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تحلیل همارزی انسجام دستوری غیرساختاری در دعای
دوازدهم صحیفۀ سجادیه و ترجمههای آن
1ـ علیاکبر نورسیده2 ،ـ مسعود سلمانی حقیقی



6ر استادیار زبان و ادبيات عربی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
0ر دانشجوي كارشناسی ارشد متر می زبان عربی دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
(تاریا دریافت6867/87/86 :؛ تاریا پذیرش)6867/66/07 :

چکیده
«انسجام» یک مفهوم معنایی است كه به روابط معنایی مو ود در متن اشاره دارد و آن را به عنوان یرک
متن از غير متن متمایز و مشخص مینماید .انسجام بالقوّه در ابزارهاي نظام زبرانی ،همچرون ار راع ،ارذف،
انشينی و ...نهفته است كه در خودن زبان قرار دارد .نظر به ضرورت ال تعادل و برابري در فراینرد تر مره،
بازتاب هر یک از عوام فوق در تر مه ،در راستاي اركت همسو برا مرتن الرلی اهميرت بسرزایی دارد .از
آنجا كه لحيفة سجادیه به عنوان متنی منسجم شام گونههاي مختلف انسجامبخرش اسرت ،انتظرار مریرود
تر مه هاي مو ود از آن نيز این عنالر انسجام بخش را در خود بازتاب دهند .این مقاله با رویکرد تولريفی

ر تحليلی به بررسی و تطبيق مؤلفه هاي انسجام دستوري غيرساختاري در متن دعاي دوازدهم لحيفة سجادیه
و هار تر مه میپردازد .در این ستار ،ميزان پایبندي متر مان به بازتراب ایرن مؤلفره هراي انسرجام بخرش
بررسی و این نتيجه اال شد كه در ميان انبوه مؤلفره هراي یادشرده ،برخری از متر مران در سرایة اركرت
همارز و برابر با متن اللی و نيز با گزینش برابرنهادهایی مناسب ،انسرجام مو رود در مرتن الرلی را برهطرور
كام در تر مههاي خود انعکاس دادهاند .در مواردي نيز متر مان از این ال غاف ماندهاند كه این غفلت
میتواند ناشی از عواملی ون سبک خا

متر

م و ظرفيت زبانی دستوري متن مقصد باشد.

واژگان کلیدی :انسجام ،انسجام دستوری غیر ساختاری ،صحیفة سجادیه ،دعای دوازدهم.
(نویسنده مسئول) E-mail: noresideh@semnan.ac.ir
E-mail: salmanihaghighi@semnan.ac.ir
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مقدمه
مایک هاليدي به عنوان یکی از نظریهپردازان نظریة انسجام ،اهميت تعادل تر مرهاي را
در سطح واادهاي واژگانیر دستوري ،مهمترین دغدغة تر مه مریدانرد (ر.ك؛ هاليردي،
0886م .)67 :.البته ناگفته پيداسرت كره نرين تعرادل تر مرهاي فقرط بره انتقرال وااردهاي
دستوري دو مرتن محردود نخواهرد برود ،بلکره عرالوه برر آن ،بایرد ایرن برابرري در عوامر
انسجامبخش ميان واادهاي دستوري نيز رعایت شود .اضور هر یرک از ایرن مؤلفرههرا در
كنار دیگر عوام ساختاري متن ،مو ب پيوستگی و یکپار گی متن میشرود و سررانجام،
به متنوارگی آن میانجامد .با عنایت به این نکته و از آنجا كه تر مه بازتابی از متن الرلی
در كلية ابعاد آن است ،انتظار میرود انسجام و یکپار گی زبان مبدأ در تر مه نيز انعکاس
یابد تا به مو ب آن ،همارزي و همپایگی انسجام دستوري دو متن برقرار شود.
بر این اساس ،در مقالة ااضر كوشيدهایم با استفاده از روش تحليلیر توليفی به بررسی
و تطبيق متن دعاي دوازدهم لحيفة سجادیه و تر مههاي انتخابی بر مبناي الگروي انسرجام
دستوري غير ساختاري بپردازیم .تر مههاي بسياري از لحيفة سجادیه انجام شدهاست كره
تر مة استاد ولی ،انصاریان ،فاض لنکرانی و فيضاإلسالم از تر مرههراي مو رود هسرتند.
هدف از انتخاب این هار تر مه آن است كه متر مان سعی دارنرد ترا برا آوردن كلمراتی
منسجم ،متن تر مه با متن مبدأ از نظر سطح رعایت عنالر انسجام مطابقت داشته باشرد .در
نمونههاي انتخابی ،ابتدا مؤلفههاي انسجامبخش دستوري غير سراختاري را بررسری و آنگراه
عنالر انسجام در متن اللی و مقصد را تحلي كردهایم .همچنرين ،در ایرن مقالره ،درلردد
یافتن پاسخی براي پرسشهاي زیر هستيم:
6ر رعایت ه الولی منجر به ایجاد انسجام در تر مة متن لحيفة سجادیه میشود؟
0ر كدام یک از عنالر انسجام دستوري غير سراختاري در تر مرة مرتن مرورد پرژوهش
نمود بيشتري دارد؟
8ر ميزان پایبندي متر مان به بازتاب مؤلفههاي انسجامبخش دستوري غير سراختاري ترا
ه اندازه بودهاست؟

تحلیل همارزی انسجام دستوری غیرساختاری در /...علیاکبر نورسیده و...

83

در پاسا اوليه به این سؤا ت نيز فرضيات زیر به ذهن متبادر میشود:
الف) رعایت مؤلفههاي هارگانة ار اع ،ربط ،ارذف و انشرينی باعرث پيوسرتگی و
انسجام متن میشود كه همين الول با تفاوتهایی میتوانرد در مرتن تر مره انسرجام پدیرد
بياورد.
ب) مؤلفة «ار اع» و «ربط» در ایجاد انسجام در متن تر مة مو ود نمود بيشتري دارند.
ج) بهرغم اینکه ممکن است متر مان تعمدي نسبت به ایجاد انسجام در مرتن تر مره و
نق آن از زبان مبدأ نداشته باشند ،ولی توانستهاند تر مهاي منسجم ارائه كنند.

پیشینة پژوهش
با نگاهی به پيشينة پژوهشهاي قب دربارب موضوع ااضر میتوان به مروارد زیرر اشراره
كرد:
ر مقالة «الحذف كعنصر اتساقی فی نهجالبالغه» نوشتة عليرضا نظرري و نررگس انصراري
كه در شمارب  08مجلة العلوم اإلنسانیة به اپ رسيدهاست ،مؤلفة انسرجامبخرش ارذف را
در  88خطبة نهجالبالغه بررسی كردهاست و به این نتيجه رسيده كه اذف در هرار سرطح
ارفی ،اسمی ،فعلی و مله به انسجام متنی در نهجالبالغه انجاميدهاست.
ر مقالهاي با عنوان « بررسی تطبيقری ار راع بره عنروان یکری از عوامر انسرجام متنری در
نهجالبالغه (تر مههاي فارسی و انگليسی طاهره لفارزاده)» نوشتة كلثوم لدیقی و عاطفه
ستایشمهر كه در شرمارب  60پرژوهشنامرة نهرجالبالغره انتشرار یافتره ،عامر انسرجامبخرش
«ار اع» را در  039ملة منتخب از نهجالبالغه و تر مرههراي فارسری و انگليسری آنهرا از
طاهره لفارزاده بررسی كردهاست .نتایج پرژوهش نشران مریدهرد كره ميران مرتن عربری و
تر مههاي فارسی و انگليسی در رعایت مؤلفة انسجامبخش مذكور تفاوت معناداري و ود
دارد.
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ر در مقالة «كاركرد ادات ربطی در انسجامبخشی به خطبههاي نهجالبالغه» نوشتة عليرضا
نظري كه در شمارب  8پژوهشنامة نهجالبالغره راپ شرده ،كراركرد ادات ربرط در ایجراد
انسجام در  88خطبه از نهجالبالغه بررسی شدهاست و به این نتيجه رسيده كره بسرامد برا ي
ادوات ربطی ،بهویژه ادات ربطی افزایشی به انسجام خطبهها منجر گردیدهاست.
ر «مقایسة كاربست عوام انسجام در سورب اعلی و تر مههاي آن از طراهره لرفارزاده»
عنوان پژوهش دیگري است كه از معصومه نعمتی قزوینری و طراهره ایشرانی در شرمارب 70
مجلة پژوهشهاي قرآنی اپ شدهاست .مؤلفان ضمن بررسی كاربست عوام انسرجام در
سورب «اعلی» و تر مة آن از طاهره لفارزاده ،اببات كردهاند كه مترر م در انتقرال مفراهيم
آیات ،سعی نموده از ساختار متن اللی تبعيرت كنرد و ایرن امرر اراكی از موفقيرت وي در
بازتاب عوام انسجام دستوري و واژگانی در تر مه است.

 .1ترجمه و نقش آن در بازتاب انسجام متن
دیدگاههاي مختلفی دربارب تر مه و ود دارد و تعریفهاي گوناگونی از آن بره عمر
آمدهاست .در این ميان ،آنچه متناسب با رویکرد مقالة ااضر است ،نگررش بره تر مره ،بره
مثابة عام انتقال عوام زبانی و فرازبانی متن مبدأ به متن مقصد است« .ددلی فيتس» تر مه
را نين معنا میكند« :تر مة خوب عبارت است از نزدیرکتررین معرادل در زبران مترر م
براي مطلب مورد تر مه ،با افظ مشخصات متن اللی تا آنجا كه ظرفيت زبان اول ایجاب
كنررد و عجيررب و دور از ذهررن ننمایررد» (لررفارزاده .)00 :6833 ،در همررين راسررتا ،برخرری

گفتهاند« :از تر مه این انتظار میرود كه با ال برابر باشد .برابري ميان متن مبدأ و تر مره
در ابعادي ندگانه تحقق مییابد .رابطة برابري را میتوان نين توليف كرد« :كيفيتهاي
متن مبدأ باید افظ شوند؛ یعنی محتوا ،سبک ،عملکرد و ...در متن مبدأ بایرد دسرتكرم ترا
اد امکان در تر مه افظ شود و نمونه یابد» (ادادي .)01 :6870 ،این تعادل و برابري در
سطوح مختلف متن اتفاق میافتد.
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با دقت در تعریفهاي یادشده میتوان گفت كه در تر مة مرتن مبردأ بره مرتن مقصرد،
رعایت ال تعادل و برابري ميان دو متن از مله ضرورتهاي تر مه است؛ یعنری هنگرام
تر مه ،عالوه بر انتقال پيام متن ،باید انتقال دیگر ظرفيتهاي آن از قبي ظرفيتهاي ل وي،
دستوري ،بالغی و یا اتّی فرهنگی ،عاطفی و ...نيز در ار وب ال تعادل تر مره انجرام
گيرد« .كتفورد» در بحث از مفهوم تعادل تر مهاي بر این نکته تأكيد میكند و مریگویرد:
«در تر مة كام  ،متون یا عنالر زبان مبدأ و مقصد ،زمرانی معرادل تر مرهاي یکردیگر بره
شمار میروند كه در موقعيت معيّن قاب تعویض باشند» (كتفورد.)31 :6878 ،

 .2مفهوم انسجام
یکی از عواملی كه زبانشناسان نقشگرا به بررسی آن میپردازند ،روابط انسجامی ميران
عنالر زبانی است .انسجام ( )Cohesionكه در فارسی بره «پيوسرتگی»« ،پيونرد» و «اتصرال»
بين ملهاي تر مه شدهاست (ر.ك؛ نظري و دیگران ،)37 :6868 ،در زبان عربی از ریشرة
«سجم» به معناي «سال ،انصب :روان شد ،اري شد» گرفته شدهاسرت و در براب انفعرال در
معناي «انسجم الکالم :انتظم» میباشد و از دیدگاه علم بردیع ،بره كالمری برا تركيرب سراده،
الفاظی روان و به دور از هر گونه تعقيد و تکلرف اطرالق مریشرود (ر.ك؛ معلروف:6830 ،
 .)800با دقت در معناي ریشة واژه و تعریف مذكور میتوان گفت نان ه كالم به منظرور
القاي معنا ،بر اساس الگوهاي لحيح زبانی بيان شود ،گویی همچون آبی است كره بره دور
از هر گونه انحرافی در مسريري مشرخص راري شردهاسرت .از منظرر دانرش زبرانشناسری،
«انسجام» ابزار زبانی است كه نقش اساسی را در تحقق متنيت یا ساختار مرتن ایفرا مریكنرد.
این الطالح براي اولرينبرار از سروي مایکر هاليردي و رقيره اسرن در كتراب انسرجام در
انگليسی مطرح شد .آنها انسجام را یک مفهوم معنایی میدانند كه به روابط معنایی مو ود
در متن اشاره میكند و شناسایی متن از غير مرتن را ميسرر مریسرازد ( Halliday & Hasan,
.)1976: 4
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 .3ابزارهای انسجام ()Cohesion devices
هاليدي و اسن عوام انسجام متن را ابتدا به سه گروه كلی تقسيم میكنند كه عبارتنرد
از :انسجام دستوري ،انسجام واژگانی و انسجام پيوندي (ربطی) .سپس براي هر یک از ایرن
عوام زیرمقولههایی به ترتيب زیر در نظر میگيرنرد :انسرجام دسرتوري ،انسرجام دسرتوري

ساختاري و انسجام دستوري غيرساختاري ( .)Ibid: 5-6در ادامه ،به شرح هر یک از ایرن
موارد میپردازیم.

3ـ .1انسجام دستوری
منظور از انسجام دستوري این است كه ساخت مالت و عنالر دستوري باعث انسجام
متون گردد؛ مانند ایگزین كردن ضمير به اي اسرمی كره قربالً در مرتن ذكرر شردهاسرت
(ر.ك؛ بامشکی .)96 :6833 ،انسجام دستوري به واسطة عواملی در متن تحقق مییابد كه به
طور كلی میتوان آن را در دو بخش عمدب انسجام دستوري ساختاري و انسرجام دسرتوري
غيرساختاري بررسی كرد (.(Halliday, 2002: 6-7

3ـ1ـ .1انسجام دستوری ساختاری
انسجام دستوري ساختاري عبارت است از ينش یک یا ند عنصر از یک یة زبرانی
(مث بند) براي تشکي عنصري متعلق به یههاي با تر (مث ملره) .در ایرن نروع انسرجام،

بندها از طریق وابستگی و یا پيوند منسجم میشوند ( .)Ibid: 6-8به عنوان مثال ،در ملرة
زیر ميان ملة پيرو و پایه از طریق وابستگی ،انسجام ایجاد شدهاسرت و در نتيجره ،برا متنری
منسجم روبهرو هستيم:
* «به دوستم سفارش كردم كه به دیدن شما بياید» (وايدیان و عمرانی.)661 :6860 ،
پایه (هسته)

پيرو (وابسته)

* «وَ یحْدُوننی عَلَی مَسْأَلَتنک تَفَضلّللک عَلَی مَنْ أَقْبَ َ بِوَ ْهِهن إِلَيک»:
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«اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب میكند ،ااسان توست به آنکه با نيت پاك بره ترو
روي آوردهاست».
(هسته) (پيرو)

3ـ1ـ .2انسجام دستوری غیر ساختاری
در انسجام دسرتوري غيرسراختاري ،برا برخری مقولرههراي دسرتوري موا ره هسرتيم كره
نمادهایشان با برخی عنالر متن ،پيوستگی دارند و به لحاظ ساختاري ،یا رابطة بابتی با آنها
ندارند و یا الو ً منفک از آنها هستند (ر.ك؛ كمائیفرر و رابر .)88 :6866 ،مهرمتررین
عوام ر پيوسررتگی در ایررن نرروع انسررجام عبارتنررد از :ار رراع ،ربررط ،ررایگزینی و اررذف

(.(Halliday, 1989: 48-82

الف) ارجاع
از نظر هاليدي و اسن ،عنالري در مرتن و رود دارنرد كره تحرت ترأبير عنالرر دیگرر
هستند؛ از ملة این عنالر میتوان به ضرمایر اشراره كررد .ضرمایر برا مرا رع خرود تفسرير
میشوند .مر ع ضمير ممکن است در متن باشد و گاهی نيز نباشد .در همين راستا ،با تو ره
به اضور و یا نبودن كلمة مر ع ،ار اع به دو طریق لورت مریگيررد :ار راع درونمتنری و
ا راي برونمتنی (ر.ك؛ اميري خراسانی و علینژاد.)60 :6860 ،

ب) ارجاع درونمتنی
در این نوع ار اع ،مر رع عنصرر ار راعدهنرده در درون مرتن قررار داد و برا تو ره بره
موقعيت مر ع نسبت به عنصر ار اع ،به دو قنسم :ار راع پريشمر رع و پرسمر رع تقسريم
میشود .در ار اع پريشمر رع ،عنصرر ار راع برهلرراات و روشرن پريش از مر رع قررار

میگيررد(Halliday & Hasan, 1976: 31-33( .؛ ماننرد« :او خرداي یکتاسرت» .گراهی نيرز
عنصر ار اعدهنده پس از خود مر ع قرار میگيرد كه به این االرت« ،ار راع پرسمر رع»
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گفته میشود ()Ibid؛ مانند« :اسن و عباس را دیدم و با آنان لحبت كرردم» (وايردیان و
عمرانی.)688 :6860 ،
در تر مة لحيفة سجادیه ،نمونة ار اع درونمتنی پيشمر ع و پسمر رع نمونرههراي
زیر یافت شد كه پرس از ذكرر مرتن لرحيفه بره بيران كيفيرت تر مرة ایرن دو نروع ار راع
پرداختهایم:
 نمونة ار اع پسمر ع:
«اَللَّهُمَّ اننَّهُ یَحْجُبُنی عَنْ مَسْألَتنک خنالَلٌ بَالثٌ».
ضررمير كرراف مو ررود در كلم رة «مَسْ رألَتنک» برره مر ررع پرريش از خررود ،یعنرری «اَللَّهُ رمَّ»
برمی گردد .متن عربی متنی منسجم است ،اال باید دید متر مران ایرن الر را گونره در
تر مة خود بازتاب دادهاند.
 انصاریان« :پروردگارا! سه خصلت مرا از اینکره يرزي از ترو بخرواهم ،برازمیدارد».
(لحيفة سجادیه.)70 :6838،
 استاد ولی« :خدایا! سه خصلت مرا از درخواست از ترو برازمیدارد»( .همران:6836 ،
.)89
 فاضل لنكرانی« :خدایا سه خصلت مرا از مسألت تو بازمیدارد»( .همان.)88 :6860 ،
 فیضاإلسالم« :بار خدایا! سه خصلت مررا از درخواسرت از ترو برازمیدارد»( .همران،
.)09 :6879
همان گونه كه در تر مههاي هارگانة فوق مشاهده میشود ،عنصر ار اع پيشمر رع
برره دلير وضرروح و آشررکار بررودن ظرراهري بررهرااترری از سرروي متر مرران رتیررت و تر مرره
شدهاست .بنابراین ،در این بخش میتوان گفت هر هار تر مه انسجام دارند كره ایرن امرر
ناشی از شباهت ساختار زبانی فارسی و عربی و نيز فهم این امر از سوي متر مان اسرت .در
این ميان ،مر ع «اللهمّ» به لُوَر مختلف تر مه شدهاست كه آن هم ناشی از اختالف سليقة
متر مان در انتخاب لفظ میباشد.
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 ترجمۀ پیشنهادی« :خدایا سه خصلت مانع درخواست من از توست».
 نمونة ار اع درونمتنی پيشمر ع:
«فَهَا أَنَا ذا ،یا انلهی ،واقنفٌ بِبابِ عنزِّك وُقلوفَ الْمُسْتَسْلنمِ الذَّلي ِ».
در این نمونه ،از ار اع مر ع ضمير در قالبهاي اسم مشتق ،اسم اشاره ،اسم مولول یا
فع پس از آن ذكر می شود .نکتة شایستة تو ه در ایرن نروع ار راع ایرن اسرت كره مر رع
ضمير نباید فاللة زیادي با آن داشته باشد ،ون و ود فالله و قرار گرفتن مر عهاي غيرر
و ا نبرری مرریتوانررد باعررث ل ررزش متر مرران شررود .در مررتن انتخررابی از لررحيفه دو مر ررع
درونمتنی پيشمر ع و ود دارد :ضمير «أنا» و مر ع آن« :ذا ر واقف».
 انصاریان« :اي خداي من! اینک منم كه به پيشگاه عزتت همچون تسليم شوندب ذلير
ایستادهام»( .همان.)78 :6838 ،
 استاد ولی« :پس اینک منم ر اي خداي من ر كه بره درگراه عزترت رون فرمرانبردار
ذلي ایستادهام»( .همان.)89 :6836 ،
 فاضل لنكرانی« :پس اكنون ایرن مرنم اي خرداي مرن كره برر دَرِ خانرة عزترت ماننرد
منقادي ذلي ایستادهام»( .همان.)80 :6830 ،
 فیضاإلسالم« :پس اینک خداي من! این منم به درگاه گرامی تو همچون فرمرانبردار
خوار ایستاده»( .همان.)01 :6879 ،
نانكه مالاظه میشود ،ضمير «أنرا» قبر از مر رع خرود «ذا ر واقرف» در مرتن الرلی
آمدهاست ،اما برخی از متر مان (لنکرانی و فيضاإلسالم) بیتو ه به این ال  ،مر ع (ذا)
را قب از ضمير تر مه كردهاند و دو متر م دیگر نيز الالً این مر ع را ارذف نمرودهانرد،
ولی ز فيض اإلسالم بقية متر مان مر ع دوم را مانند ساختار انسجام مرتن الرلی ،پرس از
ضمير تر مه كردهاند.
در تحلي این بخش باید متذكر شد ،نين امرري در تر مره ناشری از دو مسرئلة غفلرت
متر م و نيز تفاوت ساختار زبان مبدأ و مقصد میباشد .شاید بتروان دربرارب مر رع اول (ذا)
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گفت تفاوت در ساختار زبان عربی و فارسی ایجاب كرده كه متر م یا از كلمة «اینک» بره
اي «این» استفاده كند (انصاریان و استاد ولی) و یا الالً براي رعایت انسجام ،اسرم اشراره
را قب از ضمير تر مه نکند .در باب مر ع دوم نيز كه ضمير مستتر در كلمة «واقف» است،
انصاریان به دلي اختالف در ساختار تر مرة خرود برا دیگرر متر مران ،نيرازي بره ذكرر آن
ندیدهاست .بنابراین ،میتوان گفت تفاوت نوع ساختار زبانی تر مه ،عاملی بوده كه متر م
را از ذكر مر ع پس از ضمير بینياز كردهاست .هر ند نمیتوان بر كسانی كره مر رع «ذا»
را پيش از ضمير تر مه كردهاند نيز خرده گرفت ،ون این امر ناشی از تفاوت در سراختار
زبانی مبدأ و مر ع میباشد.
 ترجمۀ پیشنهادی« :پس اي معبود من! اینک منم كره بره درگراه عزترت همچرون رهروار
زبون ایستادهام».

ج) ارجاع برونمتنی
وقتی عنصر ار اعدهنده به مر عی خارج از متن اشاره كنرد ،بره طروري كره درك آن
وابسته به موقعيت و محيطی باشد كه متن در آن واقع شرده ،در ایرن االرت ،ار راع از نروع
برونمتنی است؛ مانند« :این را بخوان» .در ایرن مثرال ،مر رع عنصرر ار راعی «ایرن» تنهرا برا
درك موقعيت كالم ممکن است ،به این لورت كره مقصرود از «ایرن» مریتوانرد روزنامره،
كتاب و غيره باشد.
نمونة ار اع برونمتنی در لحيفة سجادیه و تر مة آن:
«اللَّهُمَّ لَ ِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ،وَاقْضِ اَا َتنی ،وَانْجِحْ طَلنبَتنی ،وَاغْفنرْ ذَنْبِی ،وَ آمنرنْ
خَوْفَ نَفْسنی ،إِنَّکَ عَلَی كل ِّ شَی ٍ قَدنیرٌ ،وَ ذَلنکَ عَلَيکَ یَسنيرٌ».
در این متن ،اسم اشارب «ذلک» به مر عی غير لریح در مله برمیگردد .بهرغم اینکره
قرائن معنایی دال بر مر ع در این متن مشاهده میشود ،ولی بهلراات مر عری دال برر آن
در متن دیده نمیشود .دربارب مر ع برونمتنی گفته میشود كه به دلي ذكر نشردن مر رع،
مله را د ار ابهام میكند .در تمام متن دعاي دوازدهم لحيفه ،تنها دو ار اع بررونمتنری
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و ود دارد كه آن هم به دلي و ود قرینة مقاميه در مله ،نه تنها ابهرامزایری نکررده ،بلکره
زیبایی مضاعفی به مله بخشيده است كره بره ذكرر یکری از آن دو بره عنروان نمونره بسرنده
میكنيم .در بيان آن باید گفت اضرت به طور ضمنی به مر ع «ذلرک» كره همران درود و
سالم فرستادن بر خاندان نبوت و نيز برآورده كردن اا ت ،بخشرش گناهران و امران دادن
است ،در قالب فع امر و برخالف رویة مر عدهی اشاره نمرودهاسرت ،ولری در نگراه اول،
آنچه به ذهن میآید ،این است كه و ود اسم اشارب بیمر ع ،متن را د ار خل كردهاست
و این دال بر بالغت اضرت و تسلط ایشان بر خصائص زبان است .اینک كه انسجامبخشی
مر ع برونمتنی در متن اللی بيان شد ،به بررسی تر مههاي هارگانه میپردازیم.
 انصاریان« :بر محمد و آلش درود فرست ،و اا تم را روا كن ،و مطلبم را بررآور ،و
گناهم را ببخش ،و دلم را از ترس ایمنی ده؛ زیراكه تو بر هر يز توانایی ،و این كرار برراي
تو آسان است»( .همان70 ،6838 ،
 استاد ولی« :برر محمرد و آل او درود فرسرت ،و ارا تم را روا كرن ،و خواسرتهام را
برآور ،و گناهم را بيامرز ،و از ترسم ایمن ساز ،كه تو بر هر يزي توانایی ،و آن خواستهها
بر تو آسان است»( .همان.)87 :6836 ،
 فاضل لنكرانی« :پروردگارا! بر محمّد و آلش رامت فرست ،و اا تم را روا كن .و
مطلبم را برآور و گناهم را بيامرز ،و دلم را از ترس ایمن ساز؛ زیراكه تو بر هر يز قردرت
كام داري ،و آن كار بر تو آسان است»( .همان.)80 :6860 ،
 فیضاإلسالم« :بر محمد و آل محمد درود فرست و اا تم روا كرن ،و خواسرتهام را
برآور ،و گناهم را بيامرز ،و از ترس ایمنم گرردان؛ زیررا ترو بره هرر يرز توانرایی ،و آنچره
خواستم( ،روا كردنش) بر تو آسان است»( .همان.)03 :6879 ،
با بررسی تر مههاي هارگانه به این نتيجره مریرسريم كره تر مرة انصراریان و فاضر
لنکرانی ،مر ع برونمتنی «ذلک» را به لورت «آن كار» تر مره كرردهانرد كره نمریتوانرد
تر مة كام و گویایی از متن الرلی باشرد و انسرجام را برهخروبی در مرتن مقصرد بازتراب
نمیدهد ،ون مر ع كار بهخوبی تبيين نشدهاست و مخاطب زبان مقصد ممکرن اسرت در
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یافتن مر ع آن با مشک موا ه شود .اما تر مة استاد ولری ،برهویرژه تر مرة فريضاإلسرالم
بهخوبی مر ع این اسم اشاره ،یعنی مشرارٌإليه را در ملره معرين نمرودهاسرت و مخاطرب برا
خوانش آن به شناخت درستی از مر ع دست مییابد.
 ترجمۀ پیشنهادی« :بارخدایا! بر محمد و خاندانش درود فرسرت و نيرازم را بررآور و
اا تم را روا كن و از گناهم بگذر و مرا از ترس ایمنی ده؛ راكه تو بر هر كاري توانرایی
و برآورده كردن خواستههایم براي تو آسان است».
نکتة شایستة تأم در ارتباط با كاركرد انسجامبخشی این دو نوع ار اع ،اینکه رون در
ار اع برونمتنی ،مر ع خارج از متن است و نمیتوان بهلرراات بره آن اشراره كررد و در
نتيجه ،مو ب ابهام متن میشود .بنابراین ،فاقد نقش انسجامبخشری اسرت ،ولری در انسرجام
درونمتنی با تو ه به اضور همزمان عنالر ار اعدهنده و مر ع ،با متنری منسرجم روبرهرو
هستيم.

د) جانشینی
انشينی عبارت است از قرار گرفتن یک عنصر زبانی به اي عنصر زبانی دیگر؛ بردین
لورت كه به اي تکرار یک لورت خا در متن ،اعمّ از كلمه یا عبرارت ،از كلمره یرا
عبارت دیگري استفاده شود ( .)Halliday & Hasan,1976: 88در فرایند انشرينی ،عنصرر
انشين میتواند اسم ،فع و یا مله باشرد؛ بره عنروان مثرال در عبرارت «دیرروز دو ترا نران
خریدم .یکی را هم برادرم خرید» ،واژب «یکی» انشين واژب «نان» شدهاست.
نمونة انشينی از متن لحيفة سجادیه:
«سُبْحَانَک ،لَا أَیأَسُ مننْک وَ قَدْ فَتحْتَ لنی بَابَ التَّوْبَةِ إِلَيک ،بَ ْ أَقلولل مَقَرالَ الْعَبْردن الرذَّلني ِ
الظَّالنمِ لننَفْسنهن الْمُسْتَخنفنّ بِحُرْمَةِ رَبِّهن الَّذني عَظلمَتْ ذلنلوبُهُ فَجَلَّتْ».
در این بخش از متن لحيفه ،اضرت به اي اسرتفاده از واژب «العبرد» از كلمرة «الّرذي»
استفاده نمودهاست .تکرار نشدن لفظ «عبد» و انشينی آن با لفظ «الّذي» ااوي نکاتی ند
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بوده كه هم از نبة معنایی و هم لفظی شایستة بررسی است .از نظر معنایی ،استفاده از اسرم
مولول به اي «عبد» مو ب اتساع معنا و گستردگی دامنرة مصرداقی یرک واژه مریشرود.
اینکه اسم مولول ایگزین اسم دیگري میشود ،مصادیق بریشرماري بره آن اسرم اضرافه
میكند و آن اسم خا را هم به یک مصداق معين منحصرر مرینمایرد .از نظرر لفظری هرم
استفاده از آن در قالب مقولة انشينی نوعی منع از تکرار لفظ میباشد كه این هم ملره را
از االت تکو هی خارج ،و هم ادود و ب ور مصداق خار یاش را معينتر مینماید.
با این مقدمه كه به نوعی اببات و رود عنصرر انسرجام در مرتن لرحيفه را در پری دارد،
میتوان به روند بررسی تر مههاي این بخش از متن وارد شد.
 انصاریان« :پراكو منزّهری ،از ترو نااميرد نيسرتم ،در ارالی كره دَرِ توبره را بره رویرم
گشودهاي ،بلکه سخن بندب ذلي را به زبان می آورم؛ بندهاي كه به خود ستم كرده ،و اریم
ارمت پروردگارش را سبک شمرده؛ بنده اي كه گناهش عظيم اسرت و روي هرم انباشرته»
(لحيفة سجادیه.)78 :6838 ،
 استاد ولی« :منزهی تو ،از تو نوميد نمیگردم ،در االی كه دَرِ توبه به سوي خرودت
را به رویم گشودهاي ،بلکه سخن میگرویم ماننرد بنردب ذليلری كره بره خرود سرتم كررده ،و
ارمت پروردگارش را سبک شمرده؛ بندهاي كه گناهانش بزرگ و انباشرته شرده» (همران،
.)81 :6836
 فاضل لنكرانی« :منزهی تو اي خدا .از تو نوميد نمیشوم؛ زیرا تو خود دَرِ توبره را بره
روي من گشودهاي ،بلکه همچون آن بندب ذلي به سخن میپردازم كه دربارب خود ستمکار
و نسبت به ارمت پروردگار خود سه انگار شده؛ آن بنده كه شمار گناهانش عظيم گشرته
تا خطرناك شده» (همان.)88 :6860 ،
 فیض اإلسـالم« :آراسرته و پراكی .از ترو نوميرد نمری شروم ،در ارالی كره دَرِ توبره و
بازگشت به سوي خود را به رویم گشوده اي ،بلکه می گویم :گفتار بندب خواري كه به خود
ستم كرده و ارمت پروردگارش را رعایت ننموده؛ بنده اي كره گناهرانش برزرگ و رو بره
فزونی است» (همان)01 :6879 ،

60

پژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیّات عربی؛ سال  ،8شمارة  ،91پاییز و زمستان 9317

همان گونه كه در تر مههاي فوق آمده ،لفرظ انشرين در مرتن الرلی «الّرذي» در هرر
هار تر مره بره لرورت مشرابه لفرظ الرلی «بنرده» و گراهی «بنردهاي و آن بنرده» تر مره
شدهاست .از نظر معادلیابی در تر مه ،شاید بتوان این امر را تو يه كرد كه ذكر عين لفرظ
اول براي لفظ دوم ،نوعی تطابق بر اساس ساختار زبان مقصرد اسرت ،امرا نبایرد از نظرر دور
داشت كه وقتی در متنی یک واژه به عنوان ایگزین انتخاب میشود ،قطعاً معانی بیشرمار
لفظی و معنوي دارد كه بیتو هی به این معانی ،از االوت و زیبایی تر مه خواهد كاست.
بر این اساس ،استفاده از برابرنهادهایی ون «هم او كه»« ،همان كه» و «آن كه» باعث اتساع
در معنی میشود و به نوعی عجز ،به و زاري گوینده را بهتر مینماید.
 ترجمۀ پیشنهادی« :پاك و منزهی خدایا! من هرگز از تو نوميد نمیشوم؛ راكه ترو
درهاي رامت و توبه به سوي خود را به رویم گشودهاي ،بلکره سرخن مریگرویم همچرون
بندب خواري كه به خود ظلم كردهاست و اریم پروردگارش را سبک شمرده؛ همان كسری
كه گناهانش بزرگ شدهاست».

هـ) حذف
اذف ،ذكر نکردن هر یک از ا زاي كالم در متن است ،به گونهاي كه مخاطب بتواند
با تو ه به قرائن لفظی و معنوي ،عنصر یا عنالر محذوف را دریابد (ر.ك؛ اميري خراسانی
و علینژاد)69 :6860 ،؛ مانند« :علی كتابش را آورد و علی درس خواند» .شایان ذكر اسرت
هر ه امکان اذف در كالم ،ه لفظی و ه معنوي بيشتر باشد ،ارتباط ا رزاي كرالم و در
نتيجه ،انسجام متن بيشتر میشود .از نظر هاليدي و اسن ،ایرن عامر انسرجامبخرش در سره
سطح اسمی ،فعلی و بندي لورت میگيرد (.)Halliday & Hasan, 1976: 147-196
به منظور تبيين بيشتر ،موضوع به ذكر نمونهاي از شاهد اذف در لحيفه و تر مههراي
آن میپردازیم:
«...الَّذي عَظلمَتْ ذلنلوبُهُ فَجَلَّتْ (ذلنلوبُهُ) ،وَ أَدْبَرَتْ أَیَّامُهُ فَوَلَّتْ (أَیَّامُهُ)».
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در این بخش از متن دعاي دوازدهم ،فاع در دو بخش از عبارت به دلي و رود قرینره
لفظی و معنوي از مله اذف شدهاست .این اذف هم بره واسرطة برینيرازي ظراهر ملره
لورت گرفتهاست ،ون وقتی بندهاي در مقام اعتراف به اجم گناهان خود میباشد ،شرم
اضور در برابر خداوند آنقدر بر او سنگين آمده كه دیگر تکررار بررایش ميسرر نيسرت .از
این رو ،به همان اسم اول (ذنوبه) به عنوان فاعر برراي فعر اول بسرنده مریكنرد و از ذكرر
مجدد آن خودداري می نماید .همچنين است دربارب فاع ملة معطوف (أیّامه) كره نيرازي
به ذكر مجدد آن پس از فع دوم نمیباشد .از سوي دیگر ،قرینة معنوي مو ود در مله و
آن اال سخت و نزار بندهاي گنهکار در مقام توبه است كه منقطع ،بریرده و مختصررگویی
او دال بر اال روای اوست كه یاراي درازگویی ندارد .گویا در این اال ،ااوال و رخسار
ظاهرش دال بر شرایط روای او میباشد .از این رو ،میتروان گفرت در ایرن بخرش از مرتن
لحيفه ،اذف كاركردي مناسب و مطلوب داشتهاست و انسرجامبخشری دقيقری برا ارذف
واژه ایجاد شدهاست.
اكنون باید دید متر مان تا ه اندازه این امر را در تر مرة خرود رعایرت نمرودهانرد ترا
همان تأبير یا نزدیک به همان تأبير را در مخاطب زبان مقصد ایجاد نمایند.
 انصاریان« :بنده اي كه گناهش عظيم است و روي هم انباشرته ،و روزگرار از او روي
گردانده و عمرش سپري شده» (لحيفة سجادیه.)78 :6838 ،
 استاد ولی« :بندهاي كه گناهانش بزرگ و انباشته شرده ،و روزگرارانش بره او پشرت
كرده و از او برگشته» (همان.)81 :6836 ،
 فاضل لنكرانی« :آن بنده كه شمار گناهانش عظيم گشرته ترا خطرنراك شرده ،و ایرام
عمرش روي برتافته تا سپري گشته» (همان.)88 :6860 ،
 فیض اإلسالم« :بنده اي كه گناهانش بزرگ و رو به فزونی اسرت و روزگرارش بره او
پشت كرده و برگشته» (همان.)01 :6879 ،
با نگاهی به تر مههاي مذكور میتوان ظرافت تر مره را در بخرشهرایی از هرر هرار
نمونه مشاهده كرد .اما نکتة مهم ،رعایت نکردن برخی نکات در این نمونههاست؛ به عنوان
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مثال ،فاض لنکرانی محذوف بخش اول مله را يزي غير از آنچره و رود دارد ،در نظرر
گرفته است و گفته« :آن بنده كه شمار گناهانش عظيم گشرته ترا خطرنراك شرده» .ایرن در
االی است كه تعبير «خطرناك شدن» براي تعداد گناهان بهكرار نمریرود .یرا انصراریان در
باب محذوف بخش دوم ،از كلمة «عمر» استفاده نمودهاست كه برخالف قرائن مو رود در
مله می باشد« :و روزگار از او روي گردانده و عمرش سپري شده» .دو تر مرة دیگرر نيرز
محذوف را در هر دو بخش بهخوبی تشخيص دادهاند.
 ترجمۀ پیشنهادی« :بندهاي كه آنقدر گناهش بزرگ شد كه روي هم انباشته گشرت
و روزگرارش سررپري شررد كره از او رویگررردان گردیررد (آن سرران كره اميرردي برره بازگشررت
نداشت)».

و) ربط
در هر متنی ،نوعی رابطة معنایی و منطقی و رود دارد كره پيکررب مرتن را بره هرم پيونرد
میدهد .در اقيقت ،این روابط معنایی و منطقی «نشانههاي زبانی هستند كه بنرد و ملرهاي
را به بند یا ملة دیگر میافزایند تا متن به و ود آید» (آقاگ زاده .)086 :6839 ،بنرابراین،
در تعریف عنالر پيوندي زبان میتوان گفت پيوندي ربطی و انسجامی است كره بایرد برين
ملهها برقرار شود« :در هر زبان ،كلمات و عباراتی هست كه نقش آنها انتقرال خواننرده و
شنونده از ملهاي به ملة بعد است» (للح و .)00 :6861 ،بنابراین ،و ود عنالر پيوندي
در متن ضرروي است ،بره گونرهاي كره بردون تصرور آن مرتن ازهرمگسريخته و هرذیانوار
میشود .این عنالر ربطیر پيوندي میتواند در هار نوع اضرافی ،سرببی ،خرالف انتظرار و
زمانی نمود یابد.
 .9ارتباط اضافی و یا افزایشی« :این نوع رابطة معنایی وقتی برقرار میشود كره ملرهاي
دربارب محتواي ملههاي قبلی ،مطلبی را در متن اضافه كند .این ملههاي اضافی میتوانرد
نبة توضيحی ،تمثيلی و مقایسهاي داشته باشرد» (لطفریپرور سراعدي .)660 :6839 ،برخری
اروف در زبان عربی نظير «وَ ،أَو ،أَم ،كذلک» نقرش ارتبراط اضرافی و یرا افزایشری دارنرد.
نمونهاي از ارتباط اضافی در متن دعاي دوازدهم:
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«أَللَّهُمَّ إِنَّهُ یَحْجُبُننی عَنْ مَسْئَلَتنک خنالَلٌ بَالَثٌ :یَحْجُبُننی أَمْرٌ أَمَرْتَ بِهن فَأَبْطَاْتُ عَنْهُ ،وَ نَهْری
نَهَيْتَننی عَنْهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَيهن ،وَ نِعْمَةٌ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَی فَقَصَّرْتُ فنی شلکْرِها».
در متن دعا ،ملة دوم به منظور تبيين ابهام مو ود در متن اول ،بهویژه كلمة «یحجبنی»
با یک سلسله اروف عطف كه خالريت افرزایش معنرا ،تبيرين و ابهرامزدایری دارنرد ،ذكرر
شده اند؛ گویی عبارت دوم در نقش بدل ملره از ملره بره بيران بيشرتر معنراي مو رود در
عبارت نخست میپردازد .عبارت ولفی «خالل بالث» ،بهویژه در بخش لرفت ابهرام دارد
و اضرت براي ایجاد ابهام در معنرا و آنگراه كشرف یرههراي معنرایی ایرن سربک بيران را
استفاده كردهاست؛ تکنيکی شایع در تحلي متن و بسيار مؤبر در القاي درست معنرا و یرک
عام انسجامبخش؛ ابتدا ابهام و آنگاه رفع ابهام .امري مطلوب در اوزب گفتمان و مرؤبر برر
ذهن و روح مخاطب كه اگر متر م بهخوبی آن را درك نماید ،قادر به انتقال همران ميرزان
و ی ا نزدیک به آن ميزان از انسجام بره مخاطرب در زبران مقصرد خواهرد برود .در ادامره ،بره
بررسی ميزان موفقيت متر مان در این بخش پرداختهایم .ارتبراط مو رود در ایرن نمونره از
دعا نبة توضيحی دارد.
 انصاریان« :پروردگارا! سه خصلت مرا از اینکه يزي از تو بخواهم ،برازمی دارد .آن
سه عبارت است از امري كه به آن فرمان دادهاي و من در انجامش كنردي كرردم ،و كراري
كه مررا از آن نهری نمرودي و بره سرویش شرتافتم ،و نعمتریكره بره مرن بخشريدي ،ولری در
شکرگزاریش كوتاهی كردم» (لحيفة سجادیه.)70 :6838 ،
 استاد ولی« :خدایا! سه خصلت مرا از درخواست از تو بازمی دارد .مرا برازمیدارد از
فرمانی كه لادر كردي و در انجام آن درنگ نمودم ،و نهيی كه از آن بازداشتی و به انجام
آن شتاب ورزیدم ،و نعمتی كه به من ارزانی داشتی و در شکر آن كوتاهی كرردم» (همران،
.)89 :6836
 فاضل لنكرانی« :خدایا! سه خصلت مرا از مسئلت ترو برازمی دارد :برازمی دارد مررا از
امري كه لادر كردهاي و من از امتثال آن كندي كردهام ،و نهيری كره فرمرودهاي و مرن بره
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مخالفتش شتافته ام ،و نعمتی كه آن را به من بخشيده اي و من در شکرش كوتاهی نمروده ام»
(همان.)88 :6860 ،
 فیضاإلسالم« :بار خدایا سه خصلت مرا از درخواست از ترو برازمیدارد :برازمیدارد
مرا از امري كه به آن فرمان دادي و من از به ا آوردن آن كوتاهی كردم ،و نهيی كه از آن
لرروگيري كررردي و مررن برره سرروي آن شررتافتم ،و نعمترری كرره برره مررن بخشرريدي و مررن در
سپاسگزاریش كوتاهی نمودم» (همان.)09 :6879 ،
در نمونة مذكور ،غفلت در امر تر مة «یحجبنی» متو ه هر هار مترر م اسرت ،رون
این كلمه نيازي به تر مه ندارد و به زبان سادهتر ،میتوان از تکنيک بسط یا اذف استفاده
كرد ،به این دلي كه در زبان مقصد ،مخاطب ساختارهاي این نينری را بردون تر مرة واژب
دوم بهتر میپذیرد.
 ترجمۀ پیشنهادی« :خداوندا! سه ویژگی مرا از درخواست كرردن از ترو برازمیدارد:
امري كه مرا به آن فرمان دادي و من در انجام آن كنردي كرردم ،و منکرري كره مررا از آن
بازداشتی ،ولی من بدان شتافتم و نعمتی كه به مرن ارزانری داشرتی و مرن در قدرشناسری آن
كوتاهی كردم».
 .2ارتباط سببی :نانكه از نامش پيداست ،سبب و دلير رویردادي را بيران مریكنرد و
«زمانی رخ میدهد كه رویدادهاي فع یک مله با رویدادهاي دیگر ملهها ارتباط سببی
و علّی داشته باشد .این ارتباط شام روابط علت ،نتيجه ،هردف و شررط مریشرود» (همران:
 .)669در زبان عربی ،ادوات متعددي براي د لت این مفهوم و ود دارد؛ از ملره :إذ ،م
تعلي  ،كی ،لنکَی ،لذا ،علی هذا ،لهذا و ألن . ...در ادامة بحرث ،بره بررسری ميرزان موفقيرت
متر مان در رعایت این نوع ارتباط پرداختهایم:
«یَحْدُوننی عَلَی مَسْأَلَتنک تَفَضلّللک عَلَی مَنْ أَقْبَ َ بِوَ ْهِهن إِلَيک ،وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَننّرهن إِلَيرک،
إِذْ َمنيعُ إِاْسَاننک تَفَضلّ ٌ».
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 انصاریان« :اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب میكند ،ااسان توست به آن كره
با نيت پاك به تو روي آورده ،و از طریق خوشگمانی بره درگراه ترو آمرده؛ زیراكره تمرام
ااسانهایت از روي تفض است» (لحيفة سجادیه.)70 :6838 ،
 استاد ولی« :و مرا به سوي درخواست از تو سوق می دهد فض و عنایترت بره كسری
كه به سوي تو روي آورده ،و با گمان خوشش به درگاه تو آمرده؛ زیررا همرة نيکری هایرت
فض و بخشش است (نه استحقاق ما)» (همان.)89 :6836 ،
 فاضل لنكرانی« :و برمی انگيزد مرا به مسئلت تو ،تفضلت بر هر كه رو به ترو آورد ،و
از راه نيکبختی به درگاه تو آید؛ زیرا كه همة ااسان هاي تو از روي تفض اسرت» (همران،
.)88 :6860
 فیض اإلسالم« :و بازمیدارد مرا به درخواست از تو تفض تو به كسری كره رو بره ترو
آورد و با گمان نيک به سوي (درگاه رامت) تو آید؛ زیررا همرة ااسران هراي ترو از روي
تفض میباشد» (همان.)09 :6879 ،
نخسررتين يررزي كرره در بررسرری اوليررة تر مررههرراي مررذكور برره شررم مرریآیررد ،اشررتباه
فرريضاإلسررالم در تر مررة واژب «یحرردونی» اسررت كرره ایشرران آن را برره «بررازمیدارد» تر مرره
كردهاست .نکتة مهم كه تقریباً همة متر مان یکسان تر مه كردهاند ،بيان دلي مو رود در
مؤلفة ربط سببی «إذ» است .این ارف دلي مو رود در ملرة قبر را تبيرين مرینمایرد؛ بره
عبارت دیگر ،اگر بندب گنهکاري به خدا روي میآورد ،ناشی از كرامت و بخشندگی است
كه در ذات الهی نهفته است و اینکه خداوند از سَرِ فضر و كررم مریبخشرد .ارتبراط سرببی
مو ود در این بخش از دعا با مؤلفة «إذ» بهلراات ذكر شدهاست و متر مران عمومراً ایرن
امر را بهروشنی در تر مه دریافتهاند و ذكر كردهاند.
 ترجمۀ پیشنهادی« :اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغيب میكنرد ،ااسران توسرت
به آن كره برا نيرت پراك بره ترو روي آوردهاسرت و از طریرق خروشگمرانی بره درگراه ترو
آمدهاست؛ زیرا تمام ااسانهایت از روي تفضّ است».
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 .3ارتباط خالف انتظار یا نقضی« :این رابطة معنایی زمانی برقرار میشود كه محترواي
یک مله ،خالف انتظاراتی باشد كه ملة قبلی به و رود مریآورد» (لطفریپرور سراعدي،
 .)669 :6839در زبان عربی ،اروف مختلفی براي بيان این نوع ارتباط پيوندي و ود دارد؛
از قبي  :لکنَّ ،عَلَی الرَّغم ،عَلَی أيّ اال ،بَ  ،فی النّفس الوقت و . ...در زیرر بره نمونرهاي از
ارتباط خالف انتظار اشاره كرده ایرم و ميرزان پایبنردي متر مران را بره آن در زبران مقصرد
بررسی نمودهایم:
«سُبْحَانَک ،لَا أَیأَسُ مننْکَ وَ قَدْ فَتحْتَ لنی بَابَ التّوْبَةِ إِلَيک ،بَ ْ أَقلولل مَقَرالَ الْعَبْردن الرذّلني ِ
الظّالنمِ لننَفْسنهن الْمُسْتَخنفّ بِحُرْمَةِ رَبّهن».
ارف عطف «ب » ،ارف اضراب یا رویگردانی است؛ به این معنا كه گوینرده در آغراز
عبارتی را بيان میكند و در ملة پس از ارف عطف «ب » ،به لورت تأیيدي یرا انکراري،
عبارتی را ذكر میكند كه مطلب قب را بيشتر تبيين نماید .در عبارت فوق ،اضرت در مقام
ر ّد مطالب خود نيست ،بلکه به دنبال تو يره مناسربی برراي اضرور مجردد در درگراه الهری
است .از زبان بندهاي سخن میگوید كه در ظاهر به دلي بسياري گناه شرمسار است و روي
اضور در آستان الهی ندارد ،ولی از آنجا كه خدا منبع كرامت و بخشش است و ایرن بنردب
عالی اميدوار به آمرزش الهی است ،پس در قالب ملهاي ،با استفاده از ارفی خا كره
در ظاهر معناي اضراب و ردّ عبارت قب را دارد ،ولی در واقع ،شدت رغبت بنرده و تمایر
او را میرساند ،به درگاه الهی به االت تضرع روي میآورد.
 انصاریان« :پراك و منزهری! از ترو نااميرد نيسرتم ،در ارالی كره دَرِ توبره را بره رویرم
گشودهاي ،بلکه سخن بندهاي ذلي را به زبان مریآورم؛ بنردهاي كره بره خرود سرتم كررده،
ارمت پروردگارش را سبک شمرده» (لحيفة سجادیه.)78 :6838 ،
 استادولی« :منزهی تو! از تو نوميد نمیگردم ،در االی كه دَرِ توبه به سوي خرودت
را به رویم گشودهاي ،بلکه سخن میگویم مانند بندب ذليلی كه به خود ستم كرده و ارمت
پروردگارش را سبک شمرده» (همان.)81 :6836 ،
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 فاضل لنكرانی« :منزهی تو اي خدا! از تو نوميد نمیشوم؛ زیرا تو خود دَرِ توبره را بره
روي من گشودهاي ،بلکه همچون آن بندب ذلي به سخن میپردازم كه دربارب خود ستمکار
و نسبت به ارمت پروردگار خود سه انگار شده» (همان.)88 :6860 ،
 فیضاإلسالم« :منزه و پاكی! از تو نوميد نمیشوم ،در االی كه دَرِ توبه و بازگشت به
سوي خود را به رویم گشودهاي ،بلکه میگویم؛ گفتار بنردب خرواري را كره بره خرود سرتم
كرده و ارمت پروردگارش را رعایت ننموده» (همان.)01 :6879 ،
در ظاهر تمام تر مهها این امر را بهدرستی منتق نمودهاند .اما نکتة شایستة تو ه در این
بخش از تر مة دعا این است كه ز فاض لنکرانی باقی متر مان در تر مة عبارت «وَ قَردْ
فَتحْتَ» از عبارت «در االی كه» استفاده نمودهاند ،اال آنکه به نظرر مریرسرد تر مرة ایرن
بخش به لورت « ون كه و زیراكه» گویاتر و مناسبتر است؛ یعنی عبارت تعليلی است و نه
االيه ،هر ند ظاهر مله نين قرینهاي را به ذهن متبادر میسازد.
 ترجمۀ پیشنهادی :پاك و منزهی تو! از تو نااميد نيستم ،ون كه دَرِ توبه را به رویرم
گشودهاي ،بلکه سخن بندهاي ذلي را به زبان میآورم؛ آن كه به خرود سرتم كرردهاسرت و
اریم ارمت پروردگارش را سبک شمردهاست.
4ـ ارتباط زمانی« :این نوع ارتباط هنگامی رخ میدهد كره نروعی تروالی زمرانی ميران
رویدادهاي آن دو مله برقرار باشد» (لطفیپور سراعدي .)669 :6839 ،از اروفری كره بره
ارتباط زمانی در زبان عربی اشاره دارد ،میتوان به اروفی نظير «واو ،اتّری ،برمّ ،فرا  ،قبر
ذلک ،اينما و »...اشاره كرد .در عبارت زیر ،نمونهاي از ارتباط زمانی آمردهاسرت و ميرزان
دقت و موفقيت متر مان را در این مورد بررسی كردهایم:
«وَ أَیقَنَ أَنّهُ لَا مَحنيصَ لَهُ مننْک ،وَ لَا مَهْررَبَ لَرهُ عَنْرک ،تَلَقَّراك بِالْإِنَابَاةِ ،وَ أَخْلَرصَ لَرکَ
التّوْبَةَ ،فَقَامَ إِلَيک بِقَلْبٍ طَاهنرٍ نَقنی ،بلمّ دَعَاكَ بِصَوْتٍ اَائن ٍ خَفنی».
دو ارف عطف «فر» و «بمّ» هر دو عطف زمانی و بيانگر تروالی دو عبرارت برا ترأخير در
اولی كمتر و در دومی بيشتر هستند .تعام و ارتباط معناي ملرة قبر و بعرد از اررف «فرر»
درنگی كمتر دارد؛ گویی اتفاق افتادن آن دو با هم پس از ند لحظه ميسر میشود .در این
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بخش از دعا ،اضرت در پی انتقال این معناست كه بنده به محض آنکه خالصانه براي خردا
توبه كرد ،با قلبی پاك به سوي او روي میآورد ،اما نردا زدن خردا برا كمری درنرگ بيشرتر
روي می دهد ،ون اندكی انتظار براي شنيدن تو ه خردا برراي بنرده بسری شريرین اسرت و
انتظار روي كردن معشوق پس از لدا كردن او ذاب و دلبرباست .از این رو ،اضررت از
ارف «بم» استفاده میكند تا این تراخی و توقف ندلحظهاي را نشان دهد.
 انصاریان« :و یقين نموده كه پناهگاهی از عذابت و گریزگاهی از انتقامت نيسرت ،برا
ناله و انابه به سویت روآورده ،و توبهاش را براي ترو خرالص سراخته .پرس برا دلری پراك و
پاكيزه به سویت برخاسته ،و تو را با نالهاي سوزناك و آهسرته خوانرده» (لرحيفة سرجادیه،
.)78 :6838
 استاد ولی« :و یقين كرد كه ارهاي از تو ندارد و راه گریزي از تو برایش نيست ،برا
توبه و انابه به دیدار تو آمده ،و خالصانه به درگاهت توبه نموده .پس با دلی پراك و پراكيزه
به پيشگاهت ایستاده ،و با لدایی بریده و آهسته تو را خوانده» (همان.)81 :6836 ،
 فاضل لنكرانی« :و یقين كرده كه از عذاب تو پناهی و از انتقام تو گریزگاهی نيست،
به قصد انابه به سوي تو روي آورده ،و توبهاش را براي تو خالص ساخته .پس با دلری پراك
و پاكيزه به سوي تو برخاسته و آنگاه ترو را برا نالرهاي محرزون و آهسرته بخوانرده» (همران،
.)88 :6860
 فیض االسالم« :و باور نماید كه پناه و گریزگاهی از (كيفرر) ترو بررایش نيسرت و بره
وسيلة توبه و انابه به تو روي آوردهاست ،و توبه را براي تو خرالص گردانردهاسرت .پرس برا
دلی پاك و پاكيزه به سروي ترو برخيرزد ،و برا لرداي ت ييریافتره (زمزمرهدار) آهسرته ترو را
بخواند» (همان.)01 :6879 ،
ز تر مة فاض لنکرانی هيچ یک از متر مان محترم ظرافت معنایی ارف عطف «فر»
و «بمّ» را در تر مه لحاظ نکردهاند ،بهویژه تر مة «بمّ» و آن درنگ مو رود در آن را كره
بيانگر اال خوش بندب گنهکار به وقت روي كردن به خداست و ه زیبا این تصویرسرازي
و درنگ لحظهاي پُر از استرس و اضطراب را در پس معناي این ارف نهفته میبينيم.
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 ترجمۀ پیشنهادی« :و یقين كرد كه پناهگاهی از عذاب و گریزگاهی از انتقامرت نيسرت.
لذا با ناله و انابه به سویت رو آوردهاست و خالصانه برایت توبه كرد .پس برا دلری پراك بره
سویت برخاست و آنگاه با نالهاي سوزناك و آهسته تو راخواندهاست».
در پایان ،بر اساس نمونههاي بررسی شده و با استفاده از روش آماري ،بسامد هر یک از
عوام هارگانة انسجامبخش متن اللی و تر مهها به ترتيرب در نمودارهراي  6و  0نشران
داده میشود.
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نمودار  :9فراوانی عوام انسجامبخش دستوري غيرساختاري در متن دعا
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نمودار  :2فراوانی عوام انسجامبخش دستوري غيرساختاري در تر مهها

نتیجهگیری
در مقالة ااضر به بررسی تر مههاي انتخابی دعاي دوازدهم لحيفة سجادیه پررداختيم
و عملکرد هریک از متر مان را در انعکاس عوام انسرجام بخرش دسرتوري غيرسراختاري
دعاي دوازدهم بررسی كردیم كه از این ستار نتایج زیر به دست آمد:
6ر در ميان عوام انسجامبخش دستوري غيرساختاري ،دو نوع ار اع و ربط ،بيشترین
نقش را در ایجاد انسجام دعاي دوازدهم داشتهانرد و در ایرن ميران ،مؤلفرههراي ارذف و
انشينی در ایگاه بعدي قرار دارند.
0ر در بحث ار اع ،شاهد دو نوع ار اع درونمتنی پسمر رع و بررونمتنری هسرتيم .در
بازتاب ایرن نروع از عوامر انسرجامبخرش ،از مجمروع  698ار راع مو رود در نمونرههراي
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بررسیشده ،تر مة فيضاإلسالم با رعایت  686مورد ( )78/6%با ترین ميزان همپرایگی را
با متن اللی دارد .این در االی اسرت كره بره ترتيرب تر مرههراي انصراریان برا  687مرورد
( ،)16/3%فاضر لنکرانرری بررا  689مررورد ( )13/3%و اسررتاد ولرری بررا  603مررورد ( )09/6%در
مراتب بعدي قرار دارند.
8ر اروف ربط بهكار رفته در نمونههاي بررسیشده ،اغلب از نوع افزایشری ،سرببی و
زمانی هسرتند .در ایرن ميران ،ارروف ربرط افزایشری تقریبراً در همرة تر مرههرا بازتراب
یافتهاست .در برخی از نمونهها ،ارف ربط سببی «فرا » در تر مرة انصراریان و نيرز اررف
ربط زمرانی «بلرمَّ» در تر مرة اسرتاد ولری ،انصراریان و فريضاإلسرالم انعکراس نيافترهاسرت.
متر مان در برگردان ارف عطف خالف انتظار «بَ ْ» و نيز ارف عطرف ارتبراطی اضرافی
«أَمْ» موفق عم كردهاند.
0ر همان گونه كه مشاهده شد ،ال انسجامبخش انشينی در نمونههاي هارم و هشتم
و ود دارد كه تنها یک مورد از آن دو مورد در تر مهها رعایت شدهاست.
9ر مؤلفة هارم در راستاي ایجاد انسجام دعاي دوازدهم لحيفة سجادیه ،عام ارذف
است كه در یک سطح اسمی رخ دادهاست و تنها فاض لنکرانی و فيضاإلسرالم همسرو برا
متن اللی اركت كرده اند و استاد ولری و انصراریان از سره مرورد ارذف مو رود در مرتن
اللی به ترتيب یک و دو مورد آن را رعایت كردهاند.
در مجموع ،تطبيق ميان متن اللی و تر مه هاي بررسی شده نشان می دهد كه متر مران
زمانی كه بر اساس ال تعادل و برابري در تر مه ،مقيد به بازتاب عوام انسجام بخرش در
متن تر مه شده اند ،برگردانهایشان عالوه بر اینکه هرم ارز و برابرر برا مرتن الرلی اركرت
كرده ،در انتقال پيام كام متن و افظ یکپار گی و انسجام آن موفق عم نموده اند ،ولری
در برخی موارد ،عدول از این مؤلفه هرا ،مرتن تر مره را در قيراس برا مرتن الرلی نامنسرجم
ساخته و نبة زیباشناختی آن را كمرنگ نمودهاست كه این امر میتوانرد برا سربک خرا
متر مان در ارتباط باشد؛ مانند تر مة فاض لنکرانی و استاد ولری در نمونرة سروم و هفرتم
ناشی از ظرفيت زبانی ر دستوري زبان مقصد باشد.
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