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  يشهيدسيد جعفر در ترجمة  هالبالغ جنهزبان هنري بازتاب 
  نامه و حكمت اول) (با تأكيد بر خطبه،

1رضا يوسفيدمحم  
  دانشگاه قم دانشيار

  2رقيه ابراهيمي شهرآباد
  س جامعة المصطفي العالميهحضرت معصومه قم و مدراستاديار دانشگاه فرهنگيان 

  چكيده 
، بـه حـق   (ره)اش شـريف رضـي  كه جمع كننـده  (ع)هاي اميرالمؤمنينها و حكمتها، نامهمجموعة خطبه   

اش ناميده است، بالغت مجسم و فصاحت محقق است. زيرا به دور از ايجـاز مخـل و اطنـاب    البالغهنهج
اي كه از دير زمان تا عصر ما موافقان و ايي و الگوي كامل روشني است به گونهممل، معيار تمام عيار زيب

اند. در بين عامه از عبدالحميد كاتب تا شيخ محمد عبده و در بين خاصـه از  مخالفان بر آن صحه گذاشته
چنـان   (ع)سيدرضي تا سيد جعفر شهيدي همه شيفتة بالغت و شيوايي آن شـده انـد. كـالم حضـرت اميـر     

معنوي و بديعي است و پيراسته از حشو و اضافات بشري، كه الحق لقب  هاي لفظي، ته به انواع آرايهآراس
، بـه فارسـي   (ع)تـاز عرصـة سـخنوري، علـي    االيام كه سخنان اميـر يكّـه  گرفته است. از قديم "اخ القرآن"

نهـج  ت و بالغـت  ها و خسارات فارسي زبانان عـدم انتقـال فصـاح   برگردانده شد، يكي از بزرگترين غبن
بـه ايـن    (ره)در ترجمة آن بود. استاد گرانقدر و مترجم بلند مرتبه مرحوم دكتر سيد جعفـر شـهيدي   البالغه

هاي كالم عربي و با تسلط بر ها و آرايهآرزوي ديرينه جامة عمل پوشاند. استاد شهيدي با تكيه بر ظرافت
او، نخسـتين و تنهـا    نهـج البالغـة  دقايق و ظرايف سخن فارسي به خوبي از عهدة اين مهم برآمد. ترجمـة  

است.  (ع)هاي شعر آفرين امام عليهاي سحر قرين و آرايهاي است كه نشان دهندة بخشي از زيباييترجمه
، بازتـاب شـيوايي و روايـي و    نهـج البالغـه  حكمـت اول   در اين مقاله با تكيـه بـر خطبـة اول، نامـة اول و    

  شود. در ترجمة استاد شهيدي بررسي مي (ع)آراستگي و پيراستگي كالم موال علي
  

    ها.، سيد جعفر شهيدي، ترجمه، بالغت، آرايهالبالغهنهج هاي كليدي: واژه

                                                                                                                   
 08/04/1394 تاريخ پذيرش؛ 23/10/1393: تاريخ دريافت. 

1. E-mail: 46@yahoo.com myousefi (نويسنده مسئول) 
2. E-mail: Baharanv@yahoo.com 



 1394و زمستان  زي، پائ8 ة، شمار5سال : فصلنامه علوم ادبي دو   194

  

 

  مقدمه
و متـرجم معمـوالً    برداري از متون ترجمه شده بيشتر در حوزة معنا و مفهوم استبهره

هـاي  هاي زباني، بياني و ادبي متن اصلي ناتوان است. اين نقيصـه در ترجمـه  از انتقال ظرافت
 عرصـة تاز   هاي زبان و كاربردهاي هنري آن از جانب يكهكه اساسش بر توانايي نهج البالغه
البالغـه  هجمقام معظم رهبري در كنگرة ناست بيشتر نمود دارد.  (ع)امام علي ،يعني سخنوري
العاده هنـري اسـت؛ از   يك اثر هنري است. يك اثر فوق البالغهنهجفرمودند:  1365در سال

لحاظ زيبايي كلمات و شيوايي معتبر است. ما هيچ گوينـدة فارسـي و هـيچ هنرمنـد و هـيچ      
(ع) شاعري را در زمان خود و در هيچ زماني سراغ نـداريم كـه بتوانـد بـا زبـان شـيواي علـي       

). در ميان دانشمندان زبان عربي كسـي نيسـت كـه بـه     290: 1، ج1380پور،(قليحرف بزند 
(ص) اعتراف نكرده باشد. سخن او بعـد از كـالم خـدا و رسـول    (ع) بالغت و عظمت امام علي

). جرجي زيـدان در بيـان   205: 1341(عبده، ترين تعابير و معاني استداراي بهترين و كامل
ترين خطيب صدر اسـالم  طالب معروفبن ابيمام عليگويد: امي(ع) سخنداني حضرت علي

 است و چنـدين خطبـه بـه ايـن گسـتردگي دارد كـه كسـي توانـايي چنـين كـاري را نـدارد           
  ).170: 1340(جرداق،

 ،كامالً مـأنوس باشـد   نهج البالغهتواند به اين حريم نزديك شود كه با قطعاً كسي مي
هاي زبان عربي د درك كرده باشد؛ به ظرافتكالم آن امام همام و تعاليمش را با تمام وجو

ي و پارسي اشراف تام يافته باشد. طبيعتـاً مرحـوم اسـتاد    عرباحاطه داشته باشد؛ به زبان ادبي 
هاست و ترجمة او تا حد زيادي فارسي زبانـان را  دكتر سيد جعفر شهيدي جامع اين ويژگي

چـرا ايـن    .تا حداقل بهتر دريابند ،زدساو آبشخورهاي ادبي آن آشنا مي (ع)با كالم موال علي
هاي ادبي و سـليس و هـم بـا    گزيني هاند. استاد شهيدي هم با واژناميده نهج البالغهكتاب را 

ضـمن   ؛تكيه بر نكات بياني زبان فارسي تا حد بسيار زيادي در اين راه توفيـق حاصـل كـرد   
غفلـت   ،چـه بـديع معنـوي    ،چه بديع لفظـي  ،اينكه در تمامي مراحل ترجمه از صنايع بديعي

ذاشته ـاي از تالش موفق آن سفر كرده به ديـار بـاقي بـه نمـايش گـ     نورزيد. در ادامه گوشه
  شود. مي
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  گزيني الف: واژه
يعني، نويسنده در محـور جانشـيني    ؛گزيني استواژه ،هاي نويسندگييكي از مهارت

بـايي، همـاهنگي و ايجـاد    كلماتي را برگزيند كه عالوه بر رساندن مقصـود و مفهـوم، در زي  
انش نيـز  ـباشـد دايـرة واژگـ    ترموسيقي كلمات نيز دخيل باشد. طبيعتاً هـر چـه مؤلـف توانـا    

معنـا و مفهـوم و انعكـاس     ياي در القـا گزينـي در متـون ترجمـه   تـر خواهـد بـود. واژه   وسيع
  اي دارد. هاي كالم نقش تعيين كنندهزيبايي

-سـبك در بـويژه   ودر اصـطالح ادبـي    )diction( گزيني معـادل واژه انگليسـي  واژه

(حسـيني،   عبارت است از گزينش و به كارگيري واژگان مناسب در يك اثر ادبـي  ،شناسي
البته چنين گزينشي نمايانگر صحت، دقت و شيوة نگارش و سبك نويسنده و يا  .)32: 1375

شاعر است. نويسندگان و شاعران معروف و صاحب سبك براي بيان آنچه در فكـر و ذهـن   
گزيننـد و همـين انتخـاب واژگـان ايجـاد سـبك        تـر را برمـي   خويش دارند واژگان مناسـب 

  پذيرد:  بر پاية دو معيار انجام ميگزيني اصوالً نمايد. واژه شخصي براي آنان مي
هاي منتخب بايد با مضمون متن منقـول و موضـوع و فضـاي آن مـتن      واژه تناسب: .1

  تناسب داشته باشند و به عبارتي با آن متن همخواني داشته باشند.
به كار بردن دايرة واژگان قوي و غني بـه منظـور حفـظ و تقويـت انگيـزه و       تنوع:. 2

    .)14 :1381(انوشه، انعالقه در مخاطب
هـا، بـا آنكـه دامنـة     آن است كه در بسياري از خطبه (ع)از معجزات كالم موال علي     

گزيني اصولي و هنرمندانـه از عهـدة اداي   موضوع سخن حضرتش بسيار وسيع است، با واژه
بـه   (ع)اهللا مكارم شيرازي در شرح وصـيت امـام علـي   تآيد. آيمطلب و تفسير موضوع برمي

تـرين  نامه كه بعد از نامة مالـك اشـتر طـوالني   گفته است: اين وصيت (ع)فرزندش امام حسن
است، يك دورة كامـل درس اخـالق، تهـذيب نفـس، خودسـازي،       البالغهنهج نامة امام در

شود، حضـرت  اهللا است و با آنكه از سي بخش تشكيل ميتربيت نفوس و سير و سلوك الي
گيـرد  جامع و كامـل را در بيـان مقصـود خـويش بـه كـار مـي        به شيوايي واژگان و تعابيري

هاي زيبا و يگزين آنچه در اين مقال درصدد بررسي آنيم واژه). 458: 1387(مكارم شيرازي،
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هايي كه وي به كار برده، در چنـد   است. واژه نهج البالغهدر ترجمة  (ره)متنوع استاد شهيدي
  سطح قابل بررسي است: 

 اسـت:  چهارم و پنجم ن ونثرهاي قره، يادآور در ترجم سبكي بكارگيريگاه استاد با 
فروزان و ماه تابان در چرخ گردان و طارم سبك گذران و آسمان پـر   خورشيدو بفرمود تا «

كاربرد لغت : مانند خوريم،نيز برمي نامأنوس لغات وي، گاه به  گزيني اژه. در و»ستاره روان
مود تا آب را باز دارد و فروسو آمدنش نگذارد و در آن مرز باد را بفر«در جمله:  "فروسو"

فـرودين آسـمان مـوجي از    "در:  "زبـرين "و  "فـرودين  "كـاربرد لغـات  يا و  .)3(ص »بماند
  .)3(ص "زبرين سقفي محفوظ بلند و افراشته. سيالن بازداشته

گيري  هتا آن هنگام كه دليل كافي و منطقي جهت بهر«بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
هاي نامأنوس و غير معمول وجود نداشـته باشـد، بايـد از واژگـان و عبـارات آَشـنا و        از واژه

معمول بهره برد. البته گفتني است كه واژه يا عبارتي بسيار نامأنوس و در عين حـال مناسـب   
  ). 1401: 1381انوشه،»(كند گاه كارآيي بسيار خوبي دارد و توجهات را به خود جلب مي گه

بايـد  ولـي  بـرد،   لغات نامأنوس به كـار مـي   يگاهخود شهيدي در ترجمة چند كه هر 
اذعان كرد كه واژگان در محور همنشيني نيز تناسب دارنـد و باعـث جلـب توجـه خواننـده      

  كاهد. ها هيچ گاه از زيبايي و فهم اثر او نميد و كاربرد اين واژهنشو مي
رعايـت سـجع در    ،هـا و عبـارات   گاهي هدف دكتر شهيدي از كاربرد برخـي از واژه 

خويش است. او براي اينكه در طول ترجمه حالت نثر مسجوع خـود را حفـظ كنـد،     ةترجم
نمايد، مانند لغت  زند كه گاهي براي خواننده جالب مي هايي جديد مي دست به ساخت واژه

ان هاي كافته و هواي به آسـم  سپس خداي پاك فضاهاي شكافته و كرانه« در جمله "كافته"
  .) 3(ص »و زمين راه يافته را پديد آورد

و آنچـه  «را به كـار بـرده اسـت:     "رسنده"در عبارت زير نيز براي رعايت سجع كلمة 
هـاي پيركننـده و بالهـايي پيـاپي     انـد و بيمـاري   ميرنـد و ناپاينـده   سان مي اند و چه بدان زنده

   .)5(ص »رسنده
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زمان اين چنين گذري شد و روزگار «در عبارت :  "سپري"و "گذري"و يا سجع بين
  .)6(ص »سپري

اما  ،هاي گوناگوني بيان كرد توان به كمك واژه ها و افكار را مياگر چه بيشتر انديشه
ها را به تناسب مقصود خـويش برگزينـد تـا در خواننـده      نويسندة موفق كسي است كه واژه

طح واژگـان انتخـابي او   تـوان بـه كمـك سـ     تأثيرگذارتر باشد. سبك هر صاحب قلم را مـي 
توان بـراي ترجمـة او    اي است كه به راحتي مي تعيين كرده. واژگان انتخابي شهيدي به گونه

سبك مخصوصي قائل شد . سبكي كه مترجم را بر آن داشـته اسـت تـا مناسـب بـا مقصـود       
 "پـاك خـداي  "هايي مخصوص را برگزيند. مـثالً در سرتاسـر ترجمـة او عبـارت      خود واژه
 »گون طبيعت خاكي فـراهم كـرد   پس پاك خدايي با عظمت، از زمين گونه«شود:  ديده مي

   .)2(ص »پس هر كه پاك خداي را با صفتي همراه داند او را با قريني پيوسته«) و يا 4(ص
 ةهاي مختلف نيـز از مـواردي اسـت كـه در دايـر     ساخت تركيبات وصفي در صورت

تركيب وصـفي  "توان به كاربرد وسيع   مله ميكار رفته است. از آن جه واژگان اين ترجمه ب
شود. مثالً كـاربرد   اشاره كرد كه باعث ايجاد نوعي ويژگي سبكي براي مترجم مي "مغلوب

پـس خـدا آن   : «  "فضاي گسـترده "و  "هواي فراخ"به جاي  "گسترده فضا"و  "فراخ هوا"
  .)3(ص »كف را در فراخ هوا و گسترده فضا باال كرد

و صفت به شيوة متون قديمي، فاصله انداخته است و در اين ميان گاهي بين موصوف 
در  "سـخت وزنـده  " ، ماننـد: جالب توجه استند، واژگاني كه به عنوان صفت به كار رفته ا

گـاهي بـراي سـاخت صـفت      .)3(ص »آب را بر پشت بادي نهاد سـخت وزنـده  «جملة زير: 
 :شودساخته مي "بهنگام"ي چون ا و واژه رودساختار دستور تاريخي (ب + اسم) بكار مي

  .)3(ص »از هر چيز بهنگام بپرداخت و اجزاي مخالف را با هم سازوار است« 
هايي با نقش قيد نيز به شيوة دستور تاريخي به  همين تركيب را در ساخت واژه مترجم

يكبار آفريدگان را به « :كه در جملة زير نقش قيد را دارد "به يكبار" ةبرد مانند: واژ كار مي
 »اي به كار برد يا از آزمايشي سودي بردارد تا جنبشي پديد آرد آنكه انديشه پديد آورد ، بي

   .)3(ص
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شود به كار بردن برخي از واژگـان اسـت    مهم ديگري كه در ترجمة او ديده مي  ةنكت
هاي هم معناي ديگري را با بار معنايي متفاوت، به جـاي   در صورتي كه او مي توانست واژه

  ها به كار برد.  واژه آن
معنـا  گزينـي هـم   كه تـا حـدي بـا واژه    "تنكيت"در بديع فارسي بحثي داريم با عنوان 

پخـتن خرمـا و بـه اعتقـاد برخـي ديگـر       «باشد. تنكيت در لغت به اعتقاد برخي بـه معنـي    مي
سنجي است و در اصطالح بديع آن است كه گوينده در سخن خود از ميان  يابي و نكته نكته
اي را برگزيند كه بـا مضـمون و ديگـر كلمـات      تواند بياورد كلمه اي كه مي يا چند كلمهدو 

  )  مانند بيت زير از سعدي: 408 :1381(انوشه،» لفظ همبستگي داشته باشد
 اي پادشاه وقت چـو وقتـت فـرا رسـد

 زننـد  گر پنج نوبتـت بـه در قصـر مـي    
  

ــري      ــت براب ــداي محلّ ــا گ ــز ب ــو ني ت
و بگـذري  نوبت به ديگري بگـذاري 
)753: 1367(سعدي،   

كلمـة  را به كار مي برد،  »اي پادشاه عصر« عبارتشاعر در مصرع اول  در صورتي كه
دولـت  « عبـارت  در صورت به كارگيريهمبستگي نداشت و  "وقت"و  "نوبت"با  "عصر"

با نوبتت همخوان نبود. شهيدي نيز هنگام ترجمه، اين مهم را » به ديگري بگذاري و بگذري
ر نظر داشته با انتخاب برخي از كلمات اين همبسـتگي را در جمـالت خـود ايجـاد كـرده      د

مهـار  "سـعي نمـوده اسـت بـا واژة      "هـا خرسنگ"است. مثًال در عبارت زير با انتخاب واژة 
به قدرتش خاليق را بيافريد و به « :نوعي تناسب و همبستگي برقرار كند "زمين"و  "كشيدن

   .)2(ص »د و با خرسنگها زمين را در مهار كشيدرحمتش بادها را بپراكني
كه اگر مـوج را   "موج"به جاي كلمة  "موج آب"به معني  "كوهه"و يا كاربرد واژة 

تـر   مـتن را فخـيم   "كوهه "ولي كاربرد ،نيز تناسب داشت "آب"و  "كف"برد با  به كار مي
هـا از   رساند تا آنكـه كوهـه   سر آب را به پايان آن برد و جنبندة آن را به آرام آن«نمايد:  مي

  .)3(ص »ها بر سر آورد بر و كف
در  "بـيش " دهد، مانند:افزايش ميها جنبة ادبي متن را  گاهي نيز گزينش برخي واژه 
 .)6(ص »او را نزد خود برد تا در فردوس اعلي نشيند و بيش سختي در اين ميان نبيند« ةجمل
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هـاي متضـاد و    و بـا طبيعـت  )  «6(ص »را شـنفته گاه پيامبر پيشين نام پيامبر پـس از خـود   «و 
   .)5(ص »هاي با هم خويش سركش و سرشت

ديـده   البالغـه  نهـج هاي ديگر  مهم ديگري كه در اين ترجمه در مقايسه با ترجمه ةنكت
به طـوري  ؛ هاي طوالني استها و عطفمعني براي نسبتهايي هم شود، به كاربردن واژه مي

هـاي  فعل يا اسناد براي آن به كار رفته است كه با عطـف يك  (ع)كه در سخن حضرت علي
هـا را بـه   اما شـهيدي هنگـام ترجمـه تمـام عطـف      بيايد،هايي در پي آن  پياپي فاعل و مفعول

صورت يك جملة مجزا و با فعل و اسنادي متفاوت از بقيـه امـا بـا بـار معنـايي يكسـان بيـان        
د كه سجع را در تمام اسنادها همچنـان رعايـت   نماي مي تر كند و اين عمل آنجا هنرمندانه مي
هاي بعـد از آن كـه   اسنادي است براي تمام عطف "مبيناً"ر عبارت عربي زير كند. مثالً د مي

، "هويـدا "، "پيـدا "معنـايي چـون؛   هـاي هـم   واژه» مبينـاً «ها به جاي شهيدي براي تمام عطف
كتـاب  «برد:  به كار مي 000و "آشكار"، "پديدار"، "مفهوم"، "معلوم"، "معين"، "روشن"

ربكم فيكم مبيناً حالله و حرامه و فرائضه و فضائلَه ناسخه و منسـوخه و رخصـه و عزائمـه و    
  .)7(ص »خاصه و عاقه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محكمه و متشابهه

ــ ــهيدي ةترجم ــرام آن   : «(ره)ش ــترس شماســت، حــالل و ح ــار در دس ــاب پروردگ كت
ناسخ و منسوخش روشـن، رخصـت و عزيمـت     ،و مستحب آن هويداستواجب  ،پيداست

هايش مفهوم، مطلق و مقيدش پديدار، محكـم و  آن معين، خاص و عامش معلوم، پند و مثل
  .)7(ص »متشابهش آشكار

   ب: بيان
بيان، ايراد معناي واحد به طرق مختلف است، مشروط بـر اينكـه اخـتالف آن طـرق     « 

مبتني بر تخييل باشد، يعني لغات و عبارات به لحاظ تخييل(تصوير) نسـبت بـه هـم متفـاوت     
هاي مختلف اداي يك معناست كـه از   ). علم بيان مربوط به شيوه24: 1376(شميسا، » باشند

ها و عباراتي كه در معنـي اصـلي خـود بـه       سنده و شاعر را از واژهتوان مراد نوي  طريق آن مي
دريافـت. نويسـندگان و شـاعراني كـه معـاني موجـود در ذهـن خـود را بـه           ،كار نرفته است

تـر از آناننـد كـه سـاده و بـه دور از كـاربرد        كننـد، بسـيار موفـق    بيـان مـي   يهاي مختلف شيوه
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علـم بيـان راه   «به مخاطـب خـود هسـتند. زيـرا     معنا  يهاي لفظي و معنوي درصدد القا آرايه
، جرجـاني ( »كنـد  مـي  كشـف را  ادبـي آلود ادبيات است و رمزهـاي زبـان   ورود به دنياي مه

1361 :70(.   
همـال اسـت و شـيوة    اند، چون در عرصـة سـخنوري بـي   را امير بيان ناميده (ع)امام علي

سـت كـه از آن حضـرت بـاقي     هايي اهاست. دليل آن خطبهسخنوري و بيان او بهترين شيوه
،  "شقشقيه "، "بيان"، "غرا"هايي همچون خطبه مانده و نمونه اعجاز در بالغت است. خطبه

  ).313-13: 1384(حجازي،  "بالالف"يا  "مونقه"، "بالنقطه"
گفتـه اسـت: ايـن كتـاب متضـمن       البالغـه نهـج در مقدمـة خـويش بـر     (ره)سيد رضـي  
نده فصاحت و جواهر سخنان عرب و نكات درخشان از هاي ارزهاي بالغت و نمونهشگفتي

اي آوري نشـده و در هـيچ نوشـته   سخنان ديني و دنيوي خواهد بود كه در هيچ كتابي جمـع 
تمام جوانب آن گردآوري نگرديده است؛ زيرا اميرمؤمنان منشأ فصاحت و منبـع بالغـت و   

و قوانين و اصـول آن از   پديدآورندة آن است. مكنونات بالغت به وسيلة او آشكار گرديده
). همچنين جرج جـرداق مسـيحي كـه سـخت تحـت      16: 1385(دشتي، او گرفته شده است

شـد اگـر   گويد: اي جهان! چه ميقرار گرفته؛ مي (ع)تأثير شجاعت و قدرت شمشير زني امام
بردي و در هر عصري مانند علي را با آن عقلش، با آن هر چه قدرت و نيرو داري به كار مي

  ).190: 1، ج1390بخشيدي (عبدالفتاح،نش و با آن ذوالفقارش به عالم ميزبا
ــام   ــاتر و      (ع)ام ــا ســخنش زيب ــرده ت ــتفاده ك ــيار اس ــال بس در كالمــش از عناصــر خي

شـود،  تأثيرگذارتر گردد. در آيين سخنوري، از مباحثي كه باعث رمزآلود شدن سـخن مـي  
است. خيال اگرچه ممكن است در برابر عقـل  گيري از قدرت خيال استفاده از تمثيل و بهره

اي مهم است كـه حتـي در قـرآن كـريم و سـخنان      گيري از آن به اندازهقرار گيرد، اما بهره
شود كه عقـل و خيـال در كنـار هـم باعـث فهـم       پيشوايان ديني نيز راهي در پيش گرفته مي

  مطالب شود. 
رد، شعر و قصـه و تمثيـل   از چيزهايي كه عواطف و احساسات آدمي به آن گرايش دا

-است كه در محدودة خيال است. خيال گاهي وهم را همراهي كـرده در قبـال عقـل صـف    
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شود. براي اينكه خيـال بـه   كند و گاهي در برابر عقل خضوع كرده، شيعة عقل ميآرايي مي
تشيع عقل درآيد، قرآن، روايات، عارفـان، حكيمـان، علمـاي اخـالق و محـدثان، تـالش و       

هايي زيبا انگيز و داستاناند و آن را به صورت نثري دلپذير، نظمي دلواني كردهكوشش فرا
  ).301: 1390(جوادي آملي، اندتزيين كرده

بـه مباحـث علـم     (ع)به تاسي از امـام ، نهج البالغهدر ترجمة خويش از  شهيديمرحوم 
تعاره، كنايـه و  هايي چون: تشبيه، اس خويش آرايه ةبيان توجه داشته است و در سراسر ترجم

  شود. مجاز را به كار برده است كه ذيالً به برخي از آن اشاره مي

   تشبيه .1
  توان در دو محور مد نظر داشت: مي ،شهيدي به كار رفته ةتشبيهاتي را كه در ترجم

اسـت و   (ع)اي از عبـارات عربـي و سـخن مـوال علـي      تشبيهاتي كه صرفاً ترجمـه  .الف
هاي جديـد آن را   حضرت عيناً آن تشبيه را به كار برده است و شهيدي فقط با گزينش واژه

  در ترجمه آورده است. 
تشبيهاتي كه شهيدي خود هنگام بيان ترجمه و اداي مضمون آن را بـا عنايـت بـه     .ب

  ساخته است.  (ع)كالم امام علي
شبيهات زيبا و دلنشـين مـتن عربـي    از ت ،اي چنانكه اشاره شد برخي از تشبيهات ترجمه

 ،است كه شهيدي نيز آن را در ترجمة فارسي خود ذكر كـرده اسـت. مـثالً در عبـارت زيـر     
آب را در  ،حضرت هنگام بيان آفرينش عالم، در وصف بـاد، گـردش و حركـت و جنـبش    

الْماء الزَّخَّارِ  فَأَمرَها بِتَصفيقِ «فرمايند:  نمايند و مي به حركت مشك تشبيه مي زش بادنتيجة و
    .)3(ص »بِالفَضَاء عصفَها فَمخَضَتْه مخْض السّقَاء وعصفَت به، وإِثَارةِ موجِ الْبِحارِ

باد را بفرمود تا آب خروشنده را بگرداند «كند:  گونه بيان ميرا اينفوق شهيدي تشبيه 
 »رانـد  جنباند يا در فضايي تهي مـي  كي را ميو موج دريا را برانگيزاند. باد چنانكه گويي مش

  .(همان)
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چـون  "و  "چـون چارپايـان  "رود، دو تشـبيه   در آن قسمت از خطبه كه ذكر حـج مـي  
الَّـذي جعلَـه قبلَـةً     وفَرَض علَـيكُم حـجّ بيتـه الحـرَامِ،     «آورد:  را حضرت چنين مي "كبوتران

  .»ولُوه الحمامِ إِلَيه االَنْعامِ، ويأْلَهونَ يرِدونَه ورود نَامِ،لالْ
اش را فريضـه كـرد بـر شـما     زيـارت خانـه  «آورد:  آن چنين مـي  ةشهيدي نيز در ترجم

بـدان درآينـد چـون     اش سـاخت بـراي همگـان و آمـد نگـاه مسـلمانان، تـا        مردمان كه قبلـه 
 و «مـين عبـارات آمـده اسـت:     ه  در ادامة .)7(ص »چارپايان و بدان پناه برند چون كبوتران

هائأَنْبِي فاقوقَفُوا مو وا وّهتَشَب  هرْشينَ بِعيفطاَلْم هكَتالَئاينـان بـه راه افتادنـد و پـا برجـاي      « .»بِم
   .(همان) »پاي پيامبران نهادند و چون فرشتگان گرد عرش بر پاي بندگي ايستادند

خواهد كه هنگـام مواجهـه بـا     از آنها مي ،به ياران خطاب (ع)در اولين حكمت نيز امام
فتنه و آشوب مانند شتر دو ساله باشـند كـه شـهيدي نيـز عـين همـان عبـارات را در ترجمـة         

كُن في الفتنة كابنِ اللَّبونِ الظهرَ فيركَب و الضرع «اي.  خويش آورده است بدون هيچ پيرايه
باش نه پشتي تا سوارش شوند و نه پستاني هنگام فتنه چون شتر دو ساله « .)361(ص »فيحلب

    .(همان) »تا شيرش دوشند
شـود، در عبـارات عربـي و     برخي ديگر از تشبيهات كه در ترجمة شهيدي ديده مي -

گيـري از قـوة تخيـل واالي     وجود ندارد، بلكه مترجم با زبردستي و با بهـره  نهج البالغهمتن 
كـه   "طومار عهد"كاربرد تشبيه اضافي  .خويش به آفرينش چنين تشبيهاتي دست زده است

تشبيه شده است كه چنين تركيبي و تشبيهي در سـخنان   "اي طومار و نامه"به  "عهد"در آن 
و ايـن هنگـامي بـود    ) «... 5ص»(اكثر خلقه عهد اهللا إلـيهم. لما بدلَ «شود.  حضرت ديده نمي

و نيـز  . (همـان)  »كه بيشتر آفريدگان از فطرت خويش بگرديدند و طومار عهد درنورديدنـد 
كه معرفت چون چراغي نوراني در نظر گرفته شده اسـت كـه    "چراغ معرفت"تشبيه اضافي 

واتَرَ إِلَيهِم أَنْبِيـاءه   و فَبعثَ فيهِم رسلَه «شوند:  تر مي با حجت و تبليغ پيامبران هر لحظه روشن
 پس هـر « .)6(ص »يحتَجّوا علَيهِم بِالتَّبليغِ و يذَكّرُوهم منْسيّ نعمته و فطْرَته ليستَأْدوهم ميثَاقَ

د تـا حـق ميثـاق السـت     چندگاه پيامبراني فرستاد و بـه وسـيلة آنـان بـه بنـدگان هشـدار دا      از 
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بگزارند و نعمت فراموش كرده را به ياد آرند. با حجت و تبليغ چراغ معرفتشان را بيفروزنـد  
   .(همان) »هاي خدا چشم دوزند تا به آيت

و « تشبيه شده اسـت.   "طومار"نيز نبوت و رسالت پيامبر به  "طومار نبوت"در عبارت 
 وآلـه  عليـه  اهللا صـلى ( ى أَنْ بعثَ اللَّه سبحانَه محمّداً رسـولَ اللَّـه  إِلَ خَلَفَت الْأَبنَاء مبعث النبي

خـداي سـبحان   « .)6(ص »علَـى النَّبِيِّـينَ ميثَاقُـه    مـأْخُوذاً  نُبوّتـه  و إِتْمـامِ  لإِنْجازِ عدتـه )  وسلم
را پيامبري داد تا دور رسالت را بـه پايـان رسـاند و وعـدة حـق را بـه وفـا مقـرون          (ص)محمد
   .)7(ص ...» طومار نبوت او را به مهر پيامبران ممهور .گرداند
نيز اضافة تشبيهي است كـه نـاداني چـون سـياهي و ظلمـت در نظـر        "تاريكي ناداني"

. منَ أَنْقَذَهم بِمكَانه و لَةِالضَّالَ منَ فَهداهم بِه« گرفته شده است:  پروردگارا ) «6(ص »الْجهالَةِ
   (همان)  »آنان را بدو [به او] از گمراهي به رستگاري كشاند و از تاريكي ناداني رهاند.

   استعاره .2
استعاره در لغت به معني طلب كردن چيزي بـه عاريـت اسـت و در اصصـالح لفظـي      «

( رجـايي،   »معناي اصلي كه موضوع له باشد به عالقة شباهتاست كه استعمال شود در غير 
1379: 287(.  

زبـان   تـرين امكانـات در حيطـة    استعاره بزرگترين كشف هنرمند و نويسـنده و عـالي    
تـوان رفـت. اسـتعاره كارآمـدترين ابـزار تخيـل و بـه         تر نمـي هنري است و ديگر از آن پيشـ 

   .)154 :1376(شميسا،  اصطالح ابزار نقاشي در كالم است
، از اين ابزار كارآمد بـراي  نهج البالغهشهيدي نيز در ترجمة خويش از كتاب شريف 

انتقال معاني و مفاهيم در ذهن خويش بهره گرفته است. با توجه به انـواع مختلـف اسـتعاره،    
آن هم از نوع  "استعارة مكنيه"شهيدي به كار رفته است  ةبيشترين نوع استعاره كه در ترجم

  است.  اضافي
آن است كه متكلم در نفس خود چيزي را به چيزي تشبيه كنـد و از   "استعارة مكنيه"

را براي مشبه  "مشبه به"را ذكر كند و بعضي از لوازم و خصوصيات  "مشبه"اركان آن فقط 
 "استعارة بالكنايـه "يا  "استعاره مكنيه"آورد تا داللت كند بر اين تشبيه، اين تشبيه مضمر را 
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به در آن مذكور نيست و در داللت بـر معنـي آن فقـط بـه ذكـر       به جهت اينكه مشبهگويند. 
 ةبعضي از خواص آن اكتفا شده، اثبات امر الزم و مختص به مشبه به را براي مشبه كـه قرينـ  

 چيـزي زيـرا   ،گوينـد مياستعاره به آن  از يك طرفتخييليه گويند.  ةاين تشبيه است استعار
از سـوي  ت براي مشبه آورده شده و بـدان نسـبت داده شـده اسـت و     به اسكه از لوازم مشبه

 بـه اسـت  رساند كه مشبه از جنس مشبه مي ذهن شنوندهبه  چوننامند مي تخييليهديگر آن را 
سازند و سپس براي  در اين نوع استعاره مشبه را به جانداري تشبيه مي. )305 :1379(رجايي، 

ود يكي از صفات يا مالئمات آن جاندار (مسـتعار منـه)   آنكه اين تخييل به خواننده منتقل ش
  . )171 :1376(شميسا،  كنند را در كالم ذكر مي

بيشـتر از   ،شهيدي به كار گرفته شده  اي كه در ترجمة چنانچه اشاره شد استعارة مكنيه
گويند. با بررسي ايـن نـوع اسـتعاره در     هم مي "اضافة استعاري"نوع اضافي است كه به آن 

اي كـه   هـاي اسـتعاري   خوريم؛ يكي اضافه برمي "اضافة استعاري"ة شهيدي به دو نوع ترجم
پـاي  "اليه است مثل عبارت ه، مضافـوع اضافه، مشبـاليه آن اسم است، كه در اين ن مضاف
  در نمونة زير:  "انديشه
) كـه در آن  2(ص »خدايي كه پـاي انديشـة تيزگـام در راه شناسـايي او لنـگ اسـت      «
سـر فكـرت   «در:  "سر فكرت"چون جانداري درنظر گرفته شده است كه پا دارد. و انديشه 

  (همان) كه فكرت چون جانداري است كه سر دارد. »ژرف رو به درياي معرفتش بر سنگ
كه ديدة معـرفتش از رشـك تيـره شـده و بـدبختي بـر او        000« در:  "ديدة معرفت"و
و ديده دارد كـه تيـره و تـار گشـته     ) كه معرفت چون جانداري است كه چشم 5(ص »چيره

  است. 
ه، ـاليـه آن صـفت اسـت، كـه در ايـن مـورد مشبـ        اي است كـه مضـاف   ديگري اضافه
 "نـازا ") كه در اينجـا  3(ص »پس باد نازا آفريد تا پياپي و سخت بوزيد« مضاف است مثل : 

  . ستو به جانداري تشبيه شده كه نازاصفت است براي باد و در اصل باد مشبه است 
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  كنايه .3
كنايه در لغت به معني پوشيده سخن گفتن است و در اصطالح سخني است كـه  «       

داراي دو معني قريب و بعيد باشد و اين دو معني الزم و ملزوم يكديگر باشند ، پس گوينده 
آن جمله را چنان تركيب كند و به كار برد كه ذهن شنونده از معني نزديـك بـه معنـي دور    

نـوعي   ،). كنايه از جهاتي شبيه مجاز است و به قول برخـي 257: 1376(همايي، » شودمنتقل 
وجود عالقه و قرينه امري مسلم است، جز آنكه  ، همانند مجاز،زيرا در كنايه ؛از مجاز است

لفظي باشد و به تصريح در كالم ذكر شود و همچنـين    در كنايه الزم نيست قرينه حتماً قرينة
حقيقي و نزديك و ميان معنـي مجـازي و بعيـد، حتمـاً الزم نيسـت از نـوع        عالقة ميان معني

بيشتر صـوري و   -هاي محدود و معين در مجاز مرسل و يا از نوع عالقة شباهت  همان عالقه
در نوع خاص مجاز يعني استعاره باشد. در نتيجه محدوديت انتخاب ناشي از عالقـه   -مادي 

مجاز وجود دارد در كنايه نيز وجود دارد(پورنامـداريان،   كه براي نويسنده يا شاعر در ايراد
اي  كه در مجاز حضور قرينـه  البته تفاوت اندكي ميان مجاز و كنايه وجود دارد .)39 :1376

شود شنونده به مراد ثانوي توجه كند و  كنندة ذهن است از معناي اصلي و باعث مي منصرف
نايه اين قرينـه نيسـت و هـر دو معنـي كنـار      ولي در ك ،حقيقت در پردة گمنامي افكنده شود

   .پ): 1379(ثروت،  فقط غرض گوينده معناي دوردست است ،نداهم
  كنايه چند نوع است: 

وقتي كه صفتي را همواره با كنايه به موصوفي مختص بداننـد و   كنايه از موصوف: .1
  ؛ "ملك سليمان": انندهميشه آن موصوف را بدان صفت بخوانند م

كه مكني صفتي باشد كه از آن صفت پـي بـه صـفت ديگـر برنـد       از صفت: كنايه .2
  ؛"بي نمكي"مثل: 

لنگـر  "رود مثـل:   كه يك فعل يا مصدر به صورت مكني به كار مـي  از فعل: يهكنا .3
  .)1164 :1381(انوشه،  افكندن
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يعني كنايه از فعل اسـت.   ،موهاي به كار رفته در ترجمة شهيدي بيشتر از نوع س كنايه 
، "بـه جـان و دل خريـدن   "، "گردن نهـادن "، "از بن دندان پذيرفتن": همچونهايي عبارت

  ....  ، و"سر برآوردن"
انـد   پس، از فرشتگان خواست آنچه در عهده دارند، ادا كنند و عهدي را كه پذيرفتـه «

طـوع  "كنايه از  "ان پذيرفتناز بن دند" .)5(ص »وفا كنند، سجدة او را از بن دندان بپذيرند
  است. "و رغبت به كاري داشتن
حالي كه مردم زمين هر دسـته  «... آورد:  و رسالت او نيز چنين مي (ص)در وصف پيامبر

 "گـردن نهـادن  "كـه   )6(ص »به كيشي گردن نهاده بودند و هر گروهي پي خواهشي افتاده 
  است. "اطاعت كردن"كنايه از 

و از «آورد:  حـج و زيــارت خانـة خداونــد نيـز چنــين مــي   هنگـام يــاد كـرد از فريضــة   
 »آفريدگانش آن را گزيد كه چون دعوت او شنيد در گوش كشيد و بـه جـان و دل خريـد   

با جان و دل پذيرفتن و بـا  "كنايه از  "به جان و دل خريدن"و  "در گوش كشيدن" .)7(ص
  است. "ميل و رغبت قبول كردن

رفتنـد،   ردم كوفه هنگامي كه از مدينه به بصـره مـي  به م (ع)حضرت امام ةنام ةدر ترجم
كنم ... عايشه نيز سـربرآورد و خشـمي را    من شما را از كار عثمان آگاه مي«آورد:  چنين مي

مـدعي شـدن و قيـام    "كنايـه از   ،"سـر بـرآوردن  " .)271(ص »كه از او داشت آشكار كـرد 
مردمش را از خود رانـد و مـردم    و بدانيد كه مدينه«همين نامه آمده است:  ة. در ادام"كردن

 "ديگ آشوب جوشـان شـدن  " .)271(ص »آن در شهر نماند، ديگ آشوب جوشان گشت
ايـن كنايـه مثـل مـوارد ديگـر چنـدان       ه  البت؛  "شورش و بلوا به وجود آمدن"از  است كنايه

  :ها بايد اين نكته را در نظر داشت كهگونه كنايه آشكار و معروف نيست و در اين
شش علماي بالغت هميشه در جهت آن بوده اسـت كـه آن معنـي مجـازي كـه      كو ...

بايد از لفظ يا سخن فهميده شود، معلوم و معين و محدود باشد، نه آنكه هر كس به دلخـواه  
اي آزاد باشد كـه بـدون    كه هر شاعر و نويسندهاهر كدام معني ديگري بفهمد يا آنخود از ظ

ود قصد ايراد معناي مجازي كند. چنانكه در مجاز رعايت روابط و ضوابط معين از سخن خ
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انـد و   ها را در انـواعي چنـد محـدود كـرده     مرسل كه عالقه از قيد شباهت آزاد است. عالقه
انـد كـه نـوع آن     اي را مبناي مجاز قـرار دهـد آن دانسـته    شرط اينكه شاعر يا نويسنده عالقه

استعمال مجازي مبني بر نوع آن عالقه عالقه را اهل لغت اعتبار كرده باشند، بدين معني كه 
از اهل زبان شنيده شده باشد. بدين ترتيـب در مجـاز مرسـل نيـز گرچـه شـاعر يـا نويسـنده         

و تصويرهاي مختلفي از نظر اجزاء و  هر يك از انواع عالقه مصداق ها  تواند در محدودة مي
د پـا را از دايـرة انـواع    عناصر ارائه دهد اما در كل محدود است و از نظر علماي بالغت نبايـ 

  ).29 :1386اند فراتر بگذارند (پورنامداريان،  ها كه اهل زبان اعتبار كرده محدود عالقه
دور نمانـده   هـا، هنگـام ترجمـه    رد و ساخت كنايهاين مهم از ديد شهيدي نيز در كارب

  . است

  ج: بديع لفظي:
گويي و چيزي است  نادره آرايي،  در لغت به معني تازه و حيرت انگيز، سخن "بديع" 

كه پيشتر وجود نداشته و بدون هيچ الگويي خلق شده است و در اصطالح ادبـي عبـارت از   
هـاي خاصـي اسـت كـه سـبب جـذابيت و        هـا و آرايـه  به كارگيري زيبايي دانش شناخت و

شود و سخن عادي را بـه سـخن    افزايش تأثير سخن منظوم و منثور در خواننده و شنونده مي
صنايع بديعي در  .)230: 1376افزايد (انوشه، ر ارزش سخن ادبي ميـد يا بـكن بديل ميادبي ت

گفتگوهاي روزمرة گويندگان زبان نقش مهـم دارنـد. صـنايع بـديعي بـه دو دسـتة لفظـي و        
   شوند كه در اين قسمت در صدد بررسي صنايع لفظي آن هستيم: معنوي تقسيم مي

از طريق ايجاد ارتباط با تناسب ميان الفاظ به  اين صنايع موجب افزايش موسيقي كالم
شوند و در آن زينت و زيبايي كالم وابسته بـه الفـاظ اسـت كـه در ايـن       هاي متعدد مي شيوه

شـود   شـهيدي ديـده مـي    ةاز جمله صنايع بديع لفظي كـه در ترجمـ   شود. قسمت بررسي مي
  اشاره كرد.. .. توان به سجع، موازنه، جناس، طرد و عكس، تقسيم، تكرار و مي
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  سجع .1
ها در وزن يا حروف آخر يا هر دو موافق باشند. سجع آن است كه كلمات آخر قرينه

در كتـب بالغـي بـراي     .)46: 1376(همايي، در واقع سجع در نثر به منزلة قافيه در نظم است
  سجع انواعي ذكر كرده اند:

آن است كه در آخر جمله، كلماتي قرار گيرنـد كـه در وزن و حـرف     سجع متوازي:
  روي با هم مشترك باشند.

آن است كه در انتهاي دو جملـه، كلمـاتي آورده شـود كـه در حـرف       :سجع مطرف
  اما در وزن مختلف باشند. ،روي با يكديگر مشترك

ا هـم  كـه در پايـان جملـه كلمـاتي واقـع شـوند كـه در وزن بـ         آن است سجع متوازن:
   .)802: 1381(انوري، اما در حرف روي اختالف داشته باشند ،مشترك باشند

شهيدي در كاربرد سجع در ترجمة خويش از ميان انواع سجع بيشتر سـجع مطـرف را   
سـبك برخـي از   «شـود. بـا توجـه بـه آنكـه       برد و سجع متوازن بسيار كم ديده مي به كار مي

ترفنـدهاي بـديعي اسـت كـه اگـر حـذف شـوند و         شاعران و نويسندگان وابسته به آن دسته
 ،)45: 1388(بهـار،  » شـود  رود هم سطح آن مـي  جملة تمايز سخنش با زبان عادي از بين مي

شهيدي براي او سبكي ايجاد كرده  از سويانواع سجع  گيريتوان اذعان كرد كه به كار مي
، البالغـه  نهـج دي از شـود. ترجمـة شـهي    ديده نمي نهج البالغههاي ديگر  است كه در ترجمه

تـوان  اي مـي  طوري كه كمتر جملـه ه اي مسجع و آهنگين است ب ها، ترجمهمخصوصاً خطبه
هـاي مسـجع و آهنگـين ايـن      نشود. در ادامه بـه برخـي از قرينـه     يافت كه در آن سجع ديده

  شود:  ترجمه اشاره مي
 .مطـرف اسـت   ، سجعدر اين ترجمه هـچنانچه اشاره شد بيشترين نوع سجع به كار رفت

در پـس حجـاب عـزّت و     ...«گويـد:   هنگام وصـف فرشـتگان و مأموريـت آنهـا چنـين مـي      
) و در بيـان  4(ص »هاي قدرت مسـتور و دسـت نامحرمـان از سـاحت قـدس آنـان دور       ه پرد

هاي كافته و  سپس خداي پاك فضاهاي شكافته و كرانه«گويد:  آفرينش و خلقت جهان مي
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و  "كافتـه "، "شـكافته ") كه كلمـات  3(ص »افته را پديد آوردهواي به آسمان و زمين راه ي
  مطرف دارند. متوازي و سجع  "يافته راه"

آب را بر پشت بادي نهاد سـخت وزنـده و هـر    «آيد:   همين جمالت چنين مي ةدر ادام
پايداري را در هم شكننده. باد را بفرمود تا آب را بازدارد و فروسـو آمـدنش نگـذارد و در    

» بازدارد و نگذارد و بماند«با هم و كلمات  "شكننده"و  "وزنده"كه كلمات » ندآن مرز بما
  با هم سجع مطرف دارند. 

و  "جريـان " ،»هواي شكافته در زير باد به جريان و آب جهنده بر بـاالي آن روان «در 
سـپس بـادي نـازا آفريـد تـا پيـاپي و سـخت بوزيـد از         «سجع مطرف دارنـد. و نيـز:    "روان"

هـاي اول  كه كلمـه  "اپديدـن"و  "وزيدـب"و  "ريدـآف" ،)3(ص »هي دور و ناپديدبرخاستنگا
  سازند.و سوم با هم سجع متوازي و با كلمة دوم سجع مطرف مي

حكمي كه در وقتي خـاص بـر مكلـف نوشـته اسـت و چـون وقـتش سـپري شـد          «در 
  سجع مطرف دارند.  "هشته"و  "نوشته" ،)7(ص »تكليف هشته است
از بنـدة خـدا، علـي    «ة آن حضرت به مردم كوفه نيز چنين آمـده اسـت:   در ترجمة نام

  »اي ارجمند دارنـد و در عـرب مقـامي بلنـد     اميرمؤمنان، به مردم كوفه كه در ميان انصار پايه
  اند.سجع مطرف ساخته "بلند"و  "ارجمند" ،)271(ص

ز خـود رانـد و   و بدانيد كه مدينه مردمش را ا«آيد:  در ادامة اين جمالت نيز چنين مي
ديگ آشوب جوشان گشت و فتنه بر پاي و خروشان. پس به سوي  ،مردم آن در شهر نماند

) كـه  271(ص »ان بـر يكـديگر پيشـي جوييـد    ـامير خود شتابان بپوييد و در جهاد بـا دشمنتـ  
بـا هـم سـجع مطـرف      "بپوييد و جوييـد "و  "جوشان و خروشان"و  "راند و نماند"كلمات 

  دارند.
در برخي جمالت، رعايت كلمات مسجع را تـا چنـدين قرينـة متـوالي      شهيدي گاهي

بدون آنكه كلمـات منتخـب آن    ،كند دهد و در جمالتي پياپي سجع را مراعات مي ادامه مي
ثُـمّ زيّنَهـا بزينـة     «عبـارات   ةاز ترجمة تحت اللفظي عبارات عربي دور شود. مـثالً در ترجمـ  

سـقْف   و فَلَك دائرٍ في قَمراً منيراً و أَجرَى فيها سرَاجاً مستَطيراً و الثَّواقبِ ضياء و الْكَواكبِ
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 هاي رخشان و كوكـب  ها را به ستارهپس آسمان«آورد:  ) چنين مي3(ص »مائرٍ رقيمٍ و سائرٍ
دان و طـارم سـبك   هاي تابان بياراست و بفرمود تا خورشيد فروزان و ماه تابان در چرخ گر

  .(همان) »گذران و آسمان پر ستاره روان به گردش برخاست
كـه از قلـم    -شـود   ديده مي نهج البالغهگاهي نيز رعايت سجع هم در جمالت عربي 

در ابتـداي   بـراي مثـال،  و هـم در ترجمـة شـهيدي.     -تراويده اسـت  (ع)مبارك حضرت علي
چنـين   (ع)ن و آدم اسـت حضـرت علـي   خطبة اول كه در بيان آغاز آفـرينش آسـمان و زمـي   

 آورد: مي

» دحم ّدح هفَتصل سي لَيالَ   الَّذو ـودجوم ـتلَـا نَعو الَ   ودو ودـدعم قْـتو   ودـدمـلٌ مكـه  » أَج
داراي سجع متوازي اند و شـهيدي بـا    "ممدود"و  "معدود"، "موجود"، "محدود"كلمات 

هاي او تعريف ناشـدني  صفت«نويسد:  عبارات چنين مي رعايت سجع مطرف در ترجمة اين
) 2(ص »است و به وصف در نيامدني و در وقت ناگنجيدني و به زماني مخصـوص نـابودني  

  سجع مطرف دارند.  درنيامدني، ناگنجيدني و نابودني ناشدني، :كه در آن كلمات
  تغييـرات در ترجمـة  هاي عربي متن و هـم بـا انـدكي     نيز هم در قرينه "سجع متوازي"

چه هر صفتي گواه است كه با موصوف دو تاست و هر موصوف نشـان  «شود.  متن ديده مي
هـم در وزن   "جداسـت "و  "دوتاسـت "هـاي   همان) كـه كلمـه  »(دهد كه از صفت جداست

  مشترك هستند و هم در حرف روي.
ــي صلصــلت  « ــي استمســكت و اصــلدها حتّ و  "استمســكت"كلمــات ». اجمــدها حت

آن را بخشكانيد تـا  « گويد: اين عبارات مي ةاند و شهيدي در ترجم داراي سجع "صلصلت"
داراي سـجع   "سـخت و لخـت  ") 4(ص »سـخت شـد   يك لخت شد و زمـانيش بداشـت تـا   

  اند.  متوازي
حكمـي اسـت   « ،)7(ص »و بينَ مثبت في الكتاب فرضُه و معلوم في السنه نسـخُه «و نيز 

  .(همان) »ر سنت مبرهنوجوب آن در قرآن معين و نسخ آن د
 ،در اين عبارات اگر چه هم در متن عربي و هم در ترجمة فارسي سجع رعايـت شـده  

است كه در ترجمة  "نسخه"و  "فرضه"ولي كلمات مسجوعي كه در متن عربي به كار رفته 
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بـه   "معلـوم "و  "مثبـت "فارسي ترجمة آنها به عنوان كلمـات سـجع نيامـده بلكـه دو كلمـة      
حكمي كه سـنّت گويـد بايـد و كتـاب     «شده كه سجع قرار گيرد. در عبارت:  اي معني گونه

  با هم سجع متوازي دارند.  "شايد"و  "بايد" ،)7(ص »رخصت دهد كه ترك آن شايد
سپاس خدايي « آيد مانند عبارات:  ها سجع متوازي و مطرف توأمان مي در برخي قرينه

شمردن نعمتهـاي او نداننـد و كوشـندگان    را كه سخنوران در ستودن او بمانند و شمارگران 
با هم سجع متوازي دارند و هر دو  "ندانند"و  "بمانند") كه 7(ص »حق او را گزاردن نتوانند

از آن پيش كه بيافريند به آفريدگان دانا و بر آغاز  «سازند.  نيز:  سجع مطرف مي "نتوانند"با 
با هـم   "بينا"و  "دانا") كه كلمات 3ص».(و انجامشان بينا و با سرشت و چگونگي آنان آشنا

  سازند. سجع مطرف مي "آشنا"كلمة  سجع متوازي دارند و هر دو با

  موازنه .2
هـا باشـد و آن،    موازنه نوعي از سجع متوازن است كه مخصوص به نثر و اواخر قرينـه 

با قرينـة   هاي نظم يا نثر، از اول تا آخر ، كلماتي بياورند كه هر كدام چنان است كه در قرينه
  .)44: 1376(همايي،  خود در وزن يكي و در حرف روي مختلف باشند

اي مسـجع و آهنگـين اسـت، ايـن آرايـه نيـز در       از آنجا كه ترجمـة شـهيدي، ترجمـه   
  شود:شود كه به برخي از آن اشاره ميها و جمالت آن ديده ميبسياري از قرينه

   .)2(ص »از ازل بيناست و تا ابد يكتاست« -
 »نشسـت  شكست و هـر يـك بـر ديگـري مـي      هاي آن يكديگر را ميآبي كه موج« -
  .) 3(ص

بـــاد را فرمـــود تـــا آب را بـــاز دارد و فروســـو آمـــدنش نگـــذارد و در آن مـــرز « -
   .همان)».(بماند

   .)4(ص »ميخ و طناب استوار و برجا بي هيچ ستون باال رفته و بر پا و بي« -
» گروهي بي هيچ مالمت لـب از تسـبيح نابسـته   گروهي ايستاده و صف ناگسسته و « -
  .(همان)
   .(همان) »نه خواب دارند و نه بيهوشي، نه سستي گيرند و نه فراموشي« -
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  (همان)» ها از هيبت بر هم و پرها به خود فراهم ديده« -
  .)5(ص» گرم با سرد درآميخته و تري بر خشكي ريخته و حيرت همه را برانگيخته« -
فرشــتگان خواســت تـا آنچــه در عهــده دارنـد، ادا كننــد و عهــدي را كــه   پـس، از  « -
   .(همان)» اند وفا كنند پذيرفته
  .(همان)» از فطرت خويش بگرديدند و طومار عهد درنورديدند« -
  .)6(ص» يا كتابي در دسترس آنان نگذارد يا حجتي بر آنان نگمارد« -

  جناس .3
ر سخن است كه تمام حـروف و يـا برخـي    در اصطالح بديع به كار بردن واژه هايي د

جناس انـواع مختلفـي دارد كـه     .)55 :1371(شميسا، از آنها با يكديگر اشتراك داشته باشند
 ةهايي از جنـاس بـه كـار رفتـه در ترجمـ      گنجد. فقط با ذكر نمونه بيان آن در اين مجال نمي
  شود. اي مي شهيدي به نوع آن نيز اشاره

هاي كافته و هواي بـه آسـمان و زمـين راه     شكافته و كرانههاي  پس خداي پاك فضا«
داراي جناس هستند و چـون   "كافته"و  "شكافته"كه دو كلمة  ،)3(ص »يافته را پديد آورد

  گويند.  است آن را جناس زايد مي "كافته"زايد بر  "ش"حرف  "شكافته"در كلمة 
دو  "سـر "و  "بـر "دو كلمـة  (همان) كه  »ها بر سر آوردها از بر و كف تا آنكه كوهه«

كلمة متجانس هستند كه چون در يكي از حروف (حرف اول) با هم اختالف دارنـد بـه آن   
مخـرج   "س"و  "ب"زيـرا دو حـرف مـورد اخـتالف يعنـي      «  ،گوينـد  مـي  "جناس الحق"

ولـي اگـر دو حـرف مـورد اخـتالف       ،گويند آن را الحق مي ،تلفظشان به هم نزديك نيست
  .)54: 1376(همايي،  »ناميدند آن را جناس مضارع مي ،داشتند مخرج تلفظ نزديك

    طرد و عكس .4
 يند، يكي از صنايع لفظي بديع استگو طرد و عكس كه آن را تبديل و عكس نيز مي

كه در آن گوينده يا نويسنده جاي همة كلمات جمله يا جاي برخي از كلمـات آن را تغييـر   
معناي عبارت يكسان بماند و گاه باعث شـود تـا معنـاي    شود تا  دهد. اين تغيير گاه باعث مي
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مرتـب آن اسـت كـه در     ؛آن جمله تغيير كند. عكـس بـر دو نـوع اسـت: مرتـب و مشـوش      
صورت تغيير جاي كلمات، معناي عبارت تغيير نكنـد و مشـوش آن اسـت كـه در صـورت      

   .)988، ص1381(انوشه، تغيير جاي كلمات، معناي عبارات نيز تغيير كند
زيرا معناي جمله  ،شود ملة زير از ترجمة دكتر شهيدي عكس مشوش ديده ميدر ج
اند و ركوع  گروهي از آنان (فرشتگان) در سجده«برعكس شده است:   نيز كامالً

در متن عربي آن نيز اين  .)4(ص »گزارند و گروهي در ركوعند و ياراي ايستادن ندارند نمي
 »ينْتَصبونَ سجود لَا يرْكَعونَ و ركُوع الَنْهم م«فرمايند: شود حضرت مي آرايه ديده مي

  .)4(ص

   د: بديع معنوي
اي  منظور از صنايع بديع معنوي آن است كه مستقيماً مربوط به معني است و اگر بهـره 

از حسن و زيبايي ادبي عايد الفاظ نيز بشود تابع معاني است. به عبارت ديگر صفت معنـوي  
شود و در درجة دوم ممكن است به الفاظ نيز سـرايت داشـته    متوجه معاني ميدر درجة اول 

شـود و اگـر    باشد. اما صنايع بديع لفظي در درجة اول مستقيماً مربوط و متوجه به الفـاظ مـي  
ــ  ــديعي، اث ـــحســن ب ــم در مع ـــري ه ـــاني بخشي ــه تتب ـــد ب ــ ـع الف ــه استق ــه ب  اللـاظ اســت ن

نظران تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه را نيز جـزء  صاحبالبته برخي  .)225: 1376ايي،ـ(هم
  دانند كه بهتر است آن را جزء بيان بدانيم كه به آن اشاره شد.  بديع معنوي مي

در لغت بـه معنـي دو چيـز را     ،گويند مطابقه كه آن را تضاد و طباق نيز مي مطابقه: .1
(همان،  ضد يكديگر بياورند در مقابل يكديگر انداختن و در اصطالح آن است كه كلمات

273(.  
شـود برخـي در مـتن عربـي آن نيـز       هاي تضادي كه در ترجمة شهيدي ديده مي نمونه

آمده است و برخي ديگر در اثر گزينش كلمات توسط مترجم بـراي انتخـاب ترجمـة بهتـر     
هـا را  ديگر جاي« آورد:  نويسد چنين مي است. در خطبة اول آنجا كه در وصف خداوند مي
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از او خالي دارد. بوده و هست از نيست پديد نيامده است يا هر چيز هست و همنشـين و يـار   
   .)3(ص »آن نيست و چيزي نيست كه از او تهي است

   .(همان) »سر آب را به پايان آن برد و جنبندة آن را به آرام آن رساند« -
                  »د و افراشتهفرودين آسمان موجي از سيالن بازداشته، زبرين سقفي محفوظ بلن« -

  .(همان)
  .)5(ص »خود را خوار و او را بزرگ گيرند« -
انـد و چسـان    از آسماني بـاال بـرده و زمينـي زيرشـان گسـترده و آنچـه بـدان زنـده        « -

   .)6(ص »اند ميرند و ناپاينده مي
واجــب و  ،كتــاب پروردگــار در دســترس شماســت، حــالل و حــرام آن پيداســت « -

ويداست، ناسخ و منسوخش روشن، رخصت و عزيمـت آن معـين، خـاص و    مستحب آن ه
و  آشـكار هايش مفهوم، مطلق و مقيدش پايدار محكم و متشـابهش   عامش معلوم، پند و مثل

  .)7(ص ».... 
گناهي بزرگ كه كيفرش آتش آن جهان است و گناهي خرد كه براي توبه كننده « -

   .)7(ص »و آسان است ول ميان دشوارـاميد غفران است يا آنچه مقب
ار بلكـه فرمـانبردار و بـه    پس مردم با من بيعت كردند نه نادلخواه و نه از روي اجبـ « -
  .)271(ص »اختيار

 در لغت به معني پخش كردن و در اصطالح بديع آن است كه گوينده در تقسيم: .2
بـه همـان    ابتدا دو يا چند كلمه بياورد و سپس دو يا چند كلمة ديگـر يـاد كنـد كـه مربـوط     

وم كند كه هر كدام ازاين كلمات مربوط به كدام يك از كلمـات  ـكلمات اول باشند و معل
  .)397: 1381(انوشه،  قبلي است

ــه« ــان در ســجده   و از گون ــر نمــود : گروهــي از آن ــد و ركــوع  گــون فرشــتگانش پ ان
گزارنــد و گروهــي در ركوعنــد و يــاراي ايســتادن ندارنــد، گروهــي ايســتاده و صــف  نمــي

   .)4(ص »هيچ مالمت لب از تسبيح نابسته ناگسسته و گروهي بي
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يعني به گوشة چشم اشاره كردن و در اصطالح بديع آن است كه گوينـده   تلميح: .3
. )328: 1376(همايي،  در ضمن كالم به داستاني يا مثلي يا آيه و حديثي معروف اشاره كند

 البالغـه  نهـج تحت تأثير عبارات عربي  –شود.  البته تلميحاتي كه در ترجمة شهيدي ديده مي
آن را در گفتار خـود بـه كـار بـرده اسـت و      (ع) يعني تلميحاتي است كه حضرت علي ؛است

پـس خـدا آن كـف را در فـراخ هـوا و      «اً در ترجمه آورده اسـت. ماننـد:   ـشهيدي آن را عين
هـو  « آيـة:   ) كـه اشـاره دارد بـه   3(ص »گستردة فضا باال كرده و از آن هفت آسمان برآورد

 وهو بِكُلِّ سماوات سبع فَسوّاهنَّ الْأَرضِ جميعا ثُمّ استَوى إِلَى السّماء في الَّذي خَلَقَ لَكُم ما

يملع ء39بقره، »(شَي( حضرت نيز چنين آورده است: ؛» اتومس عبس نْهّى موص »فَس)3(.  
، بلند  آسمان موجي از سيالن بازداشته، زبرين سقفي محفوظ ينفرود« و نيز عبارت: 

) كه اشاره 3(ص »ميخ و طناب استوار و بر جا و افراشته بي هيچ ستون باالرفته و بر پا و بي
وبثَّ  الْأَرضِ رواسي أَنْ تَميد بِكُم في خَلَقَ السّماوات بِغَيرِ عمد تَرَونَها وأَلْقَى«دارد به آية: 

   .)10(لقمان، »زوجٍ كَرِيمٍ كُلِّ منْ فيها ماء فَأَنْبتْنَا السّماء منَ دابّةٍ وأَنْزَلْنَا كُلِّ منْ فيها
سـمكاً   و سـقْفاً محفُوظـاً   و علْيـاهنَّ  جعلَ سفْلَاهنَّ موجاً مكْفُوفـاً « فرمايد: حضرت مي

  . )3(ص »اهمظتَنْي دسارٍ و الَ عمد يدعمها مرْفُوعاً بِغَيرِ
(همـان) كـه    »هـاي تابـان بياراسـت   هاي رخشـان و كوكـب   ها را به ستارهپس آسمان«

هـو الَّـذي   «و نيـز آيـه:    ؛)6(صافات، »انّا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب«اشاره دارد به آيه: 
الْقَمو اءيض سلَ الشَّمعاجثم زينهـا بزينـة الكواكـب و    «فرمايد: ) حضرت مي5يونس،»(رَ نُور

  .(همان) »ضياء الثواقب
پس هر چندگاه پيامبراني فرستاد و به وسيلة آنان به بندگان هشدار داد تا حـق ميثـاق   «

كَـانَ  «) كه اشـاره دارد بـه آيـه:    6(ص »الست بگزارند و نعمت فراموش كرده را به ياد آرند
     فرمايـد: حضـرت مـي   كـه  )213(بقـره،  »مّةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيِّينَ مبشّرِينَ ومنْذرِينَالنَّاس أُ

 »لَهسر يهِمثَ فعاتَرَ فَبو و هطْرَتيثَاقَ فم موهتَأْدسيل هاءأَنْبِي هِم6(ص » إِلَي(.  
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  گيري  نتيجه
هـاي  معيار فصاحت و بالغت پس از قرآن در زبان عربي اسـت و توانـايي   نهج البالغه

به عنوان يگانه فارِس عرصة سخنوري براي غير عـرب زبانـان در نقـاب ترجمـه      (ع)امام علي
مكتوم مانده است. با توجـه بـه ارادت قلبـي و حـب شـديد ايرانيـان بـه خانـدان عصـمت و          

اي اميـر كـالم و سـلطان سـخن حضـرت اسـداهللا       هـ مندي آنان از ظرافتطهارت، لزوم بهره
فـراهم   نهج البالغـه اي از ، استاد شهيدي را بر آن داشت تا ترجمه(ع)الغالب علي بن ابيطالب

گونـه  در جوالنگاه نطق در آن منعكس شود. همـان  (ع)كند كه بخشي از هنرنمايي هاي امام
مرحـوم   .بيـان كـرديم   بالغهالنهجكه در بررسي خطبة آغازين، نامة نخست و اولين حكمت 

هاي بديعي و بياني در برد و بعـد لفظـي و معنـوي    گزيني و هم آرايهاستاد هم در بخش واژه
ها توجه داشت. وي با تكيه بر احاطـه  دقايق و ظرايفي را مراعات نموده كه كمتر كسي بدان

مبالغـه آميـز    اي فراهم نموده كـه چنان ترجمه عربي،و اشراف خود بر هر دو زبان فارسي و 
توانـد خـود   ده ميـاگر گفته شود هنگام خواندن يا گوش فرادادن به آن، شنون .نخواهد بود
 (ع)هاي جمل و صـفين تصـور نمايـد كـه امـام     ه يا اطراف آوردگاهـة مسجد كوفـرا در زاوي

  خواند و او با گوش جان مي نيوشد. برفراز منبر خطبه مي
ا ـان يـ ـن اين واقعيـت اسـت كـه وي در بخـش زبـ     دي بخوبي مبيـة ترجمة شهيـمطالع

گزيني در گزينش كلمات مناسب متن كه هـم از نظـر معنـي و مفهـوم و هـم از لحـاظ       واژه
موسيقي و آوا متناسب و قريب با سخن موال باشد موفق بوده است. همچنـين تنـوع واژگـان    

حكايـت از  مترجم كه باعث شـده ترجمـه از تكـرار كلمـات و اطنـاب ممـل بـه دور باشـد         
ر شـهيدي در  ـكنـد. دكتـ  اللغـه فارسـي و عربـي مـي    گستردگي احاطـه و اشـراف او در فقـه   

اش تـالش زيـادي مبـذول داشـته تـا در بخـش بيـان، تصـاوير عـاطفي و نحـوه بيـان            ترجمه
هـا و  هـا، كنايـه  را منعكس نمايد. اين توفيـق  در كـاربرد تشـبيهات، اسـتعاره     (ع)اميرالمومنين

صورخيال مترجم كامال مشهود است. دكتر شهيدي تا جـايي كـه بـه اصـل     تمثيالت و ساير 
گيـري از عبـارات مـوزون و    لطمه نخورد كوشش نمـوده بـا بهـره    (ع)ترجمه و ابالغ پيام امام

مسجع و به كارگيري انواع جناس و موازنه لحن موسيقايي كالم آن حضـرت را در ترجمـه   
وجه مترجم به زبان، نحوة بيان و صورخيال كه منتقل نمايد. نكته درخور ذكر اين است كه ت

هر سه از اهم مقوالت زبانشناسي و شناخت و درك لذت ادبي از متون اسـت باعـث نشـده    
  كه خواننده از ايجاز مخل يا اطناب ممل به رنج آيد.
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