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چکیده

یکی از کارآمدترین روشهای فهم متن ،روش سمانتیک یا معناشناسی است که در ایهن

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

بین ،معناشناسی همزمانی یا توصیفی ،به مطالعه علمی شناخت یک واژه و یا اصطالح
در بافههت کههال مههی پههردازد .در ایههن نههود معناشناسههی ،توجههه بههه بافههت زبههانی و همچنههین،

واژههای همنشین یک واژه یا اصطالح ،میتواند مترجم را در برقراری پیونهد منسهجم بهین
واژگان متن ،و در نتیجه ،تولید معنایی دقی و منطب با زبان مبدأ ،یاری نماید .با توجه

به صبغه ادبی نثر نهجالبالغهه و همچنهین انسهجا و تناسهب فباینهدهای کهه در بافهت آن

دیهده مهیشهود ،در ایههن جسهتار کوشهیدهایههم تها ضهمن شهناخت اهمیههت بافهت زبهانی ،بههه
بررسههی و تبیهههین عملکههرد شهههماری از ترجمهههههههای فارسهههی خطبهههههههای نههههجالبالغهههه در

اهمیتبخشهی بهه مقولهه همنشهینی واژگهان و بافهت زبهانی بهه منظهور دسهتیابی بهه تعهادل
ترجمهای بوردازیم .بدین منظور ،با بررسی سه مرلفه :عط

واژگان ههممعنها بهه یکهدیگر،

چگونگی اسناد واژگان به یکهدیگر و همچنهین اضهافه واژگهان چنهدمعنا بهه برخهی واژگهان
خههاص و ّ
معههین ،بههه نقههش بافههت کههال و واژگههان هههمآینههد در برابریههابی ترجمهههای اشههاره

نمودهایم .برآیند این جستار نشان میدهد که عد توجه به موقعیت واژگان در متن زبهان
مبدأ ،مترجمان را در برابریابی واژگان چندمعنا به چالش کشیده اسهت و در برخهی مهوارد
نیب نادیده گرفتن تحوالت شیوه اسناد اجبای کال بهه یکهدیگر و در نتیجهه ،تغییهر معنهای

واژگان متوالی در بافت کال  ،از دقت و انسجا برخی ترجمهها کاسته است.

کلیدواژگان :نهجالبالغه ،بافت زبانی ،همنشینی واژگان.

نویسنده مسئولsmm.basu@yahoo.com :

 .1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان.
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درآمد
زمانی که سخن از فهم و تفسیر متن به میهان مهیآیهد ،نخسهتین مقولههای کهه بهه ذههن خطهور

میکند ،ارتباط منظم واژگان در کنار یکدیگر بهه منظهور شهکلدههی فضهای معنهایی منسهجم و
ً
خاص است چراکه اساسا فهم متن ،ههدفی اسهت کهه تهوالی مهنظم و سهازمانیافتهه واژ گهان در

کنار یکدیگر به دنبال آن است .این نود توالی ،تا بدانجا حائب اهمیت است که از آن بهه عنهوان

«رسههتاخیب کلمههات» یههاد مههیشههود .نههود چیههنش واژ گههان ،آفریننههده فضههاهای معنههایی مختلفههی
ً
خواهد شد .اساسها فههم مهتن و انتقهال آن بهه ز بهانی دیگهر ،مقولههای اسهت کهه حساسهیتههای
ّ
خاص خود را دارد و از این رهگ ر ،مفسر و متهرجم و حتهی خواننهده عهادی نیهب بهدون شهناخت
انسجا و همبستگی بین اجبای سازنده متن ،نمهیتوانهد معنها را دریابهد .ایهن فرآینهد معنایهابی
که از جهبء بهه کهل میسهر مهیشهود ،در بسهتری از عبهارات و جمهالت مهرتب بهه یکهدیگر بهه وجهود

مههیآی ههد ک ههه از ای ههن بس ههتر ،ب ههه عن ههوان «باف ههت ک ههال » ی ههاد م ههیش ههود« .در دوران معاص ههر ،برخ ههی
ً
مرد شناسان ،زبانشناسان و فیلسوفان ،معنا را اساسا منوط و مربوط به کاربرد لفظ در جمله
و عبههارت دانسههتند .بههر اسههاس ایههن نگههرش ،الفههاف ،بیههرون از یههرف و زمینههه کاربردشههان معنهها

نداشته ،بلکه معنا از خود کاربرد به وجود میآید .برخالف وضعگرایی که هسته اصلی معنا را

در وضههع لغههت مههیدانههد ،زمینههه گرایههی ،یعنههی همههین کههه هههیچ معنههایی مسههتقل از زمینههه وجههود
ندارد و یا قابل فهم نیست 3».بنابراین ،میتهوان گفهت معنهای واژه ،جملهه یها عبهارت بها در نظهر
گههرفتن کلمههات ،جمههالت و عبههارات قبههل و بعههد آن مشههخص مههیشههود .معنههایی کههه از صههافی

بافت عبور میکند ،معنایی دقی خواهد بود.

در دانش زبانشناسی ،انواد مختلفی از بافت از سوی نظریهپردازان این حوزه مورد معرفی و
ً
دقت نظر واقع شده است اما از آنجا که غالبا واژ گهان یهک مهتن بهه عنهوان نخسهتین واحهدهای
معنایی در فهم مهتن بهه شهمار رفتهه ،ارتبهاط منسهجم بهین واژ گهان ،بسترسهاز فههم و انتقهال بهتهر
مفاهیم از سوی مفسران و مترجمان خواهد شد ،در این جستار ،به اهمیت شناخت مرلفهههها

و زیرشههاخههههای بافههت ز بههانی در قههالبی جدیههد مههیپههردازیم .همچنههین ،بهها توجههه بههه اهمیههت
برابریابی دقی واژگانی در متون دینی ،اعم از وحیانی و غیر وحیانی ،در این نوشتار میکوشهیم
که به تبیین نقش سازنده توجه به سیا کال در فهم دقی این متون همت بگماریم .ازاینرو،

با انتخاب خطبههای نهجالبالغه به عنوان مدل مورد بررسی ،نمونههایی چنهد از خطبههههای
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اهمیت و کارکردشناسی بافت زبانی در فهم دقی کال آن حضرت خواهیم پرداخت .در این

بههین ،بهها انتخ ه اب پههنج ترجمههه فارسههی :دشههتی ،شهههیدی ،جعفههری ،فقیهههی و فههی

اإلسههال از

خطبههای نهجالبالغه ،به ارزیابی عملکهرد ایهن مترجمهان در اهمیهت بهه بافهت کهال  ،بههو یههه
همنشینی واژگان به منظور ارائه ترجمههههای دقیه مهیپهردازیم و از ایهن رهگه ر ،مهیکوشهیم بهه

پرسشهای ذیل پاسخ گوییم:

 . 1همنشینی واژگان با یکدیگر و انواد آن ،از چه جایگاهی در فهم متن برخوردارند؟

 .2نگرش و تعامل ترجمههای فارسهی نههجالبالغهه بهه بافهت کهال  ،بهر چهه رویکهردی مبتنهی

است؟

 .3توجه به مقوله باهمآیی واژگان در فرآیند ترجمه ،چه نهود چهالشههایی را از میهان خواههد

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

امیههر مرمنههان(د) را انتخههاب نمههوده ،بهها روش توصههیفی _ تحلیلههی و رویکههرد انتقههادی ،بههه بیههان

برد؟

در این جستار ،تالش خواهد شد تا عالوه بر تبیین و ارائه نظرات مطرحشده در حوزه سهیا

کال و پیوند آن با فهم متن ،شاخهای دیگر از پیوند معناشناسی و ترجمه را از نظر گ رانهده ،بها
وا که ههاوی عملکه ههرد مترجمه ههان در حه ههوزه برابر یه ههابی واژ گه ههان همنشه ههین ،پاسه ههخی درخه ههور به ههرای

پرسشهای فو بیابیم.

پیشینه پژوهش

در زمینه اهمیت بافت کال و انواد آن در فهم متن ،تاکنون پژوهشهای ُپرشماری صورت

گرفته و این امر ،حاکی از اهمیت این موضهود در شهناخت دقیه مفهاهیم ز بهان اسهت .در ایهن

میان ،میتوان به مقاالت ذیل اشاره نمود:

_ طهماسههبی و نیههازی« ،البنی ه و السههیا و أثرههها فههی فهههم الههنص» ،مجلههه اللغ ه العربی ه و

آدابها ،شماره  ،1سال 1384

_ عثمههان محمههد رجههب « ،مفهههو السههیا و أنواعههه و مجاال تههه و أثههره فههی تحدیههد العالقههات

الداللی و السلوب» ،مجله علو اللغ  ،شماره  ،4سال 2003

_ علیرضا خانجان« ،مسئله بافت در ترجمه» ،فصلنامه مترجم ،شماره  ،58سال .1394

نویسههندگان در ایههن مقههاالت ،بههه بررسههی کههارکرد بافههت و بهههو یهههه بافههت ز بههانی در فهههم مههتن

پرداختههانههد و نقهش و کههارکرد بافهت در فهههم مههتن را مهورد تأ کیههد قهرار دادهانههد .افهزون بههر ایههن ،در

زمینه پژوهشهای قرآنی نیب میتوان به مقاالت ذیل اشاره کرد:
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_ ستودهنیها و قاسهمنههاد« ،تهأثیر بافهت کهال بهر ترجمهه قهرآن کهر یم» مجلهه پهژوهشنامهه قهرآن و

حه ههدیث ،شه ههماره  ،11سه ههال  : 1391نگارنه ههدگان در ایه ههن مقاله ههه ،به هها بررسه ههی تطبیقه ههی برخه ههی از

ترجمه های فارسی قرآن ،به اهمیت بافت کال وحی در شناخت معنا پرداختهاند.

_ سههیدی و اخالقههی« ،تحلیههل رابطههه بههاهمآیههی واژ گههان در قههرآن کههریم مطالعههه مههوردی سههوره

بقره» ،مجله مطالعات قرآنی و روایی ،شماره دو  ،سال  :1391در این مقاله ،انواد بهاهمآیهی در
سوره بقره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

گفتنی است که در زمینه اهمیت توجه به بافت زبانی و سهاختارهای همنشهینی واژ گهان در

فرآیند فهم و انتقال مضامین خطبههای نهجالبالغه ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و از ایهن
منظر ،ایهن جسهتار مهیتوانهد زمینهه چنهین مطالعهاتی را در حهوزه نقهد ترجمهه نههجالبالغهه فهراهم

آورد.

بافت کالم و انواع آن
امروزه نمیتوان نقش بیبدیل بافت کال را در شناخت و تحلیل محتوای یک متن نادیهده
ً
گرفت چراکه توجه به سیا کال به عنوان ابباری کهامال اطمینهانبخهش ،مفسهر و مترجمهان را

در استنباط معنایی دقی یاری میرساند« .منظور از بافت ( )Contextدر زبانشناسهی ،ذیهل
مبحهث معنهاشناسهی کهاربردی ،فضهایی اسهت کهه جملههههای ز بهان در آن تولیهد مهیشهود و

منظور از آن ،شبکه روابطی است کهه میهان صهورت (دسهتور و واژ گهان) و جههان بیهرون وجهود

دارد و در حقیقت ،معنای خارجی زبان را تشهکیل مهیدههد« 4».ایهن فضها مهیتوانهد محهی

بیرون از زبان (بافت برونزبانی) و یا داخل زبان و متنی باشد کهه بهه صهورت مجموعههای از

جملههای زبان پیش و پس از هر جمله آمده است (بافت درونزبانی)».

5

در یک بررسی دقی تر ،بافت را به سه شاخه مجبا تقسیمبنهدی نمهودهانهد کهه عبهارتانهد از:

«بافههت درونمتنههی»« ،بافههت مههوقعیتی» و «بافههت فرهنگههی»« 6.بافههت درونمتنههی ،بیشههتر بههه
عناصر نحوی و کالمی که در چارچوب متن قرار گرفتهاند ،مهیپهردازد و جمهالت را بها توجهه بهه

عبههارات پیشههین و پسههین و تههأثیری کههه بههر شههکلگیههری و تولیههد معنهها دارنههد ،مههورد بررسههی قههرار

میدهد .بافت موقعیتی ،تما اشیا و اعمالی را دربرمیگیرد که پیرامون گوینده و شهنونده قهرار
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 .4فرهنگ اصطالحات زبانشناسی ،ص .87
 .5فرهنگ توصیفی معناشناسی ،ص .132
 .6مقدمهای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی ،ص .61

معتقد بود « :معنای هر گفتار ،تنها در بافت موقعیت آن مشخص میشهود 9».بافهت فرهنگهی،
سومین بافتی است که در یک گفتمان نمایشی حضور دارد و شامل آداب و رسو و فرهنهگ و
ّ
تاریخی است کهه مجموعهه مهتن و مخاطبهان آن را در بهردارد 10.آنچهه در پهژوهش حاضهر مهدنظر

قرار میگیرد ،بافت درونمتنی است که از آن به عنوان «بافت زبانی» نیب یاد میشود.
ً
به عقیده نظریهپردازان بافت ،خل معنای واژگان ،اصوال با نقشی که یک واژه در کال ایفها

میکنهد ،رابطهه مسهتقیم دارد .الینهب 11معتقهد اسهت« :درك و تفسهیر مهتن ،کمو بهیش بهه زمینهه آن

وابسته است .همچنین ،آنچه قبل و بعد از عبارت یا حتی پارهای طوالنی از متن بیاید ،بافت
آن نامیده میشود که به درك معنای ویهه یك کلمه یها عبهارت کمهك مهیکنهد .معنهای بهافتی،
معنایی است که عنصری ز بهانی در یهك بافهت کسهب مهیکنهد معنهای واژه یها عبهارتی در یهك

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

دارنهد 7».مالینوفسههکیّ 8،اولههین کسهی بههود کههه اصههطالح «بافهت موقعیهت» را مطههرح سههاخت .او

بافههت ،متفههاوت بهها همههان واژه در بههافتی دیگههر اسههت .باورهههای افههراد در بههاره جهههان و نظرهههای

شخصی آنها در متن مشارکت میجوید ،فرهنگ باورهای آنان را تعیین میکنهد و حضهور بهاور
آنها در متن بافت را ّ
معین می کند اما بیشتر سخنان ،بالفعل یا بالقوه ،دامنه گسترده تفسیری

دارند».
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ارتباط بافت زبانی متن و ترجمه
برخی واژگان در زبان مبدأ ،در خارج از بافت کال  ،دارای یک مفههو و معنهای عها و کلهی

هستند که در معناشناسی از آن بهه عنهوان «معنهای ارجهاعی» یهاد مهیشهود .چنهین واژ گهانی ،در

سایه واژگان مجهاور خهود در بافهت کهال  ،از دامنهه معنهایی محهدودتری برخهوردار مهیشهوند کهه

این نود محدودیت معنایی ،باعث میشود تا معنای عبهارت ،شهفافتهر شهود چرا کهه از میهان
معانی مختل

یک واژه ،معنایی خهاص و محهدود انتخهاب مهیشهود .بافهت کهال بهه اشهکال

مختلفههی مههی توانههد معنههای نسههبی یههک واژه را بههه متههرجم بنمایانههد .در ایههن مههوارد ،مهها بهها سههه نههود

رویکرد مواجه خواهیم شد رویکرد نخست ،مقولهه برابر یهابی واژ گهان چنهدمعنایی اسهت کهه در
 .7آشنایی با معناشناسی ،ص .49
 .9بررسی تطبیقی بافت موقعیت (برونزبانی) از دیدگاه فرث ،هایمب و لوئیس با سیا حالیه ،ص .31
 .10مقدمهای بر روند تحلیل گفتمان انتقادی ،ص .61
 .12مقدمهای بر معناشناسی زبانشناختی ،ص .27

8. Malinowski.

11. Lyons.
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ً
بافتهای مختل و در سایه واژگان نسبتا مترادف ،معنایی خاص پیدا میکنند .در رویکرد
دو  ،با اوصاف ،اضافات و یا قیودی مواجه خواهیم شد که برای موصوفات و یا واژگان ّ
خاص
باشهد

خود به کار میروند که مترجم یک زبان ،باید به مقوله باهمآیی واژگان هر دو ز بهان واقه
ّ
تها بتوانههد عهالوه بههر یهافتن معههادلههای دقیه  ،ترجمههای مبتنههی بهر امکانههات ز بهانی خههاص ز بههان

مقصد ارائه نماید و در نهایهت اینکهه برخهی واژ گهان در سهایه اسهناد بهه واژ گهان دیگهر ،از معنهایی

محدودتر نسبت به معنای کلی و خارج از بافت کال برخوردار میگردند که در این جستار ،در

پی تبیین چگونگی خل این نود معانی و اهمیت توجه مترجمان به سازوکار ایهن سهه رویکهرد

هستیم.

وا کاوی عناصر بافت زبانی در ترجمه نهجالبالغه
ترجمه متون دینی همواره با چالشهای ُپرشماری روبهرو بوده است که توجه به بافت کال

و مقوله باهمآیی واژگان و تحلیل گفتمان متن ،میتواند تا حدود بسهیار ز یهاد یهاریگر مترجمهان
این متون برای فهم و انتقال دقی مفاهیم باشد .در این راستا ،ابتدا به مههمتهرین سهاختارهای
همنشینی واژگان در بستر بافت زبانی اشاره خواهیم نمود و در ادامه ،با ارائهه شهواهدی چنهد از

خطبههههههای نهههجالبالغههه ،بههه تحلیههل و وا کههاوی رویکههرد پههنج ترجمههه فارسههی و میههبان عنایههت
مترجمان به ساختارهای مختل

همنشینی واژگان میپردازیم:

 .1شفاف سازی معانی واژگان در سایه عطف به واژگان هممعنا

یکی از مهمتهرین محورههای بافهتمهداری مترجمهان در فرآینهد ترجمهه ،عنایهت بهه زنجیهره و

تهوالی واژ گههان همنشههین از منظههر عطه

واژ گههان متههرادف بههه یکهدیگر مههیباشههد .در ایههن رویکههرد،

واژگانی که از چندین معنا برخوردارند و یها بهه دقهت و کنکهاش بیشهتری نیهاز دارنهد ،در زنجیهره

واژگان پیشین و پسین ،چهره معنایی خود را به صورت شفافتهری آشهکار مهیسهازند و چنهین

رویکهردی ،از جملهه مهههم تهرین اببارههای مترجمههان در برابر یهابی واژ گهانی بههه شهمار مهیرود کههه در

ادامه ،به نمونههایی از این قبیل اشاره میکنیم:

َ
َ ُ َ
َ
ََُ
اس ل َع ْم ُر اهلل بخ ْبط َو ش َماس َو تلون َو ْاعت َراض».
« .1_1ف ُمن َی الن

13

ف ههراز ف ههو  ،بخش ههی از خطب ههه شقش ههقیه اس ههت ک ههه در آن ،ام هها (د) ب ههه هرجوم ههرج جامع ههه و
32
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برخوردار شده اسهت کهه عهد توجهه بهه بافهت کهال  ،موجهب دوری از تعهادل ترجمههای خواههد
شههد .ایههن واژه بهها کاربردهههای متفههاوتی کههه بهها واژه هههای مختل ه

مههیکنههد .در تعر ی ه

دارد ،معههانی فراوانههی کسههب

واژه «اعتههراض» ،بههه واژههههای همنشههین ایههن واژه و معههانی مختل ه

آن نیههب

اشاره شده که بدان میپردازیم.
ً
ً
َ
َ
َ
المتاد :نظر إلیهه ُعهرض عهین.
«اعترض الجند علی قائدهم :عرضهم واحدا واحدا .اعترض
ّ
الفرس :لم یستقم لقائهده .إعترض ُ
َ
تکلفه .اعترض لفالن :نحا نحوه .اعترض ُ
هت
الشئ:
اعترض
البعیهه َر :رکبتههه و هههو صه ف
هعب 14».بههر ایههن اسههاس ،از جملههه معههانی واژه «اعتههراض» ،نافرم ههانی و
اطاعههتناپ ه یری و انحههراف اسههت .معنههای مز بههور ،بهها توجههه بههه همههراه شههدن واژه «اعتههراض» بهها
واژههای مترادفی همچون« :شماس»« ،خب » و « ّ
تلون» ،بههخوبی قابهل درم اسهت .خهوئی نیهب

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

گمراهههی برخههی مههرد پههس از رحلههت پیههامبر ا کههر (ص) اشههاره نمههوده اسههت .در ایههن فههراز ،واژه
کلیدی «اعتراض» با همآیی واژگانی همچون« :خب »« ،شماس» و « ّ
تلون» ،از معنایی یر یه

در شههرح خههود ،ایههن واژه را بههه معنههای حرکههت در عههرض جههاده و انحههراف از راه مسههتقیم دانسههته

است و در این باره میگوید« :فمنی الناس (أی ابتلوا) لعمر ا بخهب (أی بالسهیر علهی غیهر
معرفه و فی غیر جادة) و شماس (و نفار) و ّ
تلون (مباج) و اعتراض (أی بالسیر علی غیر خ
مستقیم کأنه یسیر عرضا)».
با توجه به تعاری

15

و شرح این واژه ،اینک به واکاوی ترجمههای این عبارت میپردازیم:

* جعفری« :سوگند بهه پروردگهارم مهرد در چنهین خالفهت ناهنجهار ،بهه مرکبهی نهاآرا و راههی

خارج از جاده و سرعت در رنگپ یرى و به حرکت در پهناى راه به جاى سیر در خ مستقیم
مبتال گشتند».

* دشتی« :سوگند به خدام مرد در حکومت دومی ،در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده

بودند و دچار دوروییها و اعتراضها شدند».

* فقیهی« :به خدا سوگندم مرد به انحراف از راه راست و چموشی مبتال شدهانهد .دگرگهونی

در آنها راه یافته و به جهای راهپیمهایی در طهول جهاده ،از عهرض آن کهه موجهب گمراههی اسهت،
میروند».

* شهیدی « :بهه خهدا کهه مهرد چونهان گرفتهار شهدند کهه کسهی بهر اسهب سهرکش نشهیند و آن

 .14لسان العرب ،ذیل ّ
ماده «عرض».
 .15منهاج البراع فی شرح نهجالبالغ  ،ج  ،3ص .69
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چارپا به پهنای راه رود و راه راست را نبیند».

* فیضاإلسالم« :پس سوگند به خهدام مهرد در زمهان او گرفتهار شهده ،اشهتباه کردنهد و در راه

راست قد ننهاده ،از ح دوری نمودند».

در باره ترجمههای فو  ،نکاتی چند به چشم میآید که به این شرح است:

مسئله نخست ،ترجمه دقی واژگان اصلی کال حضرت(د) است که در برخهی ترجمهههها

نادیده گرفته شده است به عنهوان نمونهه ،واژه «اعتهراض» در ترجمهه دشهتی ،بهه همهان معنهای

«اعتراض» (شوریدن) در فارسی ترجمه شده است درحالیکه معادل این واژه در ز بهان عر بهی،
«احتجاج» است و ارتباطی بهه ایهن جملهه نهدارد .در واقهع ،معنهای اصهطالحی ایهن واژه در ایهن

عبارت« ،انحراف و گمراهی» است که در ترجمه دشتی به آن اشاره نشده است.

نکته دو اینکه ایشان برای واژههای «خهب » و «شهماس» از معهادلههای «نهاراحتی» و «رنهج

مهم» استفاده نمودهاند که هیچ ارتباطی به معنهای معجمهی و حتهی بهافتی ایهن دو واژه نهدارد.

در ترجمههای جعفری و شهیدی نیب صهفات «خهب » و «شهماس» بهرای مرکهب انتخهاب شهده
است درحالیکه این اوصاف با معانی «عهد تعهادل» و «نافرمهانی» بهرای مهرد آن زمهان بهه کهار

رفته است نه اینکه مرد به مرکبی بها ایهن اوصهاف دچهار شهده باشهند .در برخهی ترجمههها نیهب

ماننههد ترجمههه فههی

اإلسههال  ،شههاهد ترجمهههای نههاقص هسههتیم یعنههی برخههی واژ گههان ترجمههه

نشدهاند ضمن اینکه ترجمه لغوی واژه «اعتراض» نسبت بهه ترجمهه اصهطالحی آن ،بها ابهها و
پیچیدگی بیشتری همراه است.

ترجمه پیشنهادی« :به خدا سوگندم مرد [در آن زمان] دچهار لغهبشهها و نافرمهانی و نفها و

انحراف از مسیر ح شدند».

َْ
ُ
َ
ََ
َ
ْ َ
َُ ُ ْ ََ
اإلسالم َعلی َما َدخل فیه م َن الز ْیغ َو اال ْعو َجاجَ ،و الش ْب َهة َو التأویل».
« .2_1نقاتل إخ َواننا فی

16

فههراز فههو  ،بخشههی از کههال امیههر مرمنههان(د) در مههورد نبههرد صههفین اسههت .در ایههن کههال  ،آن

حضههرت بهها اشههاره بههه دال یههل پیکههار بهها برخههی مسههلمانان ،سههعی در زدودن ابهامههات و تبیههین
ً
حهوادث صههفین داشههتهانههد .در ایههن فههراز ،هههمآیهی برخههی واژ گههان نسههبتا متههرادف در یههک بافههت،
موجب تناسب و انسجا معنایی این عبارت شهده اسهت .بها بررسهی واژ گهان کهاربردی در ایهن

جمله ،شاهد نوعی صبغه معنایی هستیم که در واژ گان« :زیغ»« ،إعوجاج» و «شبهه» مشهترم

اسههت امهها ذکههر واژه «تأو یههل» در کنههار ایههن واژ گههان ،نگرشههی دقیهه بههه معنههای ایههن عبههارت را
34
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نسبت به کال قرآن ،جبء واژگان متعالی محسوب میشود .برای و رود به تحلیهل ایهن عبهارت،

ابتدا به شرح لغوی این واژه میپردازیم.
ّ
ّ
ّ
ّ
ابنمنظور در تعری واژه «تأویل» میگوید« :أول الکال و تأوله :دبره و قدره ،و قیهلّ :فسهره ،و
17
قیل التأو یل :تفسیر الکال ال ی تختل معانیه و ال ی ّ
صح إال ببیان غیر لفظه».
َ
الراس ُخ َ
18
در قرآن نیب این واژه چنین به کار رفته استَ « :ما َیع َل ُم َتأو ی َل ُه إ ّال ا ُ َو َّ
ون فی العلهم

و تأو یهل آن (قهرآن) را جهب خهدا و آنان کهه در دانهش اسهتوارند ،نمهیداننهد ».بها توجهه بهه ایهن جنبهه
مثبت معنایی که برای واژه «تأویل» به کار رفته است و اینکه تنها خداوند و راسخان در علهم،

از تأویل قهرآن آ گهاه هسهتند ،درمهییهابیم کهه کهاربرد ایهن واژه در کنهار واژ گهان پهیش از خهود ،نهود
خاصی از تأویل را شهامل مهیشهود .در نتیجهه ،مهیتهوان بهرای واژه «تأو یهل» در اینجها ،از معهادل

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

میطلبد چراکه واژگان نخسهت ،نهوعی معنهای نابهنجهار را بهه همهراه دارنهد ولهی واژه «تأو یهل»

«تأویل نادرست و تحری شده» استفاده نمود .در این خصوص ،به تبیین عملکهرد مترجمهان
میپردازیم:

* جعفری« :ولی ما امروز بها بهرادران اسهالمی خهود مهیجنگهیم بهه جههت لغهبش و انحهراف و

شبهه و تأو یلی که بر آنان روى داده است».

* شهههیدی « :لههیکن امههروز پیکههار مهها بهها بههرادران مسههلمانی اسههت کههه دودلههی و کجبههاز ی در

اسالمشان راه یافته است و شبهت و تأویل با اعتقاد و یقین در بافته است».

* دشتی« :اما امروز با پیدایش زنگارهها در دیهن ،کههىهها و نفهوذ شهبهههها در افکهار ،تفسهیر و

تأو یل دروغین در دین ،با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم».

* فقیههی « :جهب ایهن نیسهت کهه مها بهه وضهعی درآمهدیم کهه بهرای انحرافهات و کجهیهها و امههور

شبههنام و تأویالتی که در اسال وارد شده ،با برادرانمان میجنگیم».

* فههیضاإلسههالم« :امههروز بهها بههرادران مسههلمان خههود مههیجنگههیم بههر اثههر آنچههه در اسههال داخههل

گشته از قبیل :میل بهه کفهر و کجهی [دسهت شسهتن از حه ] و اشهتباه [حه بهه باطهل] و تأو یهل

[نادرست یعنی برخالف ح و حقیقت گفتن .خالصهه امهروز مهیجنگهیم کهه اسهال بهه حهال
خود باقی ماند و به زمان جاهلیت برنگردد]».

با دقت در ترجمههای فو  ،بهه ایهن نتیجهه مهیرسهیم کهه بهرای واژه «تأو یهل» در ترجمههههای

 .17لسان العرب ،ذیل واژه «أول».
 .18آلعمران ،آیه .7
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دشتی و فی

ً
اإلسال  ،از معادلی نسبتا صحیح و دقی استفاده شهده اسهت و ایهن ،حها کی از

فههم مهتن و توجههه بهه بافههت کهال از سههوی ایهن دو متههرجم مهیباشههد امها در سههه ترجمهه دیگههر ،از

افزودههای تفسیری در ترجمه واژه «تأویل» استفاده نشده است.

مقولههه دیگههری کههه در اینجهها ضههروری بههه نظههر مههیرسههد ،ترجمههه واژه «الز یههغ» اسههت کههه بههه

صههورت هههای گونههاگونی ترجمههه شههده اسههت .در تعر ی ه

ایههن واژه چنههین آمههده اسههت« :الز ی هغ:

المی هل ،و زاغ عههن الطر ی ه  :إذا عههدل عنههه و أزاغههه أی أمالههه 19».در شههرح ایههن عبههارت نیههب آمههده
است[« :علی ما دخهل فیهه] أی اإلسهال مهنهم [مهن الز یهغ] أی العهدول عهن الحه [واإلعوجهاج]
عههن الصههراط المسههتقیم [والشههبه ] فههی الههدین [والتأو ی هل] للکتههاب المب هین 20».در تعر ی ه

واژه

«زیغ» ،به مقوله «انحراف» و در شرح آن نیب به معهادل «انحهراف از حه و حقیقهت» اشهاره شهده

اسههت امهها در ترجمههههههای شهههیدی و دشههتی ،بههه ترتیههب از معههادلهههایی همچههون «دودلههی» و

«زنگار در دین» استفاده شده است درحالیکه همراهی این واژه با واژه «اإلعوجاج» ،داللت بر
«انحراف [از راه ح ]» میکند.
ُ
ترجمه پیشنهادی« :امروز به جهت وجود لغبش و انحهراف و همچنهین نفهوذ شهبهه و تأو یهل
[نادرست] در دین اسال  ،با برادران مسلمان خود وارد جنگ شدهایم».
 .2خلق معانی متنوع در سایه ِاسنادهای مختلف

یکی دیگر از اساسیترین ساختارهای همنشینی واژگان در بستر بافهت کهال  ،مقولهه اسهناد

اجبای مختل

کال است بدینگونه که اجبای کال از جمله افعال ،در اسناد خود به واژ گهان

متنود ،از معانی مختلفی برخوردار میشوند که ممکن است در خارج از آن نود بافت ،نتوانند

آن الیه معنایی مزبور را به مخاطب ارائه نمایند .این مسئله از سوی الرسن 21در کتاب ترجمهه

بر اساس معنا مورد واکاوی قرار گرفته است .بهه اعتقهاد وی« ،ممکهن اسهت یهک صهورت واحهد
زبانی ،دارای معانی گوناگونی باشد چنانکه در زبان انگلیسی ،واژههای بسهیاری هسهتند کهه
ً
از این دست به حساب میآیند مثال فعهل « »runدارای دههها معناسهت و از ایهن میهان ،،یکهی
معنهای اصهلی یها ّاولیهه اسهت و سههایر معهانی ،معنهای ثانو یهه بهه شههمار مهیآینهد مثهالههای ز یههر،
گویای این مطلب است:
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21. Larson.

آن موتور کار میکند 2. The motor runs:
از بینی او آب میریبد 3. His nose runs:

ع ههالوه ب ههر آن ،فع ههل « »runب هها همنش ههینی ب هها واژه ه ههای ک ههه نقش ههی ب ههه غی ههر از فاع ههل دارن ههد،

تشههکیل دهنههده اصههطالحات متفههاوت بهها معههانی مختلفههی خواهههد شههد بههه عنههوان نمونههه ،بههه
اصطالحات ذیل اشاره میکنیم:

زیر قرض رفتن (مقروض شدن) 1. Run in to dept:
توی دردسر افتادن 2. Run in to trouble:

لبریب شدن کاسه صبر3. Run out of patience:
تما شدن پول 4. Run out of money:

ازاین رو ،توجه به خصایص زبانی در تحلیل محتوا ،در کش

معنا اهمیت اساسهی دارد.

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

آن بچه میدود 1. The boy runs:

22

با توجه به مقوله چندمعنایی کهه الرسهن بهدان اشهاره نمهوده ،مهیتهوان گفهت کهه برخهی واژ گهان،

اعم از فعل یا اسم ،در همنشینی با فاعل یا مهتمم ههای مختله  ،از معنهای خهاص و متفهاوتی

برخوردار میگردند .ناگفته نماند که واژه ههایی کهه در نقهش فاعهل نیهب هسهتند ،گهاهی بهه دلیهل
چندمعنا بودن ،با عنایت به فعل همنشین خود ،قابل فهم هستند و برعکس.

در این باره با ارائه شواهدی ،تغییر معنای واژگان را با تغییهر شهکل اسهناد دو جهبء «مسهند» و
ف
«مسندإلیه» مورد واکاوی قرار میدهیم:
ْ َ
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
َ « .1_2حتی إذا أن َس ناف ُر َهاَ ،و ْاط َمأن نا ك ُر َها ق َم َصت بأ ْر ُجل َها».

23

یکی از موضوعات ُپربسامد در کال حضرت علی(د) ،مسئله دلنبستن به دنیاسهت .ایهن

موضود باعث شده که آن حضرت با تعابیر استعاری و کنهایی زیبهایی ،بهر شهدت تأثیرگه اری
کال خویش بیفباید .فراز فو  ،نمونهای از تعهابیر ادبهی حضهرت(د) اسهت کهه در آن بهه شهکلی
زیبا ،به حقیقت و ماهیهت دنیها اشهاره مهیفرمایهد .تهوالی مهنظم و بهاهمآیهی واژ گهان منسهجم در

این فراز ،معنایی شگرف را به وجود آورده است که به تبیین آن میپردازیم.

واژه کلیدی این فهراز« ،نهاکر» اسهت کهه بها دو مفههو کلهی «انکارکننهده» و «زشتبرشهمرنده»

شههناخته شههده اسههت چنههانکههه در تعر یه
 .22ترجمه بر اساس معنی ،ص .116
 .23نهجالبالغه ،خطبه .83

ایههن واژه آمههده« :النکههرة إنکههارم الشههئ و هههو نق هی
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المعرف ه أی الجهههل و جههاء بمعنههی القههبح کمهها فههی التنز ی هل العز ی هبّ :إن أنکههر الصههوات لصههوت

الحمی هر ،أی أقههبح الصههوات 24».بههرای واژه «نههاکر» ،معههادلهههای دیگههری نیههب بههه کههار رفتههه کههه
عبارتاند از« :خصمانه ،زننده ،نفهرتبرانگیهبُ ،منکهر» 25.در شهرح ایهن عبهارت نیهب چنهین آمهده
ً
است« :و [أنس] به أنسا و استأنست به و تأنست به إذا سهکن القلهب و لهم ینفهر و رجهل [نهاکر] و
نکر فاعل من نکر االمر أی أنکره أی إذا استأنس بها مهن کهان باقتضهاء عقلهه نهافرا عنهها و سهکن
ً
إلیها مهن کهان بمقتضهی فطرتهه منکهرا لهها 26».بها توجهه بهه معنهای لغهوی و تفسهیری ایهن واژه ،بهه
واکاوی ترجمههای ذیل میپردازیم:
ُ
* جعفهری« :در آن هنگها کهه انسهان گر یهبان برگهردد و بهها ایهن دنیها انهس بگیهرد و کسهی کههه از

روى نادانی انکارش کرده بود ،دل به آن بدهد و بر یواهرش بیارامد ،از او ر کند».
ُ
* شههیدی« :تها آن کهه از و ی گر یهبان اسهت ،بهدو انهس گیهرد و آن کهه ناشناسهای اوسهت،

آرامش پ یرد ناگاه به چهار دست و پای برخیبد».

* دشهتی« :آن هنگها کهه نفرتدارنهدگان بهه آن دل بسهتند و بیگانگهان بهه آن اطمینهان

کردند ،چونان اسب چموش پاها را بلند کرده ،سوار را بر زمین میکوبد».
ُ
* فقیهی« :گریبندگان از دنیا ،به مح اینکه بها آن انهس بگیرنهد و زشتشهمارندگان آن ،تها
نسههبت بههه آن اطمینههان خههاطر پیههدا نماینههد ،همچههون اسههب چموشههی ،دسههتهههای خههود را بههاال

میبرد و بر سر چنین کسانی میکوبد».

* فههیضاإلسههالم « :تهها هرگههاه کسههی کههه [از روی غر یههبه عقههل] از آن دوری مههیکههرد و بههه آن دل
ُ
نمیبست ،به آن انس گرفت و مطمئن گردید ،مانند اسب یا شتر ،دنیا به پهای خهود بهه او لگهد
افکند».

یکی از نکا تی که در این فراز از سخنان حضرت(د) قابهل تأمهل اسهت ،همهاهنگی و تطهاب

نبدیههک معنههایی بههین دو جملههه ابتههدایی اسههت بهههگونهههای کههه واژ گههان «نههافر» و «نههاکر» در کنههار
یکهدیگر ،و واژ گهان «أنهس بهها» و «إطم ّ
هأن» نیهب در یههک راسهتا قهرار مهیگیرنهد .ایهن موضهود باعههث
میشود تا در ترجمه واژه «ناکر» ،به جای کاربرد معادل «ناشهناس» ،از معهادل «زشتشهمرنده»
ّ
إطمأن» نیب با معادل «ناشناس» نمیتوانهد تناسهبی
استفاده نماییم .از سوی دیگر ،کاربرد واژه «
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در ترجمه جعفری از معادل «انکار» استفاده شده که در فارسی ،نمیتواند معنهای فهو اله کر را
داشته باشد .در ترجمه دشتی نیب از معادل «بیگانگان» استفاده شده است که معهادلی دقیه

نیست .بااینحال ،در این مورد ،ترجمه فقیهی بافت کال را در نظر داشته و فهی
به شکلی تلویحی و غیرمستقیم به این مطلب اشاره نموده است.

اإلسهال نیهب

مسهئله دیگهری کههه در اینجها بایهد مههورد تأمهل قهرار گیههرد ،ایهن اسهت کههه واژه «نهافر» ،متضههمن

معنههای «رمنههده» و «گر یههبان» اسههت و در اصههطالح ،بههه شخصههی داللههت مههیکنههد کههه از چیههبی

مههیگر یههبد و بههدان ،خههوی و الفههت نمههیگیههرد امهها در ترجمههه دشههتی ،بههرای ایههن واژه از معههادل

«نفرتدارندگان» استفاده شده است درحالی که واژه «نفرت» و «نافر» با وجود تشهابه یهاهری،
از تفاوت معنایی یریفی برخوردارند که متأسهفانه در اینجها مشهتبه شهده اسهت .همچنهین ،در

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

داشته باشد .این مسئله در ترجمه های :جعفری ،شهیدی و دشتی نادیده گرفته شهده اسهت.

ترجمههه جعفههری شههاهد قیههد «از روی نههادانی» قبههل از واژه «انکههار» هسههتیم کههه بههرخالف شههرح و

تفسیر خ وئی است و از معنای دقی عبارت دور شده اسهت .در ادامهه نیهب واژه «قنصهت» ،تنهها

در ترجمه های دشتی و شهیدی به شکلی دقیه ترجمهه شهده اسهت و سهایر ترجمهههها کمهی از

معنههای دقیه دور شههدهانههد چرا کههه بههرای ایههن واژه ،چنههین معههادلی بههه کههار رفتههه اسههت« :قمههص
ً
27
الفرس و غیره أی یرفع یدیه و یطرحهما معا و یعجن برجله».
ُ
ترجمهه ههه پیشه ه ههنهادی« :آنگهه ههاه که ه ههه گریبنهه ههدگان از دنیه ه هها بهه ههدان انه ه ههس و الفهه ههت گیرنه ه ههد و

نکوهش کنندگان بدان اطمینان خاطر یابنهد ،بهه نا گهه [همچهون مرکبهی افسارگسهیخته] پاههای
خود را بلند کرده ،سوار خود را بر زمین میزند».

ُ
َ
ُْ
ْ
َ « .2_2ر َج َع َط ْرف ُه َحسیرا َو َعقل ُه َم ْب ُهورا َو َس ْم ُع ُه َوالها َو فك ُر ُه َحائرا».

28

فههراز فههو  ،بخشههی از کههال حضههرت(د) در بههاره عجههب و نههاتوانی انسههان از ادرام و فهههم کامههل

اسرار الهی است .واژگان کاربردی در این فراز ،تشکیلدهنده جمالتی کوتاه و زیبا هستند کهه

در عین اختصار ،از معانی یری

و ژرفی برخوردارند .در ایهن فهراز ،واژه «حسهیر» در صهورتی کهه

با واژه «بصر» همراه شود ،بر نهاتوانی و ضهع دیهدگان داللهت دارد .در تعر یه ایهن واژه ،چنهین
َ َّ
ً
آمده اسهت« :الحسهر و الحسهور :اإلعیهاء و التعهب و حسهر بصهره یحسهر حسهورا :أی کهل و إنقطهع

 .27لسان العرب ،ذیل واژه «قنص».
 .28نهجالبالغه ،خطبه .160
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ف
نظره من طول ً
مدی و ماأشبه ذلک فهو حسیر و محسور و بصر حسیر :کلیل».
َ
ُ
َ َ
َ
این واژه در قرآن نیب بدینگونه به کار رفته است« :ث َّم ارجع ال َب َص َر ک َّر َتین َینقلهب إلیهك ال َب َص ُهر
ً
َخاسههئأ َو ُهه َهو َحسهی فر  30بههار دیگههر نی ه ب چشههم بههاز کههن و بنگههر .نگههاه تههو خسههته و درمانههده بههه نههبد تههو
29

بازخواههد گشهت ».در شههرح عبهارت امیهر مرمنههان(د) چنهین آمههده اسهت« :مهن دقه فهی بعه
ً
ً
ًّ
ً
جبئیات خل ا سوف یعجب و یرجع بصره کلیال عهاجبا و عقلهه مغلوبها لهم یجهد حهال و سهمعه
ً
ً
ً
متحی هرا و فکههره حههائرا لههم یهتههد سههبیال 31».بنههابراین ،بهها توجههه بههه شههروح و تعههاری فههو  ،واژه
«حسیر» به معنای ضعی

و درمانده ،و واژه «مبهور» نیب به معنای «مغلوب و شکسهتخهورده»

است .اینک به ارزیابی ترجمههای آن میپردازیم:

* جعفههری« :بهها چشههم خی هره ،و عقههل سرگشههته ،و گههوش والههه ،و فکههر حی هرتزده ،بههاز پههس

میگردد».

* دشه ههتی« :نگه ههاهش حسه ههرتزده ،و عقله ههش مه ههات و سه ههرگردان ،و شه ههنواییاش آشه ههفته ،و

اندیشهاش حیران میماند».

* شه هههیدی« :نگه ههاهش خیه ههره به ههازگردد ،و خه ه َهردش سه ههرگردان ،شه ههنواییاش آشه ههفته شه ههود و

اندیشهاش حیران».

* فقیههی« :چنههین کسههی چشههمانش بهه نههاتوانی و خسههتگی بههاز مهیگههردد و عقلههش مغلههوب و

ناتوان میشود و گوشش از شدت تحیر ،از کار باز میماند و فکرش سرگردان میگردد».

* فیضاإلسالم« :دیده او برگشته وامانده ،و عقل او شکسهتخورده ،و گهوش او ازکارافتهاده،

و اندیشه او سرگردان است».

در بررسی عملکرد مترجمان ،شاهد این امر بودیم که در ترجمه دشتی ،برای واژه «حسیر» از

معادل «حسرتزده» اسهتفاده شهده اسهت کهه ایهن نهود برابر یهابی ،بهر اسهاس شهکل یهاهری واژه

زبان مبدأ صورت پ یرفته است درحالی که این معادل ،با معنایی که بدان اشهاره شهد ،بسهیار
متفاوت است .مسئله دو نیب اینکه معهادل «خیهره» ا گهر بتوانهد در بطهن خهود ،معنهای نهاتوانی و

عجب را برساند ،به مفهو مورد نظر ،نبدیک است .برای واژه «مبههور» نیهب تمها شهارحان ،معهادل

«مغلوب» را برگزیدهاند بهگونهای که در شرح ابنابیالحدید و خوئی نیب به معهادل مز بهور اشهاره
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ترجمه های جعفری ،دشتی و شهیدی در ایهن مهورد ،بهه معنهای دورتهری اشهاره کهردهانهد و بهرای
این واژه ،از معادل «سرگردان» استفاده کردهاند که با توجه به شهروح ،نمهیتوانهد معنهایی دقیه

باشد.

نکتههه آخههر اینکههه فعههل «رجههع» از افعههال ناقصههه اسههت کههه دارای اسههم و خبههر منصههوب خههود

مههیباشههد و در اینجهها نمیتوانههد بههه معنههای «بازگشههت» باشههد بلکههه بههه مفهههو «صههیرورت» و
ً
« ّ
تحول» اشاره دارد .این در حالی است که در همه ترجمهها ،به جب ترجمه دشتی ،صراحتا بهه
معنای «بازگشتن» ترجمه شده است.

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

شههده اسههت« :الحس هیر :المتعههب ،المبهههور :المغلههوب ،الوالههه :المتحی هر 32».خههوئی نیههب در شههرح
ً
ً
ً
ً
ً
واژگان این عبارت میگوید« :رجع طرفه حسیرا ،أی کلیال ،وعقله مبهورا مغلوبا ،و سهمعه والهها
ً
ً
ً
متح ّیهرا ،وفکهره حهائرا قاصهرا عهن اإلهتهداء إلیهه و عهن الوصهول إلهی معرفتهه 33».بها ایهن توضههیح،

ترجم ه ههه پیش ه ههنهادی« :دی ه ههدگانش ن ه ههاتوان ،و عقل ه ههش مغل ه ههوب ،و ش ه ههنواییاش آش ه ههفته ،و

اندیشهاش سرگردان خواهد شد».

َ
َ « .3_2و إ َن َمااا َأ َنااا ُق ْ ا ُ َ
الر َحاااَ ،ت ا ُ ُور َع َل ا َی َو أ َنااا ب َم َكااانیَ ،فااذ َذا َف َار ْق ُتا ُاه ْاسا َات َا َار َم ا َ ُار َهاَ ،و ْاض ا َ َر َ
َ ُ
34
ثفال َها».

یکی از مههمتهرین موضهوعات مهورد توجهه خطبههههای نههجالبالغهه در کنهار سهایر محورههای

سیاسی و عقیدتی ،مقوله جهاد و آمادگی مسلمانان در دفع خطهر و حفهظ و صهیانت از مبهانی

راستین اسال و حقو مسلمانان بوده است .فراز فهو  ،بخشهی از کهال آن حضهرت(د) اسهت
که در آن ،به اهمیت جایگاه خود بهه عنهوان رهبهر مسهلمانان اشهاره مهینمایهد .در ایهن فهراز ،واژه

«اسههتحار» بههه کههار رفتههه کههه همنشههینی آن بهها واژه «مههدارها» ،معنههایی یر ی ه
این واژه میپردازیم:

و زیبهها و تصههویری

بالغی ساخته است .برای ورود به بحث ،به تعری
«استحار و حار و تح ّیر :لم یهتد لسبیله 35».و «استحار :لم یستقم و إضطرب 36».با توجه به

به تعهاری

ارائهشهده ،معنهای ایهن واژه ،دربرگیرنهده معهادل «لهرزش» و «تبلهبل» اسهت چنهانکهه

شخص متحیر نیب با نوعی تبلهبل و عهد ثبهات در فکهر و عمهل شهناخته مهیشهود .در شهرح ایهن

 .32همان ،ج  ،9ص .224
 .33منهاج البراع فی شرح نهجالبالغ  ،ج  ،9ص .354
 .34نهجالبالغه ،خطبه .119
 .35لسان العرب ،ذیل واژه «حار».
 .36شرح نهجالبالغه ،ج  ،2ص .317
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فراز نیب با اشاره به این نود معنا ،چنین آمده است« :و الظاهر من استحار اذا لم یهتد بسبیله

یقهال :اسهتحار السهحاب ،أی لهم یتجهه جهه و معنهی اسهتحار مهدارها ،اضهطراب دورانهها و

خروجه عن الحرک المستدیرة إلی المستقیم  ،و علی ما قدمنا من عد مجیء اإلستحارة
بمعنهی االضهطراب فالنسهب أن یکهون کنایه عهن الوقهوف عهن الحرکه و یکهون اضهطراب

ثفالهها ،کنایه عهن عهد تهأتی الغهرض المطلهوب منهه 37».بها توجهه بهه تعهاری
عبارت ،به بررسی پنج ترجمه فارسی از این فراز میپردازیم:

و شهرح ایهن

* جعفری« :و جب این نیست که من قطب آسیابم که آسیاب دور من میگردد و من بایهد بهه

جاى خود باشهم .پهس ،ا گهر مهن از آسهیاب کنهار بهرو  ،حرکهت دورانهی آن متحیهر گهردد و سهنگ

ز یهر ین آن [ی ها آن پوسههتی کههه بههر ز ی هر آسهیاب پهههن مههیکننههد تهها ر ی هبههههاى آرد بههر زمهین نر ی هبد ]،بههه
اضطراب بیفتد».

* شهیدی« :حالی که من قطب آسیابم ،بر جهای ایسهتاده و آسهیا سهنگ بهه دور در گهردش

افتاده .اگر از آن جدا شو  ،مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آسیا از جای بگردد».

* دشههتی« :مههن چونههان محههور سههنگ آسهیاب ،بایهد بههر جههاى خههود اسههتوار بمههانم تهها همههه امههور

کشور ،پیرامون من و به وسیله من به گردش درآید .اگر من از محور خود دور شو  ،مدار آن بلرزد

و سنگ ز یر ین آن فرو ر یبد».

* فقیههی « :همانهها مهن بههه منبلههه میلهه مرکههبی سهنگ ز یههرین آسههیا هسهتم کههه آسهیا بههه دور مههن

می گردد و من در جای خود ،ثابت و استوار و اگر از مکان خود جدا شو  ،مهدار و مرکهب گهردش
کارها به لرزه درمیآید و سودی که باید از آن عاید گردد ،به اختالف میگراید».

* فیضاإلسالم« :و من قطب و میخ آسیا هستم که آسیا بهه اطهراف مهن دور میزنهد (انتظها

امور و آسایش مرد و آراستگی لشکر در کارزار ،به بودن من در اینجاست) و مهن در جهای خهود

هستم .پس ،اگر جدا شو  ،مدار آسیا به هم خورده ،سنگ زیرین آن مضطرب گردد».

با بررسی عملکرد مترجمان در قبال ترجمه این عبارت ،شاهد این بودیم کهه انتقهال مفههو
ً
کههال حضههرت(د) تقریبهها در تمهها ترجمهههههها بهدرسههتی صههورت پ یرفتههه اسههت امهها در ترجمههه

جعفههری ،شههاهد ایههن هسههتیم کههه بههرای واژه «اسههتحار» از معههادل «متحیههر گههردد» اسههتفاده شههده
ف
مسندإلیه « ُ
مدارها» ،حاکی از تبلبل و برهمخوردن تعهادل مهدار
است درحالیکه واژه «تحیر» با
آسیاب ،و در نتیجه ،توق
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اداره امور میباشهد .در ادامهه نیهب برخهی ترجمهههها ماننهد جعفهری و

 .37منهاج البراع فی شرح نهجالبالغ  ،ج  ،8ص .107

همچون ناآرامی و نگرانی شناخته شده است و بهتر بود از معادلهایی همچون «فرو افتادن» و

«بههمخوردن» استفاده میشد.

نکته آخر اینکه در ترجمه فقیهی ،شهاهد انتخهاب دو رویکهرد ترجمهه هسهتیم بهدینگونه کهه

بخش اعظم ترجمه ،مبتنی بر ترجمه تحتاللفظی است و بخش پایهانی آن ،بهر اسهاس ترجمهه
ارتباطی منتقل گردیده که باعث نوعی دوگانگی شده است .ترجمه پیشهنهادی ایهن عبهارت،

بدین شکل است:

ترجمههه پیشههنهادی« :مههن بههه منبلههه محههور آس هیابی هسههتم کههه در جههاى خههود ثابههت اسههت و

آسیاب به گرد آن محور میچرخد چنان که بدون من ،گردش این آسیاب نامتعادل میشود و
سنگز یر ین آن از جاى خود فرو میافتد».

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

فی

اإلسال  ،برای واژه «إضهطرب» از کهارکرد آن در ز بهان فارسهی یهاری گرفتههانهد کهه بها قیهودی

 .3محدودیتهای معنایی واژگان چندمعنا در پرتو اضافات دستوری

سومین مرلفه مورد کاربرد در همنشینی واژگان ،ساختار ترکیب دو واژه از منظهر اضهافه یهک

واژه به واژه دیگر است .در این نود همآیندی ،واژهای که در موقعیتها و بافتههای مختله ،
از مع ههانی متع ههدد و اغل ههب متف ههاوتی برخ ههوردار اس ههت ،در حاله هت اض ههافه ب ههه واژهای خ ههاص و
مشخص ،از دامنه معنایی محدودی برخوردار میگردد.

«هر کلمه در یک زبان ،دارای یهک «گسهتره» از کلمهاتی اسهت کهه بهه میهبان کهم یها ز یهاد بها آن

کلمه سازگار و هماهنگ است .در اینجا« ،گستره» داللت بر مجموعهای از کلمات دیگهر دارد

که با آن کلمه میآیند و به عبارتی ،به ویهه با آن کلمه خاص مهرتب هسهتند .برخهی از کلمهات

در مقایسه با کلمات دیگر ،دارای گستره همآیندی وسهیعتهری هسهتند .گسهتره ههمآینهدی یهک
کلمه ،تحت تهأثیر دو عامهل مههم قهرار دارد ّاولهین عامهل ،درجهه و میهبان خهاص بهودن آن کلمهه

است به عبارت دیگر ،هرچه آن کلمه عا تر باشهد ،گسهتره ههمآینهدی آن کلمهه بیشهتر اسهت و
هرچه یک کلمه خاصتر باشد ،گستره همآیندی کمتر و محدودتری دارد».

38

در برخی موارد ،واژ گهان اضافهشهده بههیکهدیگر ،از نهود مصهدر و معمهول هسهتند کهه هماننهد
موارد پیشین ،ارتباط دو واژه با یکدیگر ،معنای ّ
خاص یک واژه چندمعنا را مشهخص مهیکنهد

بههدینگونه کههه مصههدر نیههب همچههون فعلههی کههه از چنههدمعنا برخههوردار اسههت ،بهها اضههافه شههدن بههه
معمول خود که از نظر معنوی ،فاعل است ،معنایی محدود و خاص به دست میآورد .گاهی

 .38به عبارت دیگر ،ص .64
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نیههب اضههافات ،بههر ملکیههت داللههت دارنههد و متههرجم در هنگهها اسههتفاده از ایههن ترکیبههات ،بایههد بهها

امکانههات ز بههانی هههر دو ز بههان آش ههنا باشههد بههه عنههوان مث ههال ،در ز بههان عر بههی بههرای واژه «الن ههه»،

معادلهای فراوانی ذکر شده است که میتوان گفهت بهرای ههر حیهوانی ،معهادلی منحصهربهفهرد

در نظر گرفته شده است به عنوان نمونه ،برای النه شیر از معادل «عرین» ،برای النه پرنده روی
درخت از معادل « ّ
عش» ،برای النهه مهار از معهادل «جحهر» ،و بهرای النهه رو بهاه و کفتهار از معهادل
«وجار» استفاده میشود.

در ایههن راس ههتا ،بهها انتخ ههاب جمال تههی از خطب ههه هههای امی ههر مرمنههان(د) ،ب ههه ضههرورت نق ههش

هم آیندهای اضافی در محدودسازی معانی واژگان چندمعنا اشاره خواهیم نمود.
ُ
َ
ُ
ََ ْ ْ
ْ َْ ْ
ََ ُ
َ « .1_3و تث َبتوا فی قتام العش َوة َو ْاعو َجاج الفتنة عن َ ُطلوع َجنین َهاَ ،و ظ ُهور كمین َها».

39

یکهی از مسههائلی کههه در ترجمهه مفههاهیم ز بههان عر بهی بههه هههر ز بهان دیگههری بایههد مهورد توجههه قههرار

گیرد ،این اسهت کهه در ز بهان عر بهی ،بسهیاری از واژ گهان از یهک مفههو کلهی و عها برخوردارنهد و
ً
این واژگان در راستای پویایی زبان و مخصوصا بر مبنای اشتقا و ساختههای مختله  ،بهر
مصادی مختلفی داللت میکنند .همین امر را میتوان از دالیل پیدایش واژ گهان چنهدمعنا در
ز بههان عر بههی دانسههت .متههرجم در شههناخت معنههای خه ّ
هاص چنههین واژ گههانی از میههان انبهوه معههانی
مختل

خود ،چارهای به جب دقت در واژههای پیشین و پسین آن واژه ندارد.

فهههراز فه ههو  ،در موعظهههه مخاطبه ههان به ههرای داشهههتن اسه ههتقامت و بصهههیرت در هنگه هها یهه ههور

فتنه هاست که با دو جمله مترادف ،مهورد تأ کیهد قهرار گرفتهه اسهت .واژه کلیهدی ایهن عبهارت،
«جنههین» اسههت کههه بههر اسههاس نههود اشههتقا خههود کههه بههر مبنههای صههفت مشههبه وضههع شههده ،بههر

مصادی مختلفی داللت دارد .در تعری این واژه ،چنین آمده است:
جنهه ّ
جن الشهئ ی ّ
جن ًها :سهتره و ک ّهل شهئ سهتر عنهک فقهد ج ّهن عنهک ،و فهی الحهدیث :جهنّ
« ّ
علیه اللی ُل أی ستره و منه ّ
سمی الجنین إلستتاره فی بطن ّأمه ،و الجنین :المقبور ،و الجنهین:
الولد مادا فی بطن ّأمه إلستتاره فیه ،و الجنین :المستور فی النفس».

40

بهها توجههه بههه مطالههب فههو  ،معههانی مختلفههی همچههون« :هههر چیههب پنهههان»« ،جنههین انسههان»،

«شخص مدفون در قبر» و «هرچه در نفس انسان پنهان است» ،از این واژه اسهتخراج مهیشهود.

در مههورد واژه «جنههین» ،همچن هین مههیتههوان گفههت کههه ایههن واژه بهها پدیههده «گسههترش معنههایی»
44

 .39نهجالبالغه ،خطبه .151
 .40لسان العرب ،ذیل واژه «جن».
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41. Semantic broadening.

مههیشههده اسههت ولههی اکنههون بههه حههوزه لههواز خههانگی نیههب وارد شههده اسههت و بههه یههک وسههیله برقههی
اطههال مههیشههود 42».در واقههع ،ریشههه ایههن واژه از «جه ّهن» بههه معنههای «پنهههان شههدن» اسههت کههه بهها
سههاختهشههدن صههفت مشههبه «جنههین» از آن ،نخسههت بههه معنههای «امههر پوشههیده» بههوده اسههت امهها
س ه س بههرای مفههاهیمی همچههون« :شههخص مههدفون در قبههر»« ،جنههین انسههان» و «آنچههه در نفههس

انسان پنهان است» ،به کار رفته است .ناگفته نماند کهه ایهن واژه در ز بهان فارسهی ،بهه نهوعی بهه

شکل «تحدیهد معنهایی» 43بهه کهار مهیرود« .ایهن پدیهده ،جهبء یکهی از تغییهرات معنهایی واژه بهه
شههمار مههی رود کههه بههرخالف گسههترش معنههایی ،باعههث کههاهش و محههدودیت حههوزه کههاربرد واژه
میشود»  44بهگونههای کهه واژه «جنهین» کهه بهر ههر چیهب پنههان داللهت مهینمهود ،در ز بهان فارسهی،

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

شناخته شده است« .گسترش معنهایی زمهانی رم مهیدههد کهه حهوزه معنهایی و کهاربردی واژه،
ً
گسههترش مههییابههد مثههل واژه «یخچههال» کههه پیشتههر صههرفا بههه تههودههههای یههخ کوهسههتان اطههال

تنها بر «جنین انسان» داللت میکند.

مطلههب دیگههر ،همراهههی ایههن واژه بهها کلمههه «طلههود» اسههت و اینکههه جملههه مقههارن آن« ،یهههور

کمین» میباشد .با توجه به معنای «کمین = پنهان» ،میتوان گفت کهه واژه «جنهین» در اینجها

بهه معنههای «امههر پوشههیده و پنهههان» اسههت چرا کهه واژه «جنههین» بههه معنههای جنههین انسههان ،بهها واژه
«طلود» همآیندی ندارد .در شرح این عبارت نیب آمهده اسهت« :و تثبتهوا فهی قتها العشهوة و ههو

امر لهم بالتثبت و التوق

عند اشتباه االمور و ترك االقتحا فیها مهن غیهر بصهیرة و رو یه  .و

اعوجاج الفتن أی اتیانها علی غیر وجهها و انحرافها عن النهج عند طلهود جنینهها و یههور
کمینهها کنهی بهالجنین و الکمهین عهن المسهتور المختفهی مهن تلهک الفتنه و یحتمهل ارادة

الحقیق بأن یکون المقصود بروز ما اجتن منها و استتر و یهور ما کمن منها و بطن».
با توجه به تعاری

45

و شروح فو  ،به ارزیابی ترجمههای ذیل میپردازیم:

* جعفری« :قد ثابت نمایید در تار یکی هاى غبار شبهه ،و انحرافهات فتنهه در هنگها بهروز

باطن ،و یهور پنهانی».

* دشتی« :و در فتنههاى درهمپیچیده ،به هنگا پیدایش نوزاد فتنهها و آشکارشدن باطن

آنها ،با آ گاهی قد بردار ید».
 .42معناشناسی ،ص .190

 .44معناشناسی ،ص .191
 .45منهاج البراع فی شرح نهجالبالغ  ،ج  ،9ص .163
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* شههیدی« :و بهر جهای خهویش بمانیهد آنگهاه کهه شهبهت گهردی بهرآرد ،و یها فتنهه راه کهج

پیش پای گ ارد ،و هنگامی که طلیعه آن آشکار شود ،و نهفتهاش پدیدار».

* فقیهی « :در ارتکاب هر چیبی که غبار ابها و تاریکی بر روی آن نشسته ،درنهگ نماییهد و

نیب در آن هنگها کهه فتنهه بهه سهوی شهما متمایهل مهیشهود و نطفهه آن آشهکار گهردد و آنچهه از آن

نهان بوده ،پدیدار شود».

* فیضاإلسالم « :و درنگ نمایید در غبار و تاریکی شبهه (اشتباه باطهل بهه حه ) و کجهی و

ناهمواری [راه] فتنه هنگا پیدایش و آشکارشدن نهان».

با واکاوی ترجمههای فو  ،مطالب ذیل به دست میآید:

نخسههت اینکههه در ترجمههه دشههتی و فقیهههی ،بهها کههاربرد معههادلهههای «نههوزاد» و «نطفههه» ،ایههن

مسئله روشن می شود که توجهه بهه ریشهه ایهن واژه و کاربردههای مختله

آن ،مهورد غفلهت واقهع

شهده اسهت و تنهها پهرداختن بهه یهاهر کهال  ،باعهث دور شهدن از تعهادل ترجمههای شهده اسهت

حتی این نکته نیب قابل توجه است که نه معادل «نوزاد» و نه «نطفه» ،هیچکدا معادل دقیقهی
حتی برای واژه «جنین» به معنای مألوف خود در زبان فارسی نیستند.

دو اینکه در ترجمهه شههیدی ،بهرای واژه «جنهین» از معهادل «طلیعهه» اسهتفاده شهده اسهت

درحالیکه معادل مزبور ،دارای مفاهیمی همچهون «پهیشآهنهگ»« ،پیشقهراول» و بههطهورکلی،
بخش نخستین هر چیبی است و نه اینکه به معنای باطن و قسمت پوشیده هر چیهبی باشهد.

در این میان ،ترجمههای جعفری و فی

بافت کال  ،توجه بیشتری مب ول دارند.

اإلسال  ،از دقهت بهتهری برخوردارنهد و توانسهتهانهد بهه

ترجمه پیشنهادی« :در هنگا بروز امور و حوادث شبهبرانگیب و پیدایش بیراهههههای فتنهه و

آشکارشدن امور پنهان آن و جلوه یافتن باطن فتنهها ،ثابت قد و استوار بمانید».
َ « .2_3و َأ ْن ُت ْم َت ْنف ُر َ
ور ْالم ْع َزى م ْن َو ْع َو َعة َ
ون َع ْن ُه ُن ُف َ
األس ».
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فراز فو  ،بخشی از کال حضرت(د) در نکهوهش اصهحاب خهود اسهت کهه در خطبههای بها

نا «منبریه» بیان نموده است .در این فراز ،واژه «وعوع » در کنار واژه «اسهد» بهه کهار رفتهه اسهت
تا سازنده تشبیهی هجوآلود و تأثیرگه ار باشهد .مسهئلهای کهه در ترجمهه ایهن فهراز بایهد مهورد نظهر
قرار گیرد ،ایهن اسهت کهه بهاهمآیهی دو واژه مز بهور ،سهازنده معنهایی مشهخص بهرای واژه نخسهت

(وعوعه) خواهد بود .در ابتدا به تعری
46

 .46نهجالبالغه ،خطبه .131

این واژه میپردازیم:

دادوبیدادّ ،وراج ،یاوهگو 47».در شرح فراز اما (د) نیب آمده است« :فکما ّأن المعبی إذا سهمعت
ّ
صوت السد تهولی هار به و التلتفهت إلهی أحهد که لک أنهتم تبتعهدون عهن الحه و تهر بهون منهه
رغههم دعههائی لکههم بههالعودة إلی هه 48».ایههن واژه بهها قههرار گههرفتن در کنههار واژه «اسههد» ،معنههای غه ّهرش

خ واهد گرفهت چرا کهه بهه نهود صهدای متصهاعد از صهاحب خهود داللهت دارد .اینهک بهه تبیهین
ترجمههای این عبارت میپردازیم:

* جعفری« :شما از آن گر یبانید همانند فرار ببغالهها از ّ
غرش شیر».
* دشتی« :اما چونان ببغالههایی که از ّ
غرش شیر فرار کنند ،میگر یز ید».

* شهیدی« :و شما از ح میرمید چون ببغالگان از بانگ شیر ّ
غران».

نگرشی نو بر کارکردشناسی بافت زبانی در فهم و انتقال مضامین نهجالبالغه

ً
ً
«وعود [وعوعه و وعواعها] الکلهب أو إبهن آوی :سهگ پهارس کهرد ،شهغال زوزه کشهید[ .وعهود]
القه ههو ُ  :آن جماعه ههت جنجه ههال و داد به ههه راه انداختنه ههد .الوعه ههواد :په ههارس سه ههگ ،زوزه شه ههغال،

* فقیهههی« :امهها شههما همچههون بههبی کههه از نعههره شههیر مههیرمههد و مههیگر یههبد ،از آن مههیرمیههد و

میگریزید».

* فیضاإلسالم« :و از آن َر میکنید مانند َر کردن بب از آواز شیرم»

همانگونه که در ترجمههای فو شاهد هستیم ،برای واژه «وعوعه» ،معادلهایی همچهون:
« ّ
غرش»« ،بانگ»« ،آواز» و «نعره» آمده است که از این بهین ،مهیتهوان معهادل «غ ّهرش» را نسهبت
بههه سههایر معههادلههها ،دقی ه تههر دانسههت ز یههرا بهها وجههود اینکههه معنههای واژه مز بههور ،بههر نههوعی صههدای
ً
متصههاعد از حیههوان داللههت دارد ،امهها طبیعتهها نمههیتههوان بههرای شههیر ،اوصههافی همچههون «آواز سههر

دادن» و «بانههگ زدن» متصههور شههد .بنههابراین ،ترجمههههههای دشههتی و جعفههری بههه نقههش بافههت در
صحت و انسجا معنای این عبارت ،توجه و اهتما بیشتری داشتهاند.
ترجم ههه پیش ههنهادی« :ش ههما همچ ههون ببغالگ ههانی ک ههه ب هها غ ه ّهرش ش ههیر م ههیگریبن ههد ،از حه ه

رویگردانده و میگریزید».

نتیجهگیری
ً
اساسا شناخت انواد مختل

معنایی واژگان ،یکی از اببارهای کارآمهد در مرحلهه برابر یهابی

واژگانی که جبء مراحل نخست ترجمه است ،به شمار مهیرود .ایهن مقولهه ،بهه اسهتفاده علمهی

 .47المنجد البجدی ،ذیل واژه «وعود».
 .48شرح نهجالبالغه ،ج  ،2ص .381
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دانش معناشناسهی در مطالعهات ترجمهه اشهاره دارد .معنهاشناسهی توصهیفی کهه بهر پایهه توجهه و

اهتم هها ب ههه باف ههت ک ههال بنی ههان یافت ههه ،ان ههواد مختلف ههی از معن هها را در بط ههن س ههیا ک ههال م ههورد

دسههته بنههدی قههرار داده اسههت کههه بافههت ز بههانی کههال  ،موجههد معههانی گسههترده و متنههود در هههر
موضوعی می باشد .در این پژوهش ،با وا کهاوی سهاختارهای همنشهینی واژ گهان در بسهتر بافهت

کال  ،ضهمن تبیهین اهمیه ت اهتمها بهه بافهت کهال در فراینهد ترجمهه ،شهواهدی از خطبههههای

نهج البالغه را برگزیدیم و در ادامه ،به ارزیابی و مقایسه عملکرد برخی مترجمهان در شهناخت و

انتقال معنای همایشی در ترجمه های ایشان پرداختیم و از این رهگه ر ،نتهایج ذیهل بهه دسهت

آمد:

 .1شکلگیری و انتقال پیا در هر زبانی ،در پی تسلسل و نظم زنجیرهوار واژگان بر دو محهور

«همنشینی» و «جانشینی» متبلور میشود که در این بین ،همنشینی واژ گهان بهه عنهوان یکهی از

مهمترین اجبای بافت درونزبانی ،نقش فبایندهای در شکلگیهری معهانی متنهود و جدیهدی در

مههتن دارد .در واقههع ،ایههن بافههت کههال اسههت کههه گههاهی بهها پیونههد واژ گههان بههه یکههدیگر در خههالل
باهمآییهای ّ
خاص خودّ ،
معین میسازد که کدا معنا از میان چندین معنای متفهاوت یهک
واژه ،مورد توجه صاحب اثر بوده است.

 . 2در راسههتای تبیههین و شههرح معنههای حاصههل از همنشههینی یههک واژه بهها واژ گههان دیگههر ،ایههن

حقیقهت حاصهل شهد کهه دسهتیابی بهه معنهای دقیه واژ گهان چنهدمعنا ،اعهم از فعهل و اسهم ،در

ساختارهایی از جمله :عط  ،اسناد و اضهافه امکهانپه یر خواههد شهد .ازایهنرو ،برخهی افعهال

چنههدمعنا ،بهها اسههناد بههه یههک فاعههل خههاص ،معنههایی محههدودتر و خههاص کسههب مههیکنههد .فهههم
ف
معنای اسامی چنهدمعنا نیهب زمهانی کهه در نقهش مسهندإلیه در جملهه بهه کهار مهیرونهد ،از طر یه
مشاهده و فهم معنای مسند ،صورت میپ یرد .از سوی دیگر ،اضافه مصدرها به معمولهای

خود نیب از همین قانون تبعیت میکند .بدینگونه که مصادر ،به جای افعال ،با اضافه شدن به

فاعههل خههود ،از میههان چنههدین وجههه معنههایی ،یههک گونههه معنههایی خ هاص را اتخههاذ مههیکننههد .در
برگردان یک عبارت به زبان مقصد ،انواد ّ
خاص اسنادها و انتساب واژگان به یکدیگر ،متهرجم
را در انتخاب معادلی خاص برای واژگان کاربردی در زبان یاری میرساند.

 .3در بررسههی عملکههرد مترجمههان بههه مقولههه هههمآیههی واژ گههان ،ایههن نتیجههه حاصههل شههد کههه در

بیشتر م واقع ،مترجمان با شناخت تهأثیر واژ گهان مجهاور بهر یکهدیگر در عبهارات نههجالبالغهه ،در
48

امهر برابر یههابی صههحیح عمهل نمههودهانههد امهها در ایهن میههان ،شههاهد کاسههتیههایی نیههب بههودیم کههه از

جمله عوامل چنین نقایصی میتوان به بسنده کردن به مفهو کلی و خارج از سیا متن یهک

ز بههان مقصههد بههه دلیههل شههباهت یههاهری ایههن نههود واژ گههان ،اشههاره نمههود کههه از ایههن بههین ،مههیتههوان

ترجمه واژههایی همچون« :جنین»« ،اعتراض» و «حسیر» را از سوی مترجمان نا برد.
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