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مقاله پژوهشی

بررسی انتقادی ترجمه گروهک مجاهدینخلق (منافقین) از نهج البالغه
با تکیه بر رویکرد ون لیوون ()2008
3

راضیه نظری ،* 1یحیی میرحسینی ،2رضا کریمی

 -1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
 -2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
 -3دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ،دانشکده الهیات ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران
دریافت1400/2/29 :

چکیده
ترجمه ،یکی از راههای بازتولید ایدئولوژی است؛ از همینرو شیوههای تحلیل انتقادی ترجمه میتواندد مییدار
مناسبی برای ارزیابی عملکرد مترجمان بهشمار آید .در این میان ،مجاهدین خلق که بسیار بده نهدج البالغده
برای تبیین آراء و افکار خود توجه داشتند ،در برگردان سخنان حضرت علی (ع) از مدتن الدلی ،ایددئولوژی
سازمان خود را منتقل میکردند .این جستار با تکیه بر روشهای تولیفی -تحلیلی و از رهگذر مطالیه منداب
کتابخانهای به دنبال تبیین مواض ایدئولوژیک این گروهک در ترجمه بر اساس الگوی ون لیوون است .الگدوی
یادشده مبتنی بر شاخصهای جامیهشناختی -مینایی بوده ،به دو بخش کلی اظهار و حذف ،تقسیم میشدود.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که گروهک مجاهدین خلق در ترجمههای خود از مؤلفههای اظهار ،بدیش
از حذف سود جستهاند .در برگردان  50فراز از نهج البالغه ،هفت مؤلفه فیالسازی ،طبقدهبنددی ،واژگدان بدا
توضیح ،پیوند ،تفکیک ،عینیکردن و حذف به کار رفته است .از این میان ،سه مؤلفده اظهدار کده عبارتندد از
واژگان با توضیح ،طبقهبندی و تفکیک ،بیشترین بسدامد را دارا اسدت .گروهدک مجاهددین بدا اسدتفاده از
راهبردهای بازنمایی کارگزاران اجتماعی ،تیریفی منحصر به فرد از کنشگران انقالبی ارائه دادند ،سدس

آندان

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

پذیرش1400/5/9 :

را طبقه بندی و مردم را نسبت به پیروی از ایدن گدروه تشدویق کردندد .در اادر کاربسدت ایدن مؤلفدههدا،
برگردانهای این گروهک از نهجالبالغه به دگرگفتی بدل گشته که در آن گفتمان سازمانی ،جایگزین گفتمدان
علوی شده است.

Email: r.nazari@meybod.ac.ir

* نویسنده مسئول مقاله:
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واژگان کلیدی :ترجمه نهجالبالغه ،گروهک مجاهدین خلق ،بازتولید ایدئولوژی ،الگوی ون لیوون

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

 -1مقدمه
1

آینه تاریخ گواه آن است که وقوع انقالب در ایران در نتیجه نقشآفرینی کنشگران اجتماایی

متعددی بوده است؛ گروههایی که اگرچه روزگاری افکار یمومی را تحت تأثیر قرار مایدادناد،
با گذشت زمان ییار ادیاهایشان آشکار و ناکارآمدیشان ییان شد .مجاهدینخلق -که بعادها
بواسطه جنایتهایشان به گروهک منافقین مشهور شدند -از جمله ایان گاروههاا بودناد کاه
شالوده باورهایشان آموزههای مارکس بود و در ساال  1354باه واور رسامی راذیرن ایان
آموزهها را ایالم کردند (کریمی.)97 :1384 ،
همانطور که میدانیم ،موفقیتآمیز باودن تحرکااو و جنا شهاای اجتماایی در گاروی
همراهی یامه مردم است؛ به همین جهت مجاهادین خلاق کاه نسا ت باه جایگااه و ن او
گ تمان دینی در جامعه ایرانی آگاه بودند ،تالن کردند باا ترجماه متاون مقادش و شار و
از آنجا که نهجال الغه نزد جامعه شیعی ،متنی مقدش به شمار آمده و بسیاری از خط ههاا
و نامههای آن متضمن م ااهیم و آداب ککمرانای اسات ،آماوزههاایش در کاوران انقاالب
اسالمی بسیار مورد توجه کنشگران انقالبی قرار گرفته باود .در ایان میاان ،مجاهادین خلاق
تالن کردند در سایه خوانش منحصر بهفرد خاویش از گ تماان دینای ،ایان اثار را ترجماه
نمایند؛ خوانشی که گزارههای آن ی ارو بود از« :منزه و یکتا دانستن هسته قادرو کاه از آن
با ینوان کادر یاد کردهاند ،لزوم ت عیت مطلق و بی و چون چرا از کادر ره ری ،ارج نهادن باه
کنشهای خشن و مسلحانه در رویارویی با یناصر مخاال

و تأکیاد بار داشاتن چاارچوب

ایدئولوژی در م ارزه» (همان .)11 :بنابراین ،ایادئولوژی ککام یاک صاافی را بارای ترجماه
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ت سیر آن ،همراهی خیل یظیم اجتمایی را به دست آورند.

مجاهدینخلق داشت.
امروزه ،صاکبنظران کوزه مطالعاو ترجمه ثابت کردهاند کاه هماه برگاردانهاا کام و
انتقادی ترجمه ارائه دادهاند.
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بیش دربردارنده ایدئولوژی مترجم اسات و در ایان راساتا الگوهاای متناویی بارای تحلیال

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

هدف از نگارن جستار کاضر آن است که با تکیه بر چارچوب نظریه الگاوی تحلیلای
انتقادی ون لیاوون )2008( 2کانشهاای گ تماانی و هویات کنشاگران در ترجماه ساازمان
مجاهدین خلق ت یین و مشخص شود که آناان چگوناه از ابازار زباان در قالاب راه ردهاای
ترجمه بهره میگرفتناد تاا ایادئولوژیهاای خودسااخته را بازتولیاد کنناد و در نهایات باا
اثرگذاری بر مخاوب یاام بتوانناد از نیاروی کاداکجری جامعاه در جهات ریشا رد اهاداف
سازمانی بهره جویند.
-1-1پرسشهای پژوهش

با ینایت به آنچه که در سطور باال بیان شد ،انتظاار مایرود مقالاه رایشرو راساخگوی
ررسشهای زیر باشد:
است؟
 کنشگران اجتمایی در ترجمه مجاهدینخلق چگونه بازنمایی شدهاند؟ -2-1پیشینه پژوهش

تاکنون مقاالو متعددی در ارت اط با کاربست الگاوی ون لیاوون در متاون مختلا

ایام از

دینی و غیر دینی به نگارن درآمده که این امر نشاندهنده انعطافرذیری این الگوی تحلیلای
است .مهمترین این آثار ی ارتند از:
وههای تصویرسازی کارگزاران اجتمایی در گ تمان فارسی :تحلیلی توجیهی گ تماان
«شی 
با ینایت به مؤل ههای جامعهشناختی -معناایی» از رزمجاو و همکاار کاه درمجلاه زباان و
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 -کدامیک از راه ردهای الگوی تحلیلی ون لیوون در ترجمه مجاهدینخلق به کار رفتاه

ادبیاو فارسی ،شماره  ،195سال  1384به چاپ رسیده است .در ایان مقالاه نویساندگان باه
ت یین شیوههای تصویرسازی کارگزاران اجتمایی در زبان فارسی ررداختهاند.
متون مط ویاتی» از اسدی و همکاران ،چاپ شده در نشاریه جساتارهای زباانی شاماره ،23
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«مؤل ههای زبانشناختی و جامعهشاناختی -معناایی و بازنماایی کنشاگران اجتماایی در

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

سال  .1394نویسندگان در این مقاله اث او کردهاند که مؤل ههای گ تمانمدار و ایادئولوژی و
روابط قدرو با یکدیگر تعاملی تنگاتنگ دارند.
«بررسی ساختهای گ تمانمدار سوره قصص بر اسااش الگاوی ون لیاوون» ،از یارب
یوس آبادی و همکاران که در فصلنامه رژوهشهای ادبی -قرآنی ،شماره سوم ،ساال ،1396
به چاپ رسیده است .در این اثر ،نویسندگان با کاربسات الگاوی ون لیاوون نظاام گ تماانی
سوره قصص را تحلیل و مشاخص کردناد کاه در بازنماایی نقاش کاارگزاران اجتماایی از
دیدگاه الهی مؤل ههای اظهار بسامد باالیی دارد.
همچنین یزدان و همکاران در مقاله «تحلیل ساختهای گ تمانمدار در سوره ماریم (بار
اساش الگوی ون لیوون) ،چاپ شده در مجله س کشناختی قرآن کاریم ،شاماره دوم ،ساال
 ،1398این مطلب را اث او کردند که بسامد باالی اظهار کارگزاران اجتماایی باا مکای باودن
در مقاله «واکاوی تط یقی بافتارهای گ تمانمدار روایت کضرو نو در دو سوره هاود و
نو بر محور الگوی ون لیوون» ،چاپ شده در مجله یلمی مطالعاو زبانی و بالغی ،شاماره
 ،22سال  ،1399از فال و همکار ،بررسی تط یقی مؤلّ ههای گ تمانمادار داساتان کضارو
نو (ع) در دو سوره هود و نو صورو گرفته و ارت اط ایان مؤل اههاا باا یصار نازول و
موقعیت اجتمایی مسلمانان ت یین شده است.
در هیچیک از آثار یاد شده الگوی ون لیوون با هدف کش

وجوه ایدئولوژی در متن باه

کار نرفته است .این درکالی است که متنهای ترجمه شده از متون مقدش ،مانند نهجال الغاه
بستری مهم برای بازنمایی یقاید و ایدئولوژی متارجمین اسات .از ایانرو ،بررسای ترجماه
مجاهدین خلق ،از نهجال الغه با تکیه بر الگوی ون لیوون ضروری است؛ چاهآنکاه ت لیاااو
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سوره و سطح مخاو ان اولیه آن ریوندی مستقیم دارد.

این گروه روزگاری در صحنه سیاسی کشور اثرگذار بود.
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 -3-1روش پژوهش

این مقاله از رهگذر مطالعه منابع کتابخانهای و الکترونیکی و نیز با تکیه بار رون توصای ی-
تحلیلی به رشته نگارن درآمده است .گ تنی است با وجود تالن گساترده ،متنای واکاد از
ترجمه سازمان مجاهدینخلق از نهجال الغه به دست نیامده اسات؛ باه هماین خااور ،دامناه
رژوهش کاضر شامل  60متن ترجمه شده میباشد که با مطالعه همه آثار بهجا ماناده از ایان
سازمان جمعآوری شده است .همچنین مشخص شد از این میزان ،موضوع  36ماتن ،م تنای
بر م اهیم انقالب ،سیاست ،ارت اط نقش هاای ره اری و ماردم باا م ااهیم یااد شاده و نیاز
رابطهشان با یکدیگر در جامعه است .این مجمویه شامل 26خط ه 7 ،نامه و  3ککمت باوده
و در مجموع ،ترجمه  50فراز ،تحلیل و برجستهترین نمونههای آن شر داده شده است.
منابع مورد است اده در این رژوهش ی ارتند از:
مجاهدینخلق ایران [سخنرانی مسعود رجوی])1358( ،؛
رهنمودهایی درباره راسداری)1358( ،؛رهنمودهایی به جوانان انقالبی :خودسازی از دیدگاه مجاهدین [درش اول انساان چاهمهرهای است؟])1358( ،؛
-راه ان یاء ،راه بشر [سومین کتب ایدئولوژی مجاهدین خلق])1357( ،؛

انقالب از دیدگاه امام یلی (ع) [برداشتهایی از خط ه 15و( ،]16بیتا)؛بیانیه ایالم مواضع سیاسی کضرو یلی (ع) در آغااز ره اری ،نشاریه مجاهاد ،ن،2صص9و)1358( ،1؛ فروغ نهجال الغه( ،بیتا)؛
-معیارهای صالکیت ره ری از دیدگاه یلی (ع).)1359( ،
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کتاااب ت یااینجهااان (قوایااد و م هااوم تکاماال) آمااوزنهااای ایاادئولوژیک سااازمان

مطالعه همین میزان ترجمه ،نشان میدهد که در خوانش ایان گروهاک ،م هاوم «قادرو
ول ی» جایگاهی مهم داشته؛ باه واوری کاه در ساایه آن ،هویات افاراد ،و قااو جامعاه و
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چگونگی کنشگری آنان بازنمایی شده است.

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

-2مبانی نظری پژوهش
ایدئولوژی ،از منظر زبانشناسی انتقادی ،نظامی از یقاید اسات کاه سااختارهای اجتماایی و
روابط میان قدرو و سلطه را میان گاروههاا (و قااو ،تشاکیالو اجتماایی و ساازمانهاا)
هدایت میکند (شهری.)67 :1390 ،

در تحلیل گ تمان انتقادی رژوهشگرانی چون وندایک ،3فرکالف ،4هاچ و کارش 5الگوهاایی
را ارائه دادهاند که شیوههای خود را به شیوههای باروز مؤل اههاای زباانشاناختی معطاوف
کردهاند (اک ری و همکاران.)145 :1398 ،

در این میان ،ون لیوون در جایگاه تحلیلگر گ تمان انتقادی ،روشی نوین ابداع کارد کاه
به جای کاربرد شاخصهای زبانشناختی ،معیارهای جامعهشناختی -معنایی را مالک تحلیال
قرار داد .مقصود از مؤل ههای زبانشناختی ،نامدهای ،معلاوم و مجهاول سااختن اسات کاه
در مقابل اکجر تحلیلگران گ تمان که توجاه خاود را باه تظااهراو زباانشاناختی ایان
مؤل هها معطوف کردهاند ،ون لیوون در مقالهای با یناوان «بازنماایی کاارگزاران اجتماایی در
گ تمان ش که نظاممند» با ارائه فهرستی از شیوههای بازنماایی ،چناین اساتدالل مایکناد کاه
مطالعه مؤل ههای جامعهشناختی -معنایی گ تمان ،شناختی بهمراتب یمیاقتار و جاامعتار از
متن به دست میدهد .ون لیوون در رون خود بر این موارد تأکید میکند:
 کارایی مؤل ههای جامعهشناختی -معنایی در نشاان دادن الیاههاای مت ااوو گ تماان،بهویژه الیههای زیرین متن است؛
 -منظور از کارگزاران اجتمایی یاامالنی هساتند کاه در چاارچوب نقاش و کاارکردی
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یامالن یمل را یینیت میبخشد ،کذف مینماید و یا غیرشخصی میکند.

خاص یمل میکنند و در هریک از نهادهای رسمی و غیر رسامی در جامعاه برابار الگاو و
یرف مشخص رفتار میکنند؛
یا ایدئولوژی کاکم بر این نهاد ،معنا ریدا میکند و ت سیر میشود (یارمحمدی.)166 :1383 ،
81
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 -گ تار و کالم هریک از کارگزاران در قالب همین ایمال و دیدگاه فکری -اجتماایی و
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از آنجا که هدف این بحث «بررسی چگونگی بازنماایی کنشاگران اجتماایی در ترجماه
مجاهدین خلق در جهت نهادینه کردن ایدئولوژی سازمانیشان» مایباشاد ،الگاوی یااد شاده
م نای تحلیل قرار گرفته است .این مدل ،به دو بخش کلی کذف 6و اظهار 7تقسیم مایشاود.
در مجموع ،بخشهای یاد شده ،شامل  53مؤل ه است.
در جستار کاضر ،مؤل ه «توضیح یک واژه» از الگوی لط اهلل یارمحمادی ،صااکبنظار
ایرانای ،اساات اده شاده اساات (ر.ک :یارمحمادی .)70 :1395 ،شااایان بیااان اسات کااه الگااوی
یارمحمدی همپوشانی بسیار زیادی با الگوی ون لیاوون دارد و تنهاا در برخای ماوارد دارای
نوآوریهایی بوده که مناسب با متون ادبی زبان فارسی است.
بر اساش بررسیهای صورو گرفته ،ریوندی یمیق میاان الگاوی ون لیاوون و موضاوع
بررسی انتقادی ترجمهها وجود دارد .ور مسئله جایگاه ایدئولوژی در ترجماه اوایال 1980
ترجمه» مطر شد (خانجان .)15 :1391 ،وی بر این باور بود که نظامهای ادبی یموماا متاأثر
از جهتگیریهای ایدئولوژیک هستند ،به ووری که اگار مالکظااو زباانی در تعاار

باا

مالکظاو ایدئولوژیک قرار گیرد ،معموال برد با مالکظاو ایدئولوژیک است (همان.)37 :

در تحلیل انتقادی ترجمه تالن میشود ،م اهیم ایدئولوژی رنهان و ضمنی شده در ماتن
آشکار و اس اب و انگیزههای کاربست یناصر زبانیِ بازتاب دهنده ایدئولوژی ت یین گردد .باه
همینجهت در این جستار ،تالن شده است با کاربسات الگاوی ون لیاوون اناواع اظهاار و
کذف در ترجمه مجاهدین خلق آشکار شود .بررسایهاا نشاان مایدهاد ه ات مؤل اه در
ترجمه مجاهدین خلق بهکار رفته که در ادامه شر آنها بیان شده است.
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میالدی توسط آندره ل ویر 8نظریاهرارداز منساوب باه مکتاب هلنادی -بلژیکای «مطالعااو

 -1-2اظهار

مقصود از اظهار وجود و کضور کنشگران اجتماایی در گ تماان اسات کاه باه شایوههاای
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مختل

محقق میشود (آقاگلزاده و همکاران.)5 :1392 ،
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صنَع ف ِ ْر َع ْون َو َق ْومه (ایراف ،)37/ضمیر متصل «ناا»
برای مجال ،در آیه شری ه َو َد َّم ْرنَا َما كَ َ
ان يَ ْ
که مرجع آن ل ظ جالله «اهلل» است ،کلماو «فرعون» و «قومه» کنشگرانی هستند کاه در ماتن
ظاهر شدهاند.
9

 -1-1-2فیالسازی

در راه رد فعال سازی ،کاارگزاران اجتماایی در هیئات یامال ،یمال و رذیرناده باه یناوان
نیروهای فعال و رویا و تأثیررذیر ظاهر میشوند (یارمحمدی.)73 :1395 ،
ِ
رض (جاثیه ،)22 /فعل «خلق» ،کانش
السماوات َواألَ َ
برای مجال ،در آیه م ارکه َو َخل ََق ه َاّلل َّ

و ل ظ جاللاه «اهلل» یامال اثرگاذار اسات ،نیاز واژههاای «الساماواو» و «األر

» یناصار

کنشرذیر تلقی میشوند.
 -2-1-2طبقهبندی کردن

در این مؤل ه ،یوامل اجتمایی با ینایت به هویتها و نقشهایی که با دیگران مشاابه اسات،
بازنمایی میشود .و قهبندی سه نوع است:
ال

11

) نقشدهی

در این راه رد ،یاملها بر کسب نقشی که به آنهاا داده مایشاود یاا کارشاان و قاهبنادی

ون َعلَى الن َساءِ نساء )34/مردان به یناوان بخشای از
میشوند .برای مجال در آیه اَلر َجال قَ َّوام َ
کنشگران اجتمایی به وسیله نقش اجتماییشاان ،یعنای سرررسات باودن از ساایر کنشاگران
متمایز شدهاند.
12

ب) هویتدهی
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10

در هویتدهی ،یوامل بر کسب ویژگی اتی و دائمی و قهبندی میشوند و به آنها هویات
خاصی داده میشود .از انواع هویتدهی ،میتوان به هویتبخشی مقولهای 13اشاره کارد کاه
اجتمایی و کرفه تعری

میشوند (یارمحمدی.)61 :1395 ،
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در آن افراد بر اساش قراردادهای و یعی ،تاریخی و فرهنگی ،مانند :نژاد ،مذهب ،قاوم ،و قاه
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ِ ِِ ِ
ِ
ِ
در آیه شری ه إن تبْدو ْا َّ
وها الْف َق َراء َفه َو َخيْرر لكُر ْ
وها َوت ْؤت َ
الص َد َقات َفنع َّما ه َي َوإن ت ْخف َ

(بقره ،)271/بخشی از کارگزاران اجتمایی به وسیله واژه «الفقرا» هویتدار شدهاند.
14

ج) ارزشدهی

در این مؤل ه ،یامل بر کسب ارزن فرهنگای یاا اجتماایی کاه باه شاخص یاا گاروه داده
ِ
ِ
ف ْ ِ
رو َ
میشود ،بازنمایی میشود (همان .)62 :ه َو الَّذی َج َعلَُ ْ َخالئ َ
األرض َو َرفَ َع بَ ْع َضرُ ْ فَ ْ
ض درج ٍ
ات لِيَبْل َوك ْ فِى َما آتَاك ْ (انعام .)165 /در این آیه شری ه انسان به ینوان خلیفة اهلل
بَ ْع ٍ َ َ َ

و دارای شأنی باالتر نس ت به سایر مخلوقاو ارزندهی شده است.
15

 -3-1-2واژگان با توضیح

این راه رد ،نویی از اظهار است که در آن ی ارتی به یناوان توضایح کلماه ریشاین مایآیاد
فاتحه )7/کلمه «الصراط المستقیم» در آیه ششم سوره فاتحه است.
16

 -4-1-2پیوند زدن

در این مؤل ه ،کارگزاران اجتمایی به شکل گروهی بازنمایی میشوند که در ماورد مساأله یاا
فعالیتی خاص نظری یکسان دارند؛ اما ممکن اسات درماورد موضاوع دیگاری ات اا نظار
نداشته باشند (یلیآبادی.)42 :1392 ،
«انواع همآیی 17واژگانی» نویی ریوند زدن است (یارمحمدی )76 :1395 ،کاه در آن دو یاا
چند م هوم به دلیل رابطه معنایی نزدیکی که با هم دارند ،اغلب باهم به کاار بارده مایشاوند
(شری ی و همکار.)49 :1391 ،
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ِ
ِ
ت َعلَيهِ ْ غَيرِ الْم ْغض ِ
وب َعلَريْهِ ْ َو َا َّ
ين
الضرال َ
(یارمحمدی .)65 :1395 ،آیه ص َر َاط الَّذ َ
ين َأنْ َع ْم َ ْ
ْ َ

برای مجال در آیه  112سوره م ارکه توبه بعضی از کنشگران مؤمن به وسایله کارف واو
ون لِحدودِ اّللِ
ون بِالْمعر ِ
ِ
ون َع ِ
ن الْمنَُْرِ َوال َْحافِظ َ
وف َوالن َّاه َ
َّ
با یکدیگر مرت ط شدهاند؛ ْاْلمر َ َ ْ
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18

-5-1-2تفکیک کردن

این کالتی است که کارگزاران ،بر کسب ص تی خاص برجسته و کتی اغرا آمیز جلاوهگار
میشوند (یارمحمدی .)61 :1395 ،رهلواننژاد معتقد است که در این نوع هویتبخشی فارد یاا
گروهی از کارگزاران اجتمایی با صراکت از دیگر گروههای مشابه ت کیاک مایشاود و باه
ی ارتی گروه خودی و غیر خودی شکل مایگیارد ( .)59 :1388بارای مجاال ،در آیاه شاری ه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ون (آلیمران ،)107/اهل بهشت باه
يها َخالِد َ
ين ابْيَ َّض ْ
ت وجوهه ْ فَفي َر ْح َمة َّاّلل ه ْ ف َ
َو َأ َّما الَّذ َ
وسیله کاربست ینصر «رنگ س ید» برجسته شده و از سایر کنشگران ت کیک شدهاند.
19

-6-1-2تشخصزدایی

در تشخصزدایی ،کارگزار به صورو غیر انسانی ظاهر میشود ،الزم به کر است کاه یینای
به صورو انسان در جمله ظاهر میشود.
ت وتقول هر ِ
ِ
برای مجال ،در آیه شاری ه يَو َم نَقول ل ِ َج َهن َّ َ َه ِ
رن َميِيردٍ ( ،)30 /
َ ْ
ل ْامتَألْ َ َ
لم ْ
ْ
دیالوگی وجود دارد که در آن ،با است اده از مؤل ه یینی کاردن« ،جهةمم» در قالاب کانشگار

مورد خطاب و گ تگو قرار گرفته است.
 -2-2حذف

کذف ،سازهای گ تمانمدار است که تولیدکنندگان گ تمان از وریق آن ،کاارگزارن اجتماایی
را به دلیل برآوردن منافع و اهدافشان به تصویر نمیکشاند (یلایآباادی .)36 :1392 ،یکای از
راه ردهای کذف ،رنهانسازی 21است که در آن ،نقش کارگزاران اجتمایی توساط مخاواب
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کردن ،20نویی تشخصزدایی به شمار میآید که از وریق آن گ تهها ،ابزارها ،مکانهاا وانادام

قابل ارزیابی ن وده و در هیچکجای متن به آن اشاره نشده است (یارمحمدی.)72 :1395 ،
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وسى کنشاگرانی کاه موسای (ع) را
برای مجال ،در آیه  22سوره م ارکه کج َوكذ َ
ب م هَ
تکذیب کردهاند ،رنهان شده اند .شایان بیاان اسات ،کاربسات افعاال مجهاول ،اسام مصادر،
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اسمسازی و ص ت ،شگردهای رنهانسازی نقش کارگزاران اجتمایی میباشاند (یلایآباادی،

حذف

پنهان سازی

عامل

فعال سازی

نقش دهی
طبقه بندی

اساس الگوی ون لیوون

هویت بخشی مقوله ای
ارزش دهی

واژگان با توضیح
پیوند زدن
تفکیک کردن

اظهار

تشخص زدایی

 -3بحث و بررسی
 -1-3مؤلفههای اظهار

عینی سازی
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نمودار ( :)1مؤلفه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) بر

.)47 :1392

 -1-1-3فیالسازی

ِ
اب اَلدِّ ِ
ين (خط ه)4/
َ ستَ َرني َعمْكُ ْم ِجلْبَ ُ
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ترجمه :به خاور رافشاریام بر اصول مکتب مرا نادیده گرفتهاید.
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موضوع ی ارو باال ن ا برخی از اورافیان امام یلی (ع) و آگاهی ایشان نسا ت باه ایان
ر یلت اخالقیشان است .در این ی ارو ،واژه »جلباب الدين» فایل فعل است ،درکالی کاه در
ترجمه مجاهدین خلق ،امام یلی (ع) به ینوان رفتاارگر رافشااریکنناده ،فعاالنماایی شاده
است .همچنین ،با جا به جایی صورو گرفته ،ضمیر مخاوب به یناوان کانشگار در کانش
رفتاری «نادیده گرفتن» فعالنمایی و جانشین فایل نحوی جمله شده است.
ل َم ِ
ن ال َْجمَّ ُ َو المَّ ُار َأ َم َام ُه (خط ه)16/
 شُ غ ِ َ
ترجمه :مشاول شد هرکس ،در کالی که بهشت و دوزخ را در ریش دارد.
در کالم امام یلی (ع) فعل «شُاِلَ» به صورو مجهول بیان شده است و کانشگار اصالی
یعنی ل ظ «اهلل تعالی» رنهان شده است .وجود قرینه معنایی ،س ب رنهانسازی کارگزار اسات.
م هوم ی ارو ناظر بر این مطلب است؛ کسی که به وجود بهشت و جهانم بااوری یمیاق و
از نظر مجاهدین خلق ،انتخاب مواضع سیاسی در کنار رونهای م اارزه کاه باه محقاق
شدن اهداف سازمانی منتج شود برابر با م هوم بهشت بوده و انتخاب نادرست به مجابه جهانم
است (نشریه مجاهدین خلق .)9 :1358 ،به همین خاور ،در ترجمهشان ،فعل به صورو معلاوم
ترجمه شده و «اسم موصول» به صورو رفتارگری بازنمایی شده است که بهشتی یا جهنمای
بودنش م تنی بر همراهی یا یدم همراهی وی با سازمان مجاهدین خلق است.
 -2-1-3طبقهبندی کردن
 نقشدهی

 فَالْجمود ب ِ ِإذ ِْن ا ه ِ
َّلل ُح ُصونُ اَلرع ِ َّی ِ َو َزيْ ُن اَل ُْوال َِة َو ع ِ ُّز اَلدِّ ِ
ُةوُ ا ََّلرع ِ َّیة ُ
َ
ين َو ُسبُ ُل ا َْْلَ ْم ِن َو لَیْ َس تَق ُ
ُُ ُ
َّ
ِإالَّ ب ِ ِه ْم (نامه)53/
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راستین داشته باشد ،از غر شدن در امور کمارزن دنیوی دور نگاه داشته میشود.

ترجمه :سپاهیان و رزمندگان انقالب در کادر قوانین و سانن الهای بایساتی باه صاورو
مورد رذیرن آنها (ره ری انقالبی) درآیند و ایدئولوژی توکیدی را قاوام و برتاری بخشایده
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دژها و سنگرهای محکم برای ک اظت منافع تودههای مردم و قادرو بخشایدن باه ره اری

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

و ضامن آسایش و امنیت مردم باشند .دستاوردهای انقالبی ک ظ نمیگردد مگار باه وجاود
ایشان (رهنمودهایی درباره راسداری.)14 :1358 ،

ریش از تحلیل باید به این نکته اشاره کرد که مجاهدینخلاق بارای تشاکیالو ساازمانی
خود افزون بر نقش ره ری جن ش انقالب ،نقش ره ری جامعه را هم در نظر گرفتاه بودناد؛
ره ری که به زیام منحصار باهفارد باودنش ،دیگاران ملازم باه همراهای وی بودناد .ایان
انحصارول ی را میتوان به خوبی در این ی ارو نشان داد« :وقتی که یاک ساازمان و کازب
متکاملتر قدم به صحنه میگذارد ،بالشک سایرین را تحت الشعاع قرار خواهد داد؛ به شارط
آنکه واقعا مترقی باشد ،در این صورو میتواند چتر ن و خود را گسترن دهد» (ت یینجهاان
(قواید و م هوم تکامل) ،1358 ،ج.)16 :4

با در نظر گرفتن توضیحاو باال ،یط

توجه به ترجمه نشان میدهد در برگاردان کلماه

هویتبخشی به و قهای محسوب میشود که وظی ه همراهای و قاه برتار را دارد .کاربسات
وجه التزامی افعال «درآیناد» و «باشاند» در راساتای تعریا

وظاای

ساپاهیان انقالبای کاه

هویتشان با م هوم در خدمت مرکز قدرو بودن نشاندار شده ،به کار رفته است.
هویتدهی مقولهای

ِ
ِ
ِ
ين (خط ه)51 /
َ واَل َْحیَا ُة في َم ْوتكُ ْم قَاه ِر َ
ترجمه :اگر قاهر باشید ،اگر بر شرایط بندهساز مسلط باشاید ،بایساتید و مقاومات کنیاد،
آنجا زندهاید (ت یینجهان (قواید و م هوم تکامل) ،1358 ،ج.)28 :9

ی ارو نهج ال الغه به صورو جمله اسمیه آمده است .اینکه یک اسم آغازگر کالم اسات
نشان میدهد ،تأکید گوینده بر کنش ،یعنای زنادگی کاردن معطاوف اسات .کاال آنکاه در
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«جنود» افزون بر «سپاهیان» ،از کلمه «رزمندگان انقالب» نیز اسات اده شاده اسات کاه ناویی

ترجمه مجاهدین خلق این اصل نادیده گرفته شده و کنشگر ،یعنای چاه کسای بایاد زناده
بماند ،کانون معنایی جمله را شکل داده است .سپس مترجم ویژگیهایی را بارای کنشاگران
معناایی گویناده در ترجماه ،کمرناگ شاده

ایستادگی و مقاومت کردن .بدیهی است غر
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با قید شرط تعری

کرده است که ی ارو است از قاهر بودن ،تسلیم شرایط بندهساز ن اودن،

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

است؛ چهآنکه در شرط محقق شدن جزء دوم گزاره ،در گاروی تحقاق جازء اول اسات؛ از
نظر مجاهدینخلق ،مردم زمانی زنده هستند که به وظی اه خاود یمال کارده و باه ریاروزی
دستیافتاه باشاند .ایان در کاالی اسات کاه در ماتن اصالی ،کیااو در مارت (شاهادو)
ارزنگااذاری و نتیجااه آن ،چیرگاای باار دشاامن قلمااداد شااده اساات .بنااابراین در ترجمااه
مجاهدینخلق با هویتبخشی مقولهای ،مومنین کقیقی کسانی هستند کاه باه موفقیاتهاای
یینی دست یابند .بدیهی است که در این هویتبخشی ،یمل به دساتوراو دینای باا هادف
کسب رضایت الهی نادیده گرفته شده است.
 ارزشدهی

ةه َو ه ِ
اب الْجمَّ ِ فَتح ُه هاّلل ل ِ َخاصة ِ َأ ْولِیاِ ِ ِ
اد بَ ٌ ِ َ
ْةو َو
 ا َّما بَ ْع ُد ف َِإنَّ ال ِْج َه َ
َّ
ةال التَّق َ
ةو لبَ ُ
ُ َ
َ
اب م ْن أبْ َو ِ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب ُّ
اّلل ث َْو َ
الةُّ ِِّّ َو شَ ة ْملَ َ الْةبَ َءا ُ
د ْر ُع هَاّلل ال َْحصیمَ ُ َو ُج َّمتُ ُه ال َْوثیقَ ُ ف ََم ْن تَ َركَ ُه َرغْبَ ً َعمْ ُه ألْبَ َس ُه هَ ُ
ترجمه :آگاه باشید که جهاد و ریکار مسلحانه (یلیه واغوو و و قااو اساتجمارگر) دری
است از درهای بهشت که خداوند آن را بر روی بندگان خاص خودن باز کرده است .ایان
ریکار رهایی بخش ،ل اش و روشش تقوی (و آزادی از ج رهای فردی و اجتماایی) اسات و
زره محکم خدا (در مقابل نیروهای منحرف از مسیر تکامل اجتمایی) ،رس هارکس آگاهاناه
آن را ترک کند و بدان رشت نمایاد (دسات از ریکاار رهاایی بخاش بار یلیاه ساتمگران و
استجمارگران بردارد) ،خداوند ل اش و روشش لت و خواری و زبونی به او می روشااند و او
را دچار بال و سختیها میکند (رهنمودهایی به جوانان انقالبی :خودسازی.)24 :1358 ،

ترکی اتی چون «ریکار مسلحانه» و «ریکار رهااییبخاش» سا ب شاده اسات کاه هویات
جهادگران متناسب با ایدئولوژی مناافقین برجساته و ارزنگاذاری شاوند .واژه «رهاایی» از
کلماو رربسامد در گ تمان مجاهدینخلق بوده که آن را چناین تعریا
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(خط ه.)27/

کاردهاناد« :رهاایی

یعنی خروج تدریجی از ج ر شرایط ،از وابستگی باه محایط و اج ااراو غریازی ،گاذار باه
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مدارج یالیتر تکامل که مرادف با کسب استقالل و آزادی یمل بیشتار اسات؛ کمتار بناده

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

بودن» (ت یینجهان (قوایاد و م هاوم تکامال) ،1358 ،ج .)60 :9کاانون معنااییِ رهاایی در نگااه
مجاهدینخلق م تنی بر خروج از شرایط موجود و الزمه آن رویارویی مستقیم بوده است.
در سویه آشکار این رویارویی ،وااغوو و و قااو اساتعمارگر اسات؛ کاارگزارانی کاه
صاااک ان قاادرو بااوده و کرکاات نااو را برنماایتابیدنااد و در سااویه دیگاار و نهااان آن،
مجاهدینخلق مدیی نوگرایی در یرصه قدرو بودند .آنان باور داشتند که امپریالیسم ماانع و
سد نوآوری است؛ «امپریالیسم به ینوان یک سد بازرت در راه تکامال بشاریت شناساایی و
رهایی ملتها از چنگ امپریالیسم سرلوکه م ارزه در یصر کنونی اسات» (ساازمان مجاهادین

خلق از ریدایی تا فرجام ،بیتا 326 :و .)327
شعار رهایی بخشیِ موجود در بیانیههای مجاهدینخلاق ،در ترجماه آناان نیاز ماورد
تأکید قرار گرفته است؛ از اینرو جهادگرانی ارزشمند بودند که در جهت دستیابی باه هادف
نیروهای منحرف از مسیر تکامل اجتمایی» یاد شده .زره یک سال جنگی ن و نارذیر اسات؛
از اینرو ویژگی برجسته انقالبیون مجاهاد آسایبناراذیری آناان باود .از آنجاا کاه در ایان
برجستهسازی هویتی ،م هوم توکید ،رررنگ اسات ،تاأثیر بسایاری در افکاار یماومی و در
نهایت برانگیختگی آنان داشته است.
ِ
ِ
ةود َأ ْسةفَلُكُ ْم
َ و الَُّّي بَ َعثَ ُه بِال َْحقِّ لَتُبَلْبَل َُّن بَلْبَلَ ً َو لَتُغ َْربَل َُّن غ َْربَلَ ً َو لَتُ َساطُ َّن َس ْو َط الْق ْد ِر َحتَّى يَ ُع َ
َأ ْع َءاكُ ْم َو َأ ْع َءاكُ ْم َأ ْسفَلَكُ ْم َو لَیَ ْسبِق ََّن َسابِقُونَ كَانُوا ق ََّص ُروا َو لَیُق َِّص َرنَّ َسبَّاقُونَ كَانُوا َسةبَقُوا
(خط ه)16/

ترجمه :قسم به آن که ریام ر را به کق برانگیخت ،بالشک و یقیناا همگایتاان باه اباتالء
خواهید افتاد ،ابتالیی سخت و توانفرسا ،سپس در آمیخته و غرباال مایشاوید ،چاه غرباال
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رهایی بکوشند .نکته دیگر آنکه از ریکار رهاییبخش با یناوان «زره محکام خادا در مقابال

شدنی! مجل ک گیری که غذای درون دیگ را زیرورو میکند ،شما هم زیرورو خواهید شاد
تا آن که رایینترین شما در باالترین موقعیت و باالترین افراد در نظام کنونی به نهایت رساتی
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قرار داده خواهند شد .ریشتازانی که در این نظام تص یه شده بودند ،به رایش خواهناد افتااد و

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

سردمداران ضدخلق و ارتجاع کاه باه نااکق در رقش قارار گرفتاه بودناد ،باه زیار کشایده
میشوند» (انقالب از دیدگاه امام یلی(ع) ،بیتا.)18-20 :

مجاهدین خلق اگرچه ا یان به اصالت جامعه توکیدی بیو قه داشتند؛ اماا برگردانشاان
نشان میدهد که به وجود دو و قه از انقالبیاون باورمناد بودناد .آناان قشار اول انقاالب را
والیهدارانِ کرکت تکاملی میدانستند؛ با این توضیح« :آنان انساانهاای مترقای هساتند کاه
موظ ند جهت آگاهی تودهها به کار توضیحی رردامنه دست بزنند و به تودههای وسیع ماردم
در یافتن ایمان انقالبی و یزم راسخ نس ت به انقالب و دید وسیع و استواری انقالبای یااری
و دستگیری کنند» (راه ان یاء ،راه بشر.)49 -48 :1357 ،

با توجه به چنین بااوری ،واژه «أسةفلكم» باا یناوان «ریشاتازان تصا یه شاده» برجساته و
ارزندهی شده است .براین اساش ،ره ران مجاهدین خلق ،کنشگرانی هساتند کاه آغاازگر
اینکه چرا آنان خود را یگانه ره ر انقالب میدانستند ریشه در تاریخ م اارزاتیشاان دارد.
وجه ماضی بعید در فعل «تص یه شده بودند» بیانگر تاریخ ووالنی م ارزاو مسالحانه اسات.
از اینرو ،آنان خود را با ینوان «ریشاتازان» معرفای کردناد؛ ریشاتازانی کاه مالاوب قادرو
کاکمیت بودند ،سرکوبهای ری در ری ،مانع نشر یقایدشان شده بود و در نتیجه در یرصاه
قدرو ناکام ماندند؛ واژه «تص یه شده» بیانگر ناکامی است.
همچنین ،ی اراتی وص ی همراه ارزنگذاری من ی در توصی

سران رژیم ساابق آورده

شده است؛ مانند« :ضدخلق»« ،ورفدار ارتجاع»« ،به ناکق در رقش امور بودن» .به وور کلای،
کاربست این نوع ارزنبخشی هویتی س ب مایشاد زمیناه هنای مخاواب بارای راذیرن
برتری مجاهدین خلق آماده شده و انحصاارگرایی آناان نسا ت باه مقولاه قادرو در قالاب
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کرکت تکاملی میباشند.

ره ران آتی جامعه امری و یعی تلقی شود.

ِ إنَّ َأ ْولِیا ه ِ
اّلل َ ..ال يَ َر ْونَ َم ْر ُج َواً ف َْوقَ َما يَ ْر ُجونَ َ ،و َال َم ُخوفاً ف َْوقَ َما يَ َخافُون (ککمت)424/
َ َ َ
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 -3-1-3واژگان با توضیح

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

اینان باالتر از امید خود (وی کردن انقالبی و ررشور راه کمال که در م ارزه مساتمر یلیاه
موانع راه تودهها و اث او کق و کقیقت در جهان خالصه میشود) امیدی و ترسی ،بااالتر از
ترششان (کوتاهی در انجام مسئولیت و رسالت و لازیدن به دامان ضاد تکااملی و خیانات
به آرمان خلقها) نمیبینند (معیارهای صالکیت.)67 -68 :1359 ،

در ککمت باال دو ویژگی اولیاء اهلل ،یعنی امید و ترش بیان شده است .ایان م ااهیم در
گ تمان دینی بسامدی باال دارند .این ص او مخلو وارسته را میتوان به یناوان یاک رفتاار
واکنشی نس ت به اسماء جالله خداوند ،یعنی قاهر بودن و رکیم بودن تلقی کرد .ترسای کاه
س ب میشود بنده از گناه دوری جوید و امیدی کاه موجاب ترغیاب او نسا ت باه انجاام
کارهای نیک میگردد .بناابراین در گ تماان دینای منشاأ تارش و امیاد بناده ،غیار ماادی و
فرابشری است .این یواو

در وجود اولیاء اهلل رایدار باوده و باه هماینخااور باه ویژگای

اما در گ تمان مجاهدینخلق منشأ ترش و امید بشر ،ریشه در مناس او اجتماایی میاان

کادر ره ری و مردم دارد« .در منطق تکامل 1م ااهیم رهاایی و آزادی همیشاه باا مسائولیت

یجین است و نه گریز از آن؛ یجین با یملکاردی اسات کاه ماا را باه یگاانگی و وکادو
روزافزون نزدیک کند» (ت یینجهان (قواید و م هوم تکامل) ،1358 ،ج .)79 :9مجاهدینخلاق در
قامت یک ره ر ،خود را مسئول رساندن جامعه به وکدو کداکجری مایدانساتند؛ از ایانرو
م اهیم ترش و امید را در ریوند با همین مسئولیت ت سیر کارده بودناد و در ترجماهشاان باا
افزوده شدن توضیحاو کلماو «امید» و «ترش» در ررانتز ،اولیاء اهلل کسانی معرفی شادهاناد
که امید و ترسشان ناشی از به ثمر رسیدن انقالب و بی نتیجه ماندن آن بود.
یه فَهو يوُ ع ِ ٍ
ل يوٍُ الَ يعصى ا ه ِ ِ
ید (قصار)420/
َّلل ف ُ َ َ ْ ُ
َ و كُ ُّ َ ْ
ُْ َ َُ
و هر روزی که در آن گام به یقب برداشته نشود -یصایان و سرکشای نسا ت باه خادا
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نشود -الجرم آن روز ،یید خواهد بود (ت یینجهان (قواید و م هوم تکامل) ،ج.)8 :9
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اخالقی آنها ت دیل شده است.

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

آنچه بایث میشود تکامل به ینوان یکی از اصول ایدئولوژی منافقین باه نتیجاه برساد،
رایداری است؛ رایداری س ب میشود انسان انقالبی در هار مرکلاه ،درکای جدیاد داشاته و
آگاهتر شود؛ «جریان تکامل بازگشتنارذیر است .کرکت تنها یک جهت رو به جلاویی دارد
و هرچه هست نو است» (همان .)9 :از ایانرو آناان واژههاای موجاود در نهاجال الغاه را باا
ت سیری ایدئولوژی در زبان مقصد برگرداندهاند؛ برای مجال ،از نگااه مجاهادینخلاق ،معنای
واژه «یید» بازگشت م تنی بر م هوم وکدو است که رو به ساوی هادفی غاایی و ناو دارد؛
«یید از مصدر یود و بازگشت است .نه بازگشتی باه گذشاته ،قهقارا یاا دور ،بازگشات باه
فطرو و ناموش نهایی؛ چرا که به ایتقاد قرآن ،فطرو نخستینِ جهان در وکادو و یگاانگی
است؛ بنابراین صح ت از یید ،یعنی نو شدن ،تکرار و نه قهقرا» (همان .)12 :در ساایه هماین
نگاه ت سیری ،م هوم «یصیان نس ت به خداوند» بعد از ی ارو ابتدایی و در قالب یک جملاه
خداوند امر به کرکت تکاملی فرموده است که خود یک ارزن مج ت تلقی شاده و هارکس
در مسیر کرکت تکامل ایدئولوژی کرکت نکند ،نافرمان و گناهکار است.
ار مح ٍ
ِ ِ
ِ
َ
ةاز ُعوا َسةبَقَ ُه
ةدود لِتَتَمَ َ
ةم ٍ َ ْ ُ
ةر ُ َو ُم ْم ِهلُكُة ْم فةى م ْم َ
اّلل ُم ْستَ ْأديكُ ْم شُ ةك َْر ُ َو ُم َ
َ و هَ ُ
ةورِّ ثُكُ ْم أ ْم َ
(خط ه)211/

خداوند ادای شکرن را از شما میخرد (یعنی خداوند از شما میخواهد امکانااو خاود
را در مسیری که خواست اوست -مسیر تکامل -به کاار گیریاد) ،و شاما را وار و خلی اه
امر و کار خویش کرده (یعنی امر تکامل را که ق ال از شاما ج ارا باا کاکمیات مطلاق اراده
خدشهنارذیر خداوند جریان داشت به آگاهی و اراده شما واگذار کرده) و برای ریماودن ایان
مسیر شما را در میدانی بس گساترده فرصات داده تاا گاوی سا قت را در مسایر تکامال از
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معترضه بیان شده است و در این جابهجایی ی ارو ،این باور به مخاوب القااء مایشاود کاه

یکدیگر بربایید (رهنمودهایی به جوانان انقالبی :خودسازی27 :1358 ،و .)28
به تصریح کتاب «تمام نهجال الغه» امام (ع) این خط ه را در ایام جنگ صا ین باه منظاور
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تشویق یارانش به جهاد ایراد نموده اسات (موساوی ،1426 ،ج .)530 :4در ماتن نهاج ال الغاه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

کلمه «مستأدیکم» به معنی درخواست کردن و ولب داشتن است (ابن میاجم ،1404 ،ج.)335 :4
بنابراین ،در گ تمان دینی ،خداوناد تعاالی کانشگاری مایباشاد کاه خواهاان شاکرگزاری
بندگانش است .نس ت فعل خواستن به خداوند به معنی امر کردن است و نشان میدهاد کاه
در ایاان نااوع گ تمااان ،کاانش شااکرگزاری وظی ااه بنااده اساات؛ امااا ایاان فعاال در ترجمااه
مجاهدینخلق به خریدن برگردانده شده است و در نتیجه ارزن و اهمیت م هوم بنادگی باه
مرت ه فعالیتهای دنیوی م تنی بر سود و ضرر تقلیل یافته است؛ توضیح اینکاه اگار خداوناد
خریدار شکر بنده باشاد ،مساأله شاکرگزاری از کاوزه واج ااو دینای خاارج شاده و باه
یملکردی اختیاری ت دیل میشود و هرگاه یمل و کاری اختیاری باشاد ،مایتاوان اشاکالی
گوناگون برای آن در نظر گرفت .به همین خااور توضایحاو موجاود در ررانتاز ،باا هادف
سوگیری این یمل اختیاری بیان و نقش مردم در چارچوب ایادئولوژی ت یاین شاده اسات؛
مسیر از یکدیگر ریشی بگیرند .همچنین ،در این بخش از ترجمه مجاهادین در توضایح واژه
«امر» روند تکامل بشری شر داده شده است.
 -3-1-4پیوند زدن

ِ ِ ِ ِ
ةدا ِ سةاعا ِ
ِ
الةر ْو ِع
فَق َْد بَ َعثْ ُ
اُ ال َْخ ْوف َو َال يَمْكُ ُل َع ِن ْاْلَ ْع َ َ َ
اُ َأ َّي َ
ت ِإلَیْكُ ْم َعبْداً م ْن عبَاد هَاّلل َال يَمَ ُ
َّ
وف ه ِ
ف مِن سی ِ
ِ
َأشَ َّد َعلَى الْف َُّجا ِر م ِ ْن َح ِر ِ
اّلل (نامه)69/
َ
يق ال َّما ِر ...فَإنَّ ُه َسیْ ٌ ْ ُ ُ
ترجمه :رس قطعا به سوی شما بندهای از بندگان خدا را برانگیختم که در روزگاار تارش
خواب ندارد و به هنگام هراش و درگیری جمع از دشمنان و با ریکار با آنان سرباز نمیزناد،
بر فاجرین و یناصر ضدانقالبی از سوزن آتش هم سوزندهتر و ناابودگرتر اسات ...راس او
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اینکه امکاناو جامعه باید در مسیر تحققِ هدف تکامل بسیج شود و از ساوی دیگار در ایان

شمشیری است از شمشیرهای خدا (منتظر ،بیتا.)198 :

در ی اراو باال ویژگی شجایت مالک اشتر از زبان امام یلی (ع) توصی

شده اسات .در

زنجیره همنشینی است .مترجم با است اده از مؤل ه ریوند زدن توانسته است کلمه فااجر را باه
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ترجمه مجاهدین خلق ،ترکیب کلماو «فاجرین» و «یناصر ضد انقالبی» ناویی هامآیای در

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

نویی نشاندار سازد؛ بنابراین م هوم فاجر در خوانش مجاهدین به افرادی اوال میشود کاه
یناصر ضدانقالبی را همراهی میکنند.
البةبها ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ إنَّ َم ْن َص َّر َح ْ
ْةو َع ْ
ةن تَق َُّحةم ِ ُّ ُ َ
ت لَ ُه الْعبَ ُر َع َّما بَیْ َن يَ َديْه م َن ال َْمثُ َءا َح َج َزتْة ُه التَّق َ
(خط ه)16/

ترجمه :کسی که ی روها و تجارب مربوط به انقالبها و م ارزاو گذشاته را در رایش
رو دارد ،تنها با تکیه بر تقوی میتواند از افتادن به اشت اهها و انحرافاو مصون بماند (انقاالب
از دیدگاه امام یلی (ع) ،بیتا.)16 :

در ی اراو باال ،امام (ع) به تشریح ویژگیهاای ره اری ررداختاه اسات .واژه «مةثءا »
جمع « َمثُل » بوده و به معنی رنج و مجازاو است (ابانمنظاور ،1414 ،ج ،)615 :11در ترجماه
مجاهدین ترکیب «انقالبها» و «م ارزاو» جایگزین آن شده است.

َ خیر المَّ ِ
ال ف ِ َى َحاالً المَّ َم ُط ْاْلَ ْو َس ُط فَال َْز ُمو ُ (خط ه)127/
ُ
ترجمه :بهترین مردم در این زمان و شرایط ،گروه میانهاند (نه راستروها و نه چپروهاا
هیچ یک صحیح کرکت نمیکنند) (معیارهای صالکیت.)72 :1359 ،

موضوع این فراز از خط ه  127نهجال الغه در ارت ااط باا میاناهروی نسا ت باه دوسات
داشتن یا دشمنیکردن با امام معصوم (ع) است و اینکه کسانی که در ابراز مح ت یا دشامنی،
اصل میانهروی را نادیده بگیرند ،نابود خواهند شد (خوئی ،1400 ،ج.)200-196 :8

فةي» شاخص امیرالماؤمنین
در این ی ارو ،مرجع ضمیر «يا » در ترکیب جار و مجرور « َ
(ع) میباشد .درخور بیان است که این فراز به نشانههای کسانی که بهتارین موضاعگیاری را
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 -5-1-3تفکیک کردن

در ارت اط با ایشان اتخا نمودهاند ،اشاره دارد؛ اما این تع یر در برگاردان مجاهادینخلاق باه
صورو قید زمان «در این زمان و شرایط» تاییر یافته اسات تاا در راساتای ایان جاایگزینی،
رذیرن باشد .از اینرو واژههای «راستروها» و «چپروها» در ررانتاز قیاد شاده اسات تاا
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جهتگیری ایدئولوژی مترجم با هدف ت کیک کاردن گاروه میاناهرو ،الةممط اْلوسةط ،قابال

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

گروه میانهرو از این دو گروه ت کیک شده و برجسته گردد .توضایح آنکاه «در دوره رهلاوی
اوال چپ به کمونیستها و تودهایها و اوال راست به لی رالها و محافظهکااران ورفادار
رژیم شاهنشاهی -به دلیل وابستگی به غرب -بسیار شایع بود» (مطهرنیا.)140 :1387 ،

واضح است که همآیی واژههای «راستروها» و «چپروها» در ساختار جملهای کاه باا
کرف من ی نشاندار شده ،س ب ت کیک شدن کنشگران «میانهرو» شده است و در نتیجه ایان
تقابلسازی ،مخاوب قادر خواهد بود وجه تمایز ایان گاروه را از ساایر کنشاگران سیاسای
درک کند.
ِ
ِ ِ
اب َو ب ِ ِه ق َُاموا (ککمت)432/
َاُ الْكتَ ُ
اب  ...ب ِ ِه ْم ق َ
 ب ِ ِه ْم ُعل َم الْكتَ ُ
ترجمه :به س ب ایشان کتاب (قرآن و اصول معین جهان) دانسته شاد (و در یمال قابال
ریاده کردن است)  ...با ایشان کتاب برجای ماند (اصول کلی افراد کامل و رسااننده و ت سایر
تکامل ،1358 ،ج.)43 :10
در ترجمه ی ارو باال ،مجاهدین با نگاه یصرینگری به م هوم قولیاء اهلل ،ص او منط اق
بر باورهای خود را انتزاع کرده و به این گاروه تعمایم دادهاناد؛ در خاور بیاان اسات کاه از
دیدگاه آنان معیار مشروییت ره اری ،صاالکیت و میازان کاارآیی وی در ریشا رد اهاداف
مکت ی و سازمانی است ،بنابراین آنها با اسات اده از راه ارد افازایش سااختارهای زباانی در
قالب توضیحاو درون ررانتز توانستهاناد ،شخصایتی کاریزماتیاک از ره اران ساازمان ارائاه
دهند؛ توضیح آنکه اولیاء اهلل ،ره ران مکت ی توانمندی بازنمایی شدهاند کاه تواناایی وراکای
جریان انقالب را دارند؛ زیرا قرآن را به همراه اصول معین جهان ت یاین مایکنناد و قادرناد
ور ها و برنامههایشان را اجرا کنند .همچنین ،آنان در میان آکاد جامعه مق ولیت دارند؛ زیارا
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کننده و ریاده کننده میخواهد) و با آن کتاب آنها بررا ماندناد (ت یاینجهاان -قوایاد و م هاوم

کامل اصول کلی هستند ،این اصول را به تودهها منتقل کرده و در گام آخار آنهاا را ت سایر
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میکنند.

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

ِ
ِ
ِ
ِ
الدنْیا ِإذَا نَظَ ر ال َّمال ِإلَى ظَ اه ِ ِر َهاَ ،و اشْ تَغَلُوا ب ِ ِ
ِ
آجل ِ َهةا
ِ إنَّ َأ ْولیَا َ هَاّلل ُه ُم الَُّّ َ
َ ُ
ين نَظَ ُروا إلَى بَاط ِن ُّ َ
ِ ِ
ال (ککمت.)432/
ِإذَا اشْ تَغَ َ
ال ب ِ َعاجل َها َ ...أ ْع َدا ُ َما َسال ََم المَّ ُ
ل المَّ ُ
ترجمه :اولیاء خدا ،یاران راه خدا ،آن کسانی هستند که اولین ویژگی آنها این اسات کاه
وقتی مردم معمولی به ظواهر ،به ردیداراها ،به سطح به صورو قضایا ،باه من عات و قادرتی
که هست مینگرند به بواون به ایما  ،به ژرفاها راه میبرناد ..ایشاان دشامن آن چیزهاایی
هستند که مردم به آن تسلیماند (تماایالو خاود باه خاودی و رو باه فسااد و غیرتکااملی)
(ت یینجهان (قواید و م هوم تکامل) ،1358 ،ج.)43 :10
در ککمت باال فعل «نظر» یک بار در ارت اط باا ماردم یاادی و باار دیگار در ارت ااط باا
اولیاءاهلل بیان شده و نشاندهنده ویژگی سطحینگری مردم در مقابال ژرفاندیشای اولیااءاهلل
است .درخور بیان است که ویژگی سطحینگری لزوما به صورو تعمدی شکل نمایگیارد،
توجهی از کنشگران اجتمایی ،یعنی مردم با تکیه بر همین ویژگی از و قاه ره اری ت کیاک
شده است.
توضیح آنکه در مسیر تکامل بشر دو نوع کنشگر وجود دارد؛ نخست یامه ماردم کاه باه
صورو موجوداتی بیاراده به تصویر کشیده شدهاند .افزودن ی ارو «نگریستن باه من عات»،
«قدرو ظاهری» و همینوور ترجمه «تسلیم بودن» به جای معادل صاحیح کلماه «مصاالحه
سالم» ،نشانگر ت کیک و قااو جامعاه را در بااور مجاهادینخلاق
کردن» در برگردن فعل « َ
است .بدیهی است ،این و قه بیاراده ،مانعی بزرت در مسیر تکامل بشری به شمار مایآیناد،
در این مرکله ،کنشگران دوم ا یعنی ره ران مجاهدین ا به تصاویر کشایده شادهاناد کاه در
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بلکه یامه مردم در اثر غ لت ،دچار آن میشوند .اما در برگردان مجاهدین خلق ،بخش قابال

مسیر تکامل ریشبرنده هستند.
 -6-1-3تشخصزدایی
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ِ ِ
ين (خط ه)4/
َ و َأتَ َو َّس ُمكُ ْم بِحلْی ال ُْمغْتَ ِّر َ

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

ترجمه :میدانم که دقیقا منافع و تمایالو دنیاوی شاما را فریاب داده و باه ایان وضاع
انداخته است (معیارهای صالکیت.)66 :1359 ،

در این فراز از خط ه چهارم ،کانون معنایی ،بازتاب دهنده م هوم فری تگای اسات کاه باا
ترکیب اضافی «حلی المغتةرين» ،یعنی هیئت فری تگان ،بیان شده است .به سخن دیگار ،آنچاه
در متن نهج ال الغه مدنظر گوینده بوده ،اصل فری تگی است؛ اما در ترجمه مجاهادینخلاق،
واژگان منافع و تمایالو با تکیه بر راه رد یینیسازی بهصورو کنشاگرانی بازنماایی شادند
که یامل فری تگی خلق هستند .کاربست این مؤل ه در ترجماه ،انگیازه همراهای باا ساازمان
مجاهدین را در وجود سایر اقشار مردم ایجاد میکرد.
َ
ب (خط ه)231/
تعص ٌ
مرنا َص ْع ٌ
ب ُم ْس َ
 إنَّ أ َ
ترجمه :بیتردید انقالب ما راهی بسیار دشاوار و رارریچوخام در رایش دارد (انقاالب از

مقصود از واژه أمر در ی ارو باال موقعیت واالی ائمه اوهار (یلیهمالسالم) است که ناوع
بشر نمیتواند به آن دست یابد (ابنمیاجم ،1404 ،ج .)198 :4در ترجماه مجاهادین خلاق واژه
«انقالب» به جای کلمه «امر» ترجمه شده است و سپس آن در قالب انسانی یینیسازی شاده
که مج ور به تحمل مشقاو برای رسیدن به تکامل است.
 -2-3حذف

ِ إياك و اَلدِّ ما و سفْكَها بِغَی ِر ِحلِّها ف َِإنَّه لَیس شَ ى َأدعى لِمِقْم ٍ و الَ َأعظَ ِ ِ ٍ
َ
ةر
َ َ
ْ َ
ْ ٌ َْ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ ُ َْ
ةم لتَب َعة َو الَ أ ْح َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ
ئ بِةال ُْحكْم ِ بَةیْ َن
َّلل ُسةبْ َحانَ ُه ُمبْتَةد ٌ
ب ِ َز َواِّ ن ْع َم َو انْقطَ اع ُم َّدة م ْن َسفْك اَلدِّ َما بِغَیْ ِر َح ِّق َها َو ا هَ ُ
ِ ِ ِ
یما تَ َسافَكُوا م ِ َن اَلدِّ َما ِ يَ ْو َُ اَلْقِیَ َام ِ (نامه.)53/
اَلْعبَاد ف َ
ترجمه :رس بترش از اینکه خونهایی به ناکق ریخته شاود؛ زیارا هایچ یملای بیشاتر از
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دیدگاه امام یلی (ع) ،بیتا.)22 :

خونریزی غیریادالنه مورد مواخذه انقالبی قرار نخواهد گرفت .زیرا چنین کااری موجاب از
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بین رفتن امکاناو و نابودی نسلهای انسانی می گردد ،در میعادگاه نهایی اولاین کساانی کاه

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

مورد بازخواست قرار میگیرند آنهایی هساتند کاه از قادرو و ساال خاویش در جهات
سرکوبی مردم است اده کردهاند (رهنمودهایی درباره راسداری.)17 :1358 ،

فراز باال برگرفته از نامه  53نهج ال الغه است که در آن امام یلی (ع) کاارگزار خاود را از
خشنونت نس ت به مردم و خصوصا مخال ین که نتیجه آن درگیری و کشاتار گساترده اسات
برکذر داشته است؛ کشتاری که از میانبرنده نعمتهای مُلک بوده و یاذاب الهای را در رای
خواهد داشت ،اما برگردان مجاهدینخلق از این فراز کامال م تنی بر بازنمود ایادئولوژیهاای
سازمانی است« .انتقام گرفتن» ،یکی از شالودههای اصلی ترجمههای منافقین است.
در گ تمان دینی ،خداوند کنشگر و منتقم اصلی است که در اینجا کاذف شاده و نائاب
فایل ،یعنی اولین کسانی که مورد مؤاخذه قرار میگیرند ،بهصورو ساختار مجهول بازنماای
شده است .بدیهی است که در این فرآیند ،توجه مخاوب از کنشگر یمل -یعنی اهلل تعاالی-
به ینوان مؤاخذهگران انقالبی به صورو روشیده و رنهانی مورد تأکید قرار گرفته است.
ِ
ئ بِال ُْحكْمِ» به معنی آغازگر ککام اسات کاه
همچنین ،ساختار اسم فایل در ترکیب « ُمبْتَد ٌ

در ترجمه منافقین به شکل نقش م عولی ،اولین گروهی که محاکمه میشوند ،بازنمایی شاده
است.

َ و َم ْن َضاقَ َعلَیْ ِه الْ َع ْد ُِّ فَال َْج ْو ُر َعلَیْ ِه َأ ْضیَ ُق (خط ه.)15/

ترجمه :و چنانچه در مسیر ایان راه ،تنگای و ساختی اسات ،راه غیریادالناه باه مراتاب
تنگناهایش بیشتر است» (بیانیه ایالم مواضع سیاسی.)1 :1358 ،

ی ارو باال ،یک گزاره شروی بوده که با اداو شرط «من» آغاز شده است .کانون معناایی
جمله کول افراد و کنشگران ناراضی از اجرای یدالت شکل گرفته است .باه ساخنی دیگار
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به کنشرذیر -آنکه مؤاخذه انقالبی میشود -معطوف شده و در نتیجه نقش مجاهادینخلاق

کاربست اسم شرط «من» ،بخشی از کاارگزاران جامعاه را در قالاب نیروهاای رویاا و دارای
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یملکرد هنی «ناراضی بودن» بازنمایی کرده است؛ اما در برگردان مجاهدین ایان کنشاگران

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

رنهان شده و با جانشینی کلمه «چنانچه» به جای معاادل اسام شارط «مان» هماه کنشاگران
اجتمایی به ینوان افراد ناراضی از اجرای یدالت بازنمایی شدهاند.
نمودار ( :)2پراکندگی مؤلفه های بازنمایی کارگزاران
اجتماعی در ترجمه مجاهدین خلق (منافقین)
2
3
8
6
17
12
2

حذف
تشخصزدایی
تفکیککردن
پیوند
واژگانباتوضیح
طبقهبندی
فعالسازی

فراز از نهجال الغه به دست آمده است .بنابراین مؤل ه های واژگاان باا توضایح  %34درصاد،
و قهبندی با  %24درصد و ت کیک با  %16درصد بیشترین بساامد را در بازنماایی کنشاگران
اجتمایی به خود اختصاص دادهاند.

 -4نتیجهگیری
نتایجی که در این جستار کاصل شد ،به شر زیر است:
 -1مجاهدین خلق در ترجمه نهجال الغه ،از رویکردهای اظهار و کذف سود جستهاناد؛
اما کاربست مؤل ههای اظهار بیش از کذف اسات .باه نظار مایرساد بااور ایان گاروه باه
رویارویی مستقیم در م ارزاو ،س ب فراوانی این مؤل هها نس ت به سازه کذف باشد.
 -2نخستین گام مجاهدین خلق در جریان بازتولیاد ایادئولوژی ،تعریا
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نمودار شماره  ،2بر اساش بسامد کاربست مؤل ههای اظهار و کذف در برگردانهاای 50

م ااهیم آن در

چارچوب گ تمان دینی بوده است؛ به همین خاور سازه واژگان با توضیح بیشترین بساامد را
همآیی واژگان نمود یافته است نیز در راستای تحقق هدف یاد شده به کار رفته است.
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در ترجمههای آنان دارا است .مؤل ه ریوند زدن که در ترجماه مجاهادین خلاق باه صاورو

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

 -3ت یین جایگاه کنشگران اجتمایی برای مجاهدین خلاق از اهمیات بااالیی برخاوردار
بود؛ از اینرو گام دوم مجاهدین خلق در بازتولید ایدئولوژیشان ،بهرهگیاری از مؤل اههاای
فعالسازی ،و قهبندی و ت کیک کنشگران اجتمایی بوده است .در ترجمه آنان ،سه و قاه بار
اساش هویت کنشگران اجتمایی بازنمایی و ارزندهی شدهاند که در شکل زیار نشاان داده
شده است:
کادررهبری
سربازان
عامهمردم

(شکل  :1نظام طبقاتی جامیه مجاهدین خلق (منافقین))

قابل توجهی دارد؛ به همین خاور هویت کادر ره ری و سربازان با م ااهیم ارزشای مج ات و
سایر اقشار با ارزنهای من ی نشاندار و از یکدیگر ت کیک شدهاند.
 -5برجستهسازی باورها و اهداف سازمانی در جریاان تحقاق انقاالب و ایجااد جامعاه
آرمانی ،مجاهدین خلق را برآن داشت تا در گام سومشان جهت بازتولید ایدئولوژی خاویش
از راه ردهای یینیکردن و رنهانسازی که از اقسام مؤل ههاای تشاخصزدایای و کاذف باه
شمار میآیند با هدف تن یه و آگاه کردن تودههای مردمی نس ت به م هوم انقاالب و تشاویق
آنان به همراهی با جریان انقالب و تهدید مخال ان است اده کنند.
 -6سرانجام ،با توجه به شواهد ارائه شده باید گ ت :برگاردان مجاهادینخلاق از کتااب
نهجال الغه ،دگرگ تی منحصربه فرد است که در آن گ تمان سازمانی ،جایگزین گ تمان الهای
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 -4در خور بیان است که سازه ت کیک هم در راستای ت یاین جایگااه کنشاگران بساامد

شده است.

1- Social Actors
2- Van Leewven
)3- van Dijk (1943
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 -5پی نوشت

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -6مناب
*قرآن کریم
 -1آقاگلزاده ،فردوش؛ خیرآبادی ،رضا؛ گل ام ،ارسالن« ،مطالعه تط یقای شایوه بازنماایی کنشاگران
ایرانی و غربی در ررونده هستهای ایاران در رساانههاای باینالمللای (الگاوی ون لیاوون 2008م)»،
جستارهای زبانی ،دوره  ،4شماره ،1صص 1392( ،16-1ن).
 -2اک ری ،کمیدرضا؛ ت کری رضایی ،شجاع؛ غالمعلیزاده ،خسرو« ،بازنماایی کنشاگران اجتماایی

داستان آب بید باا بهارهگیاری از الگاوی جامعاهشاناختی -معناایی ون لیاوون» ،مطالعااو زباان و
گویشهای غرب ایران ،شماره  ،25صص 1398( ،33-17ن).
 -3ابن میجم ،میجم بن یلی ،شر نهجال الغه ،تهران :نشر الکتاب.) 1404( ،
 -4ابنمنظور ،محمدبن مکرم ،لسان العرب ،بیروو :دارالصادر (.) 1414
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)4- Fairclough (1989
)5- Hodge & Kress (1996
6- exclusion
7- nclusion
)8- André Lefevere (1945-1996
9- Activation
10- Categorisation
11- Functionalisation
12- Identification
13- Classification
14- Apprisment
15- Item With extra explanations
16- Association
17- Collocation
18- Differentiation
19- Impersonalisation
20- Abstracation Objectivation
21- Suppression

 -5انقالب از دیدگاه امام یلی(ع) [برداشتهاایی از خط اه 15و ،]16تهاران :انجمان جواناان مسالمان
میجا ( ،بیتا).
(1358ن).
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 -6بیانیه ایالم مواضع سیاسی کضرو یلی(ع) در آغاز ره ری ،نشریه مجاهاد .شاماره .2صاص9و،1

بررسی انتقادی ترجمه مجاهدین خلق (منافقین) از نهج البالغه  __________________ ...راضیه نظری و همکاران

 -7رهلواننژاد ،محمد رضا؛ صحراگرد ،رکمان؛ فالکی ،محمدهادی «شایوه هاای بازنماایی کاارگزاران
اجتمایی در نشریاو دوره مشرووه از منظر گ تمان شناسی انتقادی با ینایات باه مول اه هاای گ تماان
مدار جامعه شناختی -معنایی» ،زبان شناسی و گویشهاای خراساان (مجلاه دانشاکده ادبیااو و یلاوم
انسانی مشهد) ،شماره  ،1صص 1388( ،73-51ن).

 -8ت یین جهان (قواید و م هوم تکامل) آموزنهای ایدئولوژیک سازمان مجاهدینخلق ایاران
[سخنرانی مسعود رجوی] ج .1تهران :انتشاراو سازمان مجاهدینخلق ایران1358( ،ن).
 -9جع ریان ،رسول ،مروری بر زمینههای فکری التقاط جدید در ایران .تهران :سازمان ت لیااو اساالمی
(1369ن).
 -10ککیمی ،محمدرضا ،محمد و یلی ،الحیاة ،ترجمه اکمد آرام ،تهران :دفتر نشار فرهناگ اساالمی،
(1380ن).
دکتری ،دانشگاه اص هان (1391ن).
 -12خوئى ،میرزا ک یب اهلل ،منهاج البراع فی شر نهج البءاغ  .تهران :مكتب اإلسءامی .) 1400( ،
 -13دشتی ،محمد ،ترجمه نهجال الغه ،تهران ،بنیاد نهج ال الغه1397( ،ن).
 -14راه ان یاء ،راه بشر [سومین کتب ایدئولوژی مجاهدین خلق] بیمک :نشر صاد 1357( ،ن).

 -15رهنمودهایی به جوانان انقالبی :خودسازی از دیادگاه مجاهادین [درش اول انساان چاه مهارهای
است؟] به کوشش سازمان جوانان مجاهد ،تهران :انتشاراو سازمان مجاهدین خلق ایران1358( ،ن).
 -16رهنمودهایی درباره راسداری ،تهران :انتشاراو سازمان مجاهدین خلق ایران1358( ،ن).
 -17سازمان مجاهدینخلق؛ ریدایی تا فرجام [ ،]1384-1344ج .1به کوشاش جمعای از رژوهشاگران.
تهران :مؤسسه مطالعاو و رژوهشهای سیاسی1395( ،ن).
 -18شری ی ،شهال؛ نامور فرگی ،مجت ی« ،تقسیمبندی جدید انواع باهمآیی واژگاانی باا در نظار گارفتن
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 -11خانجان ،یلیرضا ،ایدئولوژی در ترجمهی متون خ ری :رویکرد تحلیل انتقادی گ تمان ،رایاانناماه

ویژگیهای فرامتنی در شکلگیری انواع باهمآیی» ،مجله زبانشناسی و گویشهاای خراساان ،شاماره ،7
صص1391( ،61-39ن).
رایاننامه ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد (1390ن).
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 -19شهری ،بهمن ،بررسی رابطه میاان ایادوئولوژی و اساتعاره باا رویکارد تحلیال گ تماان انتقاادی،

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،16پاییز و زمستان 1400

 -20یلیآبادی ،الهام ،تحلیل گ تمان انتقادی خیزن های انقالبی برخی کشاور هاای یربای منطقاه در
یناوین گزیده ای از روزنامه های داخل و خارج در سال  1390براساش (الگوی ون لیاوون ) ،رایانناماه
ارشد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان (1392ن).
 -21کریمی ،اکمدرضا ،شر تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران و مواضاع آن ،تهاران :انتشااراو
مرکز اسناد انقالب اسالمی1384( ،ن).
 -22معیارهای صالکیت ره ری از دیدگاه یلی(ع) ،تهران :انتشااراو ساازمان مجاهادینخلاق ایاران،
(1359ن).
 -23مطهرنیا ،مهادی« ،چاپ و راسات؛ از واژگاان تاا واقعیات سیاسای» ،زماناه ،شاماره  ،78تهاران:
رژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1387( ،ن).
 -24منتظر ،نجمالدین ،فروغ نهجال الغه ،بیمک ،بیتا.
(.) 1426
 -26یارمحمدی ،لط اهلل ،گ تمانشناسی رایج و انتقادی ،تهران :هرمس (1383ن).

 ،---------------------- -27تجزیه و تحلیال مقابلاهای گ تماانشاناختی زباان فارسای و انگلیسای در
چارچوب زبانشناسی انتقادی ،تهران :هرمس (1395ن).
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 -25موسوی ،سید صاد  ،تمام نهج ال الغه ،تصحیح فرید سید ،ج .4بیروو :الساید صااد الموساوی،
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