعارههاي ابتکاري

1

استعارههايي هستند که به زبان مقصد غنا ميبخشند و نويسنده آنها را ابداع ميکند.
اين دسته از استعارهها ،خصوصاً اينکه اگر در متون غير توصيفي باشند ،بايد بهصورت تحتاللفظي
همراه با توضيح و يا مفهومِ صريح برگردانده شوند .از خوبيهاي اين نوع ترجمه ،جلبتوجه و ايجاد تنوع
براي خواننده است؛ و از بديهاي آن نيز احتمال عدم سازگاري آن با متن مقصد ميباشد (همان.)122 :
اين نوع استعاره را بايد به دقت ،منتقل کرد زيرا خالق آن ،نگاهِ شخصي نويسنده است و ممکن است
براي هر کسي قابلدرک نباشد .مثالً تعبير "دار خبرة" از زبان حضرت علي(ع) ،تعبيري متعلق به فرهنگ
اسالمي ،ابتکاري و نو است.
استعارة ابتکاري ،مؤثرترين عامل زبان استعاري و نمادين است .در ترجمه بايد استعارههاي ابتکاري با
نهايت دقت و ظرافت بازآفريده شوند و حتي اگر در خواننده ،شوک فرهنگي ايجاد کنند (همان )211 :و
تصوير آنها ،در فرهنگ زبان مقصد ،عجيب به نظر برسند ،خواننده بايد معني و مفهوم ضمني آنها را
حدس بزند (همان.)218 :
بنابراين؛ براي ترجمة استعاره و هرگونه تعبير نمادين و مجازي ،بايد ابتدا نوع آن استعاره را تشخيص
داده و سپس با توجه به در نظر گرفتن سياق و عوامل دروني متن و شناخت مقولة متني آن ،بهترين روش
براي ترجمة آن تعبير را انتخاب نمود .يکي از محققان و پروفسـورهاي دانشگاه فلـوريدا در آمريکا ،در
مقالهي "اهميت ترجمة استعارهها" [از مجلة "تئوري و عمل در مطالعات زبان" نيومارک] مينويسد:
"ترجمه يک عمل مخاطرهآميز و همـراه با ريسک است و بهتبع آن ،ترجمة استـعارهها ،حساستر .در
مطـالعات روش ترجمة استعـاره ،به اين نتيجـه ميرسيم که بهجاي روشهاي ثـابت و مطلق ،بايد از
شيوههاي متغير بهره برد ،يعني روشهايي که ترجمة استعاره ،در آنها ،به عوامل مختلف وابسته مي-
باشد" (.)Xuedong Shi, 2014: 769
 .3-2تحلیل نمونههايی چند از کنايهها در خطبهها ،مبتنی بر نظرية نیومارک

اميد است در اين مجال اندک ،به بخشي از کنايههاي موجود در خطابهها بپردازيم و روشهاي ترجمة
آنها را در چهار ترجمة فارسي موجود از نهجالبالغه ،با يکديگر مقايسه و بررسي نماييم.

1. Original Metaphore
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شايان ذکر است که مبناي تقسيمبندي اين نمونهها ،بر اساس نوع کنايه [کنايه از صفت ،موصوف و
نسبت] ميباشد و با توجه به کثرتِ "کنايه از صفت" و "کنايه از موصوف" موجود در خطبهها و نادر
بودن کنايه از نسبت در خطبههاي حضرت ،در اين تحقيق ،به کنايه از نسبت پرداخته نشده است.
 .1-3-2کنايه از صفت
يل» (خطبه
ينح ِد ُر عنّي َّ
« َ
الس ُ

.1)1

سيل ،استعاره از علوم و دانشهاست و امام عليهالسالم به کوهي تشبيه شده است که سيل از آن جاري
ميشود و "منشأ برکات و موجب استحکام براي اهل زمين است" (مکارم شيرازي)122/1 :1112 ،؛ در
برداشتي ديگر عبارت فوق ،کنايه از "بلندي مقام و شرافت امام(ع) در علوم" (ابنميثم )113 :1118 ،و
ِ
منزلت» حضرت (العطاردي )28 :1128 ،ميباشد.
«علُ ّو
* "سيلها از من فرو ميريزد" (آيتي.)22 :1118 ،
* "سيل علوم از دامن کوهسار من جاري است" (دشتي.)12 :1118 ،
* "کوه بلند را مانم که سيالب از ستيغ من ريزان است" (شهيدي.)2 :1112 ،
* "سيلها و چشمهها [ي علم و فضيلت] از دامن ِکوهسارِ وجودم جاري است" (مکارم شيرازي:1111 ،
.)12
با توجه به مفهوم "برتري مقام" که در تعبير فوق ،نهفته است ،معادل کنايي همسنگي براي آن در
زبان فارسي وجود ندارد .براساس نظر نيومارک ،در اينچنين مواقعي بايد استعاره را به تشبيه يا معناي
صريح آن برگرداند (نيومارک .)121 :1121 ،چنانکه مشاهده ميشود ،ترجمة آيتي کامالً تحتاللفظي
است و شهيدي نيز به مفهوم اصلي سيالب ،اشاره نکرده است ،اما دشتي و مکارم ،با استفاده از تشبيه
بليغ ،به مفهوم اصلي کلمات ،پرداختهاند .بااينحال ميتوان ترجمة زير را پيشنهاد نمود:
* ترجمة پيشنهادي" :سيالبها و چشمههاي علم و دانش ،از بلنداي کوهسار وجودم روان است".
الحل ِْق َشجي» (خطبه.)1/
فص ْبر ُ
« َ
ت و في العين قَذي و في َ
خار در چشم داشتن و استخوانِ گير کرده در گلو" ،از لوازم غم و اندوه شديد" (العطاردي)22 :1128 ،
و سختيهاي فراوان حضرت(ع) است ،چرا که حق ايشان را در امر خالفت پايمال کردند.
اين تعبير ،ترسيم گويايي از نهايت ناراحتي امام(ع) در آن سالهاي پر درد ميباشد که نه ميتوانست
چشم به روي حوادث ببندد و نه بگشايد و نه ميتوانست فرياد کشد و سوز درون خود را آشکار سازد
(مکارم شيرازي .)122/1 :1112 ،با کمي تأمل ،درمييابيم که استعارة فوق ،از نوع معيار است.
* "و من طريق شکيبايي گزيدم ،درحاليکه همانند کسي بودم که خاشاک به چشمش رفته و استخوان
در گلويش مانده باشد" (آيتي).
* "پس صبر کردم درحاليکه گويا خار در چشم و استخوان در گلوي من مانده بود" (دشتي).
" .1خ" مخفف کلمة "خطبه" است.
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* "و به صبر گراييدم ،حالي که ديده از خارِ غم ،خسته بود و آوا در گلو شکسته" (شهيدي).
* "لذا شکيبايي ورزيدم ،ولي به کسي ميماندم که خاشاک ،چشمش را پر کرده و استخوان ،راه گلويش
را گرفته" (مکارم شيرازي).
شهيدي ،در ترجمة خود با ذکر واژهي "خارِ غم" و "شکستن آوا در گلو" [که کاربرد تشبيه ميباشد]
تالش کرده است مفهوم را روشن کند ،هر چند کمي از عبارت اصلي متن مبدأ فاصله گرفته است .بقيه
مترجمان ،به برگردانِ تحتاللفظي ،بسنده کردهاند و اشارهاي به مفهوم "غم و اندوه و سختيهاي
حضرت" ندارند.
* ترجمة پيشنهادي" :پس شکيبايي ورزيدم ،حال آنکه از شدت اندوه و سختي ،گويا خار در چشمم مانده
و استخوان در گلويم شکسته بود".
رة لِغَي ِر و ِ ِ
«و مجتنِي الثم ِ
ِ
ِ
ارع بغَير ْأرضه» (خطبه.)8/
الز ِ
ُ َْ
قت إيناعها َک ّ
َ
َ
ظاهر کالم ،يک تشبيه است و عبارت ،کنايه از انجام کار بيهوده است .گويا امام(ع) " ُمجتني الثمرة" را
در مورد خود بيان کرده و منظور ايشان از کار بيهوده ،آن است که موقعيت مناسبي براي مطالبة خالفت
نيست (ابن ميثم)182 :1118 ،
* "آنکس که ثمرة بُستان خود را پيش از رسيدنش بچيند ،همانند کشاورزي است که در زمين ديگري
ميکارد" (آيتي).
* "و آنکس که ميوه را کال و نارس بچيند ،مانند کشاورزي است که در زمينِ شخص ديگري بکارد"
(دشتي).
* "و آنکه ميوه را نارسيده چيند ،همچون کشاورزي است که زمين ديگري را براي کِشت گزيند"
(شهيدي).
* "آنان که ميوه را پيش از رسيدن بچينند ،به کسي مانند که بذر را در کوير و شورهزار پاشد[ ،هر قيامي
وقت معيني دارد تا به ثمر برسد و اگر پيش از موعد دست به آن زده شود ،بيحاصل و بينتيجه خواهد
ماند] (مکارم شيرازي).
هيچکدام از ترجمهها ،به مفهوم کنايه نپرداختهاند؛ اما مکارم در پرانتز به مفهومِ کنايه يعني بينتيجه
بودن و بيهودگي اشاره کرده است؛ درحاليکه بقيه ،برگرداني تحتاللفظي از آن ارائه کردهاند و به معناي
اصلي کنايه متن اشاره نکردهاند که البته اگر شنونده منظور امام(ع) را بفهمد نيازي به توضيح کنايه نيست.
* ترجمة پيشنهادي" :و اگر من ميوة خالفت را پيش از رسيدن آن بچينم ،همانند کسي هستم که بيهوده
در زمين شخص ديگري ،کِشت کند".
ِ
ِ
فأما أنا فَواهلل دو َن أن أُ ْع ِطي ذلک ،ضر ٌ ِ
راش ِ
ْدام»
طيح َّ
« ّ
السواع ُد و األق ُ
طير منه فَ ُ
ْ
الهام و تَ ُ
ب ب َ
شرفية تَ ُ
الم َ
(خطبه.)12/
ضربة شمشير امام(ع) که جمجمه را به هوا پرتاب ميکند و دست و پا را در هم ميشکند ،کنايه از
سختي و شدت پيکار امام(ع) است (ابن ميثم .)281 :1118 ،گويا امام(ع) با اين سخن ،ميخواهد آن گروه
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اندکِ شجاع را دلگرمي دهد و افراد مردّد را مطمئن کرده و به خود ملحق سازد که بنابر تاريخ ،اينگونه
نيز شد و لشکر ،روحيهاي تازه براي پيکار گرفت (مکارم شيرازي .)121/2 :1112 ،فراشالْهام يعني
استخوانهاي کوچکِ کنار جمجمه؛ و " َم ْشرفية" ،شمشيرهاي تيز منسوب به مَشارف ،يکي از روستاهاي
عربِ نزديک به ريف است و همانطور که اسم منسوب به جَعافِر را جَعافِري نميگويند ،در نسبت با
مَشارف نيز ،مَشارفي گفته نميشود (ابنابيالحديد .)133 :1112 ،نيومارک در مورد واژههاي "نامساخته"
[همچون مشرفي] و شيوة برگردان آنها مينويسد" :واژههاي نامساخته به تعبير من ،هر واژة مشتقي
است که از يک اسم خاص گرفته شده باشد" .در ترجمة اين قبيل واژهها ،بايد واژة عام آنها را به
همراهشان آورد تا زماني که اين محصول ،کامالً شناخته شود (نيومارک 121 :1121 ،و  .)122منظور از
واژة عام ،همان جنس و نوع محصول است؛ مثالً در "شمشير" ،واژة عام است.
* "ولي من به خدا سوگند! پيش از آنکه به دشمن فرصتي چنين دهم ،با شمشير مَشرفي خود ،چنانش
ميزنم که استخوانهاي کاسة سرش در هوا پراکنده و دستها و پاهايش جدا گردد" (آيتي).
* "اما من به خدا سوگند! از پاي ننشينم و قبل از آنکه دشمن فرصت يابد ،با شمشير آب ديده ،چنان
ضربهاي بر پيکر او وارد سازم که ريزههاي استخوان سرش پراکنده شود و بازوها و قدمهايش جدا گردد"
(دشتي).
* "به خدا ،پاي ،پس نگذارم و بايستم تا شمشير مَشْرَفي از نيام برآيد و سر از تن بپرد و دسـت و پاها
اينسو و آنسو افتد" (شهيدي).
* "اما من به خدا سوگند از پاي ننشينم و قبل از آنکه به دشمن فرصت دهم با شمشير آبدار چنان
ضربهاي بر پيکر او وارد سازم که ريزههاي استخوان سر او بپرد و بازوها و قدمهايش جدا گردد" (مکارم
شيرازي).
با ارزشيابي کلي ،ميتوان فهميد که ترجمهي مکارم ،تقريباً عين ترجمة دشتي است و اين دو ترجمه،
نسبت به بقيه ،به سختي و شدت پيکار امام(ع) ،توجه داشتهاند ،مثالً بهکار بردن ،شمشير آب ديده و ريزه-
هاي استخوان سر ،تأکيدي بر شدت مقابلهي امام(ع) دارد« .ضمناً تعبير "آبدار" براي شمشير ،در ترجمة
مکارم ،نيز تعبيري است که در فرهنگنامة دهخدا ،مؤيد آن ،وجود دارد» (دهخدا ،1122 ،ج  .)81 :1با
توجه به ديدگاه نيومارک در مورد ترجمة "المشرفية" ،تعبير "شمشير مشرفي" در ترجمة آيتي و شهيدي،
دقيقتر ميباشد .شهيدي نيز به استخوانهاي کوچک سر ،اشاره ندارد و فقط به لفظ "سر" اکتفا نموده که
تأکيد امام(ع) را در امر ضربه زدن ،بهخوبي منعکس نکرده است" .تَطيح" نيز به معناي سرگردان شدن و
اينسو و آنسو افتادن ميباشد ،درحاليکه آيتي ،دشتي و مکارم ،لفظ "جدا شدن" را براي آن ذکر کرده-
اند.
* ترجمة پيشنهادي" :اما به خدا سوگند! من بدون فرصت دادن به دشمن ،با شمشير بُرّانِ مَشرفي خود،
چنان ضربهاي بر او وارد سازم که از شدت آن ،استخوانهاي کوچک سرش نيز به هوا پرتاب شود و دست
و پاهايش از ضرب آن ،به اينسو و آنسو افتد".
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ضراءُ» (خطبه.)28/
«و هي ُحلْوةٌ َخ ْ
اين جملة حضرت ،در مذمّت دنياست .حُلْوة و شيريني ،مربوط به قوة چشايي و خَضْراء مربوط به قوة
بينايي است .اين دو کلمه مجاز از لذتهاي دنيوي و "کنايه از ميل انسان به دنيا" (ابن ميثم:1118 ،
 )218و بيانگر شدت وسوسهبرانگيز بودنِ (قائمي و فتحيمظفري )128 :1121،دنياست .بيان دو حسِ
چشايي و بينايي ،اشاره به جذابيت همه جانبة دنيا دارد (مکارم شيرازي .)812/2 :1112 ،حضرت ،رنگ
سبز را براي زرق و برق دنيا بهکار برده و با يک تصوير بسيار زيبا و دلانگيز ،کالم خود را دلنشين مي-
کند.
* "هم شيرين و گواراست و هم سبز و خرّم" (آيتي).
* "دنيا شيرين و خوشمنظر است" (دشتي).
* "دنيا شيرين است و خوشنما" (شهيدي).
* "اين جهان ،شيرين ،دلانگيز و سرسبز است" (مکارم شيرازي).
استعارة فوق از نوع کليشهاي است و هر چهار ترجمه تالش کردهاند تا مفهوم جذابيت دنيا و ميل
انسان به آن را در خود بگنجانند و صرفاً تحتاللفظي نباشند ،اما در ترجمة آيتي ،مفهوم جذابيت ،کمتر
إعمال شده و از بقيه ،لفظيتر است.
* ترجمة پيشنهادي" :دنيا شيرين و جذاب است و سرسبز و دلربا".
« َعجباً ِِلب ِن النّ ِ
هل ِ
ابغة! ْيزعُ ُم ِأل ِ
الشام أ ّن فِ َّي ُدعابةً» (خطبه.)12/
َ ْ
"نابغه" از مادة "نبُوغ" به معناي ظهور و شهرت است و عرب ،زنانِ مشهور به فساد را "نابغه" مي-
گفته است (مکارم شيرازي .)232/1 :1112 ،خطبهي فوق ،در ذکر عمروبن عاص است و خطاب امام(ع)
به او با لفظ "ابنالنابغة" ميباشد .طبيعتاً عَمرو ،بايد فرزند عاص بوده باشد ولي امام(ع) بهجاي ابنالعاص،
"ابنالنابغة" بهکار برده است تا به کنايه ،بدنام بودن مادر او و بيهويتي عمرو را بيان کند.
مادر وي را بدين سبب "نابغه" ميگفتند که «به بدکاري و عمل منافي عفت» مشهور بود (ابنميثم،
.)121 :1118
* "در شگفتم از پسر نابغه .به شاميان ميگويد که من بسيار مزاح ميکنم" (آيتي).
* "شگفتا از عمروعاص پسر نابغه! ميان مردم شام گفت که من اهل شوخي( ...هستم)" (دشتي).
* "شگفتا از پسر نابغه! شاميان را گفته است من مردي الغ [سخن هزلآميز] گويم" (شهيدي).
* "شگفتا! پسر آن زن بدنام در ميان مردم شام نشر ميدهد که من اهل مزاح هستم" (مکارم شيرازي).
با توجه به شواهد تاريخي مذکور و سياق کالم اميرالمؤمنين(ع) ،برميآيد که ابن نابغه کنايه است و
صِرفاً يک اسم و کنيه نيست .آيتي ،دشتي و شهيدي ،شيوهي تحتاللفظـي همراه با پاورقي را اتخاذ
کردهاند ،با اين تفاوت که دشتي ،در کنار آن ،نام عمروبنعاص را نيز آورده است[ .اما در پاورقي نيز اغلب
به مفهوم بيهويتي صريحاً اشاره نکردهاند ،درحاليکه بايد در ترجمة اين استعارة فرهنگي ،اشارهاي هم به
اصل مفهوم کنايه آورده شود و نبايد به روش تحتاللفظي صرف ،بسنده گردد؛ شايان ذکر است که هر
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چهار مترجم ،از آوردن معناي صريح که موجب زنندگي خواهد شد ،خودداري نموده و رعايت اين اصل را
در ترجمة اين کناية فرهنگي ،مدنظر داشتهاند] .آيتي در شرح اين عبارت مينويسد" :مراد از پسر نابغه،
عمروبنالعاص و نابغه نام مادر او بوده است" .خالصة توضيحات دشتي نيز در ذيل کلمة نابغه ،اينگونه
ميباشد" :نابغه ،زن آلوده دامن را گويند که اسم مادر عمروعاص بود" .شهيدي مينويسد" :لقب مادر
عمروبنعاصبنوائل و نام او ليلي است .در جاهليت زني بدکاره بود".
مکارم تا حد بيشتري ،نابغه را تبيين کرده ولي به نام عمرو و همچنين معناي اصلي کنايه [بيهويتي
عمرو] اشاره نکرده است .اين يک استعارهي فرهنگي معيار است و در مورد موضوعي بحثبرانگيز است
که در فرهنگ جامعة انساني ،ممنوعيت دارد ،اگر اين استعاره [کنايه] را به معناي صريح برگردانيم زنندهتر
خواهد شد .بنابراين نيومارک در اين مواقع ،روش حفظ استعاره يا تغيير آن به تشبيه و افزودن معنا به آن
را ترجيح ميدهد .ضمناً شهيدي براي "دعابة" لفظ "ِلغ" را به همراه معناي آن در پاورقي آورده است،
اما در فارسي کاربرد ندارد؛ بنابراين ،همة مترجمان مذکور ،غير از مکارم ،شيوة تحتاللفظي را انتخاب
کردهاند ،درحاليکه مکارم ،به روش فرهنگي و معنايي روي کرده است.
* ترجمة پيشنهادي" :در شگفتم از پسر (بيريشة) نابغه ،عمرو بن عاص! در ميان مردم شام ،اين گمان را
ايجاد کرده که من اهل شوخي هستم".
«قَ ْد ذَاقُوا َحالوةَ َم ْعرفتِه» (خطبه.)21/
خطبة  21به خطبة أشباح معروف است و در مورد آفرينش الهي و فرشتگان و ..سخن به ميان ميآورد.
جملة مذکور امام(ع) ،در وصف مالئکه است که شيريني معرفت الهي را چشيدهاند.
در اينجا عالوه بر استعارهي مکنيه ،کنايهاي در لفظِ حالوة [شيريني] وجود دارد .چشيدن شيريني
معرفت الهي" ،کنايه از نهايت لذت" (ابن ميثم )231 :1118 ،و درک عميقي است که از معرفت خداوند
براي فرشتگان حاصل ميشود (مکارم شيرازي.)121/2 :1112 ،
* "حالوتِ معرفت او را چشيدهاند" (آيتي).
* "شيريني معرفت خدا را چشيده [اند]" (دشتي).
* "شيريني معرفتِ او را چشيدهاند" (شهيدي).
* "شيريني معرفتش را چشيده [اند]" (مکارم شيرازي).
از آنجا که در زبان فارسي نيز "چشيدن امري" کنايه از درک آن است و کاربرد نيز دارد [مثالً فالني
سختي روزگار را چشيده است در همين مفهوم استفاده ميشود] ،ميتوان گفت هر چهار ترجمه ،عين
تصويرِ مبدأ را با همان بسامد در زبان مقصد ،ايجاد کردهاند ،چرا که در ترجمه اين استعاره ،معادل کنايي
مشابه و همسنگ آن ،در زبان مقصد کاربرد دارد و ميتوان همان را براي ترجمه ،برگزيد.
* ترجمهي پيشنهادي" :شيريني معرفت الهي را چشيدهاند".
«يابن اللَعي ِن األب ت ِر و ال ّ ِ
أص َل لها و ِل فَ ْر َع» (خطبه.)118/
شجرة الّتي ِل ْ
َْ
َْ
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وقتي مشاجرهاي بين امام(ع) و عثمان درگرفت" ،مغيرة بناخنس" به عثمان گفت من بهجاي تو
پاسخگوي او خواهم بود .در اين زمان بود که امام(ع) به مغيره ،جملة فوق را خطاب فرمودند .اين امر ،در
اشاره به "خاندان بياصل و ريشه ،يعني زبوني و پستي او" به کنايه آمده است (ابن ميثم.)312 :1118 ،
در اين جمله ،دو کنايه از موصوف [يعني اللعين األبتر و ابن اللعين] وجود دارد که در جاي خود بررسي
خواهند شد .در اينجا به بررسي کناية موجود در قسمت پاياني جمله ميپردازيم.
دليل اينکه حضرت ،به او ابنابتر گفته و شجرة خانوادگي وي را بدون ريشه و شاخه دانستهاند ،آن
است که مغيره از عقبه و نسلي گمراه و خبيث بود و خيري نداشت و چنين کسي ،همان ابتر است (ابن-
ابيالحديد.)223 :1112 ،
* "اي فرزندِ آن ملعونِ ابتر و درخت بيريشه و شاخ!" (آيتي).
* "اي فرزندِ لعنت شدة دُم بريده! و درخت بيشاخ و برگ و ريشه!" (دشتي).
* "فرزندِ لعينِ ابتر! و درخت بيريشه و بر" (شهيدي).
* "اي پسر لعين ابتر! و اي درخت بيريشه و شاخه!" (مکارم شيرازي).
قسمت دوم کالم امام(ع) (يعني ِل أصل لها و ِل فرع) ،در هر چهار ترجمه ،برگرداني لفظي است،
درحاليکه طبق نظريه نيومارک ،بايد گوشهاي نيز به معناي صريح ميزدند .چرا که اکتفا به ترجمة تحت-
اللفظي ،در اين استعارة فرهنگي ،مقصود گوينده را نميرساند.
* ترجمة پيشنهادي" :اي پسر أخنسِ ملعون و دُم بريده! و فرزندِ پَستِ خاندانِ بيريشه و بَر!".
ض ْع َح َجراً علي َح َجر» (خطبه.)131/
َم ي َ
«ل ْ
امام(ع) در وصف پيامبر(ص) اين جمله را آوردهاند که کنايه از برپا نساختن بناست (ابنميثم:1118 ،
.)312
* "سنگي بر روي سنگي ننهاد" (آيتي).
* "و کاخهاي مجلّل نساخت – سنگي بر سنگي نگذاشت ( "-دشتي).
* "سنگي بر سنگي ننهاد" (شهيدي).
* "سنگي روي سنگ نگذاشت" (مکارم شيرازي).
کناية زيباي فوق ،يک استعارة معيار محسوب ميشود.
اولين و بهترين فرايند براي ترجمهي يک استعارة معيار ،آن است که "همان" تصوير را در زبان مقصد
ايجاد کند ،به شرط آنکه همان بسامد را در زبان مقصد داشته باشد (نيومارک .)121 :1121 ،معادل همين
کنايه در زبان فارسي نيز با همين مفهوم ،رايج است ،از اينرو نيازي به تغيير آن نيست؛ هر چهار ترجمه
به همين روش عمل کردهاند .دشتي ،معناي صريح را نيز اضافه کرده است .آيتي ،دشتي و شهيدي ،هر دو
سنگ را با "ي" نکره آوردهاند و اين نشان از پايبندي زياد به ساختار مبدأ دارد ،درحاليکه اغلب در
کاربرد فارسي ِ آن ،فقط "سنگ" اول ،با "ي" همراه ميشود.
* ترجمة پيشنهادي" :سنگي روي سنگ ننهاد".
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يزول» (خطبه.)121/
«قُ َّرةُ َعينِه فيما ِل ُ
اين خطبه به نام "خطبة همام" يا "متقين" است که حضرت(ع) در وصف پرهيزکاران بيان فرمودهاند.
يکي از ويژگيهاي فرد با تقوا ،آن است که شادياش در چيزهايي است که پايدار و ماندگارند.
تعبير " ّقرة عين" [خنکي چشم] "کنايه از شادماني و خوشي" (ابن ميثم )231 :1118 ،است؛ چرا که از
لوازم شادماني ،خنکي [و روشني] چشم است .همچنين ،ظاهراً تعبيرِ "ما ِليزول" [آنچه زوالپذير نيست]
کنايه از آخرت يا رحمت خداست که در بخش کنايه از موصوف بررسي ميشود.
*"شادماني ِدلش ،چيزي است که پايدار است" (آيتي).
*"و شادماني براي فضل و رحمتي [است] که به او رسيده است" (دشتي).
*"روشني ديدهاش در چيزي است که ماندگار است" (شهيدي).
*"روشني چشمش در چيزي است که زوال در آن راه ندارد" (مکارم شيرازي).
نيومارک ميگويد" :نمادها و مجازها را به شرط وجود همپوشي فرهنگي ميتوان منتقل کرد و
معمولترين فرايند براي ترجمةي استعارة معيار ،جايگزينسازي تصوير شناخته شده از زبان مقصد ،با
همان اندازه بسامد و تأثير است"(نيومارک 121 :1121 ،و  .)122مفهوم کنايي شادي ،در فرهنگ و ادبيات
عرب ،بهصورت "خنکي چشم" ،و در زبان فارسي ،به شکل "روشني چشم" به کار ميرود ،از اين رو
مترجم بايد ،تعادل فرهنگي را در متن خود ،حتماً لحاظ کند .آيتي و دشتي ،به معناي صريح ،گرايش دارند.
با اين وجود ،شهيدي و مکارم ،از معادل فرهنگي "روشني چشم" ،بهره بردهاند.
* ترجمه پيشنهادي" :روشني چشمش در آخرتي است که زوال در آن راه ندارد" (اين مورد نيز خوب
است).
 .2-3-2کنايه از موصوف
«مصا ِرعُهم دو َن النُ ِ
طفة» (خطبه.)82/
َ
ْ

نطفه از نظر سيد رضي (ره) کنايه از آب نهر ميباشد و فصيحترين کنايه است .در اينجا ضمير "هم" نيز
به خوارج برميگردد.
* «قتلگاهشان اين سوي آب است» (آيتي).
* «قتلگاه خوارج ،اين سوي نهر است» (دشتي).
* «کُشتنگاهِ آنان ،اين سوي نطفه است» (شهيدي).
* «قتلگاه آنان ،اينسو ،در کنار نهر است!» (مکارم شيرازي).
استعارة اقتباسي فوق ،طبق نظر نيومارک ،نبايد به شکل تحتاللفظي برگردانده شود ،بلکه بايد ترجيحاً
معادل آن و يا معناي صريح آن ،ذکر شود .چون در فارسي معادلي براي آن وجود ندارد ،بايد از روش دوم
بهره گرفت .مشاهده ميکنيم که شهيدي ،عيناً لفظ «نطفه» را آورده و معناي جمله را دچار ابهام نموده
است ،اما سه ترجمة ديگر ،با ذکر «آب» يا «نهر» ،از روش صحيح بهره بردهاند .دشتي در توضيحات نيز
به وجه کنايي «نطفه» اشاره کرده است و ميگويد« :منظور امام از نطفه ،آب نهر است که از فصيحترين
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کنايه در رابطه با آب است» و با توجه به اينکه به مرجع ضمير «هم» [يعني خوارج] توجه دارد ،واضح-
ترين ترجمه به نظر ميرسد.
* ترجمة پيشنهادي« :قتلگاه خوارج ،در اين سوي نهر است».
ضيق و َعر ِ
مة ذُ ٍّل و حل ِ
ض ِربون م ْنکم ُک َّل بنان...في حو ِ
ْقة ِ
صة َم ْوت ،و َج ْو ِلة بَالء» (خطبه.)122/
«و ي ْ
َ
َْ
َ
ْ
امام(ع) در اين خطبه ،هشدارهايي در مورد دشمني و عداوت شيطان و لشکريانش ميدهد و از
مسلمانان ميخواهد تا تعصبات جاهلي خود را دور ريزند.
ذل»« ،حلقة ضيق»« ،عرصة موت» و «جولة بالء» کنايه از دنيا هستند (ابنميثم.)282 :1118 ،
«حومة ّ
* «و سر انگشتانتان را ميبُرَد ..... ،در لجّة خواري گرفتار ماندهايد ،در چنبر تنگي افتادهايد ،و در عرصة
مرگ و فنا و جوالنگاه بال ،اسير شدهايد» (آيتي).
* «و دست و پاي شما را قطع ميکنند ..... ،زيرا کمينگاه شيطان ،ذلتآور ،تنگ و تاريک ،مرگآور ،و
جوالنگاه بال و سختيهاست» (دشتي).
* «و انگشتانتان را ميبُرَد ..... ،در دايره ذلّت خوار ،و در چنبرهاي تنگ ،گرفتار؛ و دستخوشِ مردن و از
چهارسو اسيرِ بال بودن» (شهيدي).
* «و دستهايتان را قطع مينمايند ..... ،زيرا کمينگاه آنها ،جايگاهي ذلتآور ،دايرهاي تنگ ،و عرصة
مرگ و جوالنگاه بالست» (مکارم شيرازي).
هر چهار کناية موجود در جمله ،از مدل اقتباسي است ،و آنها را بايد به معناي صريح تغيير داد؛ زيرا
ذل" و
اگر بهصورت تحتاللفظي ترجمه شود ممکن است قابل فهم نباشد .با اين حال ،براي "حومة ّ
"عرصة موت" ميتوان بهترتيب ،معادل "سراي ذلّت" و "منزلگه فنا و نيستي" را آورد .در هيچکدام از
ترجمههاي باال ،اشارهاي به دنيا نشده ،به روش لفظي بسنده شده ،و ابهامزدايي صورت نگرفته است.
*ترجمة پيشنهادي« :در اين سراي ذلت ،و دنياي کوچک ،و منزلگه فنا و سراي مصيبتها ،دستانتان را
کامل قطع ميکنند»
ک بِالمو ِ
«و س ْيبتَ لَي أ ْهلُ ِ
وع األ ْغب ِر» (خطبه.)112/
الج ِ
ت ْ
األحم ِر و ُ
َْ
َ
امام (ع) خطاب به بصره ميفرمايد بزودي مردم تو به مرگ سرخ و گرسنگي غبارآلود ،مبتال خواهند
شد .مرگ سرخ تفاسير مختلفي دارد و ميتواند کنايه از مرگ بهوسيلة شمشير باشد زيرا با خونريزي همراه
است .در حديثي از امام صادق(ع) ،تفسير اين ترکيب ،اينچنين آمده است« :قُدام ِ
أحمر
القائم موتَتانٌ ،
موت ُ
األبيض الطاعو ُن» (ابن بابويه[ )832/2 :1112 ،ترجمه :پيش
الموت
السيف ،و
األحمر
الموت
أبيض...
ُ
و ٌ
ُ
ُ
ُ
موت ُ
ُ
از ظهور مهدي قائم عجّل اهلل تعالي فرجه الشريف ،دو نوع مرگ رخ ميدهد ،مرگ سرخ و مرگ سپيد.
مرگ سرخ ،بهوسيلة شمشير است ،و مرگ سپيد ،طاعون].
ابن ميثم مينويسد« :موت احمر ميتواند "غرق شدن" نيز باشد چرا که خود امام(ع) در تفسير موت
احمر چنان فرموده است» (بحراني.)811 :1118 ،
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رنگ قرمز ،اغلب نشانة شدت و سختي ،و بيانگر پديدههاي ناخوشايند است ،از آنجا که بيماري وبا،
مردم را از پاي درميآورد« ،مرگ سرخ» به معناي وباست (قائمي و همکاران .)2222 :1121 ،به هرحال،
با توجه به ترکيب «الجوع اِلغبر» که بعد از آن آمده ،و به قحطي اشاره دارد ،تفسيرِ "بيماري وبا"
متناسبتر به نظر ميرسد.
گرسنگي غبارآلود کنايه از سختترين گرسنگي است که رنگ صورت انسان به رنگ غبار درآيد
(ابنميثم .)812 :1118 ،در واقع اين ترکيب ،کنايه از دوران قحطي شديد است ،زيرا چهرة مردم ،از فشار
گرسنگي ،رنگ غبارآلود به خود ميگيرد (مکارم شيرازي.)211 :1121 ،
* «ساکنانت به مرگ سرخ گرفتار آيند و گرسنگيشان به خاک هالکت افکنَد» (آيتي).
* «و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي ِغبارآلود دچار ميگردند» (دشتي).
* «و زودا که مردمِ تو را مرگامرگ و يا طاعون و گرسنگي از پاي درآرَد» (شهيدي).
* «و به زودي ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگي شديدي که رنگ چهرة آنها را دگرگون ميسازد ،مبتال
خواهند شد» (مکارم شيرازي).
مالحظه ميشود که هيچيک از ترجمهها ،به معناي مرگ سرخ ،اهتمامي نداشتهاند .شهيدي ،آن را به
«مرگامرگ و طاعون» برگردانده که کلمة اول ،نه کاربردي است و نه مفهوم دقيقي را ميرساند و طبق
تفاسير ،مرگ سپيد است که معناي طاعون دارد نه مرگ سرخ .در نتيجه ،اين کنايه را همه به روش
تحتاللفظي ترجمه کردهاند ،اما در مورد کناية دوم [الجوع االغبر] ،بايد گفت که آيتي و دشتي ،به شيوة
لفظي پرداختهاند با اين تفاوت که دشتي ،در پاورقي مينويسد" :اغبر :غبارآلود ،که چهرهها از شدت
گرسنگي بيرنگ و گردآلود مينمايند" .وي اشارهاي به چهره و رنگ غبارآلود آن کرده است ،ولي کافي
نيست .مکارم نيز تقريباً به سبک دشتي عمل کرده ،اما توضيح خود را بهجاي پاورقي ،در خود ترجمه آورده
است .بنابراين عليرغم در دست بودن تفاسير معتبر ،هيچکدام ،اين دو کنايه را بهخوبي معنا نکردهاند.
* ترجمة پيشنهادي[« :اي بصره!] بهزودي ساکنانت را مرگ سرخ (وبا) و قحطي شديد هالک خواهد
نمود».
ِ
األطفال» (خطبه.)182/
شيب فيه
ص فيه
ُ
ُ
« َ
عباداهلل! ْ
إح َذ ُروا يوماً تُ َ
فح ُ
األعمال.......و تَ ُ
روزي که عملها بررسي شوند و ...کودکان در آن پير گردند ،کنايه از روز قيامت است.
همچنين پير شدن کودکان در روز قيامت کنايه از شدت سختي و دشواري آن است (ابن ميثم:1118 ،
 )322که در بخش کنايه از صفت گذشت.
* «اي بندگان خدا! بترسيد از روزي که از اعمالتان بازجُست کنند .... ،کودکان از وحشت آن پير شوند»
(آيتي).
* «بندگان خدا! از روزي بترسيد که اعمال و رفتار انسان وارسي ميشود ....،و کودکان در آن روز ،پير
ميگردند!» (دشتي).
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* «بندگان خدا! از روزي بترسيد که کردهها را روز وارسي و حساب است ....کودکان در آن پير گردند»
(شهيدي).
* «اي بندگان خدا! از روزي که اعمال ،مورد بررسي قرار ميگيرد... ،و کودکان [از ناراحتي] پير ميشوند،
بر حذر باشيد» (مکارم شيرازي).
استعارة فوق ،ابتکاري است زيرا نويسنده آن را ابداع يا بازآوري نموده است و دربردارندة نگاه وي به
زندگي است .اين دسته از استعـارهها را بايد تحتاللفظي ترجمه کرد (نيومارک .)123 :1121 ،مالحظه
ميشود که تمام ترجمههاي باال ،همين روش را در پيش گرفتهاند .اعتقادات شخص ميتواند مبدع
استعارات خاص در حوزة همان عقايد باشد ،اين نمونه نيز برگرفته از باورهاي خداپرستان است ،و روز
حسابرسي در باور آنان ،روز قيامت است.
* ترجمه پيشنهادي« :بندگان خدا! بترسيد از آن روزي که أعمال در آن ،وارسي شود ،و کودکان از شدت
وحشت ،پير گردند».
بکم ال ّد ُار» (خطبه.)13/
«ق ْد طََّو َح ْ
ت ُ
«طََّو َحهُ» يا «طََّو َح بِه» يعني او را به اينطرف و آنطرف بُرد ،و سرگردانش کرد (العطاردي:1128 ،
" .)211دار" کنايه از دنيا ميباشد و جمله به اين معناست که دنيا شما را به گمراهي و هالکت افکنده
است.
* «اين دنياي ناپايدار به ورطهي هالکتتان افکند» (آيتي).
* «از خانهها آواره گشته [ايد]» (دشتي).
* «آوارة خانه و ديار [شويد]» (شهيدي).
* «دنيا شما را در گمراهي پرتاب کرده [است]» (مکارم شيرازي).
لفظ "دار" يا "سرا" با همين معنا در فارسي نيز کاربرد دارد ،و قابل درک است؛ از همين رو استعارة
موردنظر از نوع ابتکاري بهشمار ميآيد .طبق گفتةي نيومارک ( )123 :1121اين دسته از استعارهها را در
متون بياني و معتبر ،بايد تحتاللفظي ترجمه کرد .دشتي و شهيدي ،در ترجمة "دار" با اينکه از شيوة
تحتاللفظي بهره جستهاند اما گويا اصالً "دار" را کنايه ندانستهاند و حقيقت آن را مدنظر گرفتهاند .آيتي و
مکارم نيز از شيوة معناي صريح براي ترجمة کنايه استفاده کردهاند ،درحاليکه ميتوانستند طبق رأي
نيومارک ،از معناي تحتاللفظي "سرا" بهره برند.
* ترجمة پيشنهادي« :اين سرا ،شما را به گمراهي افکنده است».
نتیجهگیري
پس از بررسي کنايههاي موجود در خطبهها ،و انطباق چهار ترجمة فارسي (آيتي ،دشتي ،شهيدي و مکارم)
با ديدگاه نيومارک ،ميتوان به نتايج مختلفي دست يافت .از جمله:
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 .1براساس ارزيابي عملکرد هر چهار مترجم مذکور ،مشاهده ميشود که مناسبترين و منطبقترين
ترجمة کنايه ،با نظرگاه نيومارک ،ترجمة عبدالمحمد آيتي و در درجة دوم ،ترجمهي محمد دشتي است؛
زيرا بيشتر از ساير مترجمان مذکور ،به قواعد ترجمة تعابير کنايي ملتزم بوده و در کل ،ترجمة نظام-
مندتر و روشنتري را ارائه نمودهاند .شايان ذکر است که بدون در نظر گرفتن نظريه نيومارک ،ترجمه-
هاي دشتي و مکارم نيز از درجة بااليي از نظر ادبي برخوردارند؛ و نبايد آنها را بهطور کامل ،خارج از
حيطة ترجمه خوب دانست ،اين پژوهش ،بدون غرض به ترجمههاي فوق ميپردازد.
 .2از آنجا که کنايههاي مورد نظر ،اغلب از مدل استعارة معيار فرهنگي و همچنين ابتکاري بودند ،بايد
گفت بهترين روش براي برگردان آنها ،طبق نظر نيومارک ،بهرهگيري از شيوة تحتاللفظي بههمراه
توضيح [روش موتسارتي] ميباشد .البته اين امر ،قاعدهاي مطلق نيست و براي ترجمة همة کنايهها
قابل تجويز نميباشد .بايد گفت بيشترين بسامد در برگردان تعابير کنايي خطبهها ،در ترجمههاي
موردنظر ،از آنِ شيوة موتسارتي است.
همانطور که نيومارک نيز معتقد است ،از نگاه کلي ،شيوة ترجمة اينگونه تعابير ،به چندين عامل
همچون بافت و سياق متني ،نوع و کارکرد متن ،مقصود نويسنده ،نوع استعاره يا کنايه و  . ...بر اين
اساس ،نسخة مطلقي براي ترجمة آنها وجود ندارد ،بلکه با در نظر گرفتن مؤلفهها و قرينههاي مختلف
متن ،بهترين راه ترجمه را ميتوان يافت.
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