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 البالغِ ّإ بزگشٗدٓ ًْج بزرسٖ تزجؤ خطبِ

 بز اساط الگَٕ صَرٕ ٍ پَٗإ ًاٗدا 

 (هطالعٔ هَردٕ: تزجؤ اًصارٗاى، دضتٖ ٍ هکارم ض٘زاسٕ)

 1حودٕس٘درضا ه٘ز ا
 2اکبز ًَرس٘دُ علٖ

 3هسعَد سلواًٖ حق٘قٖ
 چک٘دُ

يایذا صبايؾًاط هؾهىس آهشیکایی دس ظىصۀ جششمه و صباو ؽًاعی اعث که جششمهه سا بهه دو دعهحو فهىس  و 
کًذ. جششمو فىس  هماو جششمو لفؾی و پایبًذ  به يىیغًذه اعث و جششمو پىیا، جششمو اسجباعی  پىیا جمغین هی

جىاو اص فًافهش  وهىو  فلث ایصاد جقذیالت فشاواو هیباؽذ. دس جششمو پىیا به  یا ايحمال پیام و جىشه به هحششن هی
 -ظزف، اضافه، کاهؼ و جغییش يمؼ کلمات و فباست اعحفاده کشد. دس ایى پژوهؼ با اعهحفاده اص سوػ جىفهیفی

ها  ايحخابی بش اعاط الگى  رکش ؽهذه ههىسد بشسعهی  البالغه، جششمه ها  يهس هایی اص خغبه جعلیلی با رکش يمىيه
اضافه کشدو یا کاعحى اص فًافش واژگايی جششمه، جىشه به بافث و هىلقیث کهالم و  س بعد هإلفود .گیشيذ لشاس هی

کهه ایهى دو هإلفهه گهاهی  ی باالدس يؾش گشفحى عاخحماو افلی صباو هبذأ و همقذ اص اهمیح بشخهىسداس اعهثA وشا
فىست و عهاخحاس  وبش هن خىسد ض بافدیبافد ايمال هقًا و پیام هىسد يؾش اص صباو افلی به هحى همقذ و گاهی ي

گشديذ. اص هیاو هحششمهاو، دؽهحی و هکهاسم ؽهیشاص  اص هیهاو وههاسده يمىيهو ايحخهابی اص  صبايی دس هحى همقذ هی
ه هىسد سا بش اعاط هذل پىیا و پًس هىسد سا بش اعاط هذل فىس  بهه صبهاو البالغه هش کذام به جشجیب ي يهس واژگاو

او يیض اص وهاسده هىسد، هفث هىسد سا بش اعاط هذل پىیا و هؾث هىسد دیگش سا بهش ايذ و ايقاسی همقذ ايحمال داده
 . اعاط هذل فىس  جششمه کشده اعث
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 هقدهِ

جششمه، بشسعی ههحى افهلی و همقهذ و  ۀاص شمله هباظد اعاعی هىسد جىشه هحششماو و فاظب يؾشاو ظىص 
ههحى هبهذأ و ايحمهال  ،يیض گشایؼ هحششن بهه یکهی اص ایهى دو اعهث. بشخهی اص فهاظب يؾهشاو هغالقهات جششمهه

ًذ که وؽیفهو هحهششن هغح بش ایى باوسو دهًذ  افل لشاس هیآو سا  ها  ها  افلی و بًیاد  آو یا هماو يمؼ شًبه
ا   هغث، بذوو کاهؼ یا افضایؼ به صباو همقذ بشگشدايذ و پیام سا به گىيه که هماو گىيهسا  أآو اعث که هحى هبذ 

کًؾی سا دس لبال ههحى اص خهىد يؾهاو دههذ کهه خىايًهذۀ ههحى  به گیشيذه یا خىايًذۀ پیام بشعايذ که گیشيذه هماو وا
وهه  با آوگضیًی، ژسف عاخث و سوعاخث هحى همقذ دهذ. گشوه عبک بیاو، کیفیث واژه افلی اص خىد بشوص هی

دس صباو و ادبیات همقذ سایس اعث، هحفاوت و ياهحصايظ باؽذ. دس يمغو همابل، گشوهی دیگش خىايًذه یها گیشيهذه 
بهه همقهذ هحًاعهب بها أ هها اص ههحى هبهذ  ًذ که وؽیفو هحششن، ايحمال دادهباؽ هی ايذ و بشآو سا افل و هعىس دايغحه

ایى گشوه هىفمیث هحششن سا دس سعهايذو پیهام بهه خىايًهذه، عبک بیاو، هًصاسها و عاخحاسها  صباو همقذ اعث. 
آوسيذ. دس  ايذ و گشایؼ به عمث ظفؼ هًصاس  هحى صباو اول سا فشؿ به ؽماس هی عبك هًصاسها  صباو دوم دايغحه

 همقذ و يیهض فشآیًذ جششمو واژگاو و شمالت هحششن بایذ با به کاسگیش  فًافش و ابضاسها  صبايی هىشىد دس هحى
( الذام به ايحمال واژگهاو و و همقذ و اشحمافی هىشىد دس هش دو صباو )هبذأ فشهًگی  هاهإلفهس يؾش گشفحى با د

، 8، 6ها   ها  هخحله  اص خغبهه شمالت اص هحى افلی به هحى هىسد يؾش کًذ. دس ایى پهژوهؼ بها ايحخهام يمىيهه
این. فلث ايحخهام  و هکاسم ؽیشاص  پشداخحهالبالغه به بشسعی، جعلیل جششمو ايقاسیاو، دؽحی  ، يهس:66، 8<، >7

و يیض داسا بىدو لابلیث اششا و جغبیهك الگهى  سفایهث هًصاسهها  صبهاو ها  آو ها والؼ بشايگیض بىدو ایى جششمه
 .باؽذ هیها  آو همقذ یىشیى يایذا بش سو أ و هبذ 

 ادب٘ات ًظزٕ پضٍّص  -1

 . پ٘طٌ٘ٔ پضٍّص1-1

هایی عاهاو یافحه اعث که دس ریل بهه بشخهی  جششمه به عىس کلی، پژوهؼدس اسجباط با هىضىؿ همالو ظاضش و 
 ؽىد: ها اؽاسه هی اص آو
اص عههاخث و بافههث دس جششمههو هحههىو دیًههی، همایغههه دو جششمههه @ظههاز هههإهى، ظغههام ياؽمیههاو و سضهها  -6

بهه  . ایهى شغهحاس700-732، فهـ 0، ؽهماسۀ 0عهال ، 7<68هصلهو ادم فشبهی، ، ?البالغه )دؽحی وؽهیذ ( يهس
 .پشداصد ها  خىد بش اعاط عاخث و بافث جششمو هحىو دیًی هی عبک هحششماو دس جششمه وبشسعی و همایغ

آو دس فهن دلیهك ههحى )هىسدکهاو  پهًس جششمهو  اهمیثجقادل واژگايی و @ ،عیذ ههذ  هغبىق و دیگشاو -7
 ،07 ۀ، ؽهماس 0عال ، 0340ادبیات فشبی، ها  جششمه دس صباو و ، هصلو پژوهؼ?البالغه( ها  يهس فاسعی اص خغبه
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ها   البالغه ؽهاهل جششمهه ها  يهس فاسعی اص خغبه يىیغًذگاو دس ایى هماله به جغبیك پًس جششمو .<8-68فـ 
 .ايذ پشداخحه اإلعالم و شقفش  دؽحی، ؽهیذ ، فمیهی، فیض

لشآو  ويایذا )هىسدپژوهی دس جششم وفًقش جششمه دس يؾشی  یشایؼ با عهپیىيذ و @و دیگشاو، هغحقلی پاسعا  -8
ه جششمهه يایهذا دس ی، که دس آو فًافش يؾش 70-0، فـ 0 ، ؽماسۀ0عال ، 0341ها  ادبی،  پژوهؼ، هصلو ?کشین(
 .گشدد ها  لشآو کشین به فًىاو یک هحى بشسعی هی جششمه
بشاعهاط ايهىاؿ  البالغهه ها  يهس يمذ و بشسعهی جششمهو بخؾهی اص خغبهه@و دیگشاو، اعمافیل صاده ظغى  -0

، 0342، هصلهو پژوهؾهًاهه يههس البالغهه، ?هىسد  جششمو هىعهى  گشههاسود ( يؾیًی واژگاو )هغالقو گايو هن عه
البالغهه بها جىشهه بهه  جششمو هىعهى  گشههاسود  اص يهس که دس آو بخؾی اص ،071-003 ، فـ73 ۀ، ؽماس 1عال 

ن و جقابیش افغالظی ههىسد يمهذ و کهاوػ لهشاس گشفحهه د، هًؾایی آصا یی واژگاو یقًی هنا گايو هن اهحمام به ايىاؿ عه
 .اعث

یهىشیى يایهذا  أ و همقهذسفایهث هًصاسهها  صبهاو هبهذ فىس  و پىیها و با اعحفاده اص الگى  ظاضش  همالودس 
گیشيذ جا هیضاو هىفمیهث هحششمهاو دس يؾهاو دادو  البالغه هىسد بشسعی لشاس هی ها  ايحخابی اص واژگاو يهس هجششم

یهک ههحى  اسایههگیهش  اص ایهى الگهى دس شههث  فًافش الگى  هزکىس دس جششمه يؾاو داده ؽهىد و اهمیهث بهشه
 هًغصن و هإذش دس يضد هخاعب بیاو گشدد. 

 پضٍّص ّإ پزسص. 1-2

  جىاو اعحفاده کشد؟ البالغه اص کذام سوػ يایذا هی و هحى يهسدس جششم -6
یها همقهذ دس  أسفایهث هًصاسهها  صبهاو هبهذ  فهىس  و پىیها و فملکشد هحششماو دس يؾاو دادو الگهى  -7

 ها  خىد وگىيه بىده اعث؟ جششمه

 پضٍّص ّإ فزضِ٘. 1-3

 جقابیش افهغالظی اعهحفاده ؽهذه کهه بایهذها  خغبه اص ضشم المرل، کًایات، واژگاو و  . دس بشخی اص بخؼ6
بهه ها  دیگش واژگهايی و فبهاساجی وشهىد داسيهذ کهه  اها دس بخؼ ،سا به فىست پىیا به صباو همقذ ايحمال دادها  آو

کات لفؾی با صباو فاسعی هی هقًا  فىس  هقًا و همقىد هىسد يؾش سا به هخاعهب ايحمهال  واسایجىاو با  دلیل اؽحشا
 .داد

دس هها  آو ها  خىد هحضلضل و پشيىعاو بىده و ههش کهذام اص دس جششمهس يؾاو دادو الگى  يایذا . هحششماو د7
جش  اها به عىس کلی دؽحی و هکاسم هىفك ،هایی يیض داؽحه ايذ ها و هىفمیث پایبًذ  به ایى الگى دس هحى همقذ لغضػ

 .ايذ بىده



 1400، زمستان 24چهارم، پیاپی  ۀشمارششم، سال 

 

 
   

 

011 

 

 . اّو٘ت ٍضزٍرت پضٍّص1-4

البالغه بشاعاط الگى  فىس  و پىیا  یىشیى يایذاس با جىشه به يیهاص هحششمهاو  يهسبشسعی واژگاو و فباسات 
فباسات صباو همقذ اص اهمیحهی  جششمو هحىو دیًی و یافحى بشابشيهادها  هًاعب بشا  واژگاو و ۀو ادیباو دس ظىص 

بهه ت هحهىو دیًهی جىايذ گشه اص جششمهو واژگهاو و شمهال بشخىسداس اعث. بًابشایى يگاسػ وًیى هىضىفی هی باال
 .آؽًا عاصد همقذ و کالم اهام فلی ذأ والبالغه باص کًذ و ها سا با يکات صبايی هىشىد دس صباو هب يهس ویژه

 . رٍش پضٍّص1-5

البالغهه،  ها  بشگضیهذۀ يهس   ايحخابی اص خغبههها جششمهجعلیلی  -دس ایى پژوهؼ با اعحفاده اص سوػ جىفیفی
ها   گیشيذ جا اهمیث و يمؼ به کاسگیش  ههذل یىشیى يایذا هىسد بشسعی لشاس هیبش اعاط الگى  فىس  و پىیا  

 هذل هزکىس دس جششمو و باصجام پیام هحى افلی به هحى همقذ يؾاو داده ؽىد.  جششمه، خقىفا  

 ٍ علن تزجوِ َٗج٘ي ًاٗدا .2

گیهشد کهه او  سیؾه هی هايیو ص 0409ها   اليؾشیو یىشیى يایذا دس خقىؿ جششمه اص کاس فملی خىد او اص ع
ها   ها  کحام همذط هی پشداخث. يؾشیهو او دس دو اذهش افهلی و  دس عهال به جششمه و يؾن بخؾیذو به جششمه

يؾش  و فملهی" بها همکهاس  فهشد  دیگهش  )جهابش( ؽهکلی  وجعث فًىاو"به عى  فلن جششمه" و "جششم 5;<6
حفاده اص ساهکاسهها  شذیهذ صبايؾًاعهی بهه عهى  کًهذ جها جششمهه سا بها اعه هلمىط به خىد گشفث. يایذا جالػ هی

(. سویکشد يؾاهًذجش يایذا هفاهین يؾهش  و افهغالض ؽًاعهی سا اص 6<: <=68جش عىق دهذ )هىيذ ،  فقش  فلمی
 –دعهحىس صایؾهی  وعهاخحاس يعهى ، کهه يؾشیهها  هقًاؽًاعی و هًؾىسؽًاعی و اذش يىآم واهغکی دس صهیًو  ظىصه

جهىاو  ( بهش ایهى اعهاط هی0: 0341)هغحقلی و دیگهشاو،  .، به فاسیث گشفحه اعثدهذ گؾحاس  و  سا جؾکیل هی
بث بىدو هقًا  کلمه با جىشه بهه يمهؼ آو دس گفث يایذا دس جششمه بش افل هقًا  واژه اص عشیك بافث شمله و ذا

  ذ داسد.یکشمله جأ 
اعهث بهه عهىس  کهه سوػ  أهبهذ جشیى هقادل بهشا  واژگهاو صبهاو  جشیى و دلیك جششمه دس افغالض یافحى يضدیک

جششمهه فبهاست اعهث اص @دههذ:  دس ظمیمث ایى هماو جقشیفی اعث که يایذا اص جششمه اسایهه هی .گىیًذه ظفؼ گشدد
 .(>: 5<68)يقیش ،  ?جشیى هقادل صباو هىسد جششمه، اول اص شهث هفهىم و بقذ اص لعاػ عبک پیذا کشدو يضدیک

 اىهعادل صَرٕ ٍ پَٗا ٍ اصل تأث٘ز ٗکس .3

به شا  افغالظات لذیمی هايًذ جششمو جعث اللفؾی، آصاد و اهايحذاسايه، دو هقهادل "فهىس  و  6ذایى يایىشی
عاصد. هههن  هقادل فىس  جىشه سا هن به لعاػ فىست و هن هعحىا به خىد پیام هقغىف هی@بشد.  پىیا" سا به کاس هی

                                                           
1. Eugene Nida 
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: <=68 6)هىيهذ ? جغبیك یابهذ أهحفاوت دس صباو هبذ آو اعث که پیام دس صباو همقذ بایذ جا ظذ همکى با فًافش 
هحمایل اعث که جأذیش صیاد  دس جقییى فهعث  هبذأ به عى  عاخحاس هحى (. بًابشایى هقادل فىس  ؽذیذا  =<-><

بهه  فهشاواوها  واژه به واژه" هغحًذ کهه ؽهباهث بغهیاس  بهحشیى يمىيو ایى جششمه"جششمه@و دسعحی جششمه داسد. 
ياهذ.  داسد. اها هقادل پىیا، هقادلی هبحًی بش آو ویض  اعث که يایذا آو سا افل جأذیش یکغاو هی أعاخحاس هحى هبذ 

بایذ هماو اسجبهاعی باؽهذ کهه هیهاو دسیافهث کًًهذگاو پیهام  دس ایى هقادل اسجباط هیاو دسیافث کًًذه و پیام اعاعا  
ؽهًاخحی و ايحؾهاسات فشهًگهی  ها  صباو پیام بایذ بش اعاط يیاص( Nida, 1964: 159) ?.افلی وشىد داؽحه اعث

عبیقی بىدو هغلب باؽذ. عبیقی بىدو اص يؾهش يایهذا کلیهذ  اعهث. دس والهـ او ههذف  کاهال  جًؾین ؽذه و هذفؼ 
کًذ. ایى سویکهشد دسیافهث  جقشی  هیهىسد جششمه،  شیى هقادل به پیام صباوج هقادل پىیا سا شغث و شى  يضدیک

دايهذ. اص  هعىس جغبیك اسشافات دعحىس ، واژگايی و فشهًگی سا بشا  دعحیابی به عبیقهی بهىدو اعاعهی هی ۀکًًذ
جىاو بخؾی اص یهک ههحى یها واژه سا  ا  که هی فشاواو دس هحى همشاه اعث به گىيه یپىیا، با جقذیالج ودیذ يایذا جششم

: 0340ابشاهیمهی، یشوصآبهاد  و )ف .جغییش دادآو سا  ظزف کشد، هغالبی سا به جششمه افضود و ظحی فىست و يمؼ
یافحهه اعهث  ايذاصه کهاهؼبه آو  باؽذ و بیگايگی فضا  هحى هبذأ هبذأا  اص هحى  دس هحى همقذ يبایذ يؾايه@ (09

 (. =<: <=68)هىيذ ، ? ها جىعظ يؾشیه پشداصاو جششمه هىسد ايحماد لشاس گشفحه اعث که بقذ
هایی  يؾشیه 8( 6=<6و پیحش يیىهاسک ) 7( 5<<6قًی یىشیى يایذا، گاسعظ )ی ،عه يؾشیه پشداص دس ظىصۀ جششمه

، اضهافه، کهاهؼ و جغییهش دس ظهزف  ها لفههؾابه با یکذیگش دس ایى ظىصه داسيذ. فلث ایى ؽباهث اعحفاده اص هإ 
ايذ. اها با جىشه  ها  خىد به آو اؽاسه کشده پشداص دس يؾشیه باؽذ که هش عه يؾشیه عاخث و بافث شمله و واژگاو هی

عهى  فلهن جششمهه و جششمهو يؾهش  و فلمهی" بها ه دس دو اذهش" به (0414- 0419عال )به ایى که یىشیى يایذا دس 
و ایهى ظهىصه بهه ؽهماس اکشده اعث اص پیؼ لهشاوالو و هحمهذه اسایهو پىیا سا ، يؾشیه و هذل فىس  9همکاس  جابش

هماو هقادل فىس  و پایبًذ  به هًصاسها  صباو أ (. پایبًذ  به هًصاسها  صباو هبذ 6<: <=68سود )هىيذ :  هی
 .باؽذ همقذ هماو هقادل پىیا يایذا هی

 تزجؤ ٍاصگاى .4

ها و آیًهذ هنیقًی هؾکالجی که دس لغات،  ،اعث، يه دعحىس صباویى هؾکالت جششمه دس همىلو واژگاو جش  بیؼ
(. بشا  ايحمال واژگاو اص صباو هبذأ به صباو همقذ، 34: 0331يیىهاسک، ) .فباسات ذابث یا افغالظات وشىد داسد

عاخحى  ها بشا  هحبلىس عاص  واژه ؽذ. ایى الذام سا لذست گغحشدههحششن بایذ اص لذست جصضیه و جعلیل بشخىسداس با
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آو اعث. هحششن بشا  بشگهشداو ههحى افهلی بهه ههحى همقهذ اص  يگشيمایاها  آو گىیًذ که ؽاهش واژگايی هقًایی هی
عهاصيذ )کبیهش ،  هها هقهايی هخحله  یهک واژه سا بیهاو هی کًذA وشا که ایى فشهًگ اعحفاده هیها  لغث  فشهًگ

البالغهه  يهسبشگضیهذۀ ها   اژگاو ايحخابی اص خغبهههایی به بشسعی جششمو و  اداهه با رکش هرال(. دس 10-13: 0333
 .پشداصین هی

6- @ 
 
ِذیأ ِه الَّ ْمُذ ِللَّ اِئُلىو  ْبُلُغ َل  ی   ْلح  ُه اْلق  ح   .(6)خغبه/? ِهْذح 

 .(03: 0333.? )سعًذ يمی خذا  سا عپاط که گىیًذگاو به فشفه عحایؾؼ@ايقاسیاو: 
 .(7: 5=68.? )فاشضيذ اوعپاط خذاويذ  سا که عخًىساو اص عحىدو @دؽحی: 

.? سعهًذ يمیعحایؼ هخقىؿ خذاويذ  اعث کهه عحایؾهگشاو هشگهض بهه ههذض و ذًها  او @هکاسم ؽیشاص : 
(0332 :711). 

ْلق  إِ @ -7 ى  خ  ْىه  الِ  ْسح  ْلص  ِظز  الصَّ ًَّ ُه ال اُه اللَّ ْعط  أ  ْخط   ة  ، ف  اقًا ِللسُّ  .(6)خغبه/? ةِ اْسِحْحق 
سا پغث و بی همهذاس ؽهمشد. خذاويهذ ههن او سا بهشا  هغهحعك خان خؾکیذه  اصو به وشىد آهذه @ايقاسیاو: 

 .(04: 0333.? )ؽذيؼ به خؾن ظك، ههلث داد
خذاويذ بشا  عهضاواس بهىدو ؽهیغاو بهه خؾهن الههی بهه او  .سا پغث ؽمشد خانو آفشیًؼ ايغاو اص @دؽحی: 

 .(0: 0339.? )ههلث داد
خذاويهذ خىاعهحه او سا پهزیشفث وهشا کهه  .، عهبک ؽهمشدخؾهکیذهِگهل و خلمث آدم سا اص @هکاسم ؽیشاص : 

 .(712: 0332.? )هغحعّك غضب الهی بىد
ها  " الیبلغ و القلقال" اعحفاده ؽذه اعث که هقًا  فىس  آوۀالبالغه اص دو واژ  دس دو فباست هزکىس اص يهس

ک" هی به جشجیب" يمی دو  اللفؾی بهشا  ایهى هقًها  جعهثیافهث دس جىاو  هیو دسيگ جأهل  با کمی باؽذ. سعذ و خا
بایغث با جکیه بش جىايایی صبهايی،  واژه با جىشه به بافث و عاخحاس فباست دس هحى همقذ هًاعب يبىده و هحششن هی

ؽشافث و دلهث خهىد دس عهاخحماو صبهايی دس ههحى همقهذ ایهى دو واژه سا جششمهه يمایهذ. بشابهش يههاد هًاعهب بها 
يؾهش گهشفحى هقیاسهها  جششمهه و فًافهش صبهايی هىشهىد دس ههحى همقهذ بهه فقل"الیبلغ" دس صبهاو همقهذ بها دس 

شهایگضیًی  ۀجىاو گفث جًهها هعمهذ دؽهحی اص ههاد فىست گشفحه هی  هقًا "فاشض و ياجىاو بىدو اعث". با بشسعی
 لفؾیاعث و دو هحششن دیگش ایى فقل سا به فىست فىس  و   هًاعب بشا  ایى فقل دس صباو همقذ اعحفاده کشده

هها  آو ؽهذه اعهث.  ايذ که ایى اهش بافد کاعحه ؽذو اص ايغصام هحى جششمهه و صیبایی صباو همقذ ايحمال دادهبه 
یک جششمه سواو و صیبا بایذ اص هقًا  لفؾی یک واژگاو فبىس کشد و اص هقًا  ضمًی و ادبی آو  وگاهی بشا  اسای

فث ایى کلمه دس فباست دوم به هقًها  "القلقال" بایذ گۀ شهث صیباعاص  جششمه بهشه شغث. دس خقىؿ واژ 
ک هی ک يیغث، بلکه يىفی خاؿ اص خا فلقهال بهه گهل @گىیهذ:  باؽذ. هشظىم خىیی دس جفغیش ایى واژه هی خا
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، فذایی ؽبیه فذا  ضهشبه صدو بهه به آوضشبه کشدو واسد  ؽىد که هًگام گفحه هیا   خؾک ؽذه و گشها يذیذه
 ۀها  هقًهایی هخهحـ بهه واژ  جىاو جمهام واظهذ بًابشایى يمی A(7/09 :0303)خىیی، .? ؽىد کىصه اص آو هحقافذ هی

ابین کهه ايقهاسیاو و هکهاسم یه هحششمهاو، دسهی دس جششمه رکش کشد. با بشسعی جششموهگش دس پايىیظ فلقال سا 
. ايقاسیاو بهذوو جىشهه بهه ايذ ؽیشاص  ایى واژه سا باجىشه به هقًا  فعیط آو دس شمله، به صباو همقذ ايحمال داده

هزکىس دس صباو همقذ، آو سا به فىست فىس  و لفؾی جششمه کهشده اعهث. هحششمهايی کهه واژۀ ها  هقًا   الیه
ايذ جعث جأذیش بغًذگی لشاس گشفحه و جًها خىاعحه و هذف  واژگاو هزکىس سا به فىست فىس  و لفؾی جششمه کشده

ايهذ، اهها هحششمهايی کهه واژگهاو ههزکىس دس  پایبًهذ بىده أصاسها  صباو هبذ گىیًذه سا هذ يؾش لشاس داده و جًها به هً
ايهذ اص افهل هًصاسهها  صبهاو همقهذ پیهشو  کهشده و هذفؾهاو  ها سا به فىست پىیا و اسجباعی جششمهه کشده هرال

 سعايذو پیام هحى افلی و جىشه به هخاعب بىده اعث. 

 افشٍدى عٌاصز ٍاصگاًٖ در تزجوِ .5

هغحًذ. واژگاو بغیاس  وشىد داسيذ که با یک لغث دس بشابهش لغهث  ها  هقًایی هخحل  جشکیبها داسا   صباو
ؽىيذ. گاهی دس صباو همقذ، بشا  جششمه کشدو یک واژه بایذ اص وًذ کلمهه بههشه شغهث و گهاه  هبذأ جششمه يمی

. ؽهىد جششمهه هیفکظ آو يیض دسعث اعثA به ایى هقًا که وًذ واژه دس صباو افلی با یهک کلمهو صبهاو همقهذ 
 ا ، هحششن به ديبال ایى اعث اعث که دس وًیى جششمه هقحمذجششمه پىیا  ( يایذا دسباسۀ13-10: 0333)کبیش ، 

هغابمث دهذ، بلکه دس ایهى جششمهه،  أکه پیام هًحمل ؽذه به صباو همقذ سا اص يؾش فًافش صباو ؽًاعی با صباو هبذ 
جىاو کن  وه الصم باؽذ، فىست سا هی وًاو ،ا  دس خذهث پیام اعث وعیله صيذ. فىست فشفا   ظشف آخش سا پیام هی

 ( دس اداهه بها رکهش70: 0341)ظیذس ، کاؽمی،  .یا صیاد و یا ظحی ظزف کشد جا خىايًذه به پیام هغلىم دعث یابذ
 .پشداصین فًافش واژگايی به هًگام جششمه هی لفو افضودوهایی به بشسعی هإ  هرال

اُلُه غ  َل  ی  @ -6 ِى ً  یْ ْىُظ اْلِفط  ِذی ل  ْمدُذودٌ الَّ ٌل ه  ج 
 
ْعُذوٌد و  َل  أ ْقٌث ه  ْىُجىٌد و  َل  و  ْعٌث ه  ْحُذوٌد و  َل  ي  ذٌّ ه  ِحِه ح  ? س  ِلِصف 

 .(6)خغبه/
به ظمیمحؼ دعث يیابًذ، خذایی که اوفافؼ دس وهاس وىم ظهذود يگًصهذ،  هىػ ها  ژسفو @ايقاسیاو: 

 .(03: 0333.? )یذ، و دس هذاس ولث هقذود، و هذت هعذود لشاس يگیشدو به ؽشف وف  دس يیا
به او يخىاههذ  دعث غّىافاو دسیا  فلىمخذایی که افکاس ژسف ايذیؼ، رات او سا دسن يمی کًًذ و @دؽحی: 

جىاو یافث و بشا  خهذا ولحهی  سعیذ پشوسدگاس  که بشا  ففات او ظّذ و هشص  وشىد يذاسد، و جقشی  کاهلی يمی
 .(7: 5=68.? )جىاو جقییى کشد هقیى، و عش آهذ  هؾّخـ يمی
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، اػ پیهذا يًمایًهذ ( دعحشعهی بهه کمهال هغهحیها دسیا  فلىم و دايؼ)غّىافاو هىؽمًذ و @هکاسم ؽیشاص : 
هماو کغی که بشا  ففاجؼ ظّذ  يیغث و جىفیفی بشا  بیاو اوفهافؼ وشهىد يهذاسد و يهه ولهث هقیًهی و يهه 

ک او اعث  .(711: 0332.? )عشآهذ هؾّخقی بشا  رات پا
7- @ 

 
ُهنَّ أ اللَّ  ً اُل ْث ِجب  اح  ِذ اْيص  ا ق   ً ْرُض

 
ْت أ زَّ  .(000خغبه/ ? )و  اْغب 

 .(713: 0333.? )، صهیى ها سا غباس گشفحهبی آبی ؽکافحهها  ها اص  باس خذایا، کىه@ايقاسیاو: 
 .(677: 5=68.? )و صهیى ها غباس آلىد گؾحه بی آبی ؽکاف خىسدهها  ها اص  خذاويذا کىه@دؽحی: 

صههیى هها پهش غبهاس و خؾهک و خهالی اص گیهاه اص بی آبی اص هن ؽکافحه، ها  ها  باسالها! کىه@هکاسم ؽیشاص : 
 .(303: 0332.? )ؽذه

لذ ايقاظث شبالًا" اعحفاده کشده اعث واژه" غىؿ الفغى و فباست "دس دو هرال فىق اص  ظضشت فلی
باؽهًذ. گهاهی هحهششن بهشا   ها  ها ؽکافحه ؽهذيذ" هی ها به جشجیب" غىافاو صبشدعث و کىه که هقًا  لفؾی آو
واژه یا یک فباست يیاص به افضدوو یا کاعحى واژگاو دس صبهاو همقهذ داسد جها همقهىد يهفحهه دس ايحمال هقًا  یک 

هحى افلی سا به خىبی به هخاعب ايحمهال دههذ. گهاهی دس ههحى واژگهاو و فبهاساجی وشهىد داسد کهه داسا  هقًها  
اسهها  جقشیهب ؽهذه هصهىل اعث که بشا  جبییى و سوؽى عاخحى هقًا  دسعث و هًاعب آو واژگهاو بایهذ اص ابض 

ا  که بشا  یک کلمه دس صباو افلی دس صبهاو همقهذ اسایهه  بشا  جششمه اعحفاده کشد. همکى اعث هقًا و جششمه
ؽذه اعث گىیا  هقًا  و همقىد يباؽذ، بًابشایى بشا  بیاو هقًا  دسويی یک واژه یا یهک فبهاست بایهذ اص وًهذ 

باؽهذ اهها اضهافه کهشدو  به هقًها  غىافهاو صبشدعهث هی "الفغىغىؿ "واژۀ کلمه دس صباو همقذ اعحفاده کشد. 
يهاد هًاعهب اص آو شهذا  هقًا  دسیا  فلن به آو ایى واژه سا فیمل هقًایی داده و پىعحو جاس آو سا با ايحخام بشابش

فهث جهىاو گ ها هی عاصد. با بشسعی جششمهه کشده اعث که ایى اهش جششمه سا بشا  هخاعب صیباجش و لابل فهن جش هی
"غىؿ الفغى" هإلفو افضودو بش  دؽحی و هکاسم ؽیشاص  با افضودو فًقش واژگايی دسیا  فلن و هقشفث به فباست

ايهذ و  فًافش واژگايی دس هحى همقذ سا سفایث کشده و يغبث به سفایث الگى  هًصاس  صباو همقهذ پایبًهذ بىده
 وًهیى فبهاست پىؽهی کهشده اعهث. هن ؾنايقاسیاو اص افضودو فًقش واژگهايی بهه ایهى فبهاست دس ههحى همقهذ و

"بهی آبهی" دس ههحى  يههاد باؽهذ. بشابهش هها هی "ايقاظث شبالًا" دس هقًا  فىس  خىد به هقًا  ؽکافحه ؽذو کىه
بًابشایى افضودو ایى فًقش واژگايی به هحى جششمه به ايحمال پیام به هخاعب کمک ؽایايی  ،افلی رکش يؾذه اعث

ه ؽذو کىه دس ههحى همقهذ، همقهىد گىیًهذۀ ههحى افهلی سا بهه هخاعهب ايحمهال کًذ. بیاو کشدو فلث ؽکافح هی
"ايقهاظث  گشدد. هش عه هحششن دس ايحمال فباست و بافد پیىعحگی و دلًؾیى ؽذو هحى جششمه ؽذه هی دهذ هی

ظهزف ؽهذه اص ههحى افهلی دس ههحى واژۀ هزکىس هىفك فملکشده و با افضودو  وشبالًا" به صباو همقذ با جىشه هإلف
 .ايذ ا  لابل فهن اسایه کشده همقذ، جششمه



 البالغه بر اساس الگوی صوری و پویای نایداهای برگسیدۀ نهجبررسی ترجمۀ خطبه

 
   

016 

 

 کاستي عٌاصز ٍاصگاًٖ در تزجوِ .6

باؽهذ.  ، کاعحى فًافش واژگايی دس جششمه هیها  الگى  سفایث هًصاسها  صباو هبذأ یا همقذ هإلفهیکی اص 
جىايذ دس صباو همقذ بشا  هقًا کهشدو یهک واژه  دس هىسد هقادل پىیا دس جششمه، هحششن گاهی هی اعبك يؾشیو يایذ

اص وًذ کلمه اعحفاده کًذ و یا بشفکظ کلماجی سا ظزف کًذ. کاعحى اص فًافش واژگايی دس جششمهه بهه فشاخهىس و 
بافهد کهاهؼ یهافحى صیبهایی و جىايهذ  جىايذ بافد ایصهاد ايغهصام و ايحمهال هقًها گهشدد و ههن هی بافث هحى هن هی

 هها  رکهش ( بشخی اص هحششماو يیهض دس هرال77: 0341کاؽمی،  و )ظیذس  ؽىد.پیىعحگی و ايغصام هحى همقذ 
 .ايذ ؽذه بش اعاط الگى  رکش ؽذه اص ایى فًقش اعحفاده کشده

وَّ @ -6
 
ْى أ ل  ًء ُهْسِلمًا ف  او  ِبِه اْهز  ا ك  فًا ه  س 

 
ا أ ذ  ْعِذ ه  ات  ِهْى ب  ِذیزاً ه  ِذی ج  ًْ او  ِبِه ِع ْل ك  ُلىهًا ب   .(>7)خغبه/? ه 

گش بقذ اص ایى ظادذه @ايقاسیاو:  ی اص غقه بمیشد شا  هالههث يیغهث، بلکهه ههش  او دس يؾهش ههى هغلمايا
 .(40: 0333.? )ؽایغحه اعث
گش بشا  ایى ظادذه جلخ، @دؽحی:  ههى عهضاواس اص سو  جأّع  بمیشد، هالهث يخىاهذ ؽهذ، و اص يؾهش هغلمايی ا

 .(85: 5=68.? )اعث
ک(، @هکاسم ؽیشاص :  گش به خاعش ایى ظادذه )بغیاس دسديا اص ؽّذت جأّع  و ايذوه بمیشد، هالهحهی  هغلمايیا

 .(>=7: >=68.? )بش او يیغث، بلکه به يؾش هى، عضاواس اعث
ْعذ  @ -7 ا ب  هَّ

 
یُّ أ

 
یْ أ ْأُت ع  ق  ی ف  ِإيِّ اُس ف  ًَّ ا ال ً  ه   .(8<)خغبه/? ةى  اْلِفْح

 .(791: 0333.? )سا کىس کشدم، ا  هشدم، هى بىدم که وؾن فحًه اها بقذ@ايقاسیاو: 
 .(7<: 5=68.? )، ا  هشدم هى بىدم که وؾن فحًه سا کًذمپظ اص ظمذ و عحایؼ پشوسدگاس@دؽحی: 

 .(886: >=68.? )ا  هشدم! هى وؾن فحًه سا کىس کشدم بقذ اص ظمذ و ذًا  الهی@هکاسم ؽیشاص : 
أ بهه ههحى همقهذ يیهاص بهه ابهضاس و گفحه ؽذ هحششن بهشا  ايحمهال پیهام و هقًها اص ههحى هبهذ  هماو گىيه که لبال  

گفحه يمايذ گاهی کاعهحى  وفًافش  داسد که یکی اص ایى فًافش، هإلف کاعحى فًافش واژگايی دس جششمه اعث. يا
"اههش  ۀ بهه فًهىاو هرهال دس فبهاست يخغهث واژ  ،گهشدد فًافش واژگايی بافد فذم ايحمال هقًا به صباو همقهذ هی

هغلما" اص دو کلمه جؾکیل ؽذه اعث که هقًا  آو با دس يؾش گشفحى فًقش کاعحى واژگهاو جششمهه، "هغهلمايی" 
"اهش " اص جششمه ها  خهىد بافهد ايحمهال هشوهه  ژگايیکاعحى فًقش وا وهی باؽذ. هش عه هحششن با سفایث هإلف

اهش  هغلما" به فىست فشد یا ايغاو "فباست ايذ. جششمه کشدو  لی به هحى همقذ ؽذهبهحش هقًا و هعحىا  هحى اف
"أهها واژۀ کًذ. دس فباست دوم اص  و هحى همقذ سا اص علیظ بىدو خاسز هی آیذ به ؽماس هیهغلمايی" يىفی اعًام 

یگش  دس ههحى افهلی بقذ" اعحفاده ؽذه اعث که هقًا  فىس  آو "أها بقذ" هی باؽذ. پظ اص ایى واژه، فباست د
بقذ اص ظمذ و ذًا  خذاويذ" اعث که ايقاسیاو آو سا "فباست به فىست جمذیش  وشىد داسد که هقًا  دسويی ایى 
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ها بافد اص بیى سفحى ايغصام و پیىعحگی هحى خهىد دس  هش وًذ ایى گىيه ظزف ،خىد ظزف کشده اعث ودس جششم
و ايحمال هش وه بهحهش هقًها   جش بیؼث آو بافد ایصاد ايغصام اها سفای ،ؽىد صباو همقذ و ایصاد خلل دس آو يمی

گشدد. دس والـ ايقاسیاو به جششمو فىس  و لفؾی فبهاست فهىق و پایبًهذ  بهه هًصاسهها   گىیًذه به هخاعب هی
واژۀ  ،هذل پىیا و جىشه به افل هًصاسها  صباو همقذاص بغًذه کشده اعث. دو هحششن دیگش با اعحفاده  أصباو هبذ 

ظمهذ و ذًها  الههی دس صبهاو همقهذ بها جششمهو ايذ. افضودو  سا دس صباو همقذ يؾاو داده أؽذه دس صباو هبذ  ظزف
ظمذ و ذًا  الهی به جششمه آعیبی جششمو بشابش و یکغاو اعثA وشا که کاعحى و افضودو  أکاعحى آو دس هحى هبذ 

 .کًذ واسد يمی

 ٍاصگاًٖ آٖٗ باّنتزجوِ در سطح  .7

دههذ و بهش  جلفیهك فهشف و هقًها سو  هی وها  صباو اعهث کهه دس يحیصه ا  عاخحی هیاو واژه سابغهایی،  با هن
جهىاو  ( بهه عهىس کلهی هی78: ;<68)ظیذس  و کهاؽمی،  .گیشد هقًا  دو هعىس شايؾیًی و همًؾیًی فىست هی

بهشوو  آیی اهنبهدس اولیى هشظله به دو فىست بشوو صبايی و دسوو صبايی همکى اعهث سو  دههذ.  آیی باهنگفث 
گیهشدA صیهشا فًافهش  صبايی به لعاػ پیىعحگی یا جذافی هقًهایی سو  هعهىس  شايؾهیًی و دس غیهام، فهىست هی

دسوو صبهايی، فًافهش  آیی بهاهنبشوو صبايی، ضشوست ولىؿ دس کًاس ههن سا يذاسيهذ. دس  آیی باهنهمًؾیى هعقىل 
ها  واژه عهاص ، بهه  واظذها  صبايی دس فشآیًهذ ؽىيذ. همًؾیًی ًؾیًی ؽاهش هیهم صبايی کًاس هن و سو  هعىس

(. همًؾهیًی واژگهايی جقیهیى <8-=8: 6=68دسوو صبايی لابل بشسعی اعث )افشاؽهی،  آیی باهنا  اص  فًىاو يمىيه
هها دس  واژگهاو و جشکیهب واژه آیی بهاهنؽهىد.  کًًذۀ هقًایی اعث که دس یک فباست یا شمله هقهیى يؾهاو داده هی

 (. 40: 0333حفاوت اعث )کبیش ، ها  هخحل ، ه صباو
او  @ -6 ُهْن ك  ًْ ُجل  ِه وَّ الزَّ

 
ی أ ًِ غ 

ل  ْذ ب  ق  ل  ی ی   و  ل   ْذُخُل ع 
 
ْزأ األْخ  ةِ اْلُمْسِلم   ةِ اْلم  ی الْ و   .(>7)خغبه/? ةِ اِهذ  ُمع  ز 

 .(40: 0333.? )جاخحهبه هى خبش سعیذه ههاشمی اص آياو بش صو هغلماو و صو دس پًاه اعالم @ايقاسیاو: 
به هى خبش سعیذه که هشد  اص لؾکش ؽهام بهه خايهه صيهی هغهلماو و صيهی غیهش هغهلماو کهه دس پًهاه @دؽحی: 

 .(<7: 5=68.? )واسد ؽذه ،ظکىهث اعالم بىده
به هى خبش سعیذه اعث که یکی اص آيها، به خايه صو هغلماو و صو غیش هغلماو دیگش  که @هکاسم ؽیشاص : 

 .(==7: >=68.? )واسد ؽذهبىده،  دس پًاه اعالم شاو و هالؼ هعفىػ
یْ @ -7 ى  اط  ه  ًْ ْطحاً  ُث ع   .(8)خغبه/ ? ك 

 .(04: ==68.? )بش جافحن و سو  اص آو@ايقاسیاو: 
 .(65: 5=68.? )کشدمو کًاسه گیش  و داهى شمـ يمىده اص آ@دؽحی: 

 .(7>7: >=68.? )مآو جهی يمىد و پهلى اص@هکاسم ؽیشاص : 
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دس فباست فىق اص دو فقل" یذخل فلی و عىیث فًها" اعحفاده ؽذه اعث. فقل" دخل و عى " به جشجیهب بهه 
 (. فقهل "دخهل و عهى " صههايی کهه ظهشف100و  744: 0324باؽهًذ )آرسيهىػ،  هقًا " واسد ؽذو و پیچیذو هی

" ظمله کشدو و سو  گشدايهذو" کًذ و به جشجیب هقًا  ها بیایذ، هقًایؾاو جغییش پیذا هی شش"فلی و فى" بش عش آو
جىاو گفث جًها ايقاسیاو فقل ههزکىس  ها  فىست گشفحه فقل" یذخل فلی" هی گیشيذ. با بشسعی جششمه به خىد هی

واژگهاو دس جششمهه  آیی بهاهنسا بش هبًا  هذل پىیا و افل سفایث هًصاس  صباو همقذ و با جکیه بش هإلفهو عهغط 
فىس  و لفؾی ایى فقل دس صباو همقهذ بغهًذه کهشده و جًهها بهه جششمو  سفایث کشده اعث و دو هحششن دیگش به

. دس خقىؿ فقل" عىیث فًها" هش عه هحششن ایى فقل سا با دس يؾش گهشفحى ايذ أ جىشه داؽحههًصاسها  صباو هبذ 
هیاو واژگاو و با اعحفاده هقادل پىیا جششمه و بشابشيهاد  هًاعب و دسعث دس صباو همقذ بیهاو و  آیی باهنسوابظ 

بافث، همهاو کهاسبشد آو  وهقًا  کلمه به يؾش عشفذاساو يؾشی@ايذ.  افل پزیشفحگی پیشو  کشدهاص خىد جششمو دس 
کًذ که هقًا جًها اص خالل لشاس  جقشیط هی کًذ. بًابشایى، فشخ دس صباو یا ؽیىۀ کاسبشد آو یا يمؾی اعث که ایفا هی

 ( دس فبههاست فههىق دو فقههل" دخههل و عههى " دس10: 0330)هخحههاس فمههش، ? .ؽههىد گههشفحى دس بافههث هؾههخـ هی
گیشيهذ. دس  هصاوست با ظشوف شش "فلی و فى" اص لالب هقًایی فىس  خاسز ؽذه و دس لالب هقًایی پىیا لشاس هی

ها سا جغییش ههی دههذ و  ها، جششمو آو ه فقل ظشوف شش اخحقاؿ یافحه به آووالـ جششمه کشدو ایى افقال به همشا
ها، واژگهاو سا اص ههحى افهلی  هحششن بایذ با دس يؾش گشفحى افىل جغییش هقًا  افقال با آهذو ظشوف شش بش عش آو

ايحمهال  به هحى همقذ ايحمال دهًذA وشا که فذم سفایث ایى افل، پیهام و هعحهىا  ضهمًی واصگهاو سا بهه هخاعهب
 کهاهال  دهًذ. هقًا  واسد ؽذو و پیچیذو دو فقل"دخل و عهى " دس فبهاست فهىق بها ظهشوف شهش رکهش ؽهذه  يمی

گاهی اص افل شايؾیًی که هًاعب با بشابشيههاد ایهى افقهال دس  هحفاوت ؽذه و هحششن بایذ با اعحفاده اص لشیعه و آ
 .ًذها سا جششمه ک هحى همقذ اعث، آو

 کالم ّإ هعٌاٖٗ ٍ اجشإِ عدم تقارى ه٘اى الٗ .8

دیگش که دس جششمه هغشض اعث، ایى اعث که هحششماو بایهذ اص جششمهه کهشدو اشهضا  کهالم یهک  یهىضىف
صباو دس همابل صباو دیگش به فىست لفؾی اشحًام کًًذA صیشا هش صبايی بهشا  ههًؾن عهاخحى هفهاهین بهه اشهضا  

وهه دس یهک صبهاو اعهن اعهث، بهحهشیى  ىد يذاسد که آوهخحل  کالم، يؾام خاؿ خىد سا داسد و هیچ ضمايحی وش
ؽىین کهه  ها غالبا  هحىشه هی عث که دس همابلو صباوا شا آو دس صباو دیگش هن یک اعن باؽذ. اها شالب ایىجششمو 

 دس شایی کهه (70: 0341و کاؽمی،  )ظیذس  .يىفی همبغحگی يغبی ذابث بیى دو شض  هحفاوت کالم وشىد داسد
گیشد. ایهى  کًذ صباو دیگش بشا  بیاو هماو هقًا اص ؽبه فقل کمک هی فىس اص فقل اعحفاده هیو به  جمشیبا  یک صباو 

بشا  هحششن بغیاس هفیذ خىاهذ بهىد. يبهىد جمهاسو  ها، اظحماال   گىيه هؾاهذات دس بام اخحالفات عبیقی هیاو صباو
جماسو به کمهک اعهن عهاص ، فقهل عهاص ، فهفث  افحذ. يبىد فىس اجفاق هیو هیاو عبمات هقًایی و اشضا  کالم به 
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ها شضئی اص عبکی اعث که یک ههحى ههىسد يؾهش سا بهه  ؽىد. ایى عبب افضایؼ پىیایی و عشصيذگی هحى هی ،عاص 
گش جششمو صباو دوم لفؼ به لفؼ فىست بگیشد، ایى گىيه ياهحماسيی یک کاس هًش  جبذیل هی هها فصیهب  کًذ، اها ا

 (6>-5>: ==68)کبیش ، .د داسد، جأهیى يخىاهذ کشد أ وشى که دس هحى هبذ آیذ و هذفی سا  به يؾش هی
اِل و  ُعُقىُل ی  @ -6 ْطف 

 
، ُحُلىُم اأْل ال  اِل و  َل  ِرج  ج  اه  الزِّ ْضب 

 
الِ  ا أ اِت اْلِحج  بَّ ْعِزف  ر  ْعِزْفُكْن ه 

 
ْن أ ُكْن و  ل  ر 

 
ْن أ ی ل  يِّ

 
ِدْدُت أ ى   ةً ، ل 

هاً  ذ  ْث س  ب  ْعق 
 
هًا و  أ ذ  ْت ي  زَّ ِه ج   .(>7)خغبه/? و  اللَّ

، ا  صياو ظصلهه يؾهیى ا  ياهشداو هشد يما، داسيذگاو سؤیاها  کىدکايه، و فملهایی به ايذاصه فمل@ايقاسیاو: 
 :==68.? )ؽًاخحن. به خذا لغن ظافل ؽًاخحى ؽما پؾیمايی و غن و غقه اعهث کاػ ؽما سا يذیذه بىدم و يمی

41). 
ؽهباهث فشوعهاو پهشده يؾهیى ها  ؽهما بهه  ا  هشد يمایاو ياهشد ا  کىدن ففحاو بی خشد که فمل@دؽحی: 

کهه شهض  -عىگًذ به خذا-ؽًاخحن. ؽًاعایی ؽما  دیذم و هشگض يمی داسد. ومذس دوعث داؽحن که ؽما سا هشگض يمی
 .(85: 5=68.? )پؾیمايی ظافلی يذاؽث، و ايذوهی غن باس عش ايصام آو ؽذ

ا  هشد يمایايی که دس ظمیمث هشد يیغحیذ! آسصوها  ؽما هايًذ آسصوها  کىدکهاو اعهث! و @هکاسم ؽیشاص : 
ايذیؾهًذ(.  ! )که شض بهه صس و صیهىس و فهیؼ و يهىػ، بهه ویهض  يمیفشوعاو ظصله يؾیىفمل و خشد ؽما هايًذ 

عشايصام، به خذا عىگًذ! پؾهیمايی بهاس دیذم و يمی ؽًاخحن، هماو ؽًاخحی که  دوعث داؽحن که هشگض ؽما سا يمی
 .(==7: >=68.? )آوسد و خؾن آوس و غن ايگیض بىد

ذَّ @ -7 ط  یْ ل  ْزع  ا ض  ز  طَّ ط  ا ج  اه   .(8)خغبه/? ه 
 .(04: 0333.? )هش کذام به یکی اص دو پغحاو ظکىهث وغبیذيذ وه عخث@ايقاسیاو: 

 .(66: 5=68.? )هًذ گشدیذيذ دوؽیذيذ و اص ظافل آو بهشه عخثهش دو اص ؽحش خالفث @دؽحی: 
 .(8>7: >=68.? )ها  ایى ياله سا هش یک به عهن خىد دوؽیذيذ پغحاو وه لاعقايه@هکاسم ؽیشاص : 
سبات العصال" دس لفؼ بهه هقًها  فشوعهاو پهشده يؾهیى یها فشوعهاو ظصلهه يؾهیى "فباست دس هرال يخغث 

ؽهىد فهذم جمهاسو هیهاو هقًها  واژگهاو و  بشخی اص هحششماو دیذه هیجششمو ی که دس هحى هغایلباؽذ. یکی اص  هی
اشضا  افلی کالم اعث. به ایى فىست که واژگاو يبایذ دس صباو همقذ به هماو ؽهکلی بهه کهاس بشويهذ کهه دس دس 

فهلی هقًها  سبات العصال" یک يىؿ جشکیب اعهمی اعهث کهه دس ههحى ا"فباست ايذ.  هحى افلی به کاس بشده ؽذه
جىفیفی يذاسد. بشابشيهاد  که بشا  ایى فباست جىعظ بشخی اص هحششماو دس صباو همقذ ايحخام ؽذه بیايگش فذم 

بایغث بشا  ایى فباست غیش وففی  ها  هقًایی ایى فباست با عایش اشضا  کالم اعثA وشا که هی جماسو هیاو الیه
قذ رکش ؽىد. هادۀ شهایگضیًی و بشابشيههاد هًاعهب بها ایهى یک بشابشيهاد و هقادل هًاعب و جىفیفی دس صباو هم

باؽذ. هقًا  ياصپشوده فبهاست "سبهات العصهال" سا اص ظالهث غیهش جىفهیفی  "ياصپشوده" هی فباست دس هحى همقذ
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ها  هقًهایی و  خاسز کشده و سيگ و سو  جىفیفی به آو هی بخؾذ و اص بهه وشهىد آههذو فهذم جمهاسو هیهاو الیهه
ايذ که  فىس  و جعث اللفؼ دس صباو همقذ اسایه کشدهجششمو کًذ. هحششماو  له شلىگیش  هیاشضا  عاخحماو شم

هها ؽهذه اعهثA  دس جششمهو آو هبهذأ ایى اهش بافد به وشىد آهذو فذم هماهًگی و جماسو هیاو هحى همقذ و هحى
 گفحهه ؽهذ ههیچ ايذ. همهاو عهىس کهه لهبال فباست اعمی سا به هماو ؽکل اعمی دس صباو همقذ جششمه کشده صیشا

ا  وشىد يذاسد که بحىاو یک فباست اعمی دس هحى افلی سا به هماو فىست اعهمی دس  ضمايث هقًایی و هًغمی
"لؾهّذ" آههذه  "لؾّذ" اعحفاده ؽذه اعث. الهی که بش عش واژۀۀ دس هرال دوم يیض اص دو واژ . صباو همقذ جششمه کشد

کیذ و جقصب آیذ، ؽذت هقًایی آو افهضایؼ یافحهه و اص ظالهث  ش عش فقل هیاعث. صهايی که ایى الم ب اعث، الم جأ
 (. و هی بایغث باجىشه به هىلقیهث کهالم ایهى فقهل بهه فهىست002: ق0031گشدد )غاص  صاهذ،  فاد  خاسز هی

عخث دوؽهیذيذ" "جقصبی و با ؽذت هقًایی دس صباو همقذ جششمه ؽىد. فباست "لؾّذ ها جؾغش" هقًا  لفؾی آو 
ث هها  ضمًی و بشويی هحى به هقًا  "وه لاعقايه ظکى هقًا  افلی آو با جىشه به بافث کالم و الیهباؽذ اها  هی

باؽذA وهشا کهه دس ایهى بخهؼ اص خغبهه دسبهاسۀ خالفهث و ظکىههث عهخى گفحهه  و خالفث سا جمغین کشديذ" هی
بایغث ایى فقل سا اص ههذل  هیها  هقًایی فباسات و اشضا  کالم  ؽىد، بًابشایى با جىشه به هىضىؿ خغبه و الیه هی

ها   کهشد. بها بشسعهی جششمهه اػ و هذل پىیا  آو سا شایگضیى الیو بشويی يمىدو لالب فىس  و لفؾی آو خاسز 
جىاو گفث جًها ايقاسیاو دس بشابشیابی فقل "لؾّذ" دس صباو همقهذ هىفهك فمهل کهشده و آو سا اص  فىست گشفحه هی

اسجبهاعی بهه فهىست فقهل جقصبهی داسا  ؽهذت جششمهو ده اص هذل پىیا و ظالث فقل فاد  خاسز کشده و با اعحفا
هقًایی باال جششمه کشده اعث. دو هحششن دیگش جًها به بیاو کیفیث فقهل ههزکىس بهه فهىست لیهذ فقلهی دس صبهاو 

ايذ. ایهى دس ظهالی اعهث  ها  خىد به هذل فىس  و هًصاسها  صباو همقذ جىشه داؽحه همقذ اؽاسه و دس جششمه
گهش ایهى گىيهه بهىد  " لؾّذ ها" یک فقل جقصبی اعث و شض  افلی و وغپیذه بهه فقل"جؾهغشا" يمیکه فقل باؽهذ. ا

جششمه"عخث ظکىهث و خالفث سا جمغهین کشديهذ" دس صبهاو همقهذ بشابهش يههاد هًاعهب بهىد. اهها بها جىشهه بهه 
ا  کالم دس صباو همقهذ بشابهش کًذ و الیو هقًایی آو با اشض  واسوىم کالم و يىؿ ظشف الم، ایى هقًا جغییش پیذا هی

 .باؽذ و یکغاو هی

 تغ٘٘ز ًقص دستَرٕ کلوات .9

گاهی بشا  ايحمال هقًا  علیظ يیاص به جغییش يمؼ دعحىس  کلمات اعهث. ایهى سوػ یکهی اص هفهث سوؽهی 
دس  ايذ و یىشیى يایذا يیضا  فشايغه و ايگلیغی هغشض کشده اعث که ویًه و داسبلًه دس کحام عبک ؽًاعی همایغه

کحام خىد بش آو فعه گزاؽحه اعث. او ایى ؽیىه سا، یقًی شایگضیى کشدو بخؾی اص گفحماو یا بخؾی دیگهش بهی 
جهىاو عهاخحاس سا دس جششمهه بهذوو ایصهاد  ياهذ. دس والـ بش ایى اعهاط، هی که هعحىا  پیام جغییش کًذ، ايحمال هی آو
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به فقل، فقل سا به لیذ، فقل سا بهه اعهن، یها لیهذ و.. جششمهه جغییش دس هقًا جغییش داد. دس ایى فىست، هحششن اعن سا 
 (07: 0347)صسکىم، .کًذ  هی

اد  لِ @ -6 ه    ة  ُكلِّ ِصف   ةِ ط 
 
یْ ه  يَّ أ ْىُصىِف و  ا غ  اد   ُز اْلم  ه  یْ  ةِ ض  ُه غ  يَّ

 
ْىُصىف  أ ف  ُكلِّ ه   (6)خغبه/? ةِ ُز الصِّ

اعث که ؽاهذ بش ایى ایى اعث که غیش هىفىف اعث، و هش هىفىفی گىاه که هش ففحی  وه ایى@ايقاسیاو: 
 .(00: 0333.? )غیش ففث اعث

کهه غیهش اص فهفث  دههذ گىاهی هیکه غیش اص هىفىف، و هش هىفىفی دهذ  ی يؾاو هیصیشا هش ففح@دؽحی: 
 .(7: 5=68.? )اعث

ىفىف اعث و هش هىفهىفی که غیش اص هدهذ  گىاهی هیوشا که هش ففحی )اص ایى ففات( @هکاسم ؽیشاص : 
 .(711: 0332.? )ففث اعثکه غیش اص دهذ  ؽهادت هی)اص همکًات( 

ی@ -7 ل  ْزُت ع  ب  ص  ً   ةِ ِضذَّ و   ةِ ُطىِل اْلُمذَّ  ف   .(8)خغبه/ ?ةِ اْلِمْح
 .(19: 0333.? )به دوػ کؾیذمهش بالیی سا  باس عًگیىو يیض فبش کشدم، آو هذت عىاليی سا @ايقاسیاو: 

 .(66: 5=68.? )يذاؽحن شض ؽکیباییا   اوس، واسه و فزامصا،  هعًثو هى دس ایى هذت عىاليی @دؽحی: 
.? ؽهذیذ بهىد سيهس و هعًهحؼ، بها ایهى کهه دوسايهؼ عهىاليی و ؽکیبایی پیؾه کهشدمفبش و @هکاسم ؽیشاص : 

(0332 :712). 
ههن دس جششمه بشا  ايحمال پیام اص هحى  هغایل" دو باس به کاس سفحه اعث. یکی اص ةدس هرال يخغث واژۀ "ؽهاد

عىس  فیمل خىسده و هًاعب، جغییش دادو يمؼ دعحىس  کلمات اعهث. همهاوجششمو  اسایوافلی به صباو همقذ و 
ؽخقی يمؼ دعحىس  کلمات سا  وکه گفحه ؽذ هحششن دس عىل هغیش جششمه همکى اعث با جىشه به روق و علیم

" ة"ؽههادخلهل واسد ؽهىد، ايصهام پهزیشد. واژۀ  دس هقًا و هعحىا  افلی ههحىکه  وآ جغییش دهذ. ایى جغییش بایذ بذوو
بهه آو سا  اعمی اعث که بشخی اص هحششماو يمؼ دعحىس  آو )اعمی( سا دس صباو همقهذ جغییهش داده وواژۀ یک 

 ا  مههجششبه ؽکل هغحمین اذهش گزاؽهحه و ها  آو ايذ که ایى اهش بش سو  فىست جششمو فىست فقلی جششمه کشده
سا دس هش دو باس به فىست فقلی بهه صبهاو همقهذ ايحمهال  "ةؽهاد"واژۀ ايذ. هکاسم ؽیشاص   کشده اسایهجشاػ خىسده 

ا هماو گشایؼ به سفایث هًصاس صباو همقذ )هذل پىیا( پیشو  کهشده اعهث. دو یداده اعث و اص افل پزیشفحگی 
فلی آهذه دس صباو همقذ يیض جششمهه کهشده و اص افهل " سا به هماو ؽکلی که دس صباو اةهحششن دیگش واژۀ "ؽهاد

ايذ. دس هرال دوم ؽاهذ هرال ايحخام ؽهذه یهک  بغًذگی یا هماو گشایؼ به صباو هبذأ )هذل فىس ( پیشو  کشده
 باؽذ. با جىشه به افل جغییش يمؼ دعحىس  کلمات دس صباو همقذ هقًا و بشابش يههاد فقهل فقل و جشکیب اعمی هی

فقلی" "ؽذة المعًة" دس صباو همقذ به فىست " "اعمی" و بشابش يهاد جشکیب اعمی صباو همقذ"فبشت فلی" دس 
 ةؽهذ"جىاو گفث ايقاسیاو و دؽهحی دس دو ههىسد بهه جشجیهب واژۀ  ها  فىست گشفحه هی جششمه  باؽذ. با بشسعی هی
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فبشت فلی" سا با جىشه به افل پزیشفحگی و سفایث هًصاس صباو همقهذ )ههذل پىیها( و جغییهش يمهؼ "و  "ةالمعً
فهىس  و لفؾهی سا اص جششمهو گشد و غبهاس  هإلفو هزکىسدعحىس  کلمات، دس جششمو خىد ايحمال داده و با سفایث 

ىايهذ جقهىیش ؽهفاف و سوؽهى ج ايذ. بًابشایى هخاعهب و خىايًهذه هی صدوده خىد ها  جششمو ایى دو واژه دس جششمه
ایى دو واژه ببیًذ. اص عشفی دیگش ايقاسیاو دس جششمو هقًا  بشويی و ضمًی کلمه و فباست هحى افلی سا دس آیًو 

"فبشت فلی" به فىست اعمی )هذل فىس  و جغییش يمؼ دعحىس ( دس صبهاو همقهذ و يیهض  بشگشداو کشدو فقل
" به فىست جشکیب فقلی )هذل پىیها و جغییهش يمهؼ دعهحىس ( ةالمعً ةدؽحی دس جششمه کشدو جشکیب اعمی "ؽذ

اص ظالث اعمی به فىست جشکیب فقلهی جششمهه سا " ةالمعً ةؽذ"فباست ايذ. هکاسم ؽیشاص  يیض جًها  ياهىفك بىده
 .کشده و اص افل هًصاسها  صباو همقذ و هذل پىیا دس ايحمال ایى فباست به صباو همقذ بهشه شغحه اعث

 
 یا همقذ يایذا دس جششمه أپایبًذ  هحششماو به هًصاسها  صباو هبذ يمىداس 
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 گ٘زٕ ًت٘جِ

کاعحى و افضودو بش فًافش واژگهايی جششمهه، جىشهه بهه بافهث و هىلقیهث کهالم و دس يؾهش  و. دس بعد هإلف6
که ایى دو هإ  ی باالو همقذ اص اهمیح أگشفحى عاخحماو افلی صباو هبذ  گاهی بافد ايمال  لفهبشخىسداس اعثA وشا

هن خىسد فىست و عاخحاس صبايی دس هحى  ض بافد بش یهقًا و پیام هىسد يؾش اص صباو افلی به هحى همقذ و گاهی ي
هها   ها  ضمًی هحى افهلی و واسوىم گشديذ. هحششماو يیض دس بشخی هىاسد به هىلقیث کالهی و الیه همقذ هی

ژگهايی بافهد ایصهاد ايغهصام و لفهه کهاهؼ و افهضایؼ فًافهش واإ صبايی هحى همقذ جىشه داؽحه و با اعهحفاده اص ه
و دس بشخی هىاسد دیگش بذوو دس يؾش گشفحى بافث و هىلقیث کالم بافد بشهن  هعلیظ ؽذو هحى جششمو خىد ؽذ

  ايذA گشدیذه ا  خىسدو يؾن جششمه
جغییهش يمهؼ دعهحىس  ؽىد، ابضاس  و بافد ؽفافیث آو هیدهذ  هی. یکی اص ابضاسهایی که هحى جششمه فیمل 7

اها هحهششن بها  ،واژگاو دس صباو همقذ اعث. گاهی همکى اعث یک کلمه دس هحى افلی دس لالب اعن به کاس سود
سیهضد. بشخهی اص  و دس لالب فقلی یا فهفحی هی کًذ هیاعحفاده اص هىػ و ؽشافث آو واژه سا اص لالب اعمی خاسز 

دس ايحمهال  هإلفههکشده و يغبث به سفایهث ایهى  اسایهها  خىد اص واژگاو سا دس جششمه  ی دلیكهحششماو يیض ؽکل
 ايذ و بشخی دیگش ياهىفكA فك بىدهواژگاو هحى افلی به هحى همقذ هى 

 ههىسد سا بهش اعهاط ههذل پىیها و سفایهث افهل 4واژگاو ايحخابی، هکهاسم ؽهیشاص  و دؽهحی  00. اص هصمىؿ 3
 هىسد دیگش سا بش اعاط هذل فهىس  و افهل سفایهث 0 ها  خىد ايحمال داده و هًصاسها  صباو همقذ دس جششمه

هىسد دیگش سا به فىست فىس   =هىسد سا به فىست پىیا و  >ايذ. ايقاسیاو يیض  جششمه کشده هبذأ هًصاسها  صباو
 Aجششمه کشده اعث

 به فىست افغالظی و جش بیؼها  رکش ؽذه اص واژگاو و فباساجی اعحفاده ؽذه اعث که  که يمىيه شا . اص آو0
یا واژگاو و افقالی داسا  هقًایی خاؿ دس بافث خاؿ هغحًذ، به کاسگیش  سوػ پىیا  يایذا سوؽی هقمىل و لابل 

 .باؽذ جش بشا  ايحمال پیام هی فهن
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 ٍ هآخذ هٌابع

 .جهشاو: يؾش يی ،68واپ  ،فزهًگ هعاصز عزبی به فارسی(، 5<68آرسجاػ، آرسيىػ ) .6
، گشدآوسيذه عیذ ؽشی  الهذیى الشضهی هعمهذ بهى ظغهى، هقهعط لبالغها يهج(، ق0000فلی )ابى ابی عالب،  .7

 .. لن: هصشت6فبعی فالط. چ 
 .جهشاو: ايحؾاسات فشهًگ کاوػ ،هایی در هعًاضًاسی )یاسده هقاله( ايذیطه(، 6=68افشاؽی، آصیحا ) .8
 .القشفاو، لن: ايحؾاسات داس البالغه جزجمۀ يهج(، ==68ايقاسیاو، ظغیى ) .0
البالغهه بشاعهاط  ها  يهس يمذ و بشسعهی جششمهو بخؾهی اص خغبهه@(، ><68اعمافیل صاده، ظغى و دیگشاو، ) .0

عهال ، البالغده هجلۀ پژوهطًاهۀ يهج، ?لقو هىسد  جششمو هىعى  گشهاسود (يؾیًی واژگاو )هغا گايو هن ايىاؿ عه
 .071-003 ، فـ73ۀ ، ؽماس 1

بشسعی جششمو خذیىشن اص کحام هـ أبی القال  فی عهصًه بهش @ ،(0341میذسضا و فاعمه کاؽمی، )ظیذس ، ظ .1
عهال  ،های جزجمه در سباو و ادبیات عزبی فصلًاهه پژوهص، ?هبًا  بغًذگی و پزیشفحگی دس جششمو هحىو ادبی

 .>7->6، ؿ >6 ۀ، ؽماس >
 .ةجهشاو: هکحب اإلعالهیّ  ،ةالبالغفی ضزح يهج ةهًهاج البزاع( @0303) هخىیی، ظبیب اللّ  .2
 .لن: هإعغو جعمیماجی اهیشالمإهًیى ،6، چ البالغه جزجمۀ يهج(، 5=68) دؽحی، هعمذ .3
هها و ساهکاسهها بها جکیهه بهش  جقهذیل و جغییهش دس جششمهه، والؼ@(، 7<68) فهذیمی عاطفةصسکىم، هًقىسه و  .4

، =، ؽهماسۀ 8 ، عهالادبیدات عزبدی های جزجمده در سبداو و فصلًاهۀ پژوهص ،?و أدواجها ةجششمو کحام الحششم
 .00-03فـ 

الًصه  األؽهشف: ، األولهی ةالغبقه، البالغده و بیداو هعايیده عدزا  يهجإ(، 7569 ق،0031صهیهش )غاص  صاههذ،  .09
 .الذساعات و البعىخ ةئفذاسات وظذ

 .، جهشاو: ايحؾاسات سهًما6چ، اصىل و روش جزجمه(، ==68) کبیش ، لاعن .00
هؾههذ: ايحؾهاسات دايؾهگاه فشدوعهی ، عهیذ ظغهیى عهیذ  وجششم، ةعلن الذَلل(، 0330) هخحاس فمش، اظمذ .07

 .هؾهذ
جقادل واژگايی و اهمیهث آو دس فههن دلیهك ههحى )هىسدکهاو  پهًس @(، 0340) هغبىق، عیذ ههذ  و دیگشاو .03

، 07، ؽماسۀ 0عال ، های جزجمه در سباو و ادبیات عزبی هجله پژوهص ،?البالغه( ها  يهس فاسعی اص خغبه جششمو
 .34-03فـ 

)هىسدپژوهی دس جششمو  و يایذاششمه دس يؾشیپیىيذ ویشایؼ با عه فًقش ج@ ،(0341هغحقلی، پاسعا و دیگشاو ) .00
 .70–0 ، فـ0، ؽماسۀ 0 الع، قزآيی -های ادبی فصلًاهۀ پژوهص ،?لشآو کشین(
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 .فلی بى ابی عالب ن: ايحؾاسات، ل0چ ، البالغه يهج ۀجزجم(، >=68هکاسم ؽیشاص ، يافش ) .00
 ۀ، جششمو الههه عهحىده يمها، فشیهذها و كاربزدها يظزیه ؛درآهذی بز هطالعات جزجمه(، <=68) هىيذ ، ششهی .01

 .جهشاو: يؾش فلن، 6چ، ظك بیى
عاخث و بافث دس جششمهو هحهىو دیًهی، همایغهه دو جششمهه اص @ ،(7<68) هىظاز هإ ظغامياؽمیاو، سضا و  .02

 .700-732، فـ 0، ؽماسۀ 0ال ، عهجله اد  عزبی ،?البالغه )دؽحی وؽهیذ ( يهس
جههشاو: ، 6چ ، روش ارسیابی و سًجص كیفی هحىو جزجمه ضذه اس عزبی به فارسدی(، 5<68يقیش ، ظافؼ ) .=6

 .ايحؾاسات عمث، هشکض جعمیك و جىعقه فلىم ايغايی
جههشاو: ، 7چ ، جششمهو هًقهىس فههین و عهقیذ عهبضیاو ،دورۀ آهىسش فًدىو جزجمده، (0331) يیىهاسک، پیحش .<6

 .ايحؾاسات سهًما
20. Nida. Eugene. (1964), Toward a Science of Translating. Leiden. E.J.Brill. 

 


