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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: Translation Of religious texts has a special 
theoretical foundations due to the special feature of these texts. These texts 
are divided into revolutionary and non-revolutionary categories, that the 
sensitivity of each is different from the other during in the translation. The 
book of Nahj-Al-Balaaghah is one of the non-revolutionary Islamic religious 
texts due to the position of this work among Iranians, more than 50 Persian 
translations of Nahj-Al-Balaaghah have been made so far. However, use of 
these translated texts is more than the field of meaning and the translator is 
usually unable to convey the linguistic, expressive and literary subtitles of the 
original text. Translation of Nahj-Al-Balaaghah, which is based on the language 
abilities and needs artistic applications, requires significant linguistic, literary 
taste and artistic ability. The aim of this study is to investigate the poetic 
translation of Omid Majd from Nahj-Al-Balaaghah in terms of the use of 
expressive techniques in it.The main question of this research is how much 
and how do use expressly techniques and then mentioned translation 
according to their main text of Nahj-Al-Balaaghah is done. 
METHODOLOGY: This research has been done by descriptive-analytical 
method. 
FINDINGS: What is translation of Omid Majd from Nahj-Al-Balaaghah In 
comparison with main text, the translator has used expressive techniques and 
he’s pretty translation in three ways: alignment and matching of expression 
techniques with the text, creativity and translating expressive techniques and 
addition of expressive techniques in the translation process. 
CONCLUSION: Majd has tried in his translation of Nahj-Al-Balaaghah In the 
section of expression, to reflect the emotional images and manner of 
expression of Imam Ali.This success is evidence in then use of 
similes,metaphors, allusions, allegories and other rhetorical techniques in this 
translation. The translator has tried not to damage original text and delivery 
of the message, transfer the original text to the second language by using 
various forms of imagination. 
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 مقاله پژوهشی
 البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمة امید مجد از نهج

 
 نشینفاطمه گوشه

 عرب، دانشگاه پیام نور، ایران. زبان و ادبیات گروه
 

 

 

 چکیده:
نی بدلیل ویژگیهای خاص این متزون، مبزانی نظزری    ترجمۀ متون دی زمینه و هدف:

ای به همراه دارد. این متون به دو دستۀ وحیانی و غیروحیانی تقسیم میشوند كزه  ویژه
البالغه از متزون  . كتاب نهجحساسیت هر یک در گذر از ترجمه با دیگری متفاوت است

نیان، تا كنزون بزی    دینی غیروحیانی اسالمی است. بدلیل جایگاه این اثر در میان ایرا
البالغززه صززورت گرفتززه اسززت. بززاوجوداین از پنجززاه ترجمززه بززه زبززان فارسززی از نهززج

شده بیشزتر در حزوزۀ معنزا و مفهزوم اسزت و متزرجم       برداری از این متون ترجمهبهره
معموالً از انتقال ظرافتهای زبانی، بیانی و ادبی متن اصلی ناتوان مانزده اسزت. ترجمزۀ    

اساس آن بر تواناییهای زبزان و كاربردهزای هنزری آن اسزت، بزه سزواد       البالغه كه نهج
زبانی، ذوق ادبی و توان هنری قابل توجهی نیازمند است. این پژوه  با هدف بررسزی  

البالغه ازنظر كاربرد فنزون بیزانی در آن انجزام گرفتزه     ترجمۀ منظوم امید مجد از نهج
نحزوۀ كزاربرد فنزون بیزانی در      است. پرس  اصلی این پژوه  این است كه میززان و 

 البالغه، چگونه است ترجمۀ مجد با توجه به متن اصلی نهج

 تحلیلی انجام گرفته است.-این جستار با روش توصیفی روش مطالعه:

البالغه در مقایسه با متن اصزلی، متزرجم بزه سزه     ترجمۀ منظوم مجد از نهج ها:یافته

تزرازی و مطابقزت   ود جسزته اسزت: هزم   شیوه از فنون بیانی در ترجمۀ منظوم خود سز 
فنون بیانی با متن اصلی، خالقیت در ترجمۀ فنزون بیزانی، و افززودن فنزون بیزانی در      

 فرایند ترجمه.

البالغه كوشیده است در بخ  بیان، تصزاویر  مجد در ترجمۀ خود از نهجگیری: نتیجه
برد تشزبیهات،  عاطفی و نحوۀ بیان حضرت علی )ع( را منعکس كند. این توفیق در كار

ها، تمثیالت و سایر فنون بالغی ایزن ترجمزه مشزهود اسزت. متزرجم      ها، كنایهاستعاره
گیزری از صزور   سعی كرده تا جایی كه به اصل ترجمه و ابالغ پیام لطمه نخورد، با بهره
  خیال گوناگون، بافت ادبی و بالغی متن اصلی را به زبان دوم منتقل كند.

 4344خرداد  07: دریافت تاریخ

 4344تیر  43: داوری تاریخ   

 4344تیر  35: اصالح تاریخ   

 4344شهریور  43: پذیرش تاریخ   
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 304/ البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمۀ امید مجد از نهج

 مقدمه
العات نظری ترجمه، نظریۀ ترجمۀ محدود به نوع متن است )آشزنایی بزا مطالعزات ترجمزه،     یکی از بخشهای مط

ای بخود میگیزرد. متزون دینزی ازنظزر ویژگیهزای      ( كه بنا بر آن ترجمۀ هر نوع متن، صورت ویژه99ماندی: ص 

نززاع  دیربزاز   صوری و معنایی و از اینرو ازلحاظ اصول و مبانی نظزری ترجمزه بزا متزون دیگزر تفزاوت دارنزد. از       

تقدم و اولویت انتقال صورت یا محتوا وجود دارد. گاه تقزوای   ۀدربار ذهبی،متون م ۀدر مباحث ترجم ایگسترده

لفظی دچار شود و ناخواسته معنای روشن متزون را تیزره   التحت ۀمتون باعث میشود مترجم به ترجم ۀ اینترجم

. در ناباوری همراه شود تا خواننده از درک درست معنا عاجز نماندای معاما این دقت پرهیزكارانه باید با گونه ،كند

مترجم در حد واسط متن مبدأ و مقصد قرار دارد و سعی میکند برای عناصر متنی زبان مبزدأ، معادلهزایی   »واقع 

دی )درآم« در زبان مقصد پیدا كند و در میان عناصر، آنچه بی  از همه مد نظر قرار میگیرد، عنصر واژگان است

 ،مترجم موفق نباید تنها از یک دریچه و سزاختار (. باوجوداین 90پور ساعدی: ص بر اصول و روش ترجمه، لطفی

تنهزایی  متن زبان مبدأ را به زبان مقصد ترجمه كند. تطبیق و پیاده كردن نکات دسزتوری و انتقزال واژگزانی بزه    

متنزی را نیزز در ترجمزه نادیزده     عوامل برون و درونساس كار قرار گیرد؛ زیرا نباید نق  دیگر اک و النمیتواند م

بلکه ساختارها و عوامل گوناگونی دسزت بزه    ،خوب و روشمند بر یک پایه ساخته نمیشود ۀبنابراین ترجم .گرفت

نیمزی از كزاركرد ترجمزه انتقزال     میتزوان گفزت    .دست هم میدهند تا چارچوب و ساختار ترجمه شزکل بگیزرد  

نظر مهمتر، انتقال زیباییهای متن است كه این موضوع، كمتر مورد توجه مترجمان قرار بهاست؛ نیم دیگر و  واژه

 .نخست ۀدوم بیشتر لذت میبرد تا از نیم ۀگرفته است. در این میان خواننده از نیم

 البالغه جزو متون دینی است و پس از قرآن در بین مسلمانان، بویژه شیعیان، جایگزاه واالیزی دارد،  ازآنجاكه نهج

ترین آنها به دو سدۀ پنجم و ششزم هجزری   های متعددی از آن به زبان فارسی صورت گرفته است. دیرینهترجمه

الدین البالغه با ترجمۀ فارسی قرن پنجم و ششم، جوینی: مقدمه(. برخی نیز شرح و ترجمۀ جاللبازمیگردد )نهج

رین ترجمزۀ فارسزی برمیشزمارند )ترجمزۀ     الدین اردبیلی )معاصر شاه اسماعیل صفوی( را كهنتز بن شرفحسین

البالغه از دو جهت اصلی، امری دشوار و نیازمند دقت، ذوق و توان باالی البالغه، شهیدی: ص یز(. ترجمۀ نهجنهج

زبانی و ادبی است. یکی اینکه متنزی دینزی اسزت و احتیزاط و امانتزداری در ترجمزۀ آن بزی  از سزایر متزون          

اینکه متنی است كه به فصاحت و بالغت مشهور است و خطر ازدسزت رفزتن ایزن    برانگیز است و دیگر حساسیت

بر انتقال معنی، و وفاداری به البالغه، عالوهویژگی در ترجمه، همواره مترجم را تهدید میکند. در واقع مترجم نهج

بالغی كمتری نباشزد.   ای فصیح و بلیغ ارائه دهد كه در مقایسه با متن اصلی، دارای بار و ارزشمتن، باید ترجمه

نرو در فراینزد  یازا ؛روستهبا مفاهیم صناعات ادبی و صورخیال روب بالغیدر ساختار  البالغهنهج مترجمهمچنین 

. در ایزن میزان اگزر ترجمزه بصزورت      دشوارتر از دیگر ساختارهاسزت  بالغتها و چارچوبهای انتقال نکته ،ترجمه

 ه، عرصه را تنگتر نیز میسازد. منظوم ارائه شود، محدودیتهای وزن و قافی

های منظومی است كه به زبان فارسزی از ایزن اثزر    ( یکی از ترجمه4374البالغه )ترجمۀ منظوم امید مجد از نهج

هزاران تشبیه و استعاره و صنایع ادبی دیگزری اسزت   »صورت گرفته است. یکی از ویژگیهای شاخص این ترجمه 

بیتی بکار رفته است و پرداختۀ ذهن شاعر آن و تنها درجهزت تقویزت كزالم و     كه در این اثرِ بی  از دوازده هزار

البالغه با ترجمۀ منظوم، مجد: مقدمه، ص چهارده(. در واقع فنون )نهج« انتقال مؤثر مطلب به خواننده بوده است

سزت كزه در   بیانی موجود در این ترجمه را به سه بخ  عمده میتوان تقسیم كرد: بخ  اول مربوط بزه فنزونی ا  

متن مبدأ نیز وجود دارد و مترجم شاعر آن را تقریباً به همان شکل به زبان مقصد منتقل نموده است. در بخز   
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زبزان، در  دوم تغییراتی خالقانه و بر حسب قابلیتهای زبان و ادبیات فارسی و همچنین ذائقزۀ خواننزدگان فارسزی   

هایی است كه در مزتن اصزلی وجزود نزدارد و     ق به آرایهترجمۀ فنون بیانی ایجاد شده است. بخ  سوم نیز متعل

 توسط مترجم به متن افزوده شده است.

البالغه است. در هدف این نوشتار بررسی فنون بیانی ازمنظر تنوع و گستردگی در ترجمۀ منظوم امید مجد از نهج

معروف به عهدنامۀ مالک  53این راستا خطبۀ نخست معروف به آفرین ، خطبۀ سوم معروف به شقشقیه، و نامۀ 

ای و روش یابی كتابخانهاشتر، از این ترجمه با متن اصلی مورد مقایسه قرار گرفته است. این پژوه  ازطریق داده

 تحلیلی انجام گرفته است. –توصیفی 

 

 سابقة پژوهش
های منظزوم  رجمهسبک زبانی ت ۀمقایس»چاپ رسیده است. های متعددی بهدربارۀ آثار امید مجد، تا كنون مقاله

(. در ایزن  4343ای اسزت از فرهنگزی و نزوروزی )   عنزوان مقالزه  « امید مجد و محمدحسین سزلطانی  بالغۀالنهج

هر دو شاعر در بخ  زبانی در سه قسمت آوایی، لغوی و نحوی بررسی شده است. نتایج حاصزل   ۀترجمپژوه  

 .دو ویژگی حسی و انتزاعزی برخزوردار اسزت   منظوم مجد از هر  ۀاز این پژوه  بیانگر آن است كه سبک ترجم

شناسی ترجمۀ منظوم قزرآن امیزد مجزد از    بررسی سبک»ای با عنوان ( در مقاله4346فرهنگی و قربانی گشتی )

ترجمۀ مجد را در سه بخ  آوایی، لغوی و نحوی مورد بررسی قزرار دادنزد. نتزایج ایزن پزژوه       « دیدگاه زبانی

بیانگر سبک نمایشی و انتزاعی این ترجمزه اسزت. همچنزین مجزد و ابزوحمزه       نشاندهندۀ تنوع قافیه و همچنین

به بررسی عبزارات و   «های قرآن در عبارات و معانی محذوف پنج جزء اولمیزان دقت ترجمه»( در مقالۀ 4343)

گی چگزون  پزژوه  در این . كه باید برای فهم دقیق معنی آیه در ترجمه لحاظ گردنداند ی پرداختهمعانی محذوف

هزای كهزن قزرآن در قزرن پزنجم و      عبارات و معانی محذوف در هفت ترجمه شامل سه ترجمه از ترجمه ۀترجم

 و بررسزی  معاصزر  نثزر  مزۀ و سزه ترج  )متعلزق بزه امیزد مجزد(     منظوم و ادبزی قزرآن   ۀششم هجری، یک ترجم

ص دارد كه مجموعۀ اشزعار  . مقالۀ دیگر به مجموعۀ آثار شعری مجد اختصاتاس شده ارائه آنها از بندیهاییدسته

البالغه و صحیفۀ سجادیه در این گروه قرار دارند. این مقالزه از مظزاهر مصزفا و محمزدعلی     او، ترجمۀ قرآن، نهج

بزه معرفزی شخصزیت،    « نسل سوم شاعران دانشگاهی و جایگاه آنها در ادبیات معاصزر »( با عنوان 4343شفایی )

است كه امید مجد نیز یکی از این افزراد اسزت.    دانشگاهی پرداختهفکر، زبان و جوهرۀ شعری نسل سوم شاعران 

های تحقیق نشان میدهد زبان شعری مجد تکیه بر زبان اصیل شزعر فارسزی دارد و متمایزل بزه نسزل اول      یافته

 گرا و دینمدار او حکایت میکند.شاعران دانشگاهی است. همچنین بررسی آثار شعری از اندیشه و نگاه معنویت

 

 و بررسی بحث

های وحیانیند و با گرای  به موضوع و هدفی های انسانی در رابطه با دادهمتون غیروحیانی دینی دربردارندۀ یافته

دلیل جایگاه ویژۀ آنان، پس از كتزب  اند. بخشی از این متون منسوب به بزرگان دین است كه بهدینی نوشته شده

بزه متزون   هرحال این متون محصول ذهن بشر بوده و نسزبت ما بهآسمانی، تا حد مرجع در دین اهمیت مییابند. ا

تزر میتوانزد روش   ای مترجم آزادانزه وحیانی در گذر از ترجمه از حساسیت كمتری برخوردارند. در چنین ترجمه

یابی واژگانی اختیار كنزد و نقزد و بررسزیهایی كزه بزه چنزین       موردنظر خود را در انتخاب ساخت نحوی و معادل

یی صورت میگیرد، قطعاً در آن درجه از حساسیت مطرح نخواهد شد )بحثزی در مبزانی نظزری ترجمزۀ     هاترجمه
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شزده توسزط سزایر افزراد،     (. باوجوداین متون مذكور نیز در مقایسه با متون نوشته63متون دینی، منصوری: ص 

 پایبندی بیشتری را به متن میطلبند.

 3، و ترجمزۀ ارتبزاطی یزا پیزامی    4دو نوع ترجمۀ معنزایی یزا حرفزی   بندی از انواع ترجمه، با در رایجترین تقسیم

ای است كه معنای دقیق متن مبدأ را با نزدیکترین ساختهای دستوری مواجهیم. ترجمۀ معنایی یا حرفی، ترجمه

 ای است كه پیام متن مبدأ را با متزداولترین و معنایی زبان مقصد منتقل میکند. ترجمۀ ارتباطی یا پیامی، ترجمه

كلمات و عبارات و ساختهای دستوری به زبزان مقصزد برمیگردانزد )روشزهایی در ترجمزه از عربزی بزه فارسزی،         

البالغه تركیب و تلفیقی از این دو روش اسزت. در واقزع   (. شیوۀ مجد در ترجمۀ فنون بیانی نهج35ناظمیان: ص 

نه و پیشینۀ فرهنگی و ادبی زبان دوم مترجم هر كجا احساس كرده است ترجمۀ حرفیِ فنون بیانی، مطابق با زمی

و البته ویژگی متن منظوم است، آنها را به همان صورت به زبان دوم منتقل كرده است. و هر كجا فنزی از فنزون   

بیانی را با یکی از این دو مؤلفه، ناهماهنگ تشخیص داده، خالقیت و ذوق ادبی خود را چاشنی ترجمزه نمزوده و   

فته است. در مواردی نیز فنزون بیزانی متعزددی در ترجمزه وجزود دارد كزه حاصزل        ترجمۀ ارتباطی را پی  گر

هایی از هریزک از ایزن سزه شزیوه     آفرین  ادبی مترجم است و در متن اصلی وجود ندارد. در ادامه به ذكر نمونه

 پرداخته میشود.
 

 ترازی و مطابقت در ترجمة فنون بیانیهم
س  این است كه انتقال زیباییهای متن از چه راهزی ممکزن میشزود     اما پر ،متن قدسی سرشار از زیبایی است

ساز از زبان مبزدأ بزه زبزان    زیبایی عناصر زبانیاما اگر انتقال ، شناسی هر متن بر اساس زبان شکل میگیردزیبایی

 بافزت . زاسزت زیبایی مصزنوعی آفزت   ؛ چراكهمقصد ممکن نباشد، حفظ صورت ساده و طبیعی كالم اولویت دارد

شده دارند. همیشه غی، معانی مجازی و استعاری نق  مؤثری در روند سراسری انسجام و چیدمان متن ترجمهبال

حی، مثلی، معنزای مجزازی و   الاینگونه نیست كه جمله، حالت عادی و معمولی داشته باشد. گاهی در متن، اصط

حات ینرو مترجم باید با تسلط، هم اصزطال بکار میرود. ازا -ای دارد كه معنای ویژه -كنایی یا تعبیر علمی خاصی 

ت، استعارات، تشزبیهات،  الدقت بیاورد. ازآنجاكه تمثیبه «زبان مقصد»و هم معادل آنها را در  «زبان مبدأ«خاص 

بزه علزوم   نسبت بایدمترجم انتقال معنی دارند، سزایی در استحکام معنی و بغی، نق  الكنایات و دیگر مباحث ب

 . را داشته باشد الزمآگاهی و علم  ،لها و موارد مشابهغی، شأن نزول مثالب

البالغه در موارد بسیاری، آرایۀ ادبی موجود در متن اصلی، عیناً به شعر برگردانزده شزده و   در ترجمۀ مجد از نهج

البالغزه كوشزیده اسزت    این روش از ترجمۀ فنون بیانی نهج بافت بالغی كامالً حفظ و منتقل شده است. مجد در

شناسی، بار ادبی، بافت فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و زبان كهن و موجز متن اصزلی را در ترجمزه   اصر زیباییعن

 حفظ كند. به مواردی از این دست توجه كنید:

 دل به مردم از كه اىگره هر كینه(. ترجمۀ منثور: 53)نامۀ  كُلِّ حِقْد ۀاَطْلِقْ عَنِ النّاسِ عُقْدَالبالغه: الف( متن نهج

 بگشای. ترجمۀ مجد: دارى

 هززززززای دشززززززمنی را پززززززاره كززززززنرشزززززته  اره كنززززززا محبت چززززها را بهزززكین

                                                      
4- Semantic translation 

3- Communicative translation 
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 (194البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج                    

 تشبیه شده است.« های دشمنیرشته»به « عقدۀ كل حقد»عبارت 

 )كعبزه(  و همانند كبوتران بزه آن )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور:  مامِوَ یَأْلَهُونَ اِلَیْهِ وُلُوهَ الْحَالبالغه: ب( متن نهج

 یبرند. ترجمۀ مجد:پناه م

 تززززززا پنززززززاه آرنززززززد مززززززردم سززززززوی آن 

 

 چززززززون كبززززززوتر كززززززه بجویززززززد آشززززززیان 

 (40)همان: ص                                              

كه به آشیان خود پناه میبرند. این تشبیه در  در این عبارت رفتن مردم بسوی كعبه به كبوترانی تشبیه شده است

 ترجمۀ مجد نیز به همین صورت آمده است.

جایگزاه مزن در   )خطبزۀ شقشزقیه(. ترجمزۀ منثزور:      مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحى اَنَّ مَحَلّى مِنْهاالبالغه: پ( متن نهج

 . ترجمۀ مجد: چون محور سنگ آسیا به آسیاست خالفت

 ازی نکززززوآسیاسززززنگ ار نگززززه سزززز  

 بزززود ایزززن امزززت چزززو سزززنگ آسزززیا  

 

 محزززوری خواهزززد كزززه گزززردد گِزززرد او  

 محزززززور گردنزززززده مزززززن بزززززودم ورا

 (45)همان: ص                                  

 این تشبیه مركب تمثیلی به همین صورت در ترجمۀ مجد نیز آمده است.

و چون شترى كه )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور:  الرَّبیع تۀَنبلِ بمالَ اللّهِ خِضْمَ االِ یَخْضِمُونَالبالغه: ت( متن نهج

 زدند. ترجمۀ مجد:  دست المالبیت غارت به یخوردبهار را با ولع مگیاه تازه

 المززال را چززون مززال خززوی  وجززه بیززت

 همچزززو اشزززتر كزززه همزززی بزززرّد مهزززار

 

 هزززر زمزززان خوردنزززد افزونتزززر ز پزززی  

 چززون چمززن بینززد بززه وقززت نوبهززار     

 (47)همان: ص                                    

 بصورت مركب است.این تشبیه نیز هم در اصل متن و هم در ترجمه 

)خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: بودن با حکومت او كسی را میماند  فَصاحِبُها كَراكِبِ الصَّعْبَۀِالبالغه: ث( متن نهج

 كه بر مركب چموش سوار است. ترجمۀ مجد:

 یززا بهززوش  هززر كززه یززارش بززود نززادان  

 

 گوییزززا بنشسزززته بزززر اسزززبی چمزززوش  

 (46)همان: ص                                     

 تشبیه موجود در متن اصلی، به همان صورت به زبان دوم منتقل شده است.

 البالغه: و طویتُ عنها كشحاً )خطبۀ شقشقیه(، ترجمۀ منثور: روی از آن )خالفت( برتافتم.ج( متن نهج

 انزززدم بزززه جبزززر  از خالفزززت روی گرد

 

 سزززینه شزززد میزززدان جانبزززازی صزززبر   

 (45البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج            

یعنی با حالزت هجزرت از مزن روی    « طوی كشحه عنی»كشح، قسمت مابین پهلو تا پشت از كنار ناف را گویند. 

ه این معنی است كه از ب»(. مغنیه در شرح این كنایه آورده است: 44، ص 45منظور: ج گردانید )لسان العرب، ابن

(. ازاینرو ترجمۀ مجزد از  91، ص 4البالغه، مغنیه: ج)فی ظالل نهج« خالفت روی گرداندم و به آن توجهی نکردم

این كنایه بسیار رسا و دقیق است. البته در مصرع دوم بیت، ترجیح خویشتنداری و تحمل حضزرت علزی )ع( در   

کنیه، به جانبازی صبر در سینۀ ایشان تعبیر شزده اسزت؛ درحالیکزه    ماجرای خالفت، با تلفیق تشبیه و استعارۀ م



 305/ البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمۀ امید مجد از نهج

چنین تصویری در متن اصلی وجود ندارد. این ویژگی مربوط به روش سوم كاربرد فنزون بیزانی در ایزن ترجمزه     

 است.
 

 خالقیت و پویایی در ترجمة فنون بیانی
توانست مخاطب زبزان مقصزد را كاملًزا بزه      نخواهد داشته باشد، یی در آفرین  ترجمهالمترجم هرچند توانایی با

 ۀست كشیدن از ترجمدشده برای مخاطب زبان اصلی ببرد. البته این گفته بمعنای رها كردن و دنیای ادبی فراهم

ش نماید شکاف میان مخاطبان دو زبزان را كمتزر كنزد و ایزن مهزم      البلکه باید مترجم ت ،صناعتهای ادبی نیست

البالغه تا حدود زیادی در این امر موفق عمل كرده است. یکی از ویژگیهزای  د از نهج. ترجمۀ مجشدنی استانجام

این ترجمه، ابتکار در استفاده از فنون بالغی موجود در متن اصلی، در ترجمه است. برای مثال اگر در متن اصلی، 

شبیه، كنایه یزا ماننزد آنهزا    مفهومی با استفاده از استعارۀ مکنیه بیان شده، در ترجمه بصورت استعارۀ مصرحه، ت

تنها ویژگی بالغی زبان مبدأ حفظ شده، چاشنی زیبایی و خالقیزت نیزز، تأثیرگزذاری    آمده است. با این شگرد نه

های متعددی از این ترجمه، هسته و بنمایزۀ تصزویر بالغزی در مزتن اصزلی،      متن را افزای  داده است. در نمونه

ان دوم منتقل نشده است. در واقع مترجم با حفظ تصویر اصزلی، آن را بزا ذوق   موردنظر قرار گرفته اما عیناً به زب

تنهزا هنگزامی خزود را مجزاز بزه      »شعری، پیشینۀ فرهنگی و سلیقۀ ادبی مخاطب آمیخته است. بگفتزۀ متزرجم   

البالغۀ منظزوم بزا ترجمزۀ مجزد: مقدمزه، ص      )نهج« اینگونه تغییرات دانسته است كه اصل مطلب دگرگون نشود

 البالغه توجه كنید:زده(. به مواردی از این روش در ترجمۀ فنون بیانی نهجسی

البالغه: لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلَانُ )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: ابوبکر جامۀ خالفت را بر تن كرد. ترجمۀ الف( متن نهج

 مجد:

 گرچزززه میدانسزززت روشزززن كزززاین قبزززا

 

 انزززد انزززدر قضزززا  بهزززر مزززن ببریزززده   

 (45البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج            

در این عبارت در متن اصلی، خالفت در قالب استعارۀ مکنیه، به جامه تشبیه شده است، اما در ترجمۀ آن بجزای  

به آمده و با تلفیق آن با كنایه، بدون آسیب رساندن به معنزی، بزار ادبزی مزتن     به، خودِ مشبهذكر متعلقات مشبه

قبزایی بزر قامزت كسزی     »دوم با درنظر داشتن و تركیب كنایات و تعبیزرات معزروف   دوچندان شده است. مصرع 

در ایزن بیزت غیزر از بریزدن     « بریدن»سروده شده است. در واقع « قبا بریدن»، و «حکم بریدن»، «دوخته شدن

 پارچه، بریدن حکم را نیز به ذهن متبادر میکند.

 )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ مجد: : ظلمت كورطَخْیَۀٍ عَمْیَاءَالبالغه: ب( متن نهج

 تیزززره گردیزززده جهزززان از دود جهزززل   

 

 كزززام میرانزززد بزززال آسزززان و سزززهل     

 (45)همان: ص                                        

اللفظی این تشبیه اضافی، كوری به جهل تعبیر شده است. سپس جهل به دودی تشبیه شزده  بجای ترجمۀ تحت

 كه جهان را تیره كرده است.

)خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: پس صبر كزردم   فَصَبَرْتُ وَ فِی الْعَیْنِ قَذًى وَ فِی الْحَلْقِ شَجًاالبالغه: پ( متن نهج

 درحالیکه خار در چشمانم و استخوان در گلویم بود. ترجمۀ مجد:

 خزززار غزززم چشزززمان قلزززبم را بخسزززت 

 

 در گلزززویم بغزززض تنهزززایی شکسزززت    

 (46ص )همان:                                     
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را بزا  « خزار غزم  »است. مترجم تشبیه اضزافی  « آزار بسیار دیدن»خار در چشم و استخوان در گلو بودن كنایه از 
درآمیخته است و در واقع با ارائۀ این تصویر، اندوه را در قلب و جان حضرت علی « چشمان قلب»اضافۀ استعاری 

تشبیه كرده است. شکستن بغزض در گلزو، درد و آزار   )ع( نشان داده است. همچنین استخوان را به بغض در گلو 
 شکستن استخوان در گلو را نیز یادآوری میکند.

ۀ منززلتم نمیرسزد.   مرغ اندیشه به قلّ البالغه: وَ لَا یَرْقَى إِلَیَّ الطَّیْرُ )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: وت( متن نهج
 ترجمۀ مجد:

 جزززای مزززن آنجزززا كزززه مزززرغ آسزززمان 
 

 سزززد در آن مکزززان پزززر بریززززد گزززر ر  
 (45)همان: ص                                        

البالغه سرشار از تعبیرات كنایی است و یکی از چالشهای ترجمۀ عبارات آن، برگردان كنایات آن به زبان متن نهج
، ترجمزۀ  انزد ها در معنای مجازی و استعاری بکزار رفتزه  مقصد است. ازآنجاكه در بسیاری از تعبیرات كنایی، واژه

به معزادل فارسزی   « وَ لَا یَرْقَى إِلَیَّ الطَّیْر»عبارات كنایی دقتهای خاص خود را میطلبد. در این بیت عبارت كنایی 
الکنایزۀُ ابلزغُ مزن    »چون بزه حکزم   4بمعنای عاجز و مقهور شدن است.« پر ریختن مرغ»خود ترجمه شده است. 

ها در بسزیاری از مزوارد   ب است، ترجمۀ حرفی یا معنایی كنایههدف از آوردن كنایه رسایی بیشتر مطل« التصریحِ
گیری از معادلهای كنزایی در زبزان مقصزد بزه ترجمزۀ ارتبزاطی       نقض غرض خواهد بود. ازاینرو بهتر است با بهره
 (.303البالغه، اقبالی: ص های كنایاتی از نهجكنایات پرداخته شود )درآمدی در نقد ترجمه

ألقیتُ حبلَها علی غاربِها و لسقیتُ آخِرها بکأسِ اولِها )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: دهنزۀ   البالغه:ث( متن نهج
 میکردم. ترجمۀ مجد:خالى اول  سیراب  ۀپایان خالفت را با پیمان انداختم و شتر حکومت را بر كوهان  می
 بر كناری مینهادم همچو پی            رشتۀ این كار را از دست خوی 

 (44البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج                                                        
به و القای حبل كه مربزوط  عبارت نخست در این بخ  از خطبه، استعارۀ مکنیه است و خالفت مشبه، ناقه مشبه

ن تعبیر را آورده است تا به است، برای مشبه یعنی خالفت اثبات شده است. گویا حضرت ایبه ناقه و از لوازم مشبه
اعالم كند اگر دربرابر پیمان الهی مسئول نبود، امر خالفت را رها ساخته و آن را همچون آغازش به خود وانهزاده  

(. مجد در ترجمۀ این عبارت نیز معنزای كنزایی آن در زبزان دوم را    369، ص 4البالغه، بحرانی: ج بود )شرح نهج
 ی یا كاری را كنار نهادن.مدنظر قرار داده است: رشتۀ چیز

به چیزی یا زمینی اسزت كزه بزا    و مشبه« خالفت»استعارۀ تخییلیه است و مشبه آن « سقیت»در عبارت دوم    
خالفت را به آن چیز یا كس تشبیه كرده است و استعارۀ مکنیه « ها»جام سیراب  كنند. گویی حضرت با ضمیر 
را برای خالفت اثبات كرده است. منظزور حضزرت از ایزن    « كأس»عنی آورده و بعنوان قرینه یکی از لوازم مشبه ی

، 3البالغه، خویی: ج)منهاج البراعۀ فی شرح نهج« چون روز آغازین  رها میکردم»عبارت این است كه خالفت را 
(. با توجه به این توضیحات ترجمۀ مجد از این عبارات در مصرع در نهایت دقزت و ایجزاز صزورت گرفتزه     46ص 
 است.

این آت  درونى بود كه شزعله  )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور:  تِلْکَ شِقْشِقَۀُ هَدَرَتْ ثُمَّ قَرَّتْالبالغه: ج( متن نهج
 . ترجمۀ مجد:كشید سپس فرونشست

 دیگزززرم خزززاموش شزززد شزززمع خطزززاب  گفزززت امزززام متقزززین انزززدر جزززواب    

                                                      
 )مسعود سعد سلمان( بفکند اندر هواش مرغ همی پر  بنهد اندر زمین  شیر همی چنگ -4



 307/ البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمۀ امید مجد از نهج

 هزززای درد بزززود آنچزززه گفزززتم شزززعله 
 

 ام بزززززاری غنزززززوددر فزززززراز سزززززینه
 (44البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج            

به و جامع آن این عبارت در متن عربی استعارۀ مکنیه است. سخن سخنران مشبه و پارۀ گوشت دهان شتر مشبه

حالت برخاسته از سوزوگداز درونی است. در ترجمۀ این عبارت نباید در ظزاهر الفزاظ آن متوقزف شزد؛ بنزابراین      

های حرفی و معنایی است. ت و منظور گویندۀ آن مطابقت دارد و رساتر از ترجمهترجمۀ مجد از آن با سیاق عبار

اكتفا شده و مفهزوم كنزایی آن را نادیزده    « هدرت»و « شقشقه»های ها بیشتر بمعنای واژهچون در اغلب ترجمه

شزمع  »ی اند. مجد این استعارۀ مکنیه را به تشبیه تبزدیل كزرده اسزت. همچنزین بزا آوردن تشزبیه اضزاف       گرفته

 های آن درد است.در مصرع پیشین، این تصویر ادبی را فراهم آورده است: شمعی كه شعله« خطاب

سزپس او را بزه ایزن دنیزا كزه محزل       )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور:  فَاَهْبَطَهُ اِلى دَارِ الْبَلِیَّۀِالبالغه: چ( متن نهج

 . ترجمۀ مجد: آزمای  است فرود آورد

 را زیززززن هززززدفبززززر زمززززین آورد او 

 خانززززۀ محنززززت سززززرای درد و غززززم 

 

 تززا چززه یابززد تربیززت در ایززن صززدف      

 گززززاه امتحززززان، بحززززر الززززم  غرقززززه

 (7و6)همان: ص                                     

كزه آن هزم در   « بلیزه »در معنی محنت و درد، و آزمزای ، و همچنزین   « امتحان»مترجم با توجه به معانی واژۀ 

گزاه امتحزان   را به خانۀ محنزت، سزرای درد و غزم، و غرقزه    « دارالبلیه»بتالست، معنای مصیبت و هم در معنای ا

ترجمه كرده است. در واقع برای این استعاره در عبارت عربی، چهزار اسزتعاره بزه شزعر درآمزده اسزت. مجزد در        

زبانی به  از تعبیرات ت والحاترجمه تنها برگرداندن واژگان، اصطمواردی از این دست بخوبی نشان داده است كه 

زبان دیگر نیست. ترجمه هدفدار و روشمند است. پایه و ساختار ترجمه، پیامرسانی متن زبزان مبزدأ اسزت. ایزن     

همزاهنگی پدیزد آیزد.     و بالغیلغوی،  -مهم در صورتی انجام میپذیرد كه در ساختارهای نحوی، صرفی، معنایی 

خوبی و ترجمه میتواند نق  ارتباطی و هماهنگی خود را بهاند. ازاینرزیرا این ساختارها زنجیروار بیکدیگر پیوسته

غیرعزادی جلزوه دادن    زدایزی و آشزنایی موجب كه ساز متن ادبی عناصر برجسته .و درستی میان انسانها ایفا كند

الیه میشوند، اگر تنها بشیوۀ ترجمۀ حرفزی بزه زبزان دوم منتقزل شزوند،      تولید معانی چندو همچنین  متن ادبی

. در واقع بار بالغی و ادبی متن را درک نمیکنزد و از آن  یان مجاز و ترجمه سرگردان و سردرگم میشودخواننده م

 محروم میشود.
 

 افزودن فنون بیانی در فرایند ترجمه

البالغه، بکار گرفتن فنون بالغی در برگرداندن عبارات سزاده و  یکی دیگر از ویژگیهای ترجمۀ منظوم مجد از نهج

تنها فنون بالغی موجود در متن مبزدأ را حفزظ كزرده و انتقزال داده اسزت، در      ر واقع مترجم نهغیرادبی است. د

زبزان سزطحهای   های بیانی نیز، از صور خیال استفاده كرده است. اگر بپزذیریم  ترجمۀ برخی عبارات تهی از آرایه

متزرجم بایزد    ،امتداد مییابزد آنها مانند  مختلفی دارد و از ادبی، كهن و علمی گرفته تا صنفی، عامیانه و رسمی و

. آن را بزه چزه سزطحی از زبزان مقصزد ترجمزه كنزد        قصد داردمعلوم كند كه زبان متن در زبان مبدأ چیست و 

البالغه از دیرباز به فصاحت و بالغت مشهور است، اسزتفاده از زبزان شزعر و خیزال، انتخزاب بجزا و       ازآنجاكه نهج

جمۀ مجد از این اثر در بسیاری از موارد، زبانی شاعرانه و ادبی است و نه صرفاً ای است. ازاینرو زبان ترهوشمندانه

 منظوم. 
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آنکه با مقصود مؤلف هر مترجمی باید روشن كند كه تا چه میزان در اثر ادبی، شخصیت خود را بیاز سویی دیگر 

یزی اسزت كزه میتزوان از آن    اصلی اثر تناقض داشته باشد، در روند ترجمه دخالت خواهد داد و این امر همان چ

كزرد. ایزن حزس،     ( یزاد 311 ص :، حمزاد حریۀ اإلبداع بین قیود النص و )الترجمۀ األدبیۀ« حس ترجمه»بعنوان 

کل لفظی متعهد مانزد و  بش ،در كجا باید به متن سازدمیرابطۀ متن مبدأ با متن مقصد را نظم میبخشد و روشن 

درونی اسزت   یدر واقع این حس، استعداد .چارچوب لفظی خارج شدتوان از آن یدر چه مواردی، چگونه و چرا م

تأثیر تجربه و ممارست صیقل مییابد و به ابزاری كارآمزد در دسزتان متزرجم تبزدیل میشزود. بنزابراین،       كه تحت

؛ اسزت ترجمۀ ادبی در ابتدا نیازمند وجود حسی ادبی و خالقیتی فراتر از خالقیت مزورد نیزاز در ترجمزۀ علمزی     

كه در كنزار مضزمون درونزی آن قزرار      استنیز  سیشنامتن ادبی به همراه خود دربردارندۀ ابعادی زیباییچراكه 

 (. 6، ماری بركات: ص ۀالترجم علی ثقافۀ اللغۀ األم أثر) میگیرد
بر این اساس در ادامه به مواردی از فنون بیانی موجود در ترجمۀ مجد اشاره میشود كه محصول آفرین  ادبی       
 رجم است و در متن اصلی وجود ندارد.مت

در نشزیب و فزراز    )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور: اِذْ طارُوا لکِنّى اَسْفَفْتُ اِذْ اَسَفُّوا، وَ طِرْتُالبالغه: الف( متن نهج
 . ترجمۀ مجد:هماهنگ شدم شورا با آنان

 تزززا نیفتزززد مزززرغ دیزززن در چنزززگ بزززاز
 دل نهزززادم الجزززرم بزززر ایزززن قضزززا    

 

 رایززززت دیززززن برفززززراز تززززا بمانززززد   
 گرچززه زیززن شززورا نبززود قلززبم رضززا     

 (47البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج          
در این بیت علت صبر حضرت دربرابر ماجرای شورای خالفت، با استفاده از یک تشبیه اضافی )مرغ دیزن(، یزک    

ر فراز بودن( بیان شزده اسزت.   استعارۀ مصرحه )باز استعاره از مخالفان یا اختالفات(، و یک كنایه )پرچم چیزی ب
در متن اصلی بدلیل خویشتنداری حضرت علی )ع( اشاره نشده است. در حقیقت در مواردی كه مجد به افززودن  
صنایع بالغی هنگام ترجمه روی آورده است، معنا و مفهوم عبارت را درنظر گرفته و آن را با خیال شاعرانه بیزان  

محور موجب گسست ساختار و چین  خطی روایت متن مقزدس  می یا پیاممفهو ۀترجمكرده است. بنابراین اگر 
 ، اشکالی بر آن وارد نیست.شودن

تزا  )خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثزور:   وَ مُعْتَلَفِهِ اِلى اَنْ قامَ ثالِثُ الْقَوْمِ نافِجاً حِضْنَیْهِ بَیْنَ نَثیلِهِالبالغه: ب( متن نهج
 . ترجمۀ مجد:آن نداشت ۀو تخلی مشک انباشتن زج اىسومى به حکومت رسید كه برنامه

 وخززورچنززگ زد بززر مززرغ جززان  خززواب 
 

 چززززاه ویلززززی كززززه نمیگردیززززد پززززر  
 (47)همان: ص                                        
وخور(، تشبیه اضزافی )مزرغ جزان( و اسزتعارۀ     مترجم در ترجمۀ این عبارات از استعارۀ مکنیه )چنگ زدن خواب

ویل دو كاربرد دارد. هم كاربرد وصفی و هم كزاربرد اسزمی، كزاربرد    »شکم( بهره برده است.  مصرحه )چاه ویل از
كه شامل انواع بالها و عذابهای دنیوی و اخروی میشود و كاربرد اسزمی   است ..«بدا به حال .»وصفی آن بمعنای 

. تشزبیه شزکم خلیفزۀ    (114، ص 9، طیب: ج اطیب البیان فی تفسیر القرآن« )آن بمعنای چاهی در جهنم است
 سوم به چاه ویل، در متن اصلی وجود ندارد و انتخاب ظریفی برای ایجاد این تصویر است.

 . ترجمۀ مجد:گون  نمودنشکمبارگى سر)خطبۀ شقشقیه(. ترجمۀ منثور:  كَبَتْ بِهِ بِطْنَتُهُالبالغه: پ( متن نهج
 آنقزززززدر در وادی اسزززززراف تاخزززززت  

 
 باخززتتززا سززر خززود را در ایززن میقززات    

 (47البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج            



 304/ البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمۀ امید مجد از نهج

« سر باختن»تشبیه شده است. سرنگونی نیز به تعبیر كنایی « تاختن در وادی اسراف»در این بیت شکمبارگی به 

ای استفاده كرده است كه هم ازلحاظ معنایی از كنایه« كبت»ترجمه شده است. مترجم بجای ترجمۀ حرفی فعل 

 ادل واژگانی آن )سرنگون شدن( هماهنگی دارد.و هم لفظی با مع

 راه كزه  خشزمى  و بزه (. ترجمۀ منثزور:  53)نامۀ  وَ ال تُسْرِعَنَّ اِلى بادِرَۀ وَجَدْتَ مِنْها مَنْدُوحَۀًالبالغه: ت( متن نهج

 مکن. ترجمۀ مجد: شتاب دارد وجود از آن رفتن بیرون

 جززززززام دل از مهربززززززانی دار پززززززر 

 

 ا بخزززورتزززا توانزززت هسزززت خشزززمت ر  

 (179)همان: ص                                     

نمزا  تشبیه نموده است. شعر در تصزویری متنزاقض  « پر كردن جام دل از مهربانی»مترجم فروخوردن خشم را به 

دارای دو « اسزتخدام »در اینجا با توجه به صنعت « خوردن»میگوید از جام لبریز از مهربانی، خشم خود را بخور! 

 «.بروز ندادن»نخست در معنای اصلی خود و در الیۀ دوم در معنای مجازی معنا است؛ 

یزن  (. ترجمۀ منثزور: ا 53)نامۀ  مِنَ الْغِیَرِ فَاِنَّ ذلِکَ اِدْغالُ فِى الْقَلْبِ، وَ مَنْهَکَۀُ لِلدبینِ، وَ تَقَرُّبٌالبالغه: ث( متن نهج

 زوال قدرت و نعمت است. ترجمۀ مجد: وضع موجب فساد دل، و كاه  و ضعف دین، و باعث نزدیک شدن

 صززفحۀ دل زیززن سززخن گززردد سززیاه    

 آفتزززززاب نعمزززززت آیزززززد بزززززر زوال 

 

 شززززاخۀ دیززززن میشززززود زرد و تبززززاه  

 تیرگززززی بززززر آمززززدن یابززززد مجززززال 

 (174و  179)همان: صص                     

زوال آفتزاب   فساد و تباهی دل به سیاه شدن صفحۀ دل، و ضعف دین به زرد شدن شزاخۀ آن، و زوال نعمزت بزه   

انتخاب بسیار بجایی برای ایزن ترجمزه اسزت؛ چراكزه یکزی از معزانی آن       « زوال»نعمت ترجمه شده است. واژۀ 

دارای تناسزب معنزایی بزا    « زوال»بزدین جهزت واژۀ   «. متمایل شدن آفتاب از وسط آسمان بسمت مغرب است»

 است.« آفتاب»و « نعمت»كلمات 

 وَ مَنْ لَکَ فیزهِ هَزوًى مِزنْ رَعِیَّتِزکَ     هَ وَ اَنْصِفِ النّاسَ مِنْ نَفْسِکَ، وَ مِنْ خاصَّۀِ اَهْلِکَ،اَنْصِفِ اللّالبالغه: ج( متن نهج

كزه بزه او عالقزه     خدا و مردم را از جانب خود و خواص از خاندانت و كسانى از رعیتزت (. ترجمۀ منثور: 53)نامۀ 

 . ترجمۀ مجد:دارى انصاف ده

 رب و مردم و خویشان بده داد سفرۀ انصاف پی  دل بنه

 (174)همان: ص                                                                                         

انصف ... »ای تشبیه شده است كه دل و وجود آدمی باید از آن تناول كند. در واقع انصاف داشتن با مردم به سفره

 به سفرۀ انصاف برای دل گستردن تشبیه شده است.« ود انصاف دادناز جانب خ»بمعنای « من نفسک

و هركزه خداونزد خصزم او باشزد     (. ترجمۀ منثزور:  53)نامۀ  حُجَّتَهُ وَ مَنْ خاصَمَهُ اللّهُ اَدْحَضَالبالغه: چ( متن نهج

 باطل كند. ترجمۀ مجد: عذرش را

 سست گرداند بنای قدرت   های حجت پنبه سازد رشته

 (174)همان: ص                                                                                        

 ترجمه شده است.« های چیزی یا كسی را پنبه كردنرشته»باطل شدن حجت با استفاده از كنایۀ  

 رجمۀ مجد:. تدر امانت خیانت كنند(. ترجمۀ منثور: 53)نامۀ  ثَلَمُوا اَمانَتَکَالبالغه: ح( متن نهج 

 زهر در جام امانتها كنند یا كه در كارت خیانتها كنند

 (199)همان: ص                                                                                          
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ترجمه شده است. در حقیقت امانزت بزه جزام یزا مجزازاً      « ریختن زهر در جام امانت»خیانت در امانت كردن به 

 به زهر تشبیه شده است.  شراب و خیانت

بِتَصَزنُّعِهِمْ وَ حُسْزنِ خِزدْمَتِهِمْ، وَ لَزیْسَ وَراءَ ذلِزکَ مِزنَ        فَاِنَّ الرِّجالَ یَتَعَرَّضُونَ لِفِراساتِ الْوُالۀِالبالغه: خ( متن نهج

و  ود را بزه ظاهرسزازى  چراكه مردان براى جلب نظر حاكمان خ(. ترجمۀ منثور: 53)نامۀ  وَ االْمانَۀِ شَىْءٌ النَّصیحَۀِ

خیرخواهى و امانتداری نیست. ترجمۀ  از خبرى ظاهرسازى این پردۀ پشت درحالیکه میشناسانند، خدمتىخوش

 مجد:

 تا كند از پشت خنجر را فرو خدمتیها پی  رومیکند خوش

 (140ص  )همان:                                                                                              

آمده است. گرای  مجد به ایجزاز در  « خنجر از پشت فروكردن»در ترجمۀ این عبارات با استفاده از ایجاز، كنایۀ  

ترجمه در یزک  »این ترجمه مقبول افتاده و ترجمۀ او از این جمالت ازنظر معنا همپای جمالت متن اصلی است. 

بان دیگر با پذیرش ثابت ماندن ژرفساخت معنایی زبزان  تعریف یعنی انتقال معنا از یک ژرفساخت به ژرفساخت ز

(. در واقع تا زمانی كه تغییرات موجزود در  65)ساخت چامسکی، مصفا جهرمی و كتابی: ص « مبدأ و زبان مقصد

ترجمه از چهارچوب محتوای توصیفی، عاطفی و فکری متن مبدأ خارج نشود، پزذیرفتنی اسزت. متزرجم بایزد از     

د در سطوح مختلف، همانی را برگزیند كه در انتقال معزانی ظریزف پیزام دقیقتزر و توانزاتر      میان معادلهای موجو

باشد. وظیفۀ مترجم توضیح نیست بلکه صورتبندی مجدد نوشته است )تحلیل كالم روشی برای ترجمزه، دلیزل:   

 (.39ص 

ننماینزد.   درک را او بلنزد  هزاى  اندیشزه ر: )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثو ال یُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِالبالغه: د( متن نهج

 ترجمۀ مجد:

 بر شکوه وی نیندازد كمند     آشیان فکر هرچه شد بلند

 (4البالغه، ترجمۀ مجد: ص )نهج                                                                             

به آشیان تشبیه شده اسزت. درک نکزردن    در ترجمۀ این عبارت، یک تشبیه و یک كنایه بکار رفته است. اندیشه

 ترجمه شده است.« در كمند نیامدن»عظمت خداوند نیز به كنایۀ 

در مزدار وقزت   )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور: ]خداونزد[   وَ ال وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَ ال اَجَلُ مَمْدُودٌالبالغه: ذ( متن نهج

 . ترجمۀ مجد:معدود، و مدت محدود قرار نگیرد

 هركه در این بحر آمد شد غریق صت لنگ آید زین طریقپای فر

 (4)همان: ص                                                                                                      

 دارای پایی لنگ تصور شده است كه نمیتواند خداوند را دربربگیرد.« زمان محدود»در تركیبی استعاری 

 )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور: با قدرت  خالیق را آفرید. ترجمۀ مجد: بِقُدْرَتِهِ فَطَرَ الْخَالئِقَ: البالغهر( متن نهج

 جملۀ موجودها را آفرید      دست قدرت بر سر گردون كشید

 )همانجا(                                                                                                 

آمیختزه  « دست بر سر كسزی كشزیدن  »با كنایۀ « دست قدرت»ۀ حرفی این عبارت، اضافۀ استعاری بجای ترجم

رقیب خداوند گشته اسزت و ایزن معنزا را در ذهزن     شده است. با این ترجمه، مهربانی و نوازش چاشنی قدرت بی

 موجودات است. تنها نشانۀ قدرت خداوند، بلکه حاصل لطف او به متبادر میسازد كه آفرین  این جهان نه
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بزدون   كزرد،  آغاز را آفرین  و )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور: رَوِیَّۀ اَجالَها ابْتَدَأَهُ ابْتِداءً، بِال وَالبالغه: ز( متن نهج

 . ترجمۀ مجد:هاندیش گیرىبکار

 كی به خشت فکر افتادش نیاز چون سرای آفرین  كرد باز

 (3)همان: ص                                                                                             
فرایند آفرین  به ساخت بنایی تشبیه شده است كه خداوند برای ساختن آن به خشزت تفکزر و اندیشزه نیزازی     

 نداشته است.
. ترجمزۀ  ن دادذات هر یک را اثر و طبیعتى معزی )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور:  رَّزَ غَرائِزَهاالبالغه: غژ( متن نهج

 مجد:
 همچو زرگر كه برآراید عقیق كرده تنظیم غزائز بس دقیق
 )همانجا(                                                                                                        

گری تشبیه در این بیت با استفاده از تشبیه مركب، دقت خداوند در آفرین  و ترتیب دادن ذات موجودات، به زر
 شده است كه با ظرافت بکارتراش دادن عقیق مشغول است.

فَاَجْرى فیها ماءً مُتَالطِماً تَیبارُهُ، . مَّ اَنْشَأَ سُبْحانَهُ فَتْقَ االْجْواءِ، وَ شَقَّ االْرْجاءِ، وَ سَکائِکَ الْهَواءِالبالغه: ثس( متن نهج
سپس خداى سبحان جَوها را شکافت، و اطراف آن را بازگشزود، و  ور: )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منث مُتَراكِماً زَخّارُهُ

 فضزاى  آن در بزود،  متراكم و انبوه و شکننده،درهم امواج  كه را آبى گاه آن. فضاهاى خالى را در آن ایجاد كرد
 نمود. ترجمۀ مجد: روان بازشده

 وانگهزززززی در دامزززززن پزززززاک هزززززوا 
 پرتززززراكم، پززززرتالطم، پززززر ز مززززوج  

 

 فززززززززززل آب راپرورشززززززززززها داد ط 
 لشززززکر آب آفریززززدی فززززوج فززززوج   

 (3)همان: ص                                           
تشبیه كرده است. این مفهوم در بیزت نخسزت بزا    « پرورش طفل آب در دامان هوا»مترجم ایجاد آب از هوا را به 

نیزز اضزافۀ   یک استعارۀ مکنیه )دامن هوا( و یک تشبیه اضزافی )طفزل آب( صزورت گرفتزه اسزت. در بیزت دوم       
شکننده بودن آب  را به بهترین صورت تداعی میکند. در واقع میتوان انبوه، متراكم، و درهم« لشکر آب»تشبیهی 

 گفت این تشبیه با توجه به صفاتی كه برای آب در متن اصلی ذكر شده، شکل گرفته است.
)خطبۀ آفرین (. ترجمزۀ منثزور:    الَهُنَّ اَطْواراً مِنْ مَالئِکَتِهِمَّ فَتَقَ مَا بَیْنَ السَّمواتِ الْعُال، فَمَالبالغه: ثش( متن نهج

 . ترجمۀ مجد:سپس میان آسمانهاى بلند را از هم گشود، و از فرشتگان مختلف خود پر كرد
 زیوری بر نوعروس دهر كرد پس مالئک را چو گوهرهای وَرد

 (1)همان: ص                                                                                         
تشبیه شده است. تشبیه « نوعروس»جهت اینکه در ابتدای خلقت خود است، به به« دهر»در ترجمۀ این عبارات، 

دهر به عروس در ادبیات فارسی سابقه دارد. مترجم با توجه به این پیشینه، روزگار را در آغاز خلقت به نزوعروس  
. همچنزین  4جهت گذران زمان بسیار، آن را به عجوزه تشبیه نموده اسزت الً حافظ بهتشبیه كرده، همانطوركه مث

 اند كه نوعروس روزگار را زینت میبخشند.در تشبیهی دیگر فرشتگان به گوهرهایی مانند شده

                                                      
 دامادستكه این عجوز عروس هزار  نهادمجو درستی عهد از جهان سست -4
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)خطبزۀ   تزابَعُ عَلَزیْهِمْ  وَ اَوْصزاب تُهْزرِمُهُمْ، وَ اَحْزداث تَ    مْ، وَ آجزال تُفْنزیهِ  ممَعایِ َ تُحْیزیهِ  وَالبالغه: ص( متن نهج
و ناگواریهزایى كزه   میسپارد،  مرگ دست به را ایشان كه اجلهایى و یدارد،عیشتهایى كه آنان را زنده مآفرین (: م

 آورد. ترجمۀ مجد:مى هجوم آنان بر هم بدنبال كه حوادثى و ینشاند،آنان را به پیرى م
 بزززا چزززه چیزززز افراشزززته كزززاخ حیزززات

 ت دردچنزززد در ایزززن بوسزززتان، آفزززا   
 هزززای صزززد بزززال از هزززر طزززرف  نیززززه
 

 چون به خاك  افکنزد دسزت ممزات ]...[    
 بززززرگ سززززبز عمززززر را گردانززززده زرد 
 برگرفتززززززه زنززززززدگانی را هززززززدف  

 (9و  7)همان: ص                                   

مترجم زندگی را به كاخی تشبیه كرده است كه دست مرگ آن را با خاک یکسان میکند. در این سزه بیزت كزه     

رجمۀ چهار عبارت فوق از خطبۀ آفرین  است، چهار تشبیه اضافی )كاخ حیزات، آفزات درد، بزرگ سزبز عمزر،      ت

های بال(، یک استعارۀ مکنیه )دست ممات(، و یزک اسزتعارۀ مصزرحه )بوسزتان از دنیزا( بکزار رفتزه اسزت.         نیزه

های زندگی را به آفاتی تشبیه كرده ، درد و مصیبت«اَوْصاب تُهْرِمُهُمْ»همچنین مترجم بجای ترجمۀ حرفی عبارت 

آمزده  « پیر شدن»تعبیری است كه دربرابر « زرد شدن برگ سبز عمر»كه برگ سبز عمر را زرد میکنند. در واقع 

 است.

. دبزو  گرفتزه  تمزام انبیزا   را از قبزولى رسزالت او  )خطبۀ آفرین (. ترجمۀ منثور:  مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِیِّینَ میثاقُهُض( 

 جد:ترجمۀ م

 ُهر كرده خاتم او را نکو  م داران پی  از اوجملۀ آیینه

 (9)همان: ص                                                                                       

در یک معنی به كسی اطالق میشده كه دربرابر عروس و داماد پی  میرفتزه تزا چهزرۀ آنهزا در آینزه      « دارآینه»

دارانزی تشزبیه   البالغه، پیامبران پی  از حضرت محمد )ص( به آینزه . در ترجمۀ این عبارات از نهجمنعکس شود

اند. مجد با انتخاب دقیق این اند و حامل انعکاسی از تصویر وی در خود بودهاند كه پیشاپی  او قدم برداشتهشده

سایر پیامبران انعکاسی از وجود پیامبر اسالم به، این اصل را نیز به ذهن متبادر كرده است كه كلمه بعنوان مشبه

، هم ختم پیامبری مورد تأیید قرار گرفته است «خاتم»)ص( هستند. در مصرع دوم نیز با استفادۀ مضاعف از واژۀ 

مثابه مُهر خود قرار داده بودند كه به تعبیزری نشزانۀ   و هم اینکه دیگر پیامبران انگشتر حضرت محمد )ص( را به

تنیده در این بیت بدین جا ختم میشود كه مصرع گاه واالی او در پیامبری است. حلقۀ تصاویر درهمحجیت و جای

دوم را میتوان بدین گونه نیز خواند و معنی كرد: پیامبران پی  از او، خاتمیت او را در پیامبری تأیید و مهروامضا 

 اند.كرده

)خطبزۀ آفزرین (.   الْبَلْوى، فَقَبَضَزهُ اِلَیْزهِ كَریمزاً     یا، وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مُقارَنَۀِوَ اَكْرَمَهُ عَنْ دارِ الد نْالبالغه: ط( متن نهج

و  ابتالئات قرین بودن به با فراخواندن  از این دنیا به او اكرام نمود، و براى او فردوس اعال را بجاى ترجمۀ منثور:

 خود برد. ترجمۀ مجد: بسوى كریمانه اورا و سختیها برگزید،

 ارهانیززززدش ز بنززززد ایززززن جهززززان  و

 تززا گلززی آنگونززه خوشززبو چززون بهززار     

 پزززس كریمانزززه ز خزززاك  بركشزززید   

 

 سززززوی خززززود آورد در اعلززززی مکززززان 

 بیشزززتر از ایززززن نبینزززد رنززززج خززززار  

 رخززت وصززل خززود بززه جززان  دركشززید 

 (4)همان: ص                                           

فات حضرت رسزول )ص( اشزاره دارد، پیزامبر )ص( بزه گزل      البالغه كه ظاهراً به ماجرای ودر این عبارات از نهج 

بمعنای قرین بودن با سزختیها،  « مقارنۀ البلوی»تشبیه شده و خار نیز استعاره از سختیها و مصیبتهای دنیاست. 
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« رخت وصل»در این ترجمه به نزدیکی و مقارنت گل با خار تشبیه شده است. در مصرع پایانی نیز تشبیه اضافی 

 است.بکار رفته 

وجوب برخى از احکزام تزا زمزانى    )خطبۀ آفرین (:  وَ بَیْنَ واجِب بِوَقْتِهِ، وَ زائِل فى مُسْتَقْبَلِهِالبالغه: ظ( متن نهج

 است. ترجمۀ مجد: شدنىمعین ثابت، و پس از انقضاء مدتْ زائل

 ناقۀ تکلیف شد ببریده پی چونکه چندی دور گردون گشت طی

 (40)همان: ص                                                                                            

تشبیه شده است. در ایزن بیزت یزک اضزافۀ     « پی بریدن ناقه»در این بیت، ازبین رفتن وجوب برخی از احکام به 

 تشبیهی )ناقۀ تکلیف( و یک كنایه )پی بریدن( بکار رفته است كه در متن اصلی وجود ندارد.

 

 یگیرنتیجه
البالغزه، در  های پژوه  حاضر میتوان گفت هیچیک از فنون بیانی موجود در مزتن اصزلی نهزج   با توجه به یافته

ترجمۀ مجد مغفول نمانده است. مترجم تمامی تشبیهات، استعارات، كنایات و مواردی از این دست را در ترجمۀ 

ات خالی از فنزون بیزانی در مزتن اصزلی را بزا      براین خود نیز در موارد متعددی عبارخود لحاظ كرده است. عالوه

گیری از صور خیال، ترجمه و سروده است و یا اینکه فنزون بیزانی موجزود در مزتن اصزلی را بزا خالقیزت و        بهره

های تحقیق، بیشترین روش كاربرد فنون بیزانی در ترجمزۀ   تغییراتی به شعر فارسی درآورده است. بر اساس یافته

ی افزودن فن بیانی در فرایند ترجمه است. در ترجمۀ دو خطبۀ آفرین  و شقشزقیه و  مجد، همان روش سوم یعن

استعاره بکار رفتزه اسزت كزه در مزتن مبزدأ       53كنایه و  59تشبیه،  490مورد بررسی در این پژوه ،  53نامۀ 

رصزد  د 94درصزد اسزتعارات و   3/43درصد تشبیهات موجود در ترجمزۀ ایزن متزون،     93وجود ندارد. به عبارتی 

شاعر هستند. ایزن مزوارد بصزورت    -البالغه وجود ندارند و حاصل آفرین  ادبی مترجمكنایات در متن اصلی نهج

 اند.دقیق در جدول ذیل ارائه شده

البالغه كوشیده است در بخ  بیان، تصاویر عزاطفی و نحزوۀ بیزان    بنابراین باید گفت مجد در ترجمۀ خود از نهج

هزا، تمثزیالت و سزایر فنزون     ها، كنایزه . این توفیق در كاربرد تشبیهات، استعارهحضرت علی )ع( را منعکس كند

بالغی این ترجمه مشهود است. مترجم سعی كرده تا جایی كه به اصزل ترجمزه و ابزالغ پیزام لطمزه نخزورد، بزا        

مجد بزه زبزان،   گیری از صور خیال گوناگون، بافت ادبی و بالغی متن اصلی را به زبان دوم منتقل كند. توجه بهره

نحوۀ بیان و صور خیال، كه هر سه از اهم مقوالت زبانشناسی و شناخت و درک لذت ادبی از متون است، موجزب  

اللفظی، بنیاد و مركزز ثقزل ترجمزه،    های تحتدر ترجمهشده خواننده با ایجاز مخل یا اطناب ممل مواجه نشود. 

اهمیت دارد. میتوان گفت ترجمۀ مجزد از  ، محتوا و پیام های معنامحور و جدیداما در ترجمه است،صورت و فرم 

محور و ارتبزاطی بشزمار   ای پیاماللفظی یا حرفی در بیشتر موارد فاصله گرفته و ترجمهالبالغه از ترجمۀ تحتنهج

اللفظی بزودن چنزدان معنزادار نیسزت، و بزرای      براینکه اصوالً در ترجمۀ منظوم از متون منثور، تحتمیرود. عالوه

 البالغه، كاربرد فنون بالغی الزامی است. نشان دادن چگونگی سبک متنی چون نهج

 

نززززززوع 

 كاربرد

فززززززن 

افزززودن در فراینززد   خالقیت و پویایی مطابقت و همترازی

 ترجمه

 مجموع
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 بیانی

 درصد 63 490 درصد93 419 درصد9/6 43 درصد5/40 44 تشبیه

 درصد30 59 درصد94 17 درصد6/9 5 درصد40 6 كنایه

 درصد49 53 درصد3/43 19 درصد7/5 3 درصد4/4 4 استعاره

 
 

 منافع تعارض
 حاصزل  و نرسزیده  چزاپ  بزه  خزارجی  و داخلی نشریه هیج در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیزق  ایزن . دارنزد  رضزایت  و آگزاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گززارش  مسزئولیت . اسزت  نگرفتزه  صزورت  تقلبزی  و تخلف هیج و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه بقط

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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