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چکیده

انسجام یکی از شاخههای علم زبان شناسی است که متون مختلف را از لحاظ ساختار و معنا بررسیی
میکند .انسجام در ابزارهای نظام زبانی همچون ارجاع ،حذف ،جانشینی و ربط ،که درون خود زبان قرار
دارد ،نهفته است .این مقاله با اتخاذ رویکرد تحلیلی توصیفی بیه ارزییابی حریور مهلفیههیای انسیجام
دستوری غیرساختاری در متن خطبۀ  571نهجالبالغه و بررسی ترجمههیای جعفیری ،شیهیدی و فقیهیی
می پردازد .از این جستار ،میزان پایبندی مترجمان به بازتاب این مهلفههای انسجام بخی

بررسیی و در

نهایت این نتیجه حاصل شد که در میان مهلفههای یاد شده ،ترجمۀ فقیهی در پرتو حرکت نزدیی
متن اصلی و با گزین

بیا

برابر نهادهایی مناسب ،توانسته تا حد مطلوب انسجام موجود در متن اصلی را در

ترجمه بازتاب دهد .در عین حال مشاهده شد که مترجمان در برخی موارد متأثر از عواملی چیون شییوۀ
خاص مترجم و امکانات زبانی -دستوری زبان مقصد در یافتن برابر نهادها دچار لغزش شدهاند.
واژگان کلیدی :انسجام دستوری ،نهجالبالغه ،خطبۀ  ،571ترجمه.

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان ،نویسندۀ مسئول noresidehali@gmail.com
 -2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان salmanihaghighi@semnan.ac.ir
تاریخ دریافت1018/30/30 :

تاریخ پذیرش1018/13/12 :
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مقدمه
5

انسجام ی
ی

رویکرد معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره دارد و آن را به عنیوان

متن از غیر متن متمایز مینماید .هر ی

از مهلفههای چهارگانه انسجام دسیتوری غییر سیاختاری

یعنی ارجاع ،حذف ،جانشینی و ربط ،در کنار دیگر عوامل انسیجام ،بیه پیوسیتگی و یکچیارچگی میتن
می انجامند .مایکل هالیدی و رقیه حسن به عنوان مبدعان نظریه انسجام ،اهمیت تعادل ترجمهای در سطح
واحدهای واژگانی – دستوری را مهمترین دغدغه مترجم میداننیدHalliday & Hassan, 1976: ( .
 )5آشکار است که چنین تعادل ترجمهای ،تنها به انتقال واحد های دستوری دو متن محدود نخواهد بود،
بلکه عالوه بر آن باید این برابری در عوامل انسجام بخ
حرور هر ی

میان واحدهای دسیتوری نییز رعاییت شیود.

از این مهلفه ها در کنار دیگر عوامل ساختاری متن ،موجب پیوستگی و یکچارچگی متن

گردیده ،در نهایت به متن وارگی آن میانجامد .با عنایت به این نکته و از آنجا که ترجمه ،بازتیابی از
متن اصلی در کلیۀ ابعاد آن است ،انتظار میرود انسجام و یکچارچگی زبان مبدأ در ترجمه نییز انعکیا
یابد و به واسطۀ آن ،همچایگی انسجام دستوری دو متن مبدأ و مقصد برقرار شود .اصل تعیادل و برابیری
در فرآیند ترجمه یکی از معیار های مهم در ارزیابی دقت و ظرافت ترجمه محسوب میشود .به موجیب
این اصل فاصلۀ میان متن مبدأ و مقصد از میان رفته است و تصور همسانی میان آن دو بی تر میشود.
متون دینی با توجه به جایگاهی که در فرهنگ ما دارند از دیرباز مورد توجه محققیان و پووهشیگران
قرار گرفته اند .در این میان نظر به فصاحت و شیوایی بیان امیرالمهمنین علی

در کتیاب گیرانسینگ

نهجالبالغه ،ارزیابی مهلفههای زبانی جدید در چنین اثری به هدف نمایاندن الیههیای زبیانی پنهیان در آن
میتواند ارزش دو چندان آن را در برابر دیدگان مخاطبان پررنگتر نماید .عالوه بر این ترجمههایی که از
چنین متونی ارایه میشود نیز با نظر به جایگاه خاص این متون باید در حد امکان گوییای زواییای معنیایی
موجود در آن و نمایانگر جلوههای زبانی آن باشد .چنین مسایلی میا را بیر آن داشیت نخسیت انسیجام و
یکچارچگی متن خطبۀ  ،571سچس میزان توانمندی مترجمان در نقل این مهلفهها را به هدف تصیویرگری و
نمایۀ میزان پایبندی مترجمان به اصول زبانی موجود در متن ،مورد ارزیابی قرار دهیم.
 .5ادبیات نظری پژوهش
 .5-5پیشینۀ پژوهش

با نگاهی به پیشینۀ پووه های قبل در ارتباط با موضوع حاضر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. Cohesion
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 مقالۀ «بررسی همچایگی انسجام دستوری غیرساختاری در خطبه اول نهجالبالغه و ترجمههای آن»نوشتۀ جواد گرامی و همکاران به این دستاورد میرسد که در میان انبوه مهلفیههیای یادشیده برخیی از
مترجمان در پرتو حرکت همارز و برابر با متن اصلی و با گزین
در متن اصلی را به طور کامل در ترجمههای خود انعکا

برابر نهادهایی مناسب ،انسجام موجود

دادهاند.

 مقالۀ «الحذف کعنصر اتّساقی فی نهجالبالغة» نوشتۀ نظری و انصاری که در شماره  02مجلة العلوماإلنسانی ة به چاپ رسیده است ،مهلفۀ انسجام بخ

حذف را در  02خطبۀ نهجالبالغه بررسی کیرده و بیه

این نتیجه رسیده که حذف در چهار سطح حرفی ،اسمی ،فعلی وجمله به انسیجام متنیی در نهیجالبالغیه
انجامیده است.
 مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی ارجاع به عنوان یکی از عوامیل انسیجام متنیی در نهیجالبالغیه(ترجمههای فارسی و انگلیسی طاهره صفارزاده)» نوشتۀ صدیقی و ستای
پووه

نامۀ نهج البالغه ،عامل انسجام بخ

مهر ،چاپ شده در شمارۀ 50

«ارجاع» را در  081جملۀ منتخب از نهجالبالغه و ترجمیه-

های فارسی و انگلیسی آن ها از طاهره صفارزاده بررسی کرده است .نتایج پووه
میان متن عربی و ترجمههای فارسی و انگلیسی در رعایت مهلفۀ انسجام بخ

نشان مییدهید کیه

مذکور تفاوت معنیاداری

وجود دارد.
 مقالهای با عنوان "کاربست انسجام در رسالۀ ابوبکر خوارزمی شاعر و ادیب عربی نویس ایرانیی"نوشتۀ نورسیده و پوربایرام ،در همای

ملی نق

و جایگاه عربیسرایان و عربینویسان ایران بیه چیاپ

رسیده است .مهلفان عوامل انسجام متنی مطابق نظریۀ هالیدی و رقیه حسین را در یکیی از رسیالههیای
ابوبکر خوارزمی مورد بررسی قرار داده پس از بررسی و تحلیل و جمی آوری دادههیای دقییق آمیاری
مشخص گردیده است متن نامۀ خوارزمی بستری خوب برای نمایه سازی عناصیر انسیجام بخی

میتن

میباشد.
 .2-5روش پژوهش

در مقالۀ حاضر تالش می شود با استفاده از روش تحلیلی توصیفی بیه ارزییابی مهلفیههیای انسیجام
دستوری غیرساختاری در متن خطبۀ  571نهج البالغه (موعظۀ یاران) ،سچس به نقد تطبیقی این مهلفیههیا
در سه ترجمۀ جعفری ،شهیدی و فقیهی بچردازیم.
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 .3-5پرسشهای پژوهش

در این پووه

در پی یافتن پاسخی برای پرس های زیر میباشیم:

 .5رعایت چه اصولی منجر به ایجاد انسجام در ترجمه متن نهجالبالغه میشود؟
 .0کدامی

از عناصر انسجام دستوری غیر ساختاری در ترجمه متن مورد پووه

 .0میزان پایبندی مترجمان به بازتاب مهلفه های انسجام بخ

نمودی بی تر دارد؟

دستوری غیر ساختاری تا چیه انیدازه

بوده است؟
 .2انسجام

یکی از عواملی که زبانشناسان نق گرا به بررسی آن میپردازند ،روابط انسجامی میان عناصیر زبیانی
است .انسجام که در فارسی بیه پیوسیتگی ،پیونید و اتصیال بیین جملیه ترجمیه شیده اسیت (نظیری و
همکاران ،)87:5072،در زبان عربی از ریشه "سجم" به معنای "سال ،اِنصَبَّ :روان شد ،جیاری شید" ،و در
باب اِنفعال به معنای "انسجم الکالم :انتظم" میباشد .از دیدگاه علم بدی به کالمی با ترکیب سیاده ،الفیاظی
روان و به دور از هرگونه تعقید و تکلف گفته میشود (معلوف .)000 :5081 ،بیا دقیت در معنیای واژه و
تعریف مذکور میتوان گفت اگر کالم به منظور القای معنی ،بر اسا

الگوهای صحیح زبانی بییان شیود،

گویی همچون آبی است که به دور از هرگونه انحرافی در مسیری مشخص جاری گشیته اسیت .از منظیر
دان

زبانشناسی ،انسجام ابزاری زبانی است که نق

اساسی را در تحقق متنیت یا شکلگیری ساختار متن

ایفا میکند .این اصطالح برای اولین بار توسیط مایکیل هالییدی و رقییه حسین در کتیاب "انسیجام در
انگلیسی" 5مطرح شد .آندو انسجام را ی

مفهوم معنایی میدانند که به روابط معنایی موجود در متن اشاره

میکند و شناسایی متن از غیر متن را میسر میسازد ( .)Halliday & Hassan, 1976: 4بر اسا
تعریف ،متن ی

واحد معنایی است که در آن معنا به کم

این

ابزارهای ویوۀ موجود در متن و ارتباط میان

آنها دریافت میگردد .این ابزارها شامل ابزارهای دستوری و واژگانی است .به عبارت دیگیر ،الییههیای
معنایی متن بهوسیلۀ الیۀ دستوری و واژگانی تحقق یافته ،در نهایت این الیه نییز توسیط نظیام گفتیاری و
نوشتاری (دستگاه صوتی و امالیی) نمود پیدا میکند .بر این اسا

انسجام متن به واسطۀ دو عامیل انسیجام

واژگانی و انسجام دستوری به وجود میآید ( .)Ibid, 5-6در ادامه انواع انسجام مورد ارزییابی و بررسیی
قرار میگیرد.

1. Cohesion in English
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 .5-2انسجام واژگانی

این نوع انسجام در نتیجۀ حرور واژه های مشابه و مرتبط به وجود میآید و مبتنی بر رابطهای اسیت
که واحدهای واژگانی زبان به لحاظ محتوای معناییشان با یکدیگر دارند ( .)Ibid, 310هالیدی و رقیه
حسن عوامل انسجام واژگانی را به دو دسته عام و نمونهای یا موردی تقسیم کردهاند .در انسجام واژگانی
عام ،مهلفههای ی چون تکرار ،هم معنایی ،تراد معنایی ،شمول معنایی یا جزء و کل و در انسجام واژگانی
نمونهای (موردی) مهلفههایی مانند :برابری ،نامگذاری و تشابه به انسجام متن کم

میکند)Ibid( .

 .2-2انسجام دستوری

منظور از انسجام دستوری این است که ساخت جمالت و عناصر دستوری باعث انسجام میتن شیود،
مانند جایگزین کردن ضمیر به جای اسمی که قبالً در میتن ذکیر شیده اسیت (بامشیکی.)17 :5088 ،
انسجام دستوری به طور کلیی در دو بخی

عمیده :انسیجام دسیتوری سیاختاری و انسیجام دسیتوری

غیرساختاری قابل بررسی است.)Halliday & Hassan, 2002: 6-7( .
 .5-2-2انسجام دستوری ساختاری

انسجام دستوری ساختاری عبارت از چین

ی

یا چند عنصر از ی

الیۀ زبانی (میالال بنید) بیرای

تشکیل عنصری متعلق به الیههای باالتر (مالالً جمله) است .در این نوع انسجام ،بندها از طریق وابسیتگی
و یا پیوند منسجم میشوند (همان) .به عنوان مالال در جملۀ زییر مییان جملیۀ پییرو و پاییه از طرییق
وابستگی ،انسجام ایجاد گردیده ،در نتیجه با متنی منسجم روبرو هستیم:
«به دوستم سفارش کردم که به دیدن شما بیاید»
پایه (هسته)

پیرو (وابسته) (وحیدیان کامیار و عمرانی.)551 :5081 ،

 .2-2-2انسجام دستوری غیر ساختاری

در انسجام دستوری غیرساختاری ،با برخی مقوالت دستوری مواجه هستیم که نمادهایشان بیا برخیی
عناصر متن ،پیوستگی دارند و به لحاظ ساختاری ،یا رابطهای ثابت با آنها ندارد و یا اصیوالً منفی

از

آنها هستند (کماییفر و جابر .)00 :5075 ،مهمترین عوامل پیوستگی در این نوع انسیجام عبارتنید از:
ارجاع ،ربط ،جانشینی ،حذف (.)Halliday & Hassan, 1976: 48
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 .5-2-2-2ارجاع

از نظر هالیدی و حسن ،عناصری در متن وجود دارند که تحت تأثیر عناصر دیگر هستند ،از جملیۀ
این عناصر ،می توان به ضمیر اشاره کرد .ضمیر به وسیلۀ مراج خود تفسیر میشود .مرج ضمیر ممکن
است گاهی در متن باشد و گاهی اوقات نیز وجود نداشته باشد .در همین راستا با توجه به حریور و ییا
عدم حرور کلمه مرج  ،ارجاع به دو طریق صورت می گیرد :ارجاع درون متنی و ارجاع بیرون متنیی.
(امیری خراسانی و علی نواد)50 :5071 ،
 .5-5-2-2-2ارجاع درونمتنی

در این نوع ارجاع ،مرج عنصر ارجاع دهنده در درون متن قرار داد و با توجه بیه موقعییت مرجی
مرج ،

نسبت به عنصر ارجاع ،به دو قسم :ارجاع پی

مرج و پس مرج تقسیم میشود .در ارجاع پی

عنصر ارجاع به صورت صریح و روشن ،پی

از مرج قرار مییگییرد .ماننید :او خیدای یکتیا اسیت

( .)Halliday & Hassan, 1976: 31-33گاهی نیز عنصر ارجاع دهنده پس از خود مرجی قیرار
می گیرد که به این حالت «ارجاع پس مرج گفته میشود .مانند :حسن و عبیا

را دییدم و بیا آنیان

صحبت کردم»( .وحیدیان کامیار و عمرانی)520 :5081 ،
 .2-5-2-2-2ارجاع برونمتنی

وقتی عنصر ارجاع دهنده به مرجعی خارج از متن اشاره کند بیه طیوریکیه در

آن وابسیته بیه

موقعیت و محیطی باشد که متن در آن واق شده است ،در این حالت ارجاع از نوع بیرونمتنیی اسیت.
مانند :این را بخوان .در این مالال مرج عنصر ارجاعی"این" تنها با در

موقعیت کالم ممکن است؛ بیه

این صورت که مقصود از "این" میتواند روزنامیه ،کتیاب وغییره باشیدHalliday & Hassan, ( .
)1976: 31-33
نکتۀ قابل تأمل در ارتباط با کارکرد انسجام بخشی این دو نوع ارجاع ،این است که چون در ارجیاع
برونمتنی ،مرج خارج از متن است و نمی توان به صراحت به آن اشاره کرد در نتیجه موجب ابهام متن
میشود؛ لذا فاقد نق

انسجام بخشی است .ولی در انسجام درون متنی با توجه به حرور همزمان عناصیر

ارجاع دهنده و مرج  ،با متنی منسجم روبرو هستیم.
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 .2-2-2-2جانشینی

جانشینی عبارت از قرار گرفتن ی
به جای تکرار ی

عنصر زبانی به جای عنصر زبانی دیگر است .به این صیورت کیه

صورت خاص در متن ،اعم از کلمه یا عبارت ،از کلمه یا عبارتی دیگر اسیتفاده شیود

( .)Ibid, 88در فرایند جانشینی ،عنصر جانشین میتواند ،اسم ،فعل و یا جمله باشید؛ بیه عنیوان مالیال در
عبارت" :دیروز دو تا نان خریدم ،یکی را هم برادرم خرید" ،واژۀ "یکی" جانشین واژۀ " نان" شده است.
 .3-2-2-2حذف

حذف ،عدم ذکر هر ی

از اجزای کالم در متن است ،به گونهای که مخاطب بتواند بیا توجیه بیه

قرینه های لفظی و معنوی ،عنصر یا عناصر محذوف را دریابد (امیری خراسانی و علینیواد،)51 :5071 ،
مانند" :علی کتاب

را آورد و در

خواند" .شایان ذکر است هر چه امکان حذف در کالم ،چه لفظی و

چه معنوی بی تر باشد ،ارتباط اجزای کالم و درنتیجه انسجام متن فزونتر میشیود .از نظیر هالییدی و
حسن این عامل انسجام بخ

در سه سیطح اسیمی ،فعلیی و بنیدی قیرار مییگییردHalliday & ( .

)Hassan, 1976: 147
 .4-2-2-2ربط

این مهلفه ،عبارت از وجود ارتباط معنایی بین جمله های ی

متن است( .آقاگیلزاده)528 :5081 ،

این ارتباط معنایی توسط ابزارهایی نمود پیدا می کند که ادوات ربطی نام دارنید و در واقی «وسییلهای
هستند برای ایجاد تفسیری از آنچه میآید در رابطه با آنچه که قبالً آمده است» (محمد.)552 :0227 ،
هالیدی عوامل ربط را به چهار دسته تقسیم کرده است -5 :افزایشی شامل" :واو ،به عیالوه ،بیه اضیافه،
مرافا و...؛  -0تقابلی شامل :لیکن ،اما ،ولی ،در واق و...؛  -0سببی ،دربر دارنیده :بنیابراین ،از ایینرو،
پس ،لذا ،در نتیجه و...؛  -1زمانی ،شامل :سچس ،بعد ،بعیداً ،در نهاییت وHalliday & Hassan, ( ...
.)1984: 238-239
 -3ترجمه و نقش آن در بازتاب انسجام متن

دیدگاههایی مختلف در ارتباط با ترجمه وجود دارد و تعاریفی گوناگون از آن به عمل آمده اسیت.
در این میان آنچه متناسب با رویکرد مقالۀ حاضر است ،نگرش به ترجمه به مالابۀ ابزار انتقیال عوامیل
زبانی و فرازبانی متن مبدأ به متن مقصد است.
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"ددلی فیتس" ترجمه را چنین تعریف میکند« :ترجمۀ خوب عبارت از نزدی

ترین معادل در زبان

مترجم برای مطلب مورد ترجمه ،با حفظ مشخصات متن اصلی است تیا آنجیا کیه ظرفییت زبیان اول
ایجاب کند و عجیب و دور از ذهن ننماید» (صفارزاده .)01 :5088 ،در همین راستا برخی گفتهانید« :از
ترجمه این انتظار میرود که با اصل برابر باشد .برابری میان متن مبیدأ و ترجمیه در ابعیادی چندگانیه
تحقق مییابد .رابطۀ برابری را میتوان چنین توصیف کرد :کیفیتهای متن مبدأ باید حفظ شوند؛ یعنیی
و عملکرد متن مبدأ باید دست کم تا حد امکان در ترجمه حفظ گردد و برابر نهیاد یابید»

محتوا ،سب

(حدادی .)11 :5070 ،این تعادل و برابری در سطوح مختلف متن اتفاق میافتد.
با دقت در تعاریف یاد شده میتوان گفت ،در ترجمۀ متن مبدأ به متن مقصد ،رعایت اصل تعیادل و
برابری میان دو متن از جمله ضرورتهای ترجمه است؛ یعنی به هنگام ترجمه ،عالوه بر انتقال پیام متن،
بایستی انتقال دیگر ظرفیتهای آن ،از قبیل ظرفیتهای لغوی ،دستوری ،بالغی و حتی فرهنگی ،عاطفی
و جز آنها نیز در چارچوب اصل تعادل ترجمه انجام گیرد .این به آن معنیا اسیت کیه اگیر بخیواهیم
ترجمهای قابل قبول ارایه دهیم ،باید در زبان مقصد نیز به صورتی منسجم و همگام بیا سیطوح مختلیف
زبان مبدأ حرکت کنیم".کتفورد" در بحث مفهوم تعادل ترجمه ای بر این نکته تأکیید کیرده اسیت و
میگوید« :در ترجمۀ کامل ،متون یا عناصر زبان مبدأ و مقصد زمانی معادل ترجمهای یکدیگر به شیمار
میروند که در موقعیت معین قابل تعیوی

باشیند» (کتفیورد .)81 :5072 ،هالییدی در مقولیۀ تعیادل

ترجمهای معتقد است که تعادل در سطح واحد هیای واژگیانی دسیتوری از ارزش و اهمیتیی بیی تیر
برخوردار است ( .)Halliday & Hassan, 2002: 17ناگفته پیدا است که چنین تعیادل ترجمیهای
صرفاً به انتقال واحد های دستوری دو متن محدود نخواهد بود ،بلکه عالوه بر آن بایید ایین برابیری در
عوامل انسجامبخ
انسجامبخ

میان واحد های دستوری نیز رعایت شود .با این توضیح که مترجم با انتقیال عوامیل

دستوری زبان مبدأ ،زبان مقصد را نیز از انسجامِ متنی برخوردار میسازد .به عبیارت دیگیر

« مترجم با در

صحیح پیوستگی متن زبان مبدأ در انتقال و انعکا

خواننده زبان مقصد را در فهم موضوع کم

ایین سیاز و کیار در زبیان دوم،

خواهد کرد (جاللی :بیتا .)01 :بنیابراین از متیرجم ایین

انتظار می رود تا ضمن رعایت و حفظ تعادل در ترجمه ،متن زبان مقصد را از نظر عناصر انسیجام درون
متنی و همچنین پیوستگی مفاهیم معادل متن زبان مبدأ ،به مخاطب زبان مقصد ارایه نماید.
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 .4انسجام در نهجالبالغه

صرف نظر از جایگاه ویوه نهجالبالغه به لحاظ دربرداشتن آموزه های متعالی دینی و اخالقی ،وجیود
انسجام و پیوستگی به عنوان نمودی از بالغت بی نظیر این کتاب ارزشمند در نهایت بیه میتنوارگیی و
ساختار نظام مند آن انجامیده است .ساختاری که در آن همۀ عوامل متنی در الگیویی منسیجم و بیههیم
پیوسته در جهت القای مفهومی مشخص شکل گرفته ،هر ی
کم

به نوبۀ خود به انتقال پیام متن به خواننیده

میکند .بسامد انسجام در خطبهها ،نامهها و کلمات قصار نهجالبالغه تا جایی است که بیه هنگیام

خواندن هر ی

از این نمونهها هیچگونه گسست و ناپیوستگی در آنها دیده نمییشیود .بیا توجیه بیه

انسجام موجود در متن نهجالبالغه انتظار می رود مترجمان نیز در حد امکان و با توجه به غنای باالی متن
اصلی عناصر انسجام بخ

را به متن ترجمه منتقل کنند .البته نباید از نظر دور داشت که تفاوت ساختار

زبانی و دستوری دو زبان عربی و فارسی شاید اجازه ندهد تمام عناصر انسجام بخ

در دو زبان مانند هم

ظهور کنند .از سوی دیگر مفهوم انسجام و عناصر آن در متن عربی با توجه به ویوگیهیای زبیانی آن
نمودی کاملتر دارد ،اما این امر خللی در انسجام موجود در ترجمه وارد نمیکند؛ زییرا آنچیه اهمییت
دارد این است که عناصر انسجام بخ

در هر متنی متناسب با ساختار زبانی آن ظهور پیدا کند نه اینکه

دقیقاً مانند زبان مبدأ باشد ،چون این امر نه منطقی و نه عملی است.
 .1خطبۀ  571نهجالبالغه (موعظه و نکوهش یاران)

َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
َ ُّ َ َ ُ َ َ ْ ْ ُ
ینَ ،وإ َلي َغ ْیره َراغب َ
اک ْم َعن الله َذاهب َ
ین!
ون غ ْی ُر ال َمغفول عنهم ،والت ِارکون المأخوذ ِمنهم ،مالي أر
«أيها الغ ِافل
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ُ
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ْ
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َّ
َکأ َّن ُک ْم َن َع ٌم أ َر َاح ب َها َس ِائ ٌم إلي َم ْر ً
عي َو ِب ٍّيَ ،و َمش َر ٍب َد ِو ٍّيَ ،وإن َما ِه َي کال َم ْعلوف ِة ِلل ُمدي ل ت ْع ِرُ َم اذا ُي َر ُاد ِب َه ا! إذا
ِ
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ُ
ْ
َ َ
َ َ
ْ َ
أ ْح ِس َن إل ْی َها ت ْح َس ُب َي ْو َم َها َده َرهاَ ،و ِش َب َع َها أ ْم َرهاَ .والل ِه ل ْو ِش ْئت أ ْن أخ ِب َر کل َر ُجل ِم ْنک ْم ِب َمخ َر ِج ِه َو َم ْو ِل ِج ِه َو َج ِمیع
ٍ
ِ
َ
َ
ْ
في ب َر ُسول َّالله َ -ص َّلي َّالل ُه َع َل ْیه َو آلهَ .-أ َل َوإ ِّني ُم ْفضیه َإل ي ْال َخ َّ
َشأنه َل َف َع ْل ُتَ ،ولک ْن أ َخ ُاُ أ ْن َت ْک ُف ُ
َّ
اص ِة ِم َّم ْن
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ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ً َ َ ْ َ َ َ
َ ُ ِّ
ْ
َ
ُْ َ
ُ
َ
َّ
ک
ذلک کل ِه ،و ِبمه ِل ِ
يؤمن ِذلک ِمنه .وال ِذي بعثه ِبالحق ،واصطفاه علي الخل ِق ،ما أن ِطق إل ص ِادقا ،وقد ع ِهد ِإلي ِب ِ
َ ْ
َ ْ َ
َ
َ َ َ ً
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ُ َُ َْ َ
َم ْن َي ْهل ُ
کَ ،و َم ْن َجي َم ْن َي ْن ُجوَ ،و َمآل هذا اْل ْم ِرَ ،و َما أ ْبقي ش ْیئا َي ُم ُّر َعلي َرأ ِسي أل أف َرغ ُه ِفي أذن َّي َوأفض ي ِب ِه ِإل َّي
ِ
ِ
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َ
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ْ
أيها الناسِ ،إني ،والل ِه ،ما أحثکم علي طاع ٍة ِإل وأس ِبقکم ِإلیها ،ول أنها کم عن مع ِصی ٍة ِإل وأتناهي قبلکم عنه ا».
(نهج البالغه /خطبۀ .)571
این خطبه از مشهورترین خطبه هاى امام علی
شده است :امام

در بخ

محسوب مىشود .این خطبه از سه بخی

تشیکیل

اول مواعظی را با بیانات تکان دهنده براى مخاطبان خود یی کیه در واقی

همۀ انسان ها در طول تاریخ هستند ی بیان مىفرماید و کسانى را که در خواب غفلت گرفتار می باشند با
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سخنان هشدار دهندۀ خود بیدار مى کند .در بخ

دوم این خطبه اشاره به آگاهى اش از حوادث آینیده

مىنماید و منب اصلى علم خود را که تعلیم پیغمبر اکرم
که من مىتوانم هر ی

است ،معرفى می نماید و تصریح مىکنید

از شما را از آغاز و پایان کارش و تمام شئون زندگانىاش آگاه سازم :ولیى از

بیم اینکه مبادا دربارۀ من غلو کنید و کافر شوید ،خوددارى مىکنم .و در بخ

سوم ی که جملههیاى

پایانى خطبه است ی به این نکته مهم اشاره مىکند که من در اوامر و نواهىام نسبت به شما همیشه خود،
پیشگام هستم و پی

از آنکه شما را امر و نهى کنم ،خودم عمل مىنمایم.

 -6نمایه انسجام دستوری غیرساختاری در متن و ترجمه خطبۀ 571

در این بخ

به منظور تبیین بهتر میزان انسجام موجیود در میتن ترجمیه بیه بررسیی و اسیتخراج

مهلفه های چهارگانۀ انسجام دستوری غیر ساختاری از متن اصلی و ترجمۀ جعفیری ،شیهیدی و فقیهیی
میپردازیم .یکی از دالیل انتخاب این سه ترجمه نزدیکی سطح فنی آنها به هیم و زبیان هنیری و تیا
اندازهای ادبی به کار رفته در آنها میباشد .بعد از ذکر متن خطبه و ترجمههای انتخابی ،عناصر انسیجام
بخ

را در متن و ترجمه مشخص کرده ،در ادامه به تفصیل به تحلیل عناصر پرداخته میشود و در پایان

برای هر بخ ی ترجمۀ پیشنهادی نیز ذکر میگردد.
َ
َْ
َ َ َ
َّ َ
ُ
ُ
َ ُّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َ ْ ْ ُ
َ
ون ال َمأخوذ ِم ْن ُه ْم َماا ِلاي أ َراكا ْم ع ِاِ الَّا ِ ذ ِاب ِيايِ و َِلاي غي ِار ِه
ول عنهم و الت ِارك
« .1َ -6أيها َالناس غير المغف ِ
َ
ْ
َ َ َّ ُ َ
ً
يِ كأنك ْم ن َع ٌم أ َر َاح ِب َها َس ِائ ٌم َِلي َم ْرعي َو ِبي َو َمش َر ٍب َد ِوي».
َر ِاغ ِي
جعفری« :ای مردمی که مورد غفلت نیستند و ای رهاکنندگان دستورات الهی که مسهولند .چه شده
است که شما را از خدا گریزان و به سوی غیر خدا راغب میبینم .گویی آن چهارپایانید که شبان ،آنها
را شبانگاه به چراگاهی آلوده به وبا و آبشخوری دردخیز ببرد( ».جعفری)080 :5082 ،
شهیدی« :اى بیخبران که شما را وانگذاشتهاند ،و واگذارندگان فرمیان کیه بازخواسیت بیر آنیان
نوشتهاند ،چیست که میبینم از خدا رویگردانید و جز او را خواهانید چارپایانى را مانید که شبان آنها را
در کشتزارى سر دهد ،و با خیز ،و آبشخورى دردانگیز( ».شهیدی)000 :5081 ،
فقیهی« :ای مردمان غافلی که از ثبت اعمالشان غفلت نشده است ،و ای تر

کنندگان فرمان خیدا

که هر چه به آنها عطا شده است از قبیل عمر و منال دنیاوی ،گرفته خواهد شد ،چه شده است من شما
را میبینم که از خدا رو گردانیده ،و به غیر او رو آوردهاید ،گویی شما گوسفندان و شترانی هستید کیه
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چوپانان و ساربانان ،آنها را در چراگاهی وباخیز و آبشخوری بیماریزا ،به چیرا بیردهانید( ».فقیهیی،
)050 :5071
در این بخ

از متن نهجالبالغه انسجام توسط مهلفههای ربط افزایشی ،ارجاع درونمتنی پس مرج و

ارجاع برونمتنی صورت گرفته است .در این میان ضمیر متصل «هیم» در "مینهم و عینهم" و ضیمیر
متصل «ه و ها» در "غیره و بها" و ضمیر متصل «ی و کم» در " لی و أراکم" به عنوان عامیل ارجیاع
برون متنی و مهلفۀ ربط افزایشی «واو» محورهای اساسی شکل دهندۀ انسیجام در ایین بخی
بررسی سه ترجمۀ به عمل آمده از این بخ

هسیتند.

نشان میدهد که برابر نهاد تمامی ضمایر درون متنی پیس

مرج تنها در ترجمۀ فقیهی به طور کامل رعایت شده است ،به عنوان مالال ضیمیر متصیل «ه» در واژۀ
"غیره" از نوع ارجاع درونمتنی پس مرج است ،که شهیدی آن را به صورت مرجی ضیمیر و اسیمی
ترجمه کرده است که نادرست میباشد و یا این که ضمیر متصیل "ی" در " لیی" توسیط جعفیری و
شهیدی در متن مقصد منتقل نشده است .مهلفۀ ربط افزایشی «واو» در تمام قسمتهای ترجمۀ جعفیری،
شهیدی و فقیهی به طور کامل رعایت شده است .نکتۀ دیگر در خصوص ضمیر متصل هم در "مینهم و
عنهم" این است که ایندو ضمیر اگرچه برای صیغۀ غایب کاربرد دارد؛ اما با توجه به شرایط و موقعیت
مکانی و زمانی و نیز حرور مردم در برابر حررت و سخنرانی و خطابۀ ایشان بیرای آنهیا ،بهتیر بیود
مترجمان از صیغه و ضمیر مخاطب در ترجمههای خود استفاده میکردند که هر سه مترجم از این مسأله
چشمپوشی کردهاند.
ترجمۀ پیشنهادی« :اى بىخبرانى که آنى مورد غفلت نیستید و اى تر

کنندگان فرمانهای الهیى

که از تمامى کارهایتان بازخواست مىشوید ،چه شده که شما را می بینیم از خدای روی گردان شدهایید
و به غیر از او روی آوردید .شما همچون چار پایانى هستید که چوپان آنهیا را در بیابیانى وبیاخیز ،و
دارای آبهاى بیمارى زا رها کرده است».
َ
ُ
َ
َْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ َ
َّ
َ
ْ َ
َِ « .2-6ن َما ِب َي كال َم ْعَّوف ِة ِلَّ ُمدى َل ت ْع ِرف َما ذا ُي َر ُاد ِب َها َِذا أ ْح ِس َِ َِل ْي َها ت ْح َس ُب َي ْو َم َها َدب َربا َو ِش َي َع َها أ ْم َربا».
جعفرری« :و جز این نیست که به آن چارپایان (مانند گوسفندان) تا مدتی علف خورانده میشود در
حالی که آنها نمیدانند مقصود از آن تغذیه و فربه ساختن آنها چیست .اگر به آنهیا نیکیویی شیود،
ی

روز خود را همۀ روزگار عمر خود پندارند و سیر شدنشان را همۀ میرام و مقصدشیان( ».جعفیری،

)080 :5082

88

سال چهارم ،شمارة دوم ،پیاپی  ،14تابستان 1318

شهیدی« :گوسفندى را مانید که چرد تا فربه شود و زیر کارد رود ،و نداند از آنچه خواهند ،و با او
چه کنند .اگر بدان نیکى کنند روز خود را ،روزگارش پندارد ،و سیرى اش را پایان کیار( ».شیهیدی،
)000 :5081
فقیهی« :جز این نیست که آنها هم چون حیوانات علف داده شده ،برای کارد می باشند (؛یعنیی بیه
آنها علف می دهند تا فربه شوند آن گاه سرشان را با کارد ببرند) که خود آنها نمی دانند مقصود از این
نیکی و توجهی که به آنها میشود چیست؟ گمان می برند در طول روزگارشان و به طور همیشگی ،هر
روزشان مانند امروزشان خواهد بود و کارشان منحصر به خوردن و سیر گشتن اسیت( ».فقیهیی:5071 ،
)050
در این بخ

از متن اصلی و ترجمۀ خطبه ،انسجام به واسطه عامل ارجاع درونمتنیی پیس مرجی و

ربط افزایشی و جانشینی ،تحقق یافته است .از عوامل این انسجام این قسمت میتوان بیه :ربیط افزایشیی
"واو" ،ارجاع درونمتنی پس مرج ؛ یعنی ضمیر متصل "ها" و جانشین شدن ضیمیر "هیی" بیه جیای
"النا " اشاره کرد .از جمله لغزشهای دو مترجم دیگر؛ یعنی جعفری و شهیدی میتوان به این میوارد
اشاره کرد :هر دو مترجم عامل جانشینی را در ترجمههای خود به درستی رعایت نکردهاند ،به طوری که
ضمیر "هی" جانشین واژۀ "النا " شده است که هیچی

از این دو مترجم آن را در متن مقصد ترجمه

نکردهاند ،بنابر اصل برابری و همچایگی دو متن ضروری بود هر دو مترجم به موازات متن اصلی به جای
برابر نهاد "مردم" از ترجمه ضمیر مربوط به آن؛ یعنی "آنها" استفاده میکردند که تنها فقیهی به ایین
اصل پایبنده بوده است .اما اگر اصل برابری و همچایگی دو متن را در نظر نگریم و بخواهیم به بافیت و
موقعیت عبارت نگاه کنیم ،مترجمان میبایست از برابر نهاد "شما همچون ..میمانید" استفاده میکردنید
که شهیدی با در نظر نگرفتن اصل برابر و همچایگی دو متن مبدأ و مقصد برای آنها برابر نهیاد "شیما
همچون ...میمانید" به کار برده است که این امر نمیتواند غلط باشد؛ بلکه گاهی میتواند به انسجام متن
نیز کم
انعکا

کند .جعفری و شهیدی عامل ارجاع درونمتنی پس را به طور کامیل در ترجمیههیای خیود
دادهاند؛ اما فقیهی به جز ی

مورد که در باال به آن اشاره شد تمامی برابر نهادهای مناسیب بیا

ضمایر را در ترجمۀ خود بازتاب داده است .عامل ربط افزایشی "واو" نیز در هر سه ترجمه رعایت شده
است .از بررسی عمل آمده از سه ترجمۀ مذکور میتوان به این نتیجه رسید که هر سه مترجم در انتقیال
عوامل انسجام بخ
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نسبت به جعفری و شهیدی کمتر بوده و تنها در ی

مورد رخ داده است و آن ی

میورد در ترجمیه

نکردن ضمیر متصل "ها" در "شبعها" میباشد.
ترجمۀ پیشرنهادی« :همچون گوسفندان پرواری هستید که براى کارد قصابی آماده شیدهانید ،ولیى
خودشان نمىدانند منظور از این همه نیکی و توجه چیست ،روز خود را روزگارش و زندگى خود را در
سیر شدن و تمام شدن کارش میپندارد».
َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َْ
َّ َ
ُ
ُ َ ُ ْ ُ َّ
ْ
َ « .3-6و الَّ ِ ل ْو ِش ْئت أ ْن أخ ِي َر كل َر ُج ٍل ِم ْنك ْم ِب َمخ َر ِجا ِ َو َم ْوِل ِجا ِ َو َج ِمياِ شاأ ِن ِ لفعَّات و ل ِكاِ أخااف أن
ِ
ْ َ َ
َت ْك ُف ُروا ف َّي ب َر ُسول َّالَّ (صَّي َّالَّ عَّي وآل ) َأ ََل َو َني ُم ْفضي َ َلي ْال َخ َّ
اص ِة ِم َّم ِْ ُيؤ َم ُِ ذ ِلك ِم ْن ُ ».
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
جعفری« :سوگند به خدا اگر بخواهم دربارۀ خروج و دخول و همه شهون زندگی به هر ی از شما
خبر می دهم .ولکن میترسم دربارۀ من به جهت مقایسه با رسول خدا

کفر بورزدید .آگاه باشیید،

من اینگونه اسرار را به کسی که مورد اطمینان است ،ابالغ مینمایم( ».جعفری)080 :5082 ،
شرهیدی« :به خدا ،اگر خواهم هر ی

از شما را خبر دهم کیه از کجیا آمیده ،و بیه کجیا رود ،و

سرانجام کارهاى او چه بود ،توانم .لیکن ترسم که دربارۀ من به راه غلو روید ،و مرا بر رسول خدا
تفریل نهید .من این -راز -را با خاصگان در میان مىگذارم که بیمى بر ایشان نیست ،و به آنان اطمینان
دارم( ».شهیدی)000 :5081 ،
فقیهری« :به خدا قسم اگر بخواهم به هر فردی از شما از محل بیرون آمدن و جیای وارد شیدن و از
تمام شئوون زندگی او ،خبر دهم این کار را خواهم کرد ،لیکن از این بیم دارم که در اثر چنین کیاری،
دربارۀ من به رسول خدا

کافر شوید (یعنی دربارۀ من غلو کنید و سخنان کفر آمیز بر زبان جاری

سازید) آگاه باشید که به راستی من ،این امور را به خواص اصحاب خود ،از کسانی که در مورد آنان از
چنین چیزی (یعنی غلو درباره من) ایمنی حاصل است ،میسچارم( ».فقیهی)050 :5071 ،
مهم ترین عامل انسجام در این بخ  ،عامل ارجاع درونمتنی پس مرج  ،ارجاع برونمتنی ،عامل ربط
تقابلی و حذف میباشد .ضمیر بارز "ت در شئتُ" و ضمیر متصل "کم و ی در منکم و لیی" و ضیمیر
بارز "واو در أن تکفروا" و ضمیر مستتر "أنا در أخبر و أخاف" از نوع ارجاع برونمتنیی مییباشیند و
ضمیر متصل "ه در مخرجه و مولجه و شانه و منه" از نوع ارجاع درونمتنی پس مرج میباشید .ضیمیر
متصل "ه در مفریه" از نوع ارجاع برونمتنی میباشد ،شاید این ضمیر با ارجاع درون متنی پس مرجی
اشتباه گرفته شود؛ اما حقیقت آن است که باتوجه به بافت معنایی و سیاق جمله میتوان دریافیت ایین
ضمیر از نوع ارجاع برون متنی است که هر سه مترجم در ترجمههای خود به این مساله پایبنده بیوده و
88
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برابری نهاد واضح و معین برای آن در ترجمههای خود انتخاب کردهاند که ابهام را برطرف مییسیازد.
اسم اشارۀ «ذل

» از نوع ارجاع برون متنی است که به مرجعی غیر صریح در جمله برمیگردد .بهرغیم

اینکه قراین معنایی دال بر مرج در این متن مشاهده میشود ،ولی بهصراحت مرجعی داللتگر بر آن در
متن دیده نمیشود .دربارۀ مرج برونمتنی گفته می شود که به دلیل ذکر نشدن مرج  ،جملیه را دچیار
ابهام میکند .عامل حذف در متن اصلی پس از " لفعلت" میباشد که با توجه به قرینۀ لفظیی و معنیایی
عبارت پس از آن حذف شده است که در اصل :لفعلت هذا األمر بوده است .سه ترجمیۀ میذکور نشیان
میدهد هر سه مترجم ،در رعایت مهلفههای انسیجام بخی

روشهیایی متفیاوت دارنید و گیاه دچیار

اشتباهاتی شدهاند؛ اما به طور کل ترجمۀ فقیهی از بافت معنایی قویتر و واضحتر برخیوردار اسیت .در
عبارت "بمخرجه و مولجه و جمی شانه" سه ضمیر متصل "ه" وجود دارد که فقیهی این سه ضمیر را به
صورت ت

ضمیر و در انتهای عبارت ترجمه کرده است که این امر باعث منسجم شیدن و پیوسیتگی

هر چه بی تر ترجمه او شده است ،باید این نکته را ذکر کرد که ترجمه کردن هر سه ضمیر در میتن
مقصد انسجام آن را از بین نمیبرد ،بلکه آن را کم رنگ میکند .اگر این سه ضمیر در متن اصلی تنهیا
به صورت ت

ضمیر میآمد ،یعنی تنها در واژۀ "شأنه" میآمد ،از انسجام متن اصلی کاسیته مییشید.

جعفری این ضمایر را در ترجمۀ خود انعکا
انعکا

نداده و شهیدی آن را بیه طیور کامیل در ترجمیه خیود

داده است .از میان سه مترجم ،تنها شهیدی و فقیهی به رعایت ارجاع بیرون متنیی "ذلی " در

ترجمههای خود پایبند بودهاند و جعفری از ترجمۀ آن غفلت ورزیده است .عامل ربط تقابلی "لییکن" و
ربط افزایشی "واو" نیز در ترجمۀ هر سه مترجم به وضوح و درستی دیده میشیود .نکتیهای کیه شیاید
بتوان در اینجا متذکر شد این که عدم ترجمۀ برخی از مهلفههای انسجام در متن مقصد نظر بیه تفیاوت
ساختار زبان فارسی و عربی به نوعی انسجام بخ

متن شده است در حالیکه اگر این مهلفهها در زبیان

مبدأ مورد توجه قرار نگیرند از انسجام آن میکاهند .نکتۀ دیگر این عبارت "صل اهلل علیه و اله" اغلیب
در زبان فارسی به همین صورت یا به صورت مخفف (ص) به کاربرده میشود ،لذا هر سه متیرجم ایین
امر را در ترجمههای خود رعایت کردهاند.
ترجمۀ پیشنهادی« :سوگند به خدا ،اگر بخواهم مىتوانم هر کدام شما را از آغاز و پایان کیارش ،و
از تمام امور زندگىاش ،آگاه سازم ،اما من از آن مىترسم که با اینگونه خبرها دربارۀ مین نسیبت بیه
رسول خدا

کافر شوید ،آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به یاران راز دار و آنان که میورد

اطمینان من هستند ،مىسچارم».
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َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
اك َم ْاِ
« .4-6و ال ِذي بعث ِبالحق و اصطفاه عَّي الخَّ ِق ما أن ِطق ََِل ص ِادقا و قد ع ِهد َِل َّي ِبذ ِلك كَّا ِ و ِبمه َِّ ِ
َْ ُ َ َْ َ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ
ََ ْ
َّ َ ْ َ
َ
َ َ َ ً
َُُ
َْ َ
آل بذا اْل ْم ِر َو َما أ ْبقي ش ْيئا َي ُم ُّر عَّي َرأ ِسي ََِل أف َرغ ُ ِفي أذن َّي َو أفضي ِب ِ َِل َّي».
يه َِّك و منجي مِ ينجو و م ِ
جعفری« :سوگند به خدایی که رسول خدا

را بر حق انتخاب نمود و او را بر تمیام مخلوقیات

برگزید ،سخن نمیگویم مگر راست .آن رسول گرامی وقوع همۀ آن اسرار را برای مین تعهید فرمیوده
است ،همچنین به من خبر داده است هالکت هر کسی را که هالکت خواهد گشت و نجات هر کس را
که نجات خواهد یافت و همچنین سرنوشت امر زمامداری را نیز برای من اعالم فرمیوده اسیت .رسیول
خدا

هیچ چیز را که بر سر من خواهد گذشت رها نکرد مگر اینکه به گوشم فرو خواند و بیرای

من اعالم نمود( ».جعفری)080 :5082 ،
شهیدی« :به خدایى که او را به حق برانگیخت ،و بر مردمان برترى بخشید ،جز سخن راست بر زبان
نمىآرم ،و رسول خدا مرا از این حادثه ها آگاه ساخته است ،و هالکت آن کس را که هال

شیود ،و

رهایى آن را که نجات یابد به من گفته است ،و از پایان کار خبر داده است ،و چیزى کیه در خیاطرم
مىگذشت باقى نگذاشت جز آنکه آن را به گوشم فرو خواند ،و سخن آن را با مین رانید( ».شیهیدی،
)000 :5081
فقیهری« :قسم به آن کسی که پیامبر

را به حق به سوی مردم فرستاد و او را بر مخلوقات خود

برگزید ،جز سخن راست بر زبانم جاری نمی شود و به تحقیق ،که پیغمبر
من قرار داده است ،هم چنین آن حررت مرا از زمان و مکان هال

همۀ اینها را در حافظیۀ

شدن آنکس که هال

میگیردد

و از زمان و مکان آنکس که نجات مییابد و اینکه کار خالفت به کجا میانجامد ،از همۀ اینهیا میرا
آگاه ساخته است ،هیچ چیز نیست که از مغز و فکر من بگذرد ،جیز ایینکیه پیغمبیر

آن را در

گوش من افکنده و آن را به من سچرده است( ».فقیهی)051 :5071 ،
در این بخ

از خطبه ،انسجام متن به واسطه کاربست مهلفۀ جانشینی ،ارجاع درونمتنی پس مرج و

ارجاع برونمتنی و عامل ربط افزایشی صورت پذیرفته است .ضمیر متصل "هی در بعاله ،اصطفاه ،کلیه و
افرغه" از نوع ارجاع درونمتنی میباشد .ضمیر متصل "ی" در إلی ،أذنی ،رأسی و إلی" و نیز اسم اشارۀ
"هذا" از نوع ارجاع برونمتنی است .واژۀ "الذی" در متن اصلی جانشین برابر نهاد "اهلل" شده است؛ لیذا
برابر نهاد مناسب برای آن در متن مقصد "کسی که" میباشد .پس از بررسیهیای انجیام شیده در سیه
ترجمه مذکور میتوان گفت هر سه مترجم در رعایت مهلفههای انسجام بخ

مرتکب اشتباهی شدهانید

که در این میان اشتباهات فقیهی نسبت به دو مترجم دیگر کمتیر بیوده اسیت .جعفیری و شیهیدی در
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رعایت بازتاب عامل انسجام بخ

جانشینی در ترجمۀ خود غفلت ورزیدهاند؛ چرا که برابر نهاد مناسیب

در زبان فارسی برای الذی "کسی که" میباشد که تنها فقیهی این مسیأله را در ترجمیۀ خیود رعاییت
کرده است .عدم رعایت این اصل در متن مقصد می تواند ناشی از ناهماهنگی مترجمان در همراهیی بیا
متن اصلی و بازتاب دقیق مهلفههای انسجام بخ

باشد که این امر همسویی متن مبدأ و میتن مقصید را

کمرنگتر میکند .این خروج گاهی با افراط و تفریطهایی از سوی مترجمان همراه است .در خصیوص
عامل ارجاع درونمتنی باید گفت هر سه مترجم بعری از ضمایر را که از نوع ارجاع درونمتنی هسیتند،
در ترجمۀ خود بازتاب نداده و یا این که آن را به درستی ترجمه نکردهاند :به عنوان مالال تنهیا شیهیدی
نسبت به ترجمه و برابرنهاد صحیح ضمیر متصل "هی در بعاله" در ترجمۀ خود پایبنید بیوده اسیت و دو
مترجم دیگر؛ یعنی جعفری و فقیهی این ضمیر را به صورت اسمی ترجمه کردهانید کیه بیا توجیه بیه
الیههای معنایی متن نادرست میباشد و یا اینکه شهیدی ضمیر متصل "هی در اصطفاه" را ترجمه نکرده
است .دیگر عامل انسجام بخ ؛ یعنی مهلفۀ ربط افزایشی واو در تمام قسمتهای ترجمۀ شهیدی از ایین
بخ

به درستی و تماماً رعایت شده است .جعفری ی

مورد و فقیهی دو مورد از مهلفههای ربط موجود

در این قسمت را رعایت نکردهاند .ضمایر مربوط ارجاع برونمتنی توسط هر سر مترجم در متن مقصید
به طور کامل بازتاب داده شده است .اسم اشارۀ "هذا" از نوع ارجاع برونمتنی میباشید کیه جعفیری و
فقیهی به درستی در ترجمههای خود به آن اشاره کردهاند؛ اما شهیدی از ذکر برابرنهاد و معادل مناسیب
برای آن در ترجمه خود غفلت ورزیده و آن را به صورت پایان کار ترجمه کرده است ،در صورتی که
پایان کار میتواند هر کاری باشد .اسم اشارۀ هذا که از نوع ارجاع برون متنی میباشید متریمن معنیای
ابهام است که مترجمان میبایست با آوردن معادل و برابرنهاد واضح و روشنگر ایین ابهیام را برطیرف
کنند که جعفری و فقیهی اینرا به درستی انجام دادند و معادل درست "امر خالفت یا امر زمامیداری" را
برای آن ذکر کردهاند .این نکته را نیز میتوان اشاره کرد :واژۀ وقد در عبارت "وقد عهد" کیه معنیای
تحقیق و قطعیت میدهد ،فقیهی با دقت و توجه به این مسأله آن را در ترجمه خود به درسیتی رعاییت
کرده است .در خصوص ضمیر متصل "هی" در بعاله که باید به صورت ضمیر ترجمه شود ،بهتر است به
منظور پی بردن هر چه آسان تر مخاطب به شخص مورد نظر ،پس از ترجمۀ ضمیر ،به همیان صیورت،
مرج ضمیر را که اسم (حررت محمد

) میباشد ،در داخل پرانتز ذکر کرد.

ترجمۀ پیشنهادی« :سوگند به خدایى که او را (محمّد
جز به راستى سخن نگویم .به راستی که پیامبر اسالم
88
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ساخته است ،و از محل هالکت آن کس که هال

مىشود ،و جاى نجات کسى که نجات میىیابید ،و

پایان این حکومت ،همه را به من خبر داده و مرا آگاه کرده است .هیچ حادثیهاى را کیه در سیر میی
پرواندم ،و بر من گذشت ،از من فرو نگذاشت و آن را در گوشم نجوا کرد ،و مرا از آن مطل ساخت».
َّ َ ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ
َ َْ ُ َ
َ « .6-6أ ُّي َها َّالن ُ
اس َِني َو الَّ ِ َما أ ُحثك ْم عَّي طاع ٍة ََِل َو أ ْس ِايقك ْم َِل ْي َهاا َو َل أن َهااك ْم ع ْاِ َم ْع ِِ َاي ٍة ََِل َو أت َناابي
َ َ ُ َ
ق ْيَّك ْم ع ْن َها».
جعفری« :ای مردم ،سوگند به خدا ،من هرگز شما را به اطاعتی تحری

نمیکنم ،مگر اینکه خودم

در عمل به آن از شما سبقت میگیرم و شما را از معصیتی نهی نمیکنم مگر اینکه خودم پی

از شما،

از آن اجتناب مینمایم( ».جعفری)080 :5082 ،
شرهیدی« :اى مردم به خدا من شما را به طاعتى برنمى انگیزم ،جز که خود پی
آن برمىخیزم .و شما را از معصیتى باز نمىدارم ،جز آنکه خود پی

از شما به گیزاردن

از شما آن را فیرو میىگیذارم».

(شهیدی)000 :5081 ،
فقیهی« :ای مردم همانا من به خدا قسم شما را به انجام طاعتی تشویق و وادار نمی کنم جز ایینکیه
خود در انجام آن بر شما پیشدستی می نمایم و شما را از معصیتی نهی نمی کنم ،جز اینکه خود پیی

از

شما از انجام آن خودداری میورزم( ».فقیهی)051 :5071 ،
ارجاع برونمتنی (ضمیر متصل «ی» در انی و ضمیر مستتر «أنیا» در أحیالّکم ،أسیبقکم ،أنهیاکم و
أتناهی" و ارجاع درونمتنی پس مرج (ضمیر متصل "ها" در إلیها و عنها) ،و عامل ربط افزایشیی واو
از جمله عوامل انسجام بخ
انسجام بخ

این بخ

از متن اصلی خطبه میباشند .که هر سر مترجم تمامی مهلفههیای

این قسمت از خطبۀ  571را به درستی و کامل در ترجمههای خود انتقال داده و نسبت بیه

رعایت آن پایبند بودهاند.
ترجمۀ پیشرنهادی« :اى مردم به خدا سوگند ،قطعاً من شما را به هیچ اطاعتى وادار نمىکنم مگر آن-
که پی
تر

از شما به آن عمل کرده باشم ،و شما را از معصیتى باز نمىدارم مگر آنکه پی
گفته باشم».

در پایان براسا
هری

از شما آن را

نمونه های بررسی شده و با استفاده از روش های آماری (توزی  -فراوانیی) بسیامد

از عوامل چهارگانه انسجام بخ

متن اصلی و دو ترجمه  ،به ترتیب در نمودارهای زیر نشان داده

شده است:
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نمودار شماره  -5فراوانی عوامل انسجام بخ

ﺭﺑﻁ

ﺍﺭﺟﺎﻉ

دستوری غیرساختاری در متن خطبۀ 571

نمودار فوق نشان دهندۀ فراوانی مهلفۀ ارجاع در مقایسه با دیگر مهلفیه هیا و کمینیه بیودن مهلفیۀ
جانشینی و حذف است .شاید بتوان چنین استنباط کرد که حررت در مواردی مختلف از خطبه به دلییل
لزوم معنا و سیاق جمله الزم میبینند به عناصر موجود ارجاع کنند تا معنا و محتیوا و در نهاییت پییامی
خاص را که همان بد عهدی مخاطبان است ،متذکر شوند ،از اینرو از مهلفۀ ارجاع بی
بهره بردهاند .چون تکرار ی

از دیگر مهلفهها

امر و ارجاع متعدد به آن حاوی پیامی مهم است .کمینه بودن مهلفۀ حذف

را شاید با همین دلیل بتوان تبیین کرد که بافت معنایی خطبه اجازۀ استفاده از عناصر حذف بیرای نقیل
معنا را به سخنور نداده است ،گویا پیام آن قدر مهم بوده که حتماً میباید با عناصر اصلی انتقال مییافته،
لذا استفاده از عناصر حذف این فرایند را مختل میکرده است.
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نمودار شماره  -0فراوانی مهلفههای انسجام دستوری غیرساختاری در ترجمۀ جعفری ،شهیدی و فقیهی
با نگاهی گذرا به دو نمودار اخیر می توان مشاهده کرد که مهلفههای انسیجام در ترجمیۀ فقیهیی و
شهیدی به یکدیگر نزدی

میباشد و فقیهی ،توانسته ترجمهای بهتر نسبت به شهیدی اراییه دهید .ایین

موضوع را با نگاهی دقیقتر و علمیتر می توان چنین تحلیل کرد که فقیهی در بعری موارد حساسیت و
دقتی بی تر در ترجمه دارد ،چون با جست وجوی بافت زبان مقصد و علم به ویوگیهای زبیان مقصید
بهدنبال برابر نهادهایی متناسبتر با زبان مقصد است ،از اینرو ،اگر میبینیم مهلفهها جایگزین همیدیگر
میشوند به خاطر این است که مترجم به درستی تشخیص داده مهلفهای خاص در زبان مبیدأ را بایید بیا
مهلفهای دیگر در زبان مقصد ترجمه کند تا به این وسیله انسجامی متناسب با ویوگیی زبیان مقصید در
ترجمه اش ایجاد نماید .انتخاب صرف برابر نهادهای یکسان در دو زبان امری تقریباً غیر ممکن است ،و
فقیهی میتوان گفت به نسبت به این امر آگاه بوده است؛ اما ترجمۀ شهیدی بنا را بر آن دارد هر مهلفیه
را با مهلفۀ همسان خود ترجمه کند و این به نوعی نادیده گرفتن ویوگیهای زبانی مختلف دو زبان مبدأ
و مقصد است.
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نتیجهگیری

 -5در میان مهلفههایی که باعث یکچارچگی متن شدند ،دو نوع ارجاع و ربط ،بی ترین نقی

را در

ایجاد انسجام خطبه ،هم در متن اصلی و هم در ترجمهها داشتهاند و جانشینی و حذف در جایگیاه بعیدی
قرار دارند؛
 -0در بحث ارجاع ،شاهد دو نوع ارجاع درونمتنی پسمرج و برونمتنی هسیتیم .در بازتیاب ایین
نوع انسجام بخ  ،از مجموع  11ارجاع موجود در نمونههای بررسی شده از متن اصلی ،ترجمۀ فقیهی بیا
رعایت  10مورد باالترین میزان همچایگی با متن اصلی را دارد ،این درحیالی اسیت کیه شیهیدی  12و
جعفری  17مورد را در ترجمه رعایت کردهاند .مهلفۀ ربط با  57و جانشینی و حذف با  5مورد در رتبیۀ
بعدی قرار دارند که شهیدی از  57مورد تمامی آن را در ترجمۀ خود رعایت کرده است و جعفری با 58
و فقیهی با  57مورد در جایگاه بعدی قرار دارند .در خصوص جانشینی تنها فقیهی نسبت به انعکیا

آن

در ترجمۀ خود پایبند بوده است و عامل ربط را نیز تنها جعفری و شهیدی رعایت کرداند؛
 -0حروف ربط به کار رفته در نمونههای بررسی شده اغلب از نوع افزایشی ،میباشند کیه در اکالیر
قسمتها به جز چند مورد که در جای خود به آن اشاره شد ،رعایت شدهاند؛
 -1مهلفۀ چهارم در راستای ایجاد انسجام خطبۀ  ،571عامل حذف میباشد که در ترجمیۀ شیهیدی و
جعفری رعایت شده است؛ اما فقیهی در ترجمۀ خود به رعایت آن عنایت نداشته و مهلفیۀ حیذف را در
ترجمه آورده است که این امر با توجه به بافت زبان فارسی قابلیت توجیه دارد .چونکه مخاطب فارسی
زبان متن ترجمه را با این امر راحتتر و بهتر در

میکند؛

 -1در مجموع مقایسۀ میان متن اصلی و ترجمههای مورد بررسی نشان میدهد سه مترجم تا اندازهای
توانسته اند عوامل انسجام بخ

در متن ترجمه شده را بازتاب و پیام متن را به طور نسبی انتقال دهنید و

در برخی موارد از این مهلفهها غفلت کردهاند که این امر میتواند ناشی از شیوه و روش خاص مترجمان
و امکانات زبانی -دستوری زبان مقصد در باشد؛
 -1از بررسی تطبیقی و زبانی سه ترجمه به این نتیجه میرسیم که ترجمۀ فقیهی هم عوامیل انسیجام
غیر دستوری را بهتر ترجمه کرده ،هم بافت زبانی مقصد را با استفاده از این عناصر ،عالمانهتیر انسیجام
بخشیده است.
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