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بررسي همپايگي انسجام دستوري غيرساختاري
در خطبه اول نهجالبلاغه و ترجمههاي آن
جواد گرجامي ،*1عادل آزاددل ،2سعيد محمدي3

 -1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 -3کارشناس ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
پذيرش59/9/3 :

دريافت59/11/13 :

چكيده
انسجام ( ،)Cohesionاصطلاحي است در حوزه علم زبانشناسي نقشگرا كهه بهه بررسهي روابها ميهان
عناصر مختلف سازنده آن متن در دو سطح دستوري (ساختاري و غيرساختاري) و واژگاني ميپهردازد در
بحث انسجام دستوري غيرساختاري ،مؤلفههاي چهارگانه :ارجاع ،ربا ،جانشيني و حذف ،بهعنوان عوامه
انسجامبخش متن محسوب مي شوند كه هريك ،در كنار ديگر عوام انسجام ،به پيوستگي و يكپهارچگي
متن ميانجامند نظر به ضرورت اص تعادل و برابري در فرآيند ترجمه ،بازتاب هريهك از عوامه فهور در
ترجمهها در راستاي حركت همسو با متن اصلي از اهميّت بسزايي برخوردار است از آنجا كه نهجالبلاغهه
بهعنوان متني منسجم ،شام گونههاي مختلف انسجامبخش است ،انتظار ميرود ترجمههاي بهعم آمده
از آن نيز اين عناصر انسجامبخش را در خود بازتاب دهد اين مقاله با اتخّاذ رويكرد توصيفي– تحليلي بهه
بررسي و تطبيق مؤلفههاي انسجام دستوري غيرساختاري در خطبه اول نهجالبلاغه و پنج ترجمه انتخهابي
ميپردازد از اين رهگذر ،ميزان پايبندي مترجمان به بازتاب اين مؤلفههاي انسجامبخش بررسهي شهده و
در نهايت اين نتيجه حاص شده است كه در ميان انبوه مؤلفههاي يادشهده برخهي از مترجمهان در سهايه
حركت همارز و برابر با متن اصلي و با گزينش برابرنهادهايي مناسب ،انسهجام موجهود در مهتن اصهلي را
بهطور كام در ترجمههاي خود انعكاس دادهاند در مواردي نيز مترجمان از اين اص غاف مانهدهانهد كهه
اين غفلت ميتواند ناشي از عواملي چون سبك خاص مترجم و ظرفيت زباني– دستوري متن مقصد باشد
واژگان كليدي :انسجام دستوري غيرساختاري ،ترجمه ،اص تعادل و برابري ،نهجالبلاغه
Email: javad.garjami@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
اصل تعادل و برابري فرآیند ترجمهه یيها ا معيارههاي ممهد در ار یهابا د وهظ و ترافهظ
ترجمه محسوب ماشود كه بهموجب آن فاصله ميان متن مبدأ و متن مقصد ا ميهان رفتهه و
تصوور همسانا ميان آن دو بيشتر ماشود .در همين راستا برخها گفتهانهد« :ا ترجمهه ایهن
انتظار مارود كه با اصل برابر باشد .برابري ميهان مهتن مبهدأ و ترجمهه در ابعهادي دندگانهه
تحقق مایابد .رابطه برابري را ماتوان دنين توصيف كرد :كيفيظهاي متن مبهدأ بایهد ففه
شوند ،یعنا محتوا ،سبک ،عمليرد و ...متن مبدأ باید دسظكد تا فد اميان در ترجمه ففه
گردد و نمود یابد» (فدادي .)61 : 5732 ،این تعادل و برابري در سطوح مختلهف مهتن اتفها
ماافتد .مایيل هاليدي بهعنوان یيا ا نظریهپردا ان نظریه انسجام ،اهميظ تعادل ترجمههاي
در سطح وافدهاي واژگانا -دستوري را ممدتهرین ددددهه ترجمهه مهادانهد (هاليهدي،
 ،)53:2775البته ناگفته پيداسظ كه دنين تعهادل ترجمههاي ،صهرفا بهه انتقهال وافهدهاي
دستوري دو متن ،محدود نخواهد بهود ،بليهه علهاوه بهر آن بایهد ایهن برابهري در عوامهل
انسجامبخش ميان وافدهاي دستوري نيز رعایظ شود.
منظور ا عوامل انسجام دستوري ديرساختاري مؤلفههاي دمارگانه :ارجاع ،ربط ،فهف
و جانشينا اسظ.
فضور هریک ا این مؤلفهها در كنار دیگر عوامل ساختاري مهتن ،موجهب پيوسهتگا و
یيپاردگا متن گردیده و در نمایظ به متنوارگا آن ماانجامد .با عنایظ بهه ایهن نيتهه و ا
آنجا كه ترجمه ،با تابا ا متن اصهلا در كليهه ابعهاد آن اسهظ ،انتظهار مهارود انسهجام و
یيپاردگا بان مبدأ در ترجمه نيز انعياس یابد تا به موجهب آن ،ههدار ي و ههدپایههگها
انسجام دستوري دو متن بر رار شود .براین اساس در مقاله فاضر كوشيدهاید تا به بررسها و
تطبيق خطبه اول نمجالبلاده و ترجمهههاي مشهمور آن بهر مبنهاي الگهوي انسهجام دسهتوري
مبشهري و
ديرساختاري بپردا ید .در همين راستا ،پنج ترجمه انصاریان ،دشتا ،فيضالاسهلام ،و
شميدي را انتخاب كردهاید .در نمونههاي انتخابا ،ابتدا مؤلفههههاي انسهجامبخهش دسهتوري
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ديرساختاري را بررسا نموده و سپس ميزان پایبنهدي مترجمهان در انعيهاس مؤلفههههاي
یادشده را تحليل كردهاید .البته مضا

برآن ،موانعا كه در برخها موا ه مهاتواننهد مهان

هدپایهگا ترجمهها با متن اصلا شوند ،نيز مورد نقد و بررسا رار گرفتهه اسهظ .سهوالا
متعددي نيز در این راستا مطرح ماشود كه ممدترین آنها به شرح یر اسظ:
 -5در ميان ترجمههاي منتخب پنجگانه نمجالبلاده ،ميزان پایبنهدي مترجمهان بهه با تهاب
مؤلفههاي انسجامبخش دستوري ديرساختاري تا ده اندا ه بوده اسظ؟
 -2در همين راستا ده عواملا مان هدار ي و هدپایهگا انسجام دستوري ديرسهاختاري
در خطبه اول نمجالبلاده و ترجمههاي مفكور شده اسظ؟

 -2پيشينه پژوهش
با نگاها به پيشينه پژوهشهاي به نگارش درآمده در ارتباط با موضوع فاضهر مهاتهوان بهه
موارد یر اشاره كرد:
مقاله "الحذف كعنصر إتّساقي في نهجالبلاغه" نوشته عليرضا نظري و نرگس انصاري كهه
در شماره  27مجله العلوم الإنسانيه به داپ رسيده اسظ؛ مؤلفه انسهجامبخهش فهف را در
 77خطبه ا نمجالبلاده بررسا كرده و به این نتيجه رسيده كه فف در دمار سطح فرفها،
اسما ،فعلا و جمله به انسجام متنا در نمجالبلاده انجاميده اسظ.
كلثوم صدیقا و عاطفه ستایشممر در مقالهاي با عنوان "بررسا تطبيقا ارجهاع بههعنوان
یيا ا عوامل انسجام متنا در نمجالبلاده (ترجمههاي فارسها و انگليسها طهاهره صهفوار اده)"،
انتشار یافته در شماره  52پژوهشنامه نمجالبلادهه ،عامهل انسهجامبخهش «ارجهاع» را در 281
جمله منتخب ا نمجالبلادهه و ترجمههههاي فارسها و انگليسها آنهها ا طهاهره صهفوار اده
بررسا كرده اسظ .نتایج پژوهش نشان مادهد كه ميان متن عربا و ترجمههههاي فارسها و
انگليسا در رعایظ مؤلفه انسجامبخش مفكور تفاو
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در مقاله "كاركرد ادا ربطا در انسجامبخشا به خطبههاي نمجالبلاده" نوشهته عليرضها
نظري كه در شماره  7پژوهشنامه نمجالبلاده داپ شده ،كاركرد ادا ربط در ایجاد انسهجام
در  77خطبه ا نمجالبلاده بررسا شده و به این نتيجه رسيده اسظ كهه بسهامد بالهاي ادوا
ربطا بهویژه ادا

ربطا افزایشا به انسجام خطبهها منجر گردیده اسظ.

"مقایسه كاربسظ عوامل انسجام در سوره أعلا و ترجمههاي آن ا طهاهره صهفوار اده"
عنوان پژوهش دیگري اسظ كه توسط معصومه نعمتا زوینا و طهاهره ایشهانا در شهماره
 36مجله پژوهشهاي رآنا بهداپ رسيده اسظ .مؤلفان ضهمن بررسها كاربسهظ عوامهل
انسجام در سوره "أعلا" و ترجمه آن ا طاهره صهفوار اده ،اببها كهردهانهد كهه متهرجد در
انتقال مفاهيد آیا  ،سعا نموده ا سهاختار مهتن اصهلا تبعيهظ كنهد و ایهن امهر فهاكا ا
موفقيظ وي در با تاب عوامل انسجام دستوري و واژگانا در ترجمه اسظ.

 -9مفهوم انسجام
یيا ا عواملا كه بانشناسان نقشگرا به بررسها آن مهاپردا نهد ،روابهط انسهجاما ميهان
عناصر بانا اسظ .انسجام ( )Cohesionكه در فارسا بهه پيوسهتگا و پيونهد و اتوصهالن بهين
جَ َ " بهه
جمله ترجمه شده اسظ (نظري وهميهاران ،)83:5777،در بهان عربها ا ریشهه " َس َ
انصب  :روان شهد ،جهاري شهد" ،گرفتهه شهده و در بهاب انفعهال در معنهاي
معناي "سالَ ،
َّ
"انسَ الكلام :انتظ " ماباشد و ا دیدگاه علد بدی به كلاما با تركيب سهاده ،الفهاتا روان
و به دور ا هرگونه تعقيد و تيلوف اطلا ماشود (معلهو  .)722:5786،بها د وهظ در معنهاي
ریشه واژه و تعریف مفكور ماتوان گفهظ دنانههه كلهام بهه منظهور القهاي معنها ،براسهاس
الگوهاي صحيح بانا بيان شود ،گویا همهون آبا اسظ كه به دور ا هرگونه انحرافها در
مسيري مشخص جاري گشته اسظ .ا منظر دانش بانشناسا ،انسهجام ،ابهزار بهانا اسهظ
كه نقش اساسا را در تحقق متنيوظ یا ساختار متن ایفا ماكند .این اصطلاح بهراي اولهين بهار
توسط مایيل هاليدي و ر يهه فسهن در كتهاب "انسهجام در انگليسها" مطهرح شهد .آنهها
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انسجام را یک مفموم معنایا مادانند كه به روابط معنایا موجود در مهتن اشهاره مهاكنهد و
شناسایا متن ا ديهرمهتن را ميوسهر مهاسها د ( .)Halliday & Hasan,1976:4بهر اسهاس ایهن
تعریف ،متن ،یک وافد معنایا اسظ كه در آن معنا به كمک ابزارهاي ویژه موجهود در مهتن
و ارتباط ميان آنها دریافظ ماگردد كه شامل ابزارهاي دستوري و واژگانا اسظ .به عبهار
دیگر ،لایه معنایا متن بهوسيله لایه دستوري و واژگانا تحقق یافته و در نمایظ این لایهه نيهز
توسط نظام گفتاري و نوشتاري (دستگاه صوتا و املایا) نمود پيدا ماكنهد .بهر ایهن اسهاس
انسجام متن به واسطه دو عامل به وجود ماآید:
 . 5انسجام واژگانا  . 2انسجام دستوري (.)Halliday & Hasan,1976:5-6

 -1-3انسجام واژگاني

این نوع انسجام در نتيجه فضور واژههاي مشابه و مرتبط بههوجهود مهاآیهد و مبتنها بهر
رابطهاي اسظ كه وافدهاي واژگانا بان به لحاظ محتواي معنایاشان بها یيهدیگر دارنهد
( .)Halliday & Hasan,1985:310ر يه فسن عوامل انسجام واژگانا را بهه دو دسهته عهام و
نمونهاي یا موردي تقسيد كرده اسظ .در انسجام واژگانا عام ،مؤلفههههایا دهون :تيهرار،
هدمعنایا ،تضاد معنایا ،شمول معنایا یها جهزو و كهل و در انسهجام واژگهانا نمونههاي
(موردي) عواملا دون :برابهري ،نهامگهفاري و تشهابه بهه انسهجام مهتن كمهک مهاكننهد
(همان .)757:ا آنجا كه پژوهش فاضر با محوریظ انسجام دستوري نوشهته شهده اسهظ،
ا این رو صرفا به ذكر مؤلفههههاي انسهجام واژگهانا اكتفها ماشهود و در ادامهه ،انسهجام
دستوري و عوامل آن بهطور مفصول مورد تحليل رار ماگيرد.
 -2-3انسجام دستوري

منظور ا انسجام دستوري این اسظ كه ساخظ جملا و عناصهر دسهتوري باعهن انسهجام
متون گردد .مانند جایگزین كردن ضمير به جاي اسهما كهه بلها در مهتن ذكهر شهده اسهظ
(بامشيا .)17:5788،انسجام دستوري به واسطه عواملا در متن تحقق مایابد كه به طور كلها
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در دو بخش عمده :انسهجام دسهتوري سهاختاري و انسهجام دسهتوري ديرسهاختاري ابهل
بررسا اسظ ). (Halliday,2002: 6-7

انسجام دستوري ساختاري عبار اسظ ا دينش یک یا دند عنصر ا یک لایهه بهانا
(مثلا بند) براي تشييل عنصري متعلق به لایهي بالاتر (مثلا جمله) ،در این نوع انسجام ،بنهدها
ا طریق وابستگا و یا پيوند

منسجد ماشوند). (Halliday,2002:6-8

بهعنوان مثال در جمله یر ميان جمله پيرو و پایهه ا طریهق وابسهتگا ،انسهجام ایجهاد
گردیده و در نتيجه با متنا منسجد روبرو هستيد :
«به دوستد سفارش كردم كه به دیدن شما بياید» (وفيدیان كاميار و عمرانا.)551:5781،

پایه(هسته)

پيرو(وابسته)

گزاره بالا ،جملهاي اسظ مستقل كه ا دو بند هسته و وابسته تشييل شهده اسهظ .در
این جمله مركب ،نه بندن هسته استقلال دارد و نه بندن وابسهته .امها بها توجهه بهه وابسهتگا
معنایا بندن پيرو (وابسته) به بندن پایه (هسته) ،نقشنماي پيوندي -وابستگا "كه" ،ميهان دو
جمله انسجام ایجاد كرده اسظ و یا در مثهال« :علها بهه كتابخانهه رفهظ و ود برگشهظ»
(همان ،)556:نقشنماي پيوندي -هدپایگا "و" ،ميان دو بندن همپایه ،پيوند ده و در نتيجهه
به ارتباط و انسجام آن دو انجاميده اسظ .اما در انسجام دستوري ديرساختاري ،بها برخها
مقولا

دستوري مواجه هستيد كه نمادهایشان با برخا عناصر متن ،پيوستگا دارند كه بهه

لحاظ ساختاري ،یا رابطه بابتا با آنها ندارد و یا اصولا منفک ا آنها هستند (كمهايافهر و
جابر.)77:5775،

ممدترین عوامل پيوستگا در این نوع انسجام عبارتند ا  :ارجاع ،فهف

و جهایگزینا،

ربط ( .)Halliday,1989:48-82شایان ذكر اسظ كه انسجام مورد بحن در این مقاله ،ا نهوع
انسجام دستوري ديرساختاري اسظ .ا این رو مؤلفههاي این نوع انسجام و با تهاب آن را
در ترجمههاي انتخاب شده ا متن نمجالبلاده مورد بررسا رار خواهيد داد.
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 -1-2-3ارجاع

ا نظر هاليدي و فسن ،عناصري در متن وجود دارند كه تحظ تأبير عناصر دیگر هستند كهه
ا جمله این عناصر ،ما توان به ضمایر اشاره كهرد .ضهمایر بههوسهيله مراجه خهود تفسهير
ماشوند .مرج ضمير ،ممين اسظ در متن باشد و گاها او ا نيز وجود نداشته باشهد .در
همين راستا با توجه به فضور و یا عدم فضور كلمه مرج  ،ارجاع به دو طریق صور مها
گيرد :ارجاع درونمتنا و ارجاعبرون متنا (اميري خراسانا و علانژاد.)52:5776،
 -1-1-2-3ارجاع درونمتني

در این نوع ارجاع ،مرج ن عنصرن ارجاعدهنده در درون متن رار دارد و با توجه بهه مو عيهظ
مرج نسبظ به عنصر ارجاع ،به دو سد :ارجاع پيشمرج و پسمرج تقسيد ماشود.
در ارجاع پيشمرج  ،عنصر ارجاع بهصور صریح و روشن پيش ا مرج رار مهاگيهرد
( .) Halliday & Hasan,1976:31-33مانند :او خداي یيتاسظ .گاها نيهز عنصهر ارجهاعدهنهده
پههس ا خههود مرجهه ههرار مههاگيههرد كههه بههه ایههن فالههظ ارجههاع پههسمرجهه گفتههه
ماشود ( .)Halliday&Hasan,1976:31-33مانند :فسن وعبهاس را دیهدم و بها آنهان صهحبظ
كردم (وفيدیان كاميار و عمرانا.)577:5781،
 -2-1-2-3ارجاع برون متني

و تا عنصر ارجاعدهنده به مرجعا خارج ا متن اشاره كند بهطوري كهه در آن وابسهته
به مو عيوظ و محيطا باشد كه متن در آن وا شده اسظ ،در ایهن فالهظ ارجهاع ا نهوع
برونمتنا اسظ؛ مانند :این را بخوان .در این مثال مرج عنصر ارجاعا "این" تنما با در
مو عيظ كلام ممين اسظ؛ به این صور

كه مقصود ا "این" ماتواند رو نامهه ،كتهاب و

ديره باشد .نيته ابل تأمل در ارتباط با كاركرد انسجامبخشا این دو نوع ارجاع ،این اسظ
كه دون در ارجاع برونمتنا مرج خارج ا متن بوده و نماتوان به صرافظ به آن اشاره
كرد و در نتيجه موجب ابمام متن ماشود ،لفا فا د نقهش انسهجامبخشها اسهظ .ولها در
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انسجام درونمتنا با توجه به فضور ههد مهان عناصهر ارجهاعدهنهده و مرجه  ،بها متنها
منسجد روبرو هستيد.
 -2-2-3جانشيني

جانشينا عبار اسظ ا رار گرفتن یک عنصر بانا به جهاي عنصهر بهانا دیگهر .بهدین
صور كه بهجاي تيرار یک صور خاص در متن ،اعد ا كلمهه یها عبهار  ،ا كلمهه یها
عبهار دیگهري اسهتفاده شهود ) . (Halliday&Hasan,1976:88در فرآینهد جانشهينا ،عنصهر
جانشين ماتواند اسد ،فعل ویا جمله باشهد .بههعنوان مثهال در عبهار  " :دیهرو دوتها نهان
خریدم .یيا را هد برادرم خرید" ،واژهي "یيا" جانشين واژه "نان" شده اسظ.
 -3-2-3حذف

فف  ،عدم ذكر هریک ا اجزاو كلام در متن اسظ ،بهگونهاي كه مخاطب بتواند با توجه بهه
راين لفظا و معنوي ،عنصهر یها عناصهر محهفو

را دریابهد (اميهري خراسهانا و علهانهژاد،

 .)51:5776مانند :علا كتابش را آورد و علا درس خواند .شهایان ذكهر اسهظ هردهه اميهان
فف در كلام ،ده لفظا و ده معنوي ،بيشتر باشد ،ارتباط اجزاي كلام و در نتيجهه ،انسهجام
متن بيشتر ماشود .با این توضيح كه فف موجب ماشود تا خواننهده تلهاش كنهد مطالهب
پيشين را در ذهن خود نگه دارد و با بخشهاي دیگر متن مرتبط سا د و در نتيجهه ،خواننهده
با متن ،بيشتر درگير ماشود .امري كه به نوبه خود به تعامل ميان خواننده با مهتن انجاميهده و
در نمایظ به انسجام و پيوستگا كلام منجر ماشود (همهان .)51:ا نظر هاليدي و فسهن ایهن
عامههل انسههجامبخههش در سههه سههطح اسههما ،فعلهها و بنههدي صههور مههاگيههرد
).) Halliday&Hasan,1976:147-196

 -4انسجام درنهجالبلاغه
یيا ا آبار ار نده و دینا مسلمانان ،نمجالبلاده اسظ .این ابر فروتر ا سخن خهالق و فراتهر
ا كلام مخلو اسظ و ا مان جم آوري آن (سال  ) 677تاكنون با اسهتقبال صهافبنظهران
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و اندیشمندان بسياري روبهرو شده اسظ .كثر مراجعا به ایهن ابهر و وجهود شهرحهها و
ترجمههاي بسيار ،گویاي اهميوهظ و عمهق ایهن ابهر اسهظ ،بههگونههاي كهه فتوها دانشهمندان
ديرمسلمان را نيز بهسوي خود كشيده اسظ .صر نظر ا جایگهاه ویهژه نمهجالبلادهه بههلحهاظ
دربرداشتن آمو ههاي متعالا دینا و اخلا ا ،وجود انسجام و پيوسهتگا بههعنوان نمهودي ا
بلادظ بانظيرن این كتاب ار شمند در نمایظ به متنوارگا و سهاختار نظهاممنهد آن انجاميهده
اسظ .ساختاري كه در آن همه عوامل متنا در الگویا منسجد و به هدپيوسته در جمهظ القهاي
مفموما مشخص ،شيل گرفته و هریک بهنوبه خود به انتقال پيهام مهتن بهه خواننهده كمهک
ماكند .با نگاها به نمجالبلاده و مطالب آن ماتوان شاهد فضور دشمگير انسهجام و انهواع
عناصر انسجامبخش در آن بود .بسامد انسجام در خطبهها ،نامهها و كلمها

صهار نمهجالبلادهه

تا جایا اسظ كه بههنگام خوانش هریک ا این نمونهها ،هيهگونهه گسسهظ و ناپيوسهتگا در
آنها دیده نماشود .ناگفته پيداسظ كه تحقق دنهين اصهلا (انسهجام) در نمهجالبلادهه مرههون
رآنكرید اسظ كه سردشمه معار

بانا و فرا بانا نمفته در آن (نمجالبلاده) اسظ.

 -9ترجمه و نقش آن در بازتاب انسجام متن
دیدگاههاي مختلفا در ارتباط با ترجمه وجود دارد و تعاریف گوناگونا ا آن بهعمهل آمهده
اسظ .در این ميان آنهه متناسب با رویيرد مقاله فاضر اسظ ،نگرش بهه ترجمهه ،بهه مثابهه
عامل انتقال عوامل بانا وفرا بانان متن مبدأ به متن مقصد اسظ.
"ددلا فيهتس "5ترجمهه را دنهين تعریهف مهاكنهد« :ترجمهه خهوب عبهار اسهظ ا
نزدیکترین معادل در بان مترجد براي مطلب مورد ترجمه ،با فف مشخوصا متن اصهلا
تا آنجا كه ترفيظ بان اول ایجاب كند و عجيب و دور ا ذههن ننمایهد» (صهفار اده:5788 ،

" .)26ارنسظ سيمونز "2نيز در تعریفا مشابه ،ماگوید« :ترجمه خوب این اسظ كهه مفمهوم
و پيام متن اصلا را بهعلاوه فرم (شيل بيان) تا سرفدو اميان فف كرده باشد» (همان.)21 :
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ا دیگر تعاریفا كه در آن به انتقال ویژگاهاي متن مبدأ به متن مقصد اشاره شده اسهظ،
تعریفا اسظ كه ساعديپور ا ترجمه ارايه مادهد .وي در این راسهتا مهانویسهد« :ترجمهه
عبار اسظ ا فرایند جایگزینا عناصر متنان بان مبدأ به وسيله عناصهر متنهان بهان مقصهد
كه طا آن مترجد باید سعا كند با این عملن جایگزینسا ي خود ،مينهاي را فهراهد بيهاورد
كه در آن نویسنده اصلا و خواننده متن ترجمه با هد به تعادل و تأبير متقابل بپردا ند (لطفها
پورساعدي 17 :5735 ،و.)37

با د ظ در تعاریف یادشده ماتوان گفظ ،در ترجمه متن مبدأ به مهتن مقصهد ،رعایهظ
اصل تعادل و برابري ميان دو متن ا جملهه ضهرور هاي ترجمهه اسهظ .یعنها بهههنگهام
ترجمه ،علاوه برانتقال پيام متن ،بایستا انتقال دیگر ترفيهظههاي آن ا بيهل :ترفيهظههاي
لغوي ،دستوري ،بلادا و فتا فرهنگا ،عاطفا و ...نيز در دهاردوب اصهل تعهادل ترجمهه
انجام گيرد .این بدین معناسظ كه اگر بخواهيد ترجمه ابل بولا ارايه دههيد ،بایهد در بهان
مقصد نيز بهصورتا منسجد و همگام با سطوح مختلهف بهانن مبهدأ فركهظ كنهيد" .كهظ-
فورد "3در بحن ا مفموم تعادل ترجمهاي بر این نيته تأكيد كرده و مهاگویهد« :در ترجمهه
كامل ،متون یا عناصر بان مبدأ و مقصد ،مانا معادل ترجمهاين یيدیگر بهشمار مهارونهد
كه در مو عيظ معين ابل تعهویض باشهند» (كهظفهورد .)81 :5737 ،محمهود فهدادي ههد
مسئلهاي با عنوان برابري را مطرح ماكند و ماگوید« :ا ترجمه این انتظار مارود كهه بها
اصل ،برابر باشد .برابري ميان متن مبدأ و ترجمه در ابعادي دندگانه تحقق مایابهد .رابطهه
برابري را ماتوان دنين توصيف كرد :كيفيظهاي متن مبدأ باید فف شهوند ،یعنها محتهوا،
سبک ،عمليرد و دیگر ترفيظهاي متن مبدأ باید دسظكد تا فهد اميهان در ترجمهه ففه
گردد و نمود یابد» (فهدادي .)61 : 5737 ،وي انهواع برابهري را در دهاردهوبههاي كلها و
دمارگانهاي ماگنجاند كه عبارتند ا  :برابري در محتوا ،برابري در سهبک و اسهلوب سهخن،
برابري در عرصه پراگماتيگ یا كاربسظ و نقش اجتماعا بهان .وي همهنهين ا برابهري در
عرصه بار افساسا واژگان (عرصه سطوح بان و گویشهاي گروها) و برابهري در عرصهه
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واژگان سخن ماگوید (همان .)61 -37:مایيل هاليدي بهعنوان یيا ا نظریههپهردا ان نظریهه
انسجام ،در بحن ا تعادل ترجمهاي ،معتقد اسظ كه تعادل در سهطح وافهدهاي واژگهانا-
دستوري ا ار ش بيشتري برخوردار اسهظ (هاليهدي .)53:2775،ناگفتهه پيداسهظ كهه دنهين
تعادل ترجمهاي صرفا به انتقال وافدهاي دستوري دو متن ،محدود نخواهد بود؛ بليه علهاوه
برآن باید این برابري در عوامل انسجامبخش ميان وافدهاي دستوري نيهز رعایهظ شهود .بها
این توضيح كه مترجد با انتقال عوامل انسجامبخش دستوري بان مبدأ ،بان مقصد را نيهز ا
انسجام دستوري و درنمایظ ا انسجام متنا برخوردار ماسا د .به عبار دیگهر «متهرجد بها
در صحيح پيوستگا مهتن بهان مبهدأ در انتقهال و انعيهاس ایهن سها وكار در بهان دوم،
خواننده بان مقصد را در فمد موضوع كمک خواهد كرد .به ایهن بيهان كهه در ایهن فرآینهد،
مترجد باید اطلاعا متن اصلا را با استفاده ا مناب

بانا بهصور صهریح و شهفا بيهان

نماید .بنابراین ا مترجد این انتظار مارود تا ضمن رعایظ و فف تعهادل در ترجمهه ،مهتن
بان مقصد را ا نظر عناصر انسجام درونمتنا و همهنين پيوستگا مفاهيدن معادلن متن بهان
مبدأ ،به مخاطبن بان مقصد ارايه نماید .فساسيظ در انجام این ممهد ،بهه هدري اسهظ كهه
دفلظ ا آن ده بسا باعن تغيير در ميزان انسجام و پيوستگا و در مواردي پاشيدگا مفهاهيد
و گسسظ معنایا متن ماشود (جلالا ،دانشنامه موضوعا رآن).

در این پژوهش ترجمههاي محمد دشهتا ،علهانقها فهيضالاسهلام ،فسهين انصهاریان،
اسدالله مبشري و جعفر شميدي ا خطبه یيد نمجالبلاده بر اساس نظریهه مایيهل هاليهدي و
ر يه فسن و ا منظر الگوي انسجام دستوري ديرساختاري مورد پژوهش رار ماگيرد.
 -1-9بررسي عوام انسجام دستوري غيرساختاري در ترجمهها

 -1الَّذى لاي ْدرِكُ ُه ب ْع ُد الْهِم ِمَّ ،و لاينالُ ُه غَّوص الْف ِ َّط ِ
ن( .خطبه)5 /
َّ
ُ
ُ
َّ
ْ ُ
انصاریان :خدایى كه اندیشههاى بلند او را در ننمایند و هوشهاى ژر بهه فقيقهتش
دسظ نيابند.
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دواصهان دریهاي
و
دشتا :خدایا كه افيار ژر اندیش ذا او را در نماكنند و دسهظ
علوم به او نخواهد رسيد.
فيضالاسلام :خداوندي كه فقيقظ او را صافبان هموظ بلند در نماكنند و یركهاهها
و هوشهاي دوواص به او دسظ نيابد.
مبشري :خدایا كه هموظهاي بلندپروا به ادرا او راه نماجویند و ژر اندیشا خهرد
تيزبين به او در نمارسد.
شميدي :خدایا كه پاي اندیشه تيز گام در راه شناسایا او لنگ اسظ و سر فيهر ژر
رو به دریاي معرفتش بر سنگ.
همانطور كه گفته شد ،یيا ا مبانا انسجام دستوري ديرسهاختاري ،انسهجام ا نهوع
جانشينا عناصر دستوري متن اسظ .در این بخش ا خطبه شاهد هستيد كه ایهن ممهدو در
متن اصلا ( بان مبدأ) به واسطه جانشينسا ي موصول "الفي" بهجاي واژه "الله" تحقهق
یافته اسظ .این در فالا اسظ كه با تاملوا در ترجمههاي ایهن بخهش ا خطبهه ،مشهاهده
ماكنيد كه هيچكدام ا مترجمان مفكور به رعایظ اصهل جانشهينا در ترجمههههاي خهود
پايبند نبودهاند .با عنایظ به اینيه واژه "الله" در جمله ما بل این عبار

آمده و نویسهنده

به رینه لفظا به فف آن و جانشينا موصول "الفي" بهجاي آن مبهادر ور یهده اسهظ،
لفا نظر به اصل برابري و هدپایهگا دو متن ،ضروري بود متهرجد بهه مهوا ا مهتن اصهلا
بجاي تيرار برابرنماد "خداوند" ،ترجمه موصهول "الهفي" را جهایگزین آن مهاكهرد .البتهه
بهنظر مارسد ذكر صریح واژه «خداوند» در ترجمههاي مفكور به دلهایلا دهون :تعظهيد،
تفخيد و تلفوذ صور
بيافزاید.فر

گرفته اسظ كه این امر به نوبهخود ماتواند به جنبه ارتباطا ترجمه

ربط افزایشا (واو) ،یيا دیگر ا عوامل انسجامبخش در متن ماباشهد كهه

بهطور كامل در همه ترجمهها رعایظ شهده اسهظ .عامهل دیگهر در جمهظ تحقهق انسهجام
دستوري ديرساختاري در این بخش ا خطبه ،ارجاع متنا پس مرج (ضهمير متصهل «ههه»)
اسظ كه در همه ترجمههاي موجود رعایظ شده اسظ.
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ترجمه پیشنهادی :همان كه اندیشهههاي بلنهد ا هفمهدو او درماننهد و فيهر ژر بهه
شناختش دسظ نيابد.
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ديق ب ِهِ( .خطبه)5 /
َّص ُ
 -2اَّ َّو ُل الدين َّم ْعرفَّتُ ُهَّ ،و كَّما ُل َّم ْعرفَّته الت ْ
انصاریان :آدا دین ،شناخظ اوسظ ،و كمال شناختش باور كردن او.
دشتا :سرآدا دین ،خداشناسا اسظ و كمال شناخظ خدا باور داشتن او.
فيضالاسلام :اساس دین شناخظ اوسظ و شناختن كامل تصدیق و گرویدن به اوسظ.
مبشري :پایه نخستين دین شناخظ خداسهظ و كمهال شهناخظ راسهظ دانسهتن وجهود
اوسظ.
شميدي :سر لوفه دین شناخظ اوسظ و درسظ شناختن او باور داشتن او.
در این بخش ا خطبه ،انسجام دستوري ا طریق ارجاع درون متنا پس مرجه (ضهمير
متصل "هه") و عامل ربطا تحقق یافته اسظ .عامل انسجام بخهش ارجهاع ،در ترجمههههاي
انصاریان و شميدي رعایظ شده اسظ .در این ميان اصل یادشده در سهمتا ا ترجمههههاي
فيض الاسلام و مبشري نادیده گرفته شده و در نمایظ كليهه ضهمایر در ترجمهههها انعيهاس
نيافته اسظ .فر ربهط افزایشها (واو) كهه بهه عطهف ميهان دو جملهه و پيوسهتگا آن دو
انجاميده ،در كليه ترجمهها نيز همين نقش را ایفا كرده اسظ .
ترجمه پیشنهادی  :سرلوفه دین شناخظهراستينو اوسظ و شهناخظ هكامهلو وي در
باور داشتن به اوسظ.
من َّوص َّ ّ
ـد َّجــ َّ اَّ ُهَّ ،و
ـرنَّ ُه فَّقَّ ْد ثَّنـا ُهَّ ،و َّم ْن ثَّنـا ُه فَّقَّ ْ
 -9فَّ ْ َّ
ف الل َّه ُسبْحانَّ ُه فَّقَّ ْد قَّ َّرنَّ ُهَّ ،و َّم ْن قَّ َّ
ـن َّج َّ اَّ ُه فَّقَّ ْد َّجهِلَّ ُه( .خطبه)5 /
َّم ْ
انصاریان :پس هركس خداى سبحان را با صفتى وصف كند او را با رینى پيونهد داده ،و
هركه او را با رینى پيوند دهد دوتایش انگاشهته ،و هركهه دوتهایش انگهارد داراى اجهزایش
دانسته ،و هركه او را داراى اجزاو بداند فقيقظ او را نفمميده.
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دشتا :پس كسا كه خدا را با صفا مخلو ا تعریف كنهد ،او را بهه ديهزي نزدیهک
كرده و با نزدیک كردن خدا به ديزي دو خدا مطرح شده و با طرح شهدن دو خهدا اجزایها
براي او تصور نموده و با تصور اجزا براي خدا او را نشناخته اسظ.
فيضالاسلام :كسا كه وصف كند خداوند را رینا براي او دانسهته و او را همسهر هرار
داده و كسا كه براي او همسري رار داد پس او را دو تا دانسته و كسا كهه دو تها دانسهتش
پس او را تجزیه و تقسيد كرده و هر كه او را تقسيد كند به او نادان اسظ.
مبشري :پس هركه خدا را به صفتا موصو دانسظ همانا كه او را رینا شناخظ و ههر
كه او را رینا شناخظ هر آینه او را دو پنداشظ و هر كهه او را دو پنداشهظ او را بهه اجهزا
بخش كرد و هركس دنين كرد ا شنافظ او به دور افتاد.
شميدي :پس هركه پا خداي را با صفتا همراه داند او را با رینا پيوسهته و آنكهه بها
رینش پيوندد  ،دو تایش دانسته ،و آن كه دو تایش خواند جزو جهزواش دانهد و آنيهه او را
جزو جزو داند او را نداند.
در متن اصلا ،انسجام به واسطه دو عنصر ا عناصر ایجاد كننهده آن فاصهل شهده اسهظ؛
عنصر اول ،كاربسظ دو نوع ا ادوا عطف" ،فاو" و "واو" اسظ .فاو موجود در ابتهداي كلهام
ا نوع "فاو نتيجه" بوده كه در همه ترجمهها به جز ترجمه فيض الاسلام رعایهظ شهده اسهظ.
در بحن "واو عطف" نيز با توجه بهه كهاركرد اصهلا آن كهه مطلهق تجميه (عبهار ههاي
مختلف تحظ یک فيد وافد) اسظ و در وا در ميان فرو ربط اساساتهرین نقهش را
در ایجاد انسجام در متن دارد ،همه مترجمان به موا ا متن اصهلا در انتقهال و انعيهاس آن
در ترجمه موفق بودهاند و بدین ترتيب هدار ي انسجام موجود ميان متن اصلا و ترجمهه را
فف كردهاند.
دومين عنصري كه به ایجاد انسجام در متن اصهلا انجاميهده ا نهوع ارجهاع درونمتنهان
پسمرج ماباشد كه در تمام ترجمهها رعایظ شده اسظ .البته در ترجمه دشتا ،متهرجد در
مواردي به انسجام متن اصلا پایبند نبوده و به یک معيار وافد در ترجمهه ضهمایر ارجهاعا
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نرسيده اسظ و بهجاي رعایظ اصل هدپایهگا در ترجمهه ،در برخها مهوارد واژه «خهدا» را
جانشين ضمایر كرده اسظ .شایان ذكر اسظ در دیگر ترجمهها نيز علهاوه بهر رعایهظ اصهل
مفكور ،نوعا یينواختا در برگردان ضمایر پس مرج دیهده مهاشهود .بهدین صهور كهه
مترجمين ماتوانستند با توجه به ترفيظ بان فارسا ،ترجمه ضمایر متصلن موجهود در مهتن
عربا را  ،یکبار بهصور

ضمير انفصالا "او" و یکبهار ههد بههصهور ضهمير اتصهالا

"ش" ترجمه كنند.
ترجمه پیشنهادی :پس كسا كه براي خداوند صفتا را نسبظ دههد ،بهرایش هماننهدي
دانسته اسظ و هركه براي او همانندي بدانهد ،دو تهایش پنداشهته و هركهه او را دو تها دانهد،
برایش اجزايا فرض كرده و هركه داراي اجزایش بداند ،به فقيقظ او پا نبرده اسظ.
ِ
ود لا َّع ْن َّع َّدم( .خطبه)5 /
 -4كائ ٌن لا َّع ْن َّح َّدثَّ ،م ْو ُج ٌ
انصاریان :ا لى اسظ و ديزى بر او پيشى نجسته ،و نيستى بر هستىاش مقدم نبوده.
دشتا :در صورتا كه خدا همواره بوده و ا ديزي بوجود نيامده اسظ.
فيضالاسلام :خداوند متعال هميشه بوده اسظ نهه آنيهه فهاد و نهو پيهدا شهده باشهد
موجود و هستا اسظ كه مسبو به عدم و نيستا نيسظ.
مبشري :بود او نو پيدا نبوده اسظ هستا او ا نيستا بر نيامده اسظ.
شميدي :بوده و هسظ ،ا نيسظ به هستا در نيامده اسظ.
در این بخش ا خطبه ،انسجام بهواسطه فف مسنداليه (فف اسما) كه در اصل لفه
جلاله "الله" یا ضمير "هو" بوده ،تحقق یافته اسظ كه ا ميان ترجمههاي بالها فقهط شهميدي
و انصاریان این ممد را در ترجمه خود رعایظ كردهاند .بدیما اسظ علهظ فهف مسهنداليه
در این جمله ،اشتمار آن اسظ .یعنا مخاطب با توجه به سيا كلام ،نيک ماداند كه مقصهود
ِ
ود لا َعن َع َدم" ،ذا مقدوس فقتعالا اسظ .بنابراین بها توجهه
ا " كائ ٌن لا َعن َح َدثَ ،مو ُج ٌ
بههه نقشهها كههه عامههل فههففا در پيوسههتگا اجههزاي كلههام دارد ،ا ایههن رو ذكههر صههریح آن
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(مسنداليه) ،متن را ا انسجام خارج ماسها د .با تهاب ایهن ممهد در ترجمهه نيهز منجهر بهه
هماهنگا و همسویا ترجمهها با متن اصلا ماشود.
ترجمه پیشنهادی :باشندهاي كه همواره بوده و آدا ي براي بودنش نيسظ.
 -5لَّما ب َّدل اكثر خلْق ِهِ عهد ّ ِ ِ
اجتـالَّتْ ُه ُم
َّ َّ َّ َّ ْ َّ ُ َّ
َّ ْ َّ
الله الَّيْهِ ْم ،فَّ َّجهِلُوا َّحقَّ ُهَّ ،و ات ََّّخـذُ وا الاَّنْ َّ
ـداد َّم َّعـ ُهَّ ،و ْ
ِ
ِِ
َّ
عث فيهم ُر ُسله( .خطبه)5 /
الش
بادت ِهِ ،فَّبَّ َّ
ياطين َّع ْن َّم ْعرِفَّته ،و اقْتَّ َّط َّعتْ ُه ْم َّع ْن ع َّ
ُ
انصاریان :آن مان كه اكثر انسانما عمد خدا را به امور باطل تبهدیل نمهوده ،و بهه فهق او
جمل ور یدند ،و براى او ا بتان همتها گرفتنهد ،و شهياطين آنهان را ا معرفهظ بهه خداونهد
با داشتند ،و رابطه بندگى ایشان را با فق بریدند پس خداوند رسولانش را برانگيخظ.
دشتا :آنگاه كه در عصر جاهليظها بيشتر مردم پيمان خهدا را نادیهده انگاشهتند و فهق
پروردگار را نشناختند و برابهر او بهه خهدایان درودهين روي آوردنهد و شهيطان مهردم را ا
معرفظ خدا با داشظ و ا پرستش او جدا كرد ،خداوند پيامبران خود را برانگيخظ.
فيضالاسلام :در و تا كه بيشتر خلایق عمد و پيمان المها را شيسهتند ،پهس بهه فهق او
نادان شدند و براي او مانندها و شریکهها هرار دادنهد و شهياطين آنهان را ا معرفهظ خهدا
منصر نمودند و ایشان را ا پرستش او با داشتند .پس خداي تعهالى پيغمبهران خهود را در
بين آنان برانگيخظ.
مبشري :همان هنگام كه بيشتر آفریدگان او پيمان او شيسته بودند و ا فق باخبر مانهده
و به او شر ور یده و به فيلهظ شهيطانهها ا معرفهظ خهداي سهبحان دور گردیهده و ا
بندگا او با مانده پس آنگاه خداى سبحان رسولان خود را در ميان آنان برانگيخظ.
شميدي :این هنگام بود كه بيشتر آفریدگان ا فطر خهویش بگردیدنهد و طومهار عمهد
درنوردیدند ،فق او را نشناختند و برابر او خدایانا ساختند شيطانها آنهان را ا خداشناسها
به گمراها كشيدند و پيوندشان را با پرستش خدا بریدند .پس هردندگاه پيامبرانى فرستاد.
در متن اصلا ،انسجام دستوري به واسطه كاربسظ دو مؤلفه "ادا

ربهط" و "ارجهاع"

تحقق یافته اسظ .ادا ربط انسجامبخش در متن فاضهر بهه ترتيهب ا نهوع مهانا (لموها)،
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افزایشا (واو و فاو) و سببا (فاو) اسظ .در ترجمههاي مورد بررسها ،تمهاما مترجمهان بها
تأسوا ا متن اصلا و ا طریق برگردانا ادا ربط مانا (لموا ) ،انسجام دستوري ترجمهههها
را موجب شدهاند .در مورد فر ربط افزایشا فاو كهه بهه منظهور تفریه و تفصهيل فيهد
ما بل آمده ،تماما مترجمان به جز شميدي به انعياس درسظ آن در بان فارسا كهه همهان
برابرنماد "و" اسظ ،پرداختهاند .مترجمان در انعياس ادا ربط افزایشا " واو" نيز ههدپایهه
با متن نمجالبلاده پيش رفتهاند .البته در ترجمه مرفهوم شهميدي فهر عطهف واو ميهان دو
داد َم َع ُه" و "اجتالَت ُه ُ َّ
ياطين" نادیده گرفته شده اسهظ .دوومهين مؤلفهه
الش ُ
عبار "اتَّ َخذُ وا الاَن َ
انسجامسا در متن مبدأ ،ضمایر ارجاعا درونمتنا پسمرج "هه  ،همد  ،هو " اسهظ كهه
برابرنماد تماما ضمایر مفكور در ترجمهها بهطور كامل رعایظ نشهده اسهظ .در مهورد ادا
ربط سببا"فاو" نيز نيته ابل ذكر اینيه برابرنمهاد ایهن عامهل انسهجامبخهش در بهان فارسها
كلماتا دون" :ا این رو" "،پس"" ،بنابراین" و  ...اسظ .با نگاها به ترجمهههاي موجهود در-
مایابيد كه تنما دشتا ا انعياس آن در ترجمه خود دافل مانده و سهایر مترجمهان در با تهاب
این مؤلفه انسجامبخش در متن ترجمه موفق بودهاند.
ترجمه پیشنهادی :آن مان كه بيشتر خلقش عمد خدا با خود را تغييهر داده و فهق او را
نشناخته و برایش شریيانا رار دادند و شياطين آنها را ا شهناخظ او (خهدا) با داشهتند و
رابطه بندگيشان را با وي بریدند؛ ا این رو در ميان آنها پيامبرانش را مبعو كرد .
ِ ِ
ٍ
رص َّد لَّ ُه غُفرانَّ ُه( .خطبه)5 /
ين َّمحارِمه من كَّبيرٍ َّأ َّ
ُ -6مبايَّ ٌن بَّ َّ
وع َّد َّعليه نيرانَّ ُه َّأو َّصغير َّأ َّ
انصاریان :بين گناهان كبيره كه بر آن وعده عفاب داده ،و معاصى صغيره كه اميد مغفهر
در آن اسظ ،تفاو

گفاشته.

دشتا :محرما الما ا هد جدا ماباشند برخا ا آنها گناهان بزرگ اسهظ كهه وعهده
آتش دارد و بعضا كودک كه وعده بخشش داده اسظ.
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فيضالاسلام :آن كتاب بين ديزهایا كه فرام شده اسظ ،فهر گهفارده .پهس كسها كهه
گناه كبيرهاي مرتيب شود او را به عفابها و آتشها وعده داده و كسا كهه گنهاه صهغيرهاي
كند آمر ش را براي او مميا نموده.
مبشري :تميز بين گناهان بزرگا كه عامل آن در خور دو خ اسظ و گناهان كودهک كهه
مشمول آمر ش خداي سبحان اسظ.
شميدي :فرامهایا ناهمسان ،با كيفرهایا سخظ و یا آسان ،گنهاها بهزرگ كهه كيفهرش
آتش آن جمان اسظ و گناها خُرد كه براي توبه كنندگان اميد دفران اسظ.
در این بخش ا خطبه ،فضر علا(ع) بهه ویژگها فر هان بهودن هرآن و اینيهه ميهان
گناهان كبيره و صغيره تفاو گفاشته ،اشاره ماكند .در راسهتاي بيهان ایهن تفهاو و وعهده
مجا ا هایا كه به انسان داده ماشود ،فضر امير (عليهالسلام) بهمنظهور پرهيهز ا تيهرار
واژه (محارم) ،دو واژه (كبير و صغير) را جایگزین آن كرده اسظ و این امهر ا منظهر نظریهه
انسجام هاليدي و ر يه فسن به انسجام و پيوسهتگا ميهان اجهزاي جملهه در ایهن بخهش ا
خطبه انجاميده اسظ .در ترجمههاي مورد بررسا ،این نيتهه انسهجامبخهش (جانشهينا) بها
اعاده واژه محفو نادیده گرفته شده اسظ كه با عنایظ به اصل اختيارا متهرجد در بحهن
فف  ،اضافه و  ....به هنگام ترجمه ،مترجمان ماتوانستند برگردانا مناسب ا جملهه داشهته
باشند .ضمایر ( هه ) بهعنوان دومين مؤلفه ایجاد انسجام هسظ كه ا نوع ارجهاع درونمتنها
پسمرج به پيوستگا عبار  ،منجر شده اسظ؛ ولا هيهيدام ا ترجمهها هدپایهه بها مهتن
جد
وع َ
مبدأ فركظ نيرده و فقط در ترجمه فيضالاسلام آن هد تنما در دو ضمير موجود در " َأ َ
َعلي ُه و أرصد ل ُه" ترجمه گردیده اسظ .دیگر عنصر پيوسهتگا مهتن فهر عطهف "أو" در
معناي "یا" اسظ كه در این بخش ا خطبه بهمنظور تقسيد محارم به كبير و صهغير اسهتعمال
شده و با توجه به مفموم تقسيما آن ،معادل "واو" در ترجمهها برابرنمهادي مناسهب اسهظ.
این مؤلفه انسجامبخش نيز در همه ترجمهها رعایظ شهده اسهظ .دمهارمين عامهل انسهجام
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بخش ،فف فر "منن" به رینه لفظا و بهل ا واژه "صهغير" اسهظ كهه ایهن ممهد در
تماما ترجمهها رعایظ شده اسظ.
ترجمه پیشنهادی :ميان گناهان اعد ا كبيره و صغيره كه براي هریک به ترتيهب آتهش و
دفران خود را وعده داده ،جدایا افينده شده اسظ .
ِ
 -7ثُ َّم اَّنْ َّش َّأ ُسبْحانَّ ُه فَّت ْ َّق الاْ ْجواء( .خطبه)5 /
انصاریان :سپس خداى سبحان جَوها را شيافظ.
دشتا :سپس خداي سبحان طبقا فضا را شيافظ.
فيضالاسلام :پس(فقتعالا بقدر

و توانایا خود) شيافظ جوهاي لایتناها را.

مبشري :سپس ،خداي سبحان گشادگا فضاهاي تما ا هوا را بيافرید.
شميدي :سپس خداي پا فضاهاي شيافته را پدید آورد.
انسجام این بخش ا خطبه ،به واسطه دو اصل ربط و جانشينا ا نوع اسهما آن ،تحقهق
یافته اسظ .نخستين عامل انسجامبخش ایهن مهتن" ،بُهدوَ"  -بههعنوان فهر ربهط افزایشها
مانا -ماباشد كه در متن همه ترجمهها به درستا و در الب معادلهایا دهون" :پهس" و
"سپس" انعياس یافته اسظ .دومين عاملا كه به انسجام كلها ایهن بخهش ا خطبهه كمهک
كرده ،اصل جانشينا اسظ كه به موجب آن واژه "سهبحانه" در جایگهاه لفه جلالهه "اللهه"
نشسته اسظ .د وظ در ترجمههاي فو نشان مادهد كهه هيچكهدام ا مترجمهان ایهن عامهل
انسجامبخش را در ترجمهها انعياس ندادهاند.
ترجمه پیشنهادی  :سپس ذا منزهاش فضاها را گشود .
ِ
ـجود لـايَّركَّعو َّن َّو
العلا ،فَّ َّملأ ُهن أطواراً مِن َّملائكتهِ ،مِنهم ُس
 -8ثُ َّم فَّ َّ
ٌ
تق ما بَّ َّ
ين السماوات ُ
حون لايس َّأ ُمو َّن( .خطبه)5 /
ون لايَّتَّ ايَّلو َّن ،و ُم َّسب ِ َّ
كوع لايَّنتَّصبو َّن ،و َّصاف َّ
ُر ٌ
انصاریان :سپس ميان آسمانهاى بلند را ا هد گشود ،و ا فرشهتگان مختلهف خهود پهر
كرد .گروهى در سجدهاند و آنان را ركوعى نيسظ ،برخى در ركوعند بدون در بهر يهام،
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و عدهاى بدون فركظ ا جاى خود در فال يامند ،و شمارى منماى ملالهظ و خسهتگى در
تسبيحاند.
دشتا :سپس آسمانهاي بالا را ا هد گشود و ا فرشتگان گوناگون پر نمود .گروهها ا
فرشتگان همواره در سجدهاند و ركوع ندارند و گروها در ركوعند و یاراي ایسهتادن ندارنهد
و گروها در صفهایا ایستادهاند كه پراكنده نماشوند و گروها همهواره تسهبيح گوینهد و
خسته نماشوند.
فيضالاسلام :آنگاه ميان آسمانهاى بلند را با نمود ،و به انواع مختلفه ا فرشهتگان خهود
پر كرد ( ،سد اول ا آنان فرشتگان هستند كه) بعضهى ا ایشهان در فهال سهجودند ،ركهوع
نماكنند ،و برخى در ركوعند ،برپا نماایستند ،و گروهى در صف ایستادهاند ،ا جهاى خهود
بيرون نماروند ،و بعضى تسبيح گویندهاند كه خسته نماشوند.
مبشري :آنگاه بين آسمانهاى بلند را ا هد گشهود و آن را ا انهواع فرشهتگان بينباشهظ.
گروهى ا آن فرشتگان در فال سجودند و به ركوع درنمىآیند ،و گروهى در فال ركوعنهد
و پشظ راسظ نمىكنند .بعضى در صف ایستادهاند و نمىپراكننهد و فرشهتگانى كهه تسهبيح
گویند و ملالتى نمىیابند.
شميدي :سپس ميان آسمانهاى برین را بگشود و ا گونههگهون فرشهتگانش پهر نمهود:
گروهى ا آنان در سجدهاند و ركوع نمىگزارنهد ،و گروههى در ركوعنهد و یهاراى ایسهتادن
ندارند .گروهى ایستاده و صف ناگسسته ،و گروهى بىهيچ ملالظ لب ا تسبيح نابسته.
محوریظ انسجام دستوري در این بخش ا خطبه به ترتيب بر پایه سه اصل اسظ:
 -5عطف  -2ارجاع درون متنا پسمرج  -7فف .
در بحن عطف ،سه نوع فر (بُدو ،فاو ،واو) به انسجام خطبه كمک كهردهانهد .در ميهان
فرو عطف ،دو فر " بدو و فاو " داراي تفاو معنایا هستند .بدین صور كهه "بهدو"
معناي ترتيب با تراخا (تأخير) را افاده ماكنهد (بهدی یعقهوب )281:5781 ،و "فهاو" نيهز در
معناي ترتيب با تعقيب اسظ (همان )633 :و كاربسظ هریک بهصور هدفمنهد در راسهتاي
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انتقال بمتر مفموم متن استعمال شده و در نمایظ به بالها رفهتن جنبهه یباشهناختا آن كمهک
كرده اسظ .با این توضيح كه در این بخش ا خطبه ،فضر ابتهدا بهه آفهرینش آسهمانهها،
سپس به شيافتن آن و بلافاصله به جاي دادن فرشتگان در آسمان اشاره كردهاند .در همين
راستا تماما ترجمهها معناي ترتيب با تراخا فر

ربط "بُدوَ" را با برابرنمادههایا دهون:

پس ،سپس ،آنگاه رعایظ كردهاند .اموا این مسأله در مورد فر

ربط"فهاو" رعایهظ نشهده

اسظ .بهطوري كه مترجمان فقط با استفاده ا معادل "واو" براي "فهاو" ،صهرفا بهه انتقهال
مفموم ربطا  -بدون در نظر گرفتن معناي ترتيب با تأخير آن -اكتفا كردهاند .نمونه انسهجام-
بخش دیگر در این متن ،ارجاع درونمتنا ضمایر به مرج هاي پيش ا خود اسظ كهه مهان
ا هرگونه تيرارهاي ديرضروري در متن اصهلا شهده اسهظ .ایهن ممهد ،بههطور كامهل در
هيچكدام ا ترجمههاي یاد شده رعایظ نشده و در نمایظ هدار ين انسجام ميان مهتن اصهلا
و ترجمه را كدرنگ كرده اسظ .بدین ترتيب كه با گشظ ضمایر "همنوَ  ،هه  ،همد و واو"
به ترتيب به واژههاي "السماوا  ،الله ،الملاييه" ماباشد .ا ميان پنج ترجمهه فهو  ،برخها
مقيد به برگردانا این ضمایر پسمرج بودهاند و برخها دیگهر بها توجهه بهه ترفيهظ بهان
مقصد ا ترجمه ضمایر یادشده دشد پوشا كردهاند .بهعنوان مثهال ضهمير "ههمنوَ" تنمها در
ترجمه مبشري انعياس یافته اسظ .همانطور كه ضمير "هه" نيز در ترجمههاي انصهاریان و
فيضالاسلام انعياس یافته اسظ .برابرنمادن ضمير "همد" نيز در ترجمههههاي فهيضالاسهلام و
شميدي رعایظ شده اسظ .در مورد ضمير بار " واو" باید گفظ كهه بهه ديهر ا شهميدي و
انصاریان ،دیگر ترجمهها بهطور كامل این نوع ضمير را هدپاي متن اصلا رعایظ كهردهانهد.
البته در ترجمه شميدي فقط در دو مورد "لايَركَعونَ و لايَنتَصجبونَ " رعایهظ شهده اسهظ .اموها
سومين عنصر انسجامبخش متن فاضر ،فف شبه جمله «مهنمد» ا ابتهداي كلمهاتا دهون:
«رُكوعٌ»« ،صافوون» و «مُسبوحون» اسظ كه این ممد با اعاده عنصر محفو "مننْمد" در تمهاما
ترجمه هاي موجود ،انسجام و پيوستگا متن ترجمه را كاهش داده اسظ.
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ترجمه پیشنهادی  :سپس ميان آسمانهاي بلنهد را ا ههد گشهود و بلافاصهله فرشهتگان
گوناگون خود را در آن جاي داد .در ميان آنها ،هستند سجدهكنندگانا كه همهواره در فهال
سجدهاند و ركوع نماكنند و به ركوع درآمدهگانا كه يام نماكنند و يام كنندهگهانا كهه ا
جاي خود فركظ نماكنند و تسبيحگویانا كه هرگز خسته نماشوند.
ِ
 -9ك ِ َّ ِ
رام ُه( .خطبه)5 /
تاب َّربكُ ْم فيكُ ْمُ ،مبَّيناً َّحلالَّ ُه َّو َّح َّ
انصاریان :این ودیعظْ كتاب پروردگارتان در ميان شماسظ كه فلهال و فهرامش را بيهان
كرد.
دشتا :كتاب پروردگار ميان شماسظ كه بيانكننده فلال و فرام ماباشد.
فيضالاسلام :آنفضر هد كتاب پروردگار شما را در دسترس شما گفاشظ و فلهال و
فرام آن را بيان كرد.
مبشري :كتاب خداي را در ميان شما بر جاي گفاشظ كه روشنگر فلال و فرام.
شميدي :كتاب پروردگار در دسترس شماسظ فلال و فرام آن پيداسظ.
انسجام موجود در این بخش ا خطبه به كمک دو عامل ارجاعا (درون متنان پسمرجه
و برون متنا) و همهنين عامل ربطا افزایشا "واو" شيل گرفته اسظ .در این ميهان ضهمير
متوصل "هيُد" بهعنوان عامل ارجاع دهنده به مرج برونمتنا (مخاطبهان خطبهه) و ضهمير
متوصل "هه" بهعنوان عامل ارجاعدهنهده بهه مرجه درونمتنها (ربو) محورههاي اساسها
شيلدهنده انسجام هستند .بررسا ترجمهها نشان مادهد كه انصاریان ،فيض و شهميدي در
ترجمه ضمایر درونمتنان پس مرج موفق عمل كردهاند .در ترجمه دو ضمير برونمتنا نيهز،
فقط انصهاریان و فهيض ههدار بها مهتن مبهدأ ،موفهق بهه رعایهظ انسهجام مهتن اصهلا در
ترجمههایشان شدهاند .انعياس فر ربطا نيز ههدپهاي مهتن اصهلا در همهه ترجمهههها
رعایظ شده اسظ.
ترجمه پیشنهادی  :كتاب پروردگارتان در ميان شماسظ كهه فلهال و فهرامش را تبيهين
كرده اسظ .
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ِ
ل ُسفْلا ُه َّن َّم ْوجاً َّمكْفُوفاًَّ ،و ُعلْيا ُه َّن َّسـقْفاً َّم ْحفُواـاًَّ ،و
 -11فَّ َّسوى منْ ُه َّسبْ َّع َّسمواتَّ ،ج َّع َّ
َّس ْمكاً َّم ْر ُفوعاً( .خطبه)5 /

انصاریان :و آسمانهاى هفتگانه را ا آن كف ساخظ ،پایينتهرین آسهمان را بههصهور

موجى نگاه داشته شده ،و بالاترین آن را بهصور سقفى محفوظ و طا ى برافراشته رار داد.
دشتا :ا آن هفظ آسمان را پدید آورد .آسمان پایين را دون موج ممهار شهده و آسهمان
هاي بالا را مانند سقفا استوار و بلند رار داد.
فيضالاسلام :هفظ آسمان را ا آن كف ها پدید آورد ،یر آن آسمانهها مهوجا را هرار
داد تا ا سيلان و ریزش ممنوع باشد و بالاي آنها سقفا را كه محفوظ اسظ و بلند.
مبشري :و خداي ستوده به پاكا ا آن بخار آب هفظ آسهمان را بياراسهظ و در یهر آن
آسمانها موجا بيافرید آنسان كه ریزش نيند و بر بهر آن سهقفا محفهوظ و طها ا بلنهد
برآورد.
شميدي :و ا آن هفظ آسمان برآورد فرودین آسمان موجا ا سيلان بها داشهته ،بهرین
سقفا محفوظ ،بلند و افراشته.
در این بخش ا خطبه نيز ،شاهد سه عامل انسجامبخش ا نوع عطف ،فهف و ارجهاع
هستيد .عامل عطفدهنده عبار  ،در الب دو گروه عطفان ترتيبا (فهاو) و عطفهان افزایشها
(واو) نمود یافته اسظ .با توجه به سهيا خطبهه و ترتيهب و تعقيهب در آفهرینش جمهان،
برگردان فر

عطف "فاو" (سپس) در هيچكدام ا ترجمهها رعایظ نشده اسظ .ولها در

مورد پایبندي مترجمان در انعياس فر

ربطا "واو" در ترجمهها مسهأله متفهاو اسهظ.

بدین ترتيب كه به جز ترجمه مرفوم شميدي همه ترجمهها این مؤلفهه انسهجامبخهش را در
ترجمههایشان انعياس دادهانهد .البتهه در ایهن راسهتا گهاها او ها ناهمهاهنگا متهرجد در
همراها با متن اصلا و با تاب د يق مؤلفههاي انسجامبخش ،هدار ي و هدسویا متن مبهدأ
و متن مقصد را كدرنگتر ماكند .این خروج ا مسير متن ،گاها با افراط و تفریطههایا ا
سوي مترجمان همراه اسظ .این نيته در ترجمههاي مبشوري و شميدي بهخوبا دیده مها-
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شود .در ترجمه مبشوري شاهد افزوده شدن فر عطف "واو" بر سر جملهه " :و در یهر
آسمانها موجا بيآفرید" هستيد كه این امر باعن شده اسظ مبشوري با توجهه بهه اختيهارا
مترجد ،كما فراتر ا متن اصلا فركظ كرده و در نتيجه ،تفصهيلا را كهه در مهتن مبهدأ در
بيان دگونگا آفرینش آسمان ها وجود دارد ،ا بين برده اسظ .ا سویا دیگر شهميدي نيهز
با نادیده گرفتن انعياس "واو" ،هدار ي ميان دو متن را در بحهن انسهجام ا بهين بهرده و
درنمایظ جنبه متنوارگا ترجمه را نيز تضعيف كرده اسظ .فف عنصر فعلا "جَعهلَ" بهه
رینه لفظا نيز یيا دیگر ا عوامل انسجامبخش متن بالاسظ .با تاب این مؤلفه نيهز در سهه
مبشهري در رعایهظ
ترجمه :انصاریان ،دشتا و فيض الاسلام ابل مشاهده اسظ .ولا ترجمه و
این اصل انسجامبخش ناموفوق بوده اسظ .عامل انسجامبخش ارجاع نيز همهون نمونههههاي
گفشته ا نوع درونمتنا پسمرج ماباشد كهه در مهتن فهو در الهب با گشهظ ضهمایر
متصول "همُنو" به مرج ما بل خود (سماوا ) تحقوق یافته اسظ .این نيته نيهز بههطور كامهل
در هيچكدام ا ترجمهها با تاب نيافته اسظ.
ترجمه پیشنهادی  :سپس ،ا آن ،آسمانهاي هفظگانه را پدید آورد؛ پايينترین آنهها را
دون موجا ممار شده و بالاترینشان را دون سقفا بر رار و طا ا استوار رار داد.
در پایان براساس نمونهههاي بررسها شهده و بها اسهتفاده ا روشههاي آمهاري (تو یه
فراوانا و درصد) بسامد هریک ا عوامل دمارگانه انسجامبخشن متن اصلا و ترجمهها ،بهه-
ترتيب در جدولهاي شماره  5و  2نشان داده ماشود:
جدول شماره  - 1فراواني عوام انسجامبخش دستوري غيرساختاري در متن خطبه
حذف

1

ربط

27

ارجاع

67

جانشینی

6

جدول شماره  -2فراواني عوام انسجامبخش دستوري غيرساختاري در ترجمهها
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ترجمهها

دشتی

مبشّری

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

عوامل

انصاریان

فیض الاسلام

شهیدی

انسجام بخش
دستوری غیرساختاری
حذف

2

04

1

24

1

24

4

4

2

04

ربط

23

144

21

11/3

21

11/3

22

19/6

11

81/2

ارجاع

26

64/0

16

38/2

34

61/8

24

06/9

29

91/1

جانشینی

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 -9نتيجه گيري
انسجام بهعنوان یيا ا ابزارهاي بانا بهپيوستگا ميان اجزاي مختلهف كلهام و بههطور
كلا متنوارگا آن ماانجامد .این ممد ،در دو سطح دستوري (ساختاري و ديرسهاختاري) و
واژگانا تحقق مایابد.
نمجالبلاده بهعنوان متنا متعالا داراي مؤلفههاي انسجامبخش بوده و این امر در نمایظ
جنبههاي متنوارگا آن را ا منظر علد بانشناسا نوین تقویظ بخشيده اسظ .نظهر بهه
اهميظ بالاي ایهن ویژگها برجسهته در یيپهاردگا سهاختاري نمهجالبلادهه ،انتظهار مهارود
ترجمههاي بهعمل آمده ا آن نيز با رعایظ اصل تعادل و برابري و فركهظ ههدار بها مهتن
اصلا به انتقال هرده بمتر پيام آن كمک نماید .براین اساس در مقاله فاضر بهه بررسها
ترجمههاي انتخابا خطبه اول نمجالبلاده پرداخته و عمليهرد هریهک ا مترجمهان را در
انعياس عوامل انسجامبخش دستوري ديرساختارين خطبه اول مورد بررسا هرار دادیهد
كه ا این رهگفر نتایج یر بهدسظ آمد:
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 -5در ميان عوامل انسجامبخش دستوري ،دو نوع ارجاع و ربهط ،بيشهترین نقهش را در
ایجاد انسجام خطبه اول داشتهاند و در این ميان فف و جانشهينا در جایگهاه بعهدي هرار
دارند.
 -2در بحن ارجاع ،شاهد دو نوع ارجاع درونمتنا پسمرج و بهرونمتنها هسهتيد .در
با تاب این نوعن انسجامبخش ،ا مجموع  67ارجهاع موجهود در نمونههههاي بررسها شهده،
ترجمه فيضالاسلام با رعایظ  77مورد ( ،)%17/3بالاترین ميزان هدپایهگا را بها مهتن اصهلا
دارد .این در فالا اسظ كه بهترتيب ترجمههاي انصاریان با  21مورد ( ،)%17شميدي بها 21
مورد ( ،)%18/5مبشري با  27مورد ( )%61/1و دشتا با  51مورد ( )%73/2در مراتهب بعهدي
رار دارند.
 -7فرو ربطا بهكار رفته در نمونههاي بررسا شده ،ادلب ا نوع افزایشها ،سهببا و
مانا ماباشد .در این ميان ،فرو ربط افزایشا تقریبها در همهه ترجمهههها با تهاب یافتهه
اسظ .بهجز برخا نمونهها همهون نمونه پهنهد كهه در آن فهر ربهط افزایشها "فها" در
ترجمه شميدي و فر ربط سببان "فا" در ترجمه دشتا انعياس نيافته اسظ و یا در نمونهه
دهد كه فر فر ربط افزایشها "واو" در ترجمهه شهميدي نادیهده گرفتهه شهده اسهظ.
برگردان فر عطف مانا "لموا" همهون متن اصلا در همه ترجمهها با تاب یافته اسهظ.
مترجمان در برگردان فر عطف افزایشا _ مانا "بُدو" نيز موفق عمل كردهاند.
 -6همانگونه كه در جدول فراوانا نيز مشاهده ماشود ،اصل انسهجامبخهش جانشهينا
كه در نمونههاي اول ،ششد و هفتد وجود دارد ،در ههيچكهدام ا ترجمهههها رعایهظ نشهده
اسظ.
 -1مؤلفه دمارم در راستاي ایجاد انسجام خطبه اول نمجالبلاده ،عامل فف ماباشد كهه
در دمار سطح فف گروه فعلا ،اسهما ،فرفها و شهبه جملهه رخ داده اسهظ .در بحهن
فف اسما كه در نمونه دمارم بررسا شده اسظ ،تنما ترجمههههاي انصهاریان و شهميدي
همسو با متن اصلا فركظ كردهاند .در بحن فف گهروه فعلها در نمونهه دههد ،تمهاما
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مترجمين به جز مبشوري پایبند به این اصل بودهاند .اموا در بحن فف فرفها كهه در نمونهه
ششد مشاهده ماشود ،تماما مترجمان در ترجمههاي خود به این اصل پايبند بهودهانهد .در
نمونه هشتد كه فف شبه جملهه اتفها افتهاده ،ایهن عامهل انسهجامبخهش ا سهوي همهه
مترجمان نادیده گرفته شده اسظ.
در مجموع ،تطبيق ميان متن اصلا و ترجمههاي مورد بررسا نشان مادهد كه مترجمهان
آن مان كه براساس اصل تعادل و برابري در ترجمه ،مقيود به با تاب عوامهل انسهجامبخهش
در متن ترجمه شدهاند ،برگردانهایشان علاوه بر اینيه هدپایه و هدار با متن اصلا فركهظ
كرده ،در انتقال پيام كامل متن و فف یيپاردگا و انسجام آن موفق عمل نموده اسظ .ولها
در برخا موارد ،عدول ا این مؤلفهها ،مهتن ترجمهه را در يهاس بها مهتن اصهلا نامنسهجد
ساخته و جنبه یباشناختا آن را كدرنگ نموده اسظ كه این امر ماتوانهد بها سهبک خهاص
مترجمان در ارتباط باشد؛ مانند ترجمه شميدي و مبشري در نمونهه دههد ناشها ا ترفيهظ
بانا -دستوري بان مقصد باشد .همهون ترجمههاي نمونه هشتد.

 -7پينوشت
1. Duddly fits
2. Ernest simmons
3. J.C.Katford
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