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Abstract
Language is a translation of imagination and mental concepts, so the connection between language
and translation is an irrefutable fact. Applicability as a subbranch of morphology studies examines
some of the speeches inside context. Speech act is one of the most important applicability concepts,
which is somehow related to discourse analysis since discourse is a series of speech acts. Because of
the importance of this topic, writers want to compare the translation of speech acts in Maryam Surah
based on translations of 5 different translators, Ghomshei, Khorramshahi, Fouladvand, Saffarzadeh
and Makarem Shirazi by a descriptive-analytic method. One of the results of this research is that
translators did well in translating direct speech act like direct and true imperative action and
promissory act, but in the translation of declarative, emotional, persuasive, and especially
interrogative actions, which sometimes deviate from their original meaning due to rhetorical reasons,
they performed poorly and in some cases did not even convey the meaning to the reader and just paid
attention to the syntactic structure of the verse. The other result is that these translations didn’t pay
attention to the context and important elements in speech like speaker, audience and message and
time, and place and also didn’t use important ways of transmitting speech act, especially indirect
speech acts such as punctuation marks and some syntactical and musical norms of the Qur'an.
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زبان در اصر ترجمهاي از تصورات و مفاهيم ذهنی انسان است؛ بنابراین ،ارتباط بين زبان و ترجمه ،حقيقتی ان ارناپفیر
است .كاربردشناسی بهعنوان ی ی از زیرشاخههاي زبانشناسی به بررسی پارهگفتارها در درون بافت میپردازد.
كنشگفتاري از مهمترین مفاهيم كاربردشناسی است كه به نوعی به تحلير گفتمان مربوط میشود؛ از آن روي كه
گفتمان ،سلسلهاي از كنشهاي گفتاري است .در پرتو اهميت مسأله ،نگارندگان در این جستار بر آنند تا با در پيش
گرفتن روش تحلير گفتمان و با ت يه بر ترجمههاي پنج مترجم همچون الهیقمشهاي ،خرمشاهی ،فوالدوند ،صفارزاده
و م ارمشيرازي از قرآن كریم به همسنجی ترجمه كنشهاي گفتاري در سورد مریم بپردازند .از نتایج تحقيق این است
كه مترجمان در ترجمة كنشهاي گفتاري مستقيم ،مانند كنشهاي امري حقيقی و كنشهاي اعالمی و تعهدي درست
عمر كردهاند ،اما در ترجمة كنشهاي اظهاري ،عاطفی ،ترغيبی و به ویژه استفهامی كه گاهی به دالیر بالغی از معناي
اصلی خود خارج میشوند ،ضعيف عمر كرده و در مواردي حتی مفهوم را به ذهن مخاطب منتقر ن ردهاند و تنها به
ترجمة تحتاللفظی بسنده كرده و بيشتر توجهشان به ساختار نحوي آیه بوده است .دیگر این ه در فرآیند ترجمه به
ترجمة بافتمحور و به عناصر مهم در گفتمان از جمله عنصر مت لم ،مخاطب و پيام مورد هد مت لم ،عنصر زمان و
م ان ،اهميت نداده و از شيوههاي مؤ ر در رساندن مفهوم كنشهاي گفتاري ،خصوصاً كنشهاي گفتاري غيرمستقيم
مانند عالئم سجاوندي و بعضی از هنجارهاي نحوي و موسيقایی قرآن ،بهره نبردهاند.
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مقدمه
زبان در اصر ترجمهاي از تصورات و مفاهيم ذهنی انسان است؛ بنابراین ،ارتباط زبان و
ترجمه ،حقيقتی ان ارناپفیر است .با نگاهی كلی میتوان پژوهشهایی كه در حوزد ترجمه
انجام شده است در دو گروه بزرگ تقسيم كرد :نخست؛ ترجمههایی كه با نگاه فرماليستی
صورت پفیرفته است .مترجم در این سيح با توجه به نهارنوب نظام بستة زبانی دست به
ترجمه میزند .این مترجمان به خاطر نگاه الهوتی و مجردي كه به متن قرآن دارند ،قادر
نيستند ترجمهاي رسا و پویا از این متن شریف ارائه دهند ،نراكه با این دیدگاه م انيسم معنا
ش افی و معنایابی از متن قرآن به خوبی انجام نمیپفیرد و مترجم قادر به ارائه ترجمهاي
شسته رفته و خواندنی و دقيق نيست .دوم ،مترجمينی كه با نگاه گفتمانی به ترجمه روي
میآورند .اینان عالوه بر جنبههاي مختلف بافت به ميالعة ارتباط ميان صورتهاي زبانی و
كاربران آن نيز میپردازند (بلبع .)87 :1883 ،در حقيقت این دست از مترجمان باید همة
عناصر ،لوازم و شرایيی را كه در توليد و ایجاد یک متن دخيلند -مثر عناصر شخصی
(فرستنده 6و گيرنده ،)1زمان ،8م ان ،نوع پيام -4فرادید خویش قرار دهد تا بتواند معنا را
بیكم و كاست به زبان مقصد منتقر كنند.
بافت و سياق ،سنگ زیربنا در معناشناسی و زبانشناسی اجتماعی است و این نشاندهنده
اهميت این مسأله در دریافت معناي حقيقی و معناي ميمح نظر گوینده متن است .بنابراین،
مترجم نه تنها به كلمات و جمالت قبر و بعد باید توجه داشته باشد ،بل ه نگاهش از متن و
فرامتن را نباید دور بدارد.

« .6فرستنده» در زبان عربی از آن با عناوینی نون «مرسر» و «ملقی» یاد میشود .باورها و اعتقادات «فرستنده» از جمله
پارادایمهاي معناساز متن هستند .از آنجا كه مترجم به منزلة پدیدآورنده اصلی متن است؛ بنابراین ،باید تمامی شرایط و
احوال گوینده و فرستنده را در متن فراهم آورد.
« .1گيرنده» در زبان عربی از آن با عنوان «متلقی» و «مرسراليه» یاد میشود .گيرنده متن هنگام توليد گفتمان باید در
ذهن فرستنده و مترجم حاضر باشد .این گيرنده است كه به گوینده و مترجم نحود انتخاب استراتژيهاي گفتمان اعياء
میكند.
 .8با توجه به این ه هر پيامی در یک بستر زمانی خاصی ایجاد میشود؛ بنابراین ،هر مترجمی باید سبک ترجمة خود را
متناسب با آن بستر زمانی فراهم آورد.
 .4مترجم باید به بار عاطفی ،رسمی ،سياسی ،اجتماعی و یا فرهنگی پيام توجه داشته باشد.
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براي آن ه مترجمين در تفسير بافت موقعيتی دنار تعدد نگاه نشوند باید هم به بافت زبانی
و هم به بافت غيرزبانی اهتمام داشته باشند .براي تبيين این موضوع به این سخن ابن انباري
تمسک میجویيم كه میگوید« :كالم عرب همدیگر را تصحيح مینمایند .آغازش با
فرجامش در ارتباط است .دستيابی به معناي گفتمان صرفاً از طریق استيفاي تمامی حرو
حاصر میشود» (محامدیه .)46 :1868 ،براي تبيين هر نه بيشتر این مسأله به این آیة  ،4سورد
فير توجه كنيد﴿ :ترمِیهِم بِحجارةٍ مِن سجیلٍ﴾ .در این آیه  66بار از كسره استفاده شده است
تا ش ست سپاهيان ابرهه براي مخاطبين تصویرسازي شود .ت واژههاي آیة  4از همخوان «م»
و «ن» خالی نيست« .م» و «ن» جزو حرو خيشومی و غنه است .حرو خيشومی با توجه به
بافت؛ یا معناي عزت میدهد و یا معناي ذلت و خواري .ننان كه در تعابير عرب آمده است:
«فالن شامخ األنف» یعنی فالنی با مناعت است« .فالن أرغم أنفه» یعنی فالنی پوزهاش را به
خاك ماليد .در اینجا با توجه به بافت زبانی به این دریافت میرسيم كه خداوند با ارسال

پرندگان و پرتاب كلوخ سفت شده ،ش ست سختی بر سپاهيان ابرهه تحمير كرد.
ی ی از موضوعاتی كه در تحلير گفتمان ميرح میشود «كنش گفتار» یا «كارگفت»
است كه فيلسوفان زبانشناسی همچون آستين )6618( 6و سرل )6681( 1با توجه به بلعد
ارتباطی زبان آن را ميرح كردهاند.
قرآن به عنوان یک متن تأ يرگفار آكنده از «كنشهاي گفتاري» است .با نگاهی به ترجمة
موجود قرآن درخواهيم یافت كه برخی از مترجمان به دلير آن ه خواستهاند به اصيالح
ترجمهاي «امين و وفادار به متن» ارائه دهند ،نتوانستهاند معانی ضمنی برخی از آیات قرآن را
به مخاطب و خواننده قرآن منتقر كنند .در پرتو اهميت مسأله ،نگارندگان در این مقال به
دنبال آنند كه با در پيش گرفتن روش تحلير گفتمان به بررسی ترجمة كنشهاي گفتاري
سورد «مریم» با ت يه بر ترجمههاي رایج الهیقمشهاي ،فوالدوند ،م ارمشيرازي ،خرمشاهی
و صفارزاده بپردازند تا ميزان موفقيت هر یک از این مترجمان در كنشهاي گفتاري را نشان
دهند.
در این جستار از ميان ترجمههاي رایج قرآن كریم ،مترجمينی انتخاب شدهاند كه سبک
ترجمة آنها با ی دیگر متفاوت است؛ به عنوان مثال ،فوالدوند ترجمهاي هنگين ارائه میدهد
1. Austin, J.
2. Searle, J.
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و سبک ترجمة وي تحتاللفظی -ارتباطی است .سبک ترجمة صفارزاده ساده است و
خرمشاهی سعیاش بر آن است كه ترجمهاي معادل به خواننده با حفظ بافت زبان مبدأ ارائه
دهد .مضا بر آن ،نگارندگان دست به انتخاب مترجمينی زدهاند كه ترجمة آنان در یک
بازه تاریخی نسبتاً طوالنی به زیور ناپ آراسته شده است؛ به عنوان مثال ،الهیقمشهاي جزو
قدیمیترین مترجمها است و خرمشاهی و صفارزاده در زمرد مترجمين جدید.
سؤالهایی كه در این پژوهش در پی پاسخ به آنها هستيم به قرار زیر است:
 نگونه میتوان كنشهاي گفتاري قرآن را با حفظ زیبایی كالم الهی و با در نظر گرفتنمؤلفههاي فرهنگی موجود ترجمه كرد؟
 بلعد و فاصله زمانی ميان مترجمان نه تأ يري در ترجمة كنشهاي گفتاري دارد؟ كدامیک از مترجمان مورد ميالعه ،مخاطب محورترند؟در راستاي پرسشهاي مفكور سه فرضيه به شرح زیر ميرح شده است:
 با در نظر گرفتن بافت و شرایيی كه آیات تحت تأ ير آنها نازل شدهاند ،میتوان ترجمهايمناسب و رسا از آیات داراي كنشهاي گفتاري ارائه داد.
 ترجمههایی كه در فاصلة زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته از تعدیالتزبانی بيشتري برخوردار است.
الهیقمشهاي و م ارمشيرازي به دلير این ه ملبلغ مفهبی بودهاند ،اساساً به زبان عامه مردم
تمایر بيشتري داشتهاند و در سرتاسر ترجمه ،مخاطبين خود را از نظر دور نداشتهاند.

 .2پيشينة پژوهش
با نگاهی به پایگاههاي علمی د مییابيم كه پژوهشهایی با ت يه بر نظریة كنشهاي گفتاري
به سراغ متون دینی رفته است كه در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود.
ساجدي ( )6836در مقالهاي با عنوان «نظریة كنشگفتاري جان آستين و فهم زبان قرآن»
به تبيين كاربرد كنشهاي گفتاري گزارههاي دینی پرداخته است .وي اشتباهات برخی
دینپژوهان غربی در بلعد اخباري گزارههاي دینی و واقعنمایی گزارههاي اخباري و انشایی
دینی را بيان كرده است.
عباسی ( )6861در تحقيقی به بررسی كنشهاي گفتاري در ترجمة جزء سی قرآن كریم
براساس نظریة آستين و سرل پرداخته است .نمونة مورد ميالعه در این پژوهش ،ترجمة
محمدرضا صفوي است .دستاورد تحقيق بيانگر آن است كه بسامد كنشهاي گفتاري ترجمة
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آیات جزء سی قرآن كریم ی سان نيست .در ترجمة آیات جزء سی« ،كنش ترغيبی» بيشترین
كاربرد ( 83/9درصد) و «كنش تعهدي» كمترین ( 3/9درصد) كاربرد را دارد« .كنش
اعالمی» ( 83درصد) و «كنش عاطفی» ( 69درصد) دیگر كنشها را تش ير میدهند.
نوريزاده ( )6864در مقالهاي به بررسی كنشهاي گفتار در ترجمة سورههاي یاسين و
الرحمن براساس نظریه كنشگفتارآستين و سرل پرداخته است .این پژوهش با هد شناخت
توان فرهنگی و زبانی در ترجمة متون فارسی و انگليسی به عنوان متن مبدأ و مقصد براي
كنشهاي گفتار در این سورهها صورت گرفته است.
با نگاهی به پژوهشهاي یادشده درمییابيم كه عباسی و نوريزاده پا به عرصه
گفتمانكاوي و ترجمه گفاشتهاند ،اما پي ردجستار پيشرو متفاوت از پي رد این دو پژوهش
است.
پيش از ورود به اصر موضوع ،بایسته است كه معنا و مفهوم «كنشگفتاري» براي
خوانندگان تشریح شود تا ابعاد موضوع براي خوانندگان بيشتر تبيين شود.

 .1کاربردشناسي 2و کنش گفتار

2

كاربردشناسی یا منظورشناسی كه در زبان عربی با اصيالحات مختلفی نظير «التداولیة»،
«البراغماتیة»« ،البراجماتیة»« ،النفعیة» و «الذرائعیة» شناخته میشود ،یک مفهوم نندجانبه و
نندشاخه است كه فراتر از ميالعات معنایی است و رابية عناصر زبانی را نسبت به بافت و
موقعيت آنها بررسی میكند.
یول ( )6647كاربردشناسی را «ميالعة ارتباط ميان صورتهاي زبانی و كاربران آنها»
میداند .كاربردشناسی در دهه  78قرن بيستم بود كه توسط فيلسوفان زبانشناس دانشگاه
آكسفورد از جمله «آستين» و «سرل» توسعه یافت .این دو فيلسو زبانشناس به مفهوم
توانش ارتباطی در برابر توانش زبانی پرداختند و به بعد ارتباطی زبان نظر داشتند (ن .ك:
صلحجو.)66 :6877 ،

1. Pragmatics
2. Speech Act
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كنشگفتار كه معادل آن در زبان عربی «األفعال الکالمیة» و «األفعال اإلنجازیة» است از
جمله موضوعاتی است كه در حوزد كاربرد شناسی زبان مورد بحث قرار میگيرد تا آنجا كه
عنوان «كاربردشناسی كونک» را بر آن اطالق كردهاند (صحراوي.)48 :1883 ،
آستين برخال ویتگنشتاین 6كه كاركرد زبان را توصيف جهان پيرامون انسان میدانست
به این دریافت رسيد كه زبان عالوه بر توصيف واقعيتهاي جهان ،كاركردهاي مختلفی دارد
كه وي نام بازيهاي زبانی 1را بر آنها اطالق كرد و هر كاربردي از آن را یک بازي ناميد؛
زیرا زبان داراي قوانينی است كه توسط كاربران وضع شده است؛ همانطور كه بازی نان در
یک بازي طبق قوانين آن بازي میكنند (بغورة .)689 :1886 ،آستين ا بات كرد كه در كنار
جمالت توصيفی ،جملههایی وجود دارد كه هد از آنها توصيف وقایع خارج نيست؛
مانند این جمالت كه به شما توصيه میشود نصف مالت را براي خيریه بگفار یا زمانی كه
عاقدي ،عقد یک زوج را اعالم میدارد ،یا زمانی كه از دوستتان تش ر میكنيد .شما با بيان
این دست از جملهها در حقيقت یک كاري انجام دادهاید (نحلة .)11 :1881 ،آستين ،سخنانی
كه منجر به انجام عملی میشوند و قابر صدق و كفب نيستند را «كنشگفتاري» نام نهاد
(طباطبایی.)1 :6664 ،
پژوهش ح ایت از این دارد كه «آستين» نتوانست نظریة واحد و ی پارنهاي دربارد
كنشهاي گفتاري ارائه دهد .نظر وي از كفایت الزم برخوردار نبود و بر پایة یک روش
واضح و مشخصی بنا نهاده نشده بود و ميان افعال و معناي آنها نوعی تعارض و دوگانگی
دیده میشد (نحلة .)11 :1881 ،تا این ه شاگرد وي «سرل» كنشهاي گفتاري را به پنج دسته
تقسيم كرد:
 -6كنش اظهاري :در این نوع كنش فرد آنچه را در جهان واقع روي میدهد ،بيان و نظر
خویش را دربارد صحت آن اعالم میكند .به عنوان مثال ،وقتی شخص الف به شخص ب
اظهار میدارد كه شخص ج به اُپرا رفته در حقيقت عقيدهاش را مبنی بر این ه ج به اُپرا رفته
است ،بيان میكند (ر .ك :حجی الصرّا .)189 :1868 ،
 -1كنش ترغيبی :گوینده با استفاده از این كنش از شنونده میخواهد كاري را انجام دهد.
همچنين این كنش گاهی در قالب درخواستها صورت میپفیرد.
1. Wittgenstein
2. Language games
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 -8كنش تعهدي :در این كنش گوینده خود را متعهد میكند كاري انجام دهد و بدین منظور
گاهی از افعال كنشی مرتبط به قول دادن ،سوگند یاد كردن بهره میگيرد.
 -4كنش عاطفی :در این كنش گوینده احساسات خویش را در برابر وقوع رویدادها بيان
میكند .این كنش بيانگر حالت روحی روانی گوینده است.
 -9كنش اعالمی :گوینده با بهرهگيري از این كنش شرایط جدیدي را به مخاطب اعالم
میكند .پس از آن ه این شرایط اعالم میشود ،تغييرات خاصی در جهان واقع روي میدهد.
سرل با توجه به صریح و ضمنی بودن سخنان ،مبحث كنشهاي گفتاري مستقيم و
غيرمستقيم را پيش میكشد؛ اگر مقصود و منظور مت لم از ظاهر سخنان دریافت شود،
كنشگفتاري مستقيم بر آن اطالق میشود ،اما آن دسته از سخنانی كه منظور گوینده از
صریح جمله فهميده نمیشود و به تأویر و تفسير نياز دارد ،كنشگفتاري غيرمستقيم ناميده
میشود؛ مانند سخنانی كه به ش ر استعاري یا كنایی بيان میشود (نحلة.)63 :1881 ،
زبانشناسان بر این باورند كه انسانها در برقراري ارتباط با دیگران بيشتر از كنشهاي
گفتاري غير مستقيم استفاده میكنند تا كنشهاي گفتاري مستقيم (همان ،)38 :نراكه
كنشهاي گفتاري مستقيم در هر موقعيتی ،معناي منظور شده از آنها صریح است ،اما
كنشهاي غيرمستقيم تنها بهوسيله بافت است كه معنا و مقصود آن فهميده میشود.
اهدا كنشهاي گفتاري غيرمستقيم تنها با فرآیند استدالل ذهنی پيچيده حاصر
میشود ،اما كنشهاي گفتاري مستقيم از طریق صورت ظاهري كالم قابر دركند و نيازي به
استدالل ندارند (حجی الصرا  .)66-63 :1868 ،بیگمان كنشهاي گفتاري مستقيم در
قضایاي حقوقی و دعاوي كاربرد دارد ،نرا كه بهكار گرفتن كنشهاي گفتاري غير مستقيم
منجر به سردرگمی و درنهایت از بين رفتن حق و حقوق انسانها میشود.

 .6بافت موقعيتي سورة مریم و بررسي ترجمة کنشهاي گفتاري آن
سورد مریم نوزدهمين سورد در جزء شانزدهم قرآن جاي دارد .این سورد م ی از نظر محتوا
داراى نندین بخش است؛ پس از آیة اول كه حرو مقيعه است با داستان حضرت زكریا
(ع) و دعاي او براي فرزنددار شدن آغاز شده است (آیات  ،)1-69سپس داستان بارداري
حضرت مریم و نگونگی وضع حمر ایشان بيان شده است (آیات  .)61-48آیات بعدي
سوره ،داستان پيامبران و مواجهه مردم با ایشان است (آیات  .)46-18ترسيم بهشت به مثابه
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پاداش بندگان پرهيزگار ،تبيين مستدل رستاخيز و برانگيخته شدن قيعی و حتمی پارسایان و
تبه اران در قيامت و پاداش و عفاب اخروي آنها در آیات بعدي بيان شده است (آیات
 .)18-16آخرین آیات این سوره مربوط به بشارت خداوند به یاري پيامبران اسالم و اشاره
به سرانجام و سرنوشت هالكت بار كافران است (آیات .)67-63
براي آن ه به ش ر نظاممندتر و روشمندتري به بررسی كنشهاي گفتاري در این سوره
و نقد و بررسی ترجمة مترجمان از كنشهاي گفتاري موجود در این سورد مباركه بپردازیم
باید همة عناصر و مؤلفههاي ش رگيري یک گفتمان كه از آن با عنوان كاربردشناسی بزرگ
یاد میشود در نظر بگيریم آنگاه به نقد و بررسی ترجمة كنشهاي گفتاري موجود در آیات
اقدام كرد .مالك و معيار دستهبندي كنشهاي گفتاري موجود در این سوره ،همان

تقسيمبندي «سرل» است.
 .2-6کنشهاي ترغيبي
همچنان كه در قبر گفته شد در این نوع كنش ،مخاطب جهت انجام كاري ترغيب میشود
و براي ت ليف یا اجبار انجام عملی قرار میگيرد .گوینده تالش میكند ،كاري كند كه
نيزي انجام شود و جهان را با محتواي گزارهاي كه دربرگيرنده عمر آتی شنونده است،
تيبق دهد (حجی الصرا  .)11 :1868 ،در اینجا نمونههایی از كنشهاي گفتاري ترغيبی
سورد مریم بيان شده و سپس به نقد و بررسی ترجمه مترجمان پرداخته میشود.
آیة ﴿ :1ذِکْرُ رَحْمَةِ رَبکَ عَبْدَهُ زَکَرِیا ﴾
الهیقمشهاي -در این آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاد خود زكریا سخن
میگوید.
خرمشاهی -این بيان رحمت پروردگارت در حق بندهاش زكریاست.
فوالدوند[ -این] یادى از رحمت پروردگار تو [دربارد] بندهاش زكریاست
صفارزاده( -اي پيامبر) این یک یادآوري است از رحمت آفریدگار -پروردگار تو نسبت به
زكریا بندد برگزیدد خداوند
م ارمشيرازي -این یادي است از رحمت پروردگار تو نسبت به بندهاش زكریا.
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همسنجي ترجمهها :گفتهپرداز در این آیه ،خداوند متعال و گفتهیاب پيامبر بزرگ اسالم
است .هر نند ظاهر آیه كنشگفتاري مستقيم و خبري است ،اما خداوند با كنشگفتاري
غيرمستقيم ،پيامبرش را به یادآوري داستان زندگی زكریا امر میكند .برخی از مفسرین
«ذكر» را در معناي «أذکر» گرفتهاند (ابن عاشور )61-3 :6418 ،و برخی مصدر «ذكر» را
جانشين فعر امر «ذكر» میدانند (زمخشري .)186 :1886 ،با توجه به این ه آیة ماقبر آن از
حرو

مقيعه (کهیعص )6است ،نظر ابن عاشور و زمخشري به صواب نزدیکتر است.

بنابراین ،براي رساندن مفهوم این آیه در ذهن مخاطب الزم است آن را به صورت امر ترجمه
كرد ،اما هيچیک از پنج ترجمة باال به معناي ضمنی آیه كه خياب امرگونه از طر خداوند
به پيامبرش است ،اشاره ن ردهاند .قمشهاي آن را به صورت مضارع استمراري و سایر
مترجمان به صورت مصدري ترجمه كردهاند؛ بنابراین ،در رساندن مفهوم ضمنی آیه موفق
عمر ن ردهاند.
مترجمان براي انتقال هر نه رساتر پيام ،خودشان را در نهار نوب متن آیه اسير ن رده
و هر كدام كم و زیاد تعدیالتی به متن داشتهاند« .ذکر رحمة ربک» -كه متضمن كنشگفتاري
است -م ارمشيرازي ،صفارزاده ،فوالدوند و خرمشاهی در ترجمة خود تکواژد «این»
گنجاندهاند .از این جهت نمیتوان بر آنان خرده گرفت كه نرا ترجمة آنان عيناً اصر نيست؟
در جواب باید گفت كه هيچ ترجمهاي بدون تعدیالت زبانی انجام شدنی نيست و هيچ
ترجمهاي عيناً اصر نيست.
ترجمه پيشنهادي :اي پيامبر ،بخشایش و رحمت پروردگارت در حق بندهاش زكریا را
یادآوري كن.
آیة ﴿ :3قَالَ رَب أَنى یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیا﴾
الهیقمشهاي -زكریا (از فرط شوق و شگفتی و براي حصول اطمينان) عرض كرد :الها ،مرا
از كجا پسري تواند بود درصورتیكه زوجة من نازاست و من هم از شدت پيري خشک و
فرتوت شدهام؟!
فوالدوند -گفت :پروردگارا ،نگونه مرا پسرى خواهد بود و حالآن ه زنم نازاست و من از
سالخوردگى ناتوان شدهام؟
 .6حرو

مقيعه ،رمزي است ميان خدا و پيامبر اكرم است.
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م ارمشيرازي -گفت :پروردگارا! نگونه فرزندي براي من خواهد بود درحالیكه همسرم
نازا است و من نيز از پيري افتاده شدهام؟!
خرمشاهی -گفت پروردگارا نگونه مرا پسرى باشد ،حالآن ه همسرم نازا است و خود نيز
از پيرى به فرتوتى و فرسودگى رسيدهام.
صفارزاده -زكریا عرض كرد« :اي آفریدگار-پروردگار من! نگونه من میتوانم صاحب
پسري باشم ،درحالیكه زنم نازاست و من از شدت پيري فرتوت شدهام؟»
همسنجي ترجمهها :در آیة ( ،)3گوینده حضرت زكریا است و مخاطب وي خداوند باري
تعالی است .نوع پيامی كه قرار است منتقر شود تعجب زكریا از بشارتی است كه خداوند از
فرزنددار شدنش به او میدهد كه در قالب كنشگفتاري استفهامی آمده است .برخی از
مفسران ،استفهام زكریا را داللت بر تعجب ایشان و داللت بر ش رگزاري وي از این هدیة
گرانبهاي خداوند دانستهاند (ابن عاشور .)61-4 :6418 ،عالمه طباطبائی معتقد است كه این
پرسش زكریا از یک سو بر اظهار تعجب او از وعدد الهی داللت دارد و از سوي دیگر نشان
میدهد كه او در صدد آن است كه از حقيقت این وعده و كيفيت تحقق آن آگاه شود تا به
اطمينان قلبی برسد .د .ت :ج)83 ،64
بنابر آنچه گفته شد تمامی مترجمان در ترجمة كنش غيرمستقيم آیه كه همان اظهار
تعجب و شگفتی زكریا از فرزنددار شدن زن نازایش است ،موفق بودهاند .از ميان آنان،
الهیقمشه اي با آوردن جملة «از فرط شوق و شگفتی و براي حصول اطمينان» در داخر پرانتز
در انتقال پيام به مخاطب توفيق بيشتري نسبت به دیگر مترجمين داشته است و ترجمة وي
پختهتر و آمادهتر به نظر میرسد .مم ن است در اینجا به ترجمة الهیقمشهاي خرده گرفته
شود كه وي اصر «كميت »6گرایس 1را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است .در دفاع از
الهیقمشه اي میتوان دالیر عدیدهاي اقامه داشت :اول این ه ترجمه در ذات خود ،انتقالی
تعدیلی شده است .دوم این ه هيچ ترجمة لفظ به لفظی قادر به انتقال تمام پيام و مفهوم نيست.
سوم این ه الهیقمشهاي جزو پيشقراوالن نهضت ترجمة قرآنی در دورد معاصر است .معموالً
ترجمههایی كه در فاصله زمانی بيشتري نسبت به زمان كنونی انجام شده ،تعدیالت بيشتري
 .6این اصر می گوید :در ارتباط و م المه با دیگران تنها اطالعات مفيدي كه الزم است را به اشتراك بگفارید
(صيادينژاد)46 :6863 ،
2. Grice, P.
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در آنها انجام شده است .در این زمينه صلحجو ( )6877آورده است :عامر زمان را در تعيين
حد و حدود تعدیر نمیتوان از نظر دور داشت؛ «تعدیالتی كه نهر سال پيش در ترجمهاي
شده با معيارهاي كنونی بسيار زیاد به نظر خواهد آمد ،همچنانكه اگر كسی فرضاً بتواند از
زمان جلو بيفتد و تعدیالت ترجمهاي فرضی متعلق به سی سال بعد را اندازهگيري كند از
ميزان كم تعدیالت در آن بسيار تعجب خواهد كرد .متنهاي ترجمهاي سی سال بعد كلماتی
خواهند داشت كه اكنون بدون تعدیر نمیتوان آنها را ترجمه كرد ،اما در آینده میتوان.
بنا بر آنچه در فوق گفته شد ،میتوان ادعا كرد ترجمههاي امروزین نسبت به ترجمههاي
قدیمیتر داراي تعدیالت كمتري هستند ،نرا كه در عصر جهانی شدن ،زبانها و صورتهاي
زبانی مدام به ی دیگر نزدیک و نزدیک تر میشوند .در پرتو این مهم است كه انگر 6میگوید:
«دنيا همچون نارنج پالسيدهاي ،نروك میخورد و كونک میشود و تمام مردم از
فرهنگهاي گوناگون به ی دیگر نزدیک و نزدیکتر میشوند» (صلحجو.)61 :6877 ،
آیة ﴿ :11وَیَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیا﴾
الهیقمشهاي -و انسان (بيچاره در امر معاد شک كند و) گوید :آیا نون من بميرم باز به
زودي مرا از قبر بيرون آورده و زنده خواهند كرد؟!
خرمشاهی -و انسان [من ر] گوید آیا نون مردم بهزودي زنده برانگيخته خواهم شد؟
فوالدوند -و انسان میگوید آیا وقتى بميرم راستى زنده [از قبر] بيرون آورده میشوم؟
صفارزاده -شخص كفرپيشه میگوید«:آیا پس از مرگ ،دوباره زنده از قبر بيرون میآیم؟»
م ارمشيرازي -انسان میگوید :آیا پس از مردن در آینده زنده (از قبر) بيرون خواهم آمد؟
همسنجي ترجمهها :سرل ،استفهام را جزوي از افعال توجيه میداند؛ در حالیكه فاندرليج

1

( )6638آن را یک كنشگفتاري جداگانه به حساب میآورد (بلخير.)678 :1868 ،
كنشگفتاري در سرتاسر این پارهگفت ،بيانگر ان ار ،شک و تردید انسان در برانگيخته و
زنده شدن پس از مرگ است؛ فعر «یقول» در معناي «یظن» یعنی شک و گمان بهكار رفته
است .گفتهپرداز براي بيان برانگيخته و زنده شدن پس از مرگ «-أءذا ما مت» -از اصوات

1. Angel, G.
2. Lidge, F.
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«مد» و فتحه بهره گرفته است .بنابراین ،الیههاي معنایی این آیه متش ر از «استفهام»« ،شک»
و «ان ار» است.
الهیقمشهاي با آوردن كلمة شک كردن در داخر پرانتز بهگونهاي به معناي ضمنی آیه اشاره
كرده ،اما به معناي ان ار معاد هيچ اشارهاي ن رده است .خرمشاهی با افزودن صفت من ر
براي انسان در داخر پرانتز به كنشگفتاري غيرمستقيم این آیه كه همان ان ار است ،اشاره
كرده است .این مترجم با كمک گرفتن از نشانه سجاوندي (؟) در پایان جمله ،توانسته است
غرض استفهام را در پيام خود بگنجاند.
در ترجمة فوالدوند و م ارمشيرازي ،معنا و مفهوم «من ر» دیده نمیشود .این دو مترجم
نتوانستهاند پيام را به طور كامر به خواننده منتقر كنند .صفارزاده با گنجاندن ت واژه
«كفرپيشه» در ترجمة خود به معناي ضمنی «من ر» نزدیک شده است ،اما معناي تعجب در
ترجمة وي دیده نمیشود و از نشانة سحاوندي (!) براي انتقال این پيام بهره نگرفته است تا
بتواند ترجمة خود را ا رگفارتر كند.
هر پنج مترجم ،تعدیالتی در ترجمههاي خود داشتهاند كه برخی از آن تعدیالت در پرانتز
گفاشته شده و برخی خير .اگر بخواهيم ی ی از این پنج ترجمه را انتخاب كنيم ،نگارندگان
مقاله بنابر این نظر نایدا- )1866( 6كه میگوید :ترجمه باید طوري باشد كه بر خوانندد ترجمه
همان تأ ير را بگفارد كه متن اصلی بر خوانندد زبان اصلی گفاشته است (صلحجو:6877 ،
 -)74ترجمة الهیقمشهاي را بر دیگر ترجمهها ترجيح میدهند.
ترجمه پيشنهادي :انسان من ر از روي شک و تردید میگوید :آیا پس از مرگ ،دوباره زنده
از قبر بيرون آورده خواهم شد؟!
آیة ﴿ :9وَإِنی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیا﴾
الهیقمشهاي -و من از این وار ان كنونی (كه پسرعموهاي من هستند) براي پس از خود
بيمناكم (مبادا كه پس از من در مال و مقامم خلف صالح نباشند و راه باطر پویند) و زوجه
من هم نازا و عقيم است ،تو از ليف خاد خود فرزندي به من عيا فرما.
خرمشاهی -و من پس از خویش از وار ان بيمناكم و همسرم نازا است ،پس از پيشگاه خود
به من وار ى عيا فرما.
1. Nida, E.
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فوالدوند -و من پس از خویشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى
[و جانشينى] به من ببخش.
صفارزاده« -و از خویشاوندانم در بيم هستم (كه نتوانند بعد از مرگم بهجاي من به خدمات
الهی ادامه دهند) زنم نازاست ،پس به كرم و ليف خودت وار ی و جانشينی به من عنایت
فرما».
م ارمشيرازي -و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسداري از آئين تو را نگاه
ندارند) و همسرم نازا است ،تو به قدرتت جانشينی به من ببخش
همسنجي ترجمهها :گفتهپرداز در این آیه حضرت زكریاست و خياب كالم وي به
خداوند است .در این آیه نون امر از دانی به عالی است ،فعر امر «هب» داراي كنشگفتاري
غيرمستقيم بوده كه همان «دعا» است .اصوات و آواي بهكار رفته در این آیه به خوبی مؤید
این گفته است .زكریا براي بيان ش ایت از درد و مصيبت خود از كسره كه داللت بر ان سار
و «آ» كه تداعی بخش معناي آه و ناله است در واژگانی نظير «ورائی»« ،الموالی»« ،کانت»،
«إمرأتی»« ،عاقرا»« ،لی» و «ولیا» بهره جسته است .همچنين زكریا از خداوند میخواهد ليف
و كرمش را شامر حال او كند و به او فرزندي عيا فرماید؛ این ليف و كرم از كلمة «لدن»
مشخص میشود« .لدن» به معناي خلق و خوي نرم ،لييف و خوشخوي (معلو :6837 ،
 )6116است .اینجا با توجه به سياق آیه معناي «ليفم از آن مورد توجه است ،نراكه غرض
از امر ،دعاست.
الهیقمشهاي و صفارزاده با آوردن كلمة «ليف» در ترجمة خود به معناي ضمنی آن
اشاره كردهاند و در تعادل ترجمهاي موفقتر بودهاند ،اما خرمشاهی آن را به «پيشگاه» و
فوالدوند به «جانب خود» ترجمه كردهاند؛ یعنی معناي غيرهستهاي آن را در نظر گرفتهاند؛
پس در رساندن معناي دعا ناقص عمر كردهاند .م ارمشيرازي آن را به «قدرت» ترجمه كرده
است كه بيشتر اشاره به قادر و توانا بودن خداوند دارد ،اما ليف او را نمیرساند و میتوان
گفت در رساندن معناي ضمنی كنشگفتاري ضعيف عمر كرده است.
ترجمه پيشنهادي :من از وار ان كنونی براي پس از خود بيمناك و همسرم هم نازاست ،تو
از ليف خاد خود فرزندي به من عيا فرما.
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در نگاه كلی و پس از همسنجی نمونهها میتوان ننين برداشت كرد كه ترجمة
الهیقمشهاي ،م ارمشيرازي و صفارزاده بيش از دیگر ترجمهها زیر بار توضيح رفته است.
اصوالً این سه مترجم نسبت به سایر مترجمان مورد ميالعه ،بيشتر مخاطبگرا هستند و فهم
متن از سوي مخاطب برایشان اهميت بيشتري دارد .دیگر آن ه مترجمانی كه در كسوت ملبلغ
دینی هستند نظير الهیقمشهاي و م ارمشيرازي به زبان عامه مردم تمایر بيشتري دارند از این
رو در ترجمه «پيام» را بر «صورت» و «فرم» ترجيح میدهند.

 .1-6کنشهاي تعهدي
كنش تعهدي ،كنشی است كه گوینده خود را نسبت به انجام عملی در آینده متعهد میداند
( )Searle, 2006: 14مانند :قسم خوردن ،قول دادن ،تعهد دادن ،ابت كردن و . ...بررسی
و همسنجی ترجمهها القاگر این امر است كه مترجمان در ترجمه بسياري از این كنشها موفق
بودهاند ،اما در برخی از موارد توفيق نندانی نداشتهاند كه به نند مورد آنها پرداخته میشود.
آیة ﴿ :76کَال سَنَکْتُبُ مَا یَقُولُ وَنَمُد لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدا﴾
الهیقمشهاي -هرگز ننين نيست ،ما البته آنچه گوید خواهيم نوشت و سخت بر عفابش
خواهيم افزود.
خرمشاهی -ننين نيست ،گفتهاش را باز مىنویسيم و به عفاب او مىافزایيم.
فوالدوند -نه ننين است به زودى آنچه را میگوید مینویسيم و عفاب را براى او خواهيم
افزود.
صفارزاده -ننين نيست! ما حر هاي او را در پروندهاش بت خواهيم كرد و (به كيفر
دروغهایش) عفاب ما بر او شدیداً افزوده خواهد شد.
م ارمشيرازي -هرگز ننين نيست ما بهزودي آنچه را او میگوید مینویسيم ،و عفاب را بر
او مستمر خواهيم داشت!
همسنجي ترجمهها :گفتپرداز در این آیة مبارك؛ خداوند متعال است و خياب سخن
به «عاصی بن وائر» است .خداوند در این آیه به كفر عاصی بن وائر پاسخ میدهد و او را به
امتداد و زیادي در عفابش وعده میدهد (طباطبایی ،د .ت .)679 ،64 :وعده به عفابی مستمر
و پایدار ،كنشگفتاري غيرمستقيمی است كه از فعر «سنکتب» دریافت میشود .مصوت
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كشيده «آ» در كلماتی نظير «کال ،ما ،العذاب ،مدا و ما» بيانگر استمرار خشم خداوند است .از
نظر معناشناختی كنشگفتاري «مد» به معناي «جَرَ شَیءٍ فی طولٍ و اتصال شیء بشیء فی
استطالة» به معناي نيزي را توسط نيزي دیگر كشيدن و متصر كردن است (بندرریگی،
 .)6718-6711 ،1 :6837بنابراین تفسير ،میتوان دریافت كه در این آیه وعده به استمرار
عفاب سخت است و نه شدت عفاب .همانيور كه مشاهده میكنيم تنها م ارمشيرازي به
استمرار عفاب اشاره كرده و سایر مترجمان به افزودن عفاب اشاره داشتهاند .بنابراین ،م ارم
توانسته است ترجمه اي مح مهپسندتري ارائه دهد.
ترجمه پيشنهادي :هرگز ننين نيست! ما حر هاي او را بت و در قيامت عفابی سخت را بر
او مستمر خواهيم كرد.
آیة ﴿ :96فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلَاةَ وَاتبَعُوا الشهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیا﴾
الهیقمشهاي -سپس جانشين آن مردم خداپرست قومی شدند كه نماز را ضایع گفارده و
شهوتهاي نفس را پيروي كردند و اینها بهزودي كيفر گمراهی را خواهند دید.
خرمشاهی -ولى پس از آنان جانشينان ناخلفى بازماندند كه نماز را فروگفاشتند و از شهوات
پيروى كردند و زودا كه با زیان و ذلت رودررو شوند.
فوالدوند -آنگاه پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها
پيروى كردند و به زودى [سزاى] گمراهى [خود] را خواهند دید.
صفارزاده -اما بعد ،فرزندان ناخلفی جانشين آنها شدند كه ترك نماز كردند و از شهوات
پيروي نمودند پس آنها به زودي سزاي گمراهی خود را خواهند دید.
م ارمشيرازي -اما بعد از آنها فرزندان ناشایستهاي روي كارآمدند كه نماز را ضایع كردند
و پيروي از شهوات نمودند و بهزودي (مجازات) گمراهی خود را خواهند دید.
همسنجي ترجمهها :در این آیه خياب خداوند به گمراهان است .خداوند ملتهاي بعد
از آدم ،نوح و ابراهيم را به سبب گمراهیشان و عبادت بتها و ترك عبادت خداوند به
عقابی وعده میدهد.كنش غيرمستقيم در عبارت «فسوف یلقون غیا» براي تهدید كردن و
وعده عفاب به امتهایی است كه به سبب گمراهی ،پرستش بتها و ترك عبادت پروردگار
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به این سرنوشت دنار خواهند شد .بنابراین ،ترجمه به ش ر آینده براي ابالغ پيام آیه الزم
است كه مترجمان نيز به همين ش ر ترجمه كردهاند.
آیة ﴿ :13فَوَرَبکَ لَنَحْشُرَنهُمْ وَالشیَاطِینَ ثُم لَنُحْضِرَنهُمْ حَوْلَ جَهَنمَ جِثِیا﴾
الهیقمشهاي -قسم به خداي تو كه البته آنها را با شياطين در قيامت محشور میگردانيم،
آنگاه همه را احضار خواهيم كرد تا گرد آتش جهنم به زانو درآیند.
خرمشاهی -سوگند به پروردگارت كه آنان و شياطين را گرد مىآوریم سپس همهشان را
پيرامون جهنم به زانو درافتاده حاضر مىگردانيم.
فوالدوند -پس به پروردگارت سوگند كه آنها را با شياطين محشور خواهيم ساخت سپس
درحالیكه به زانو درآمدهاند آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد.
صفار زاده( -اي پيامبر) سوگند به آفریدگار -پروردگارت كه محققا كافران را همراه با
شياطين محشور خواهيم فرمود بعد هم آنها را درحالیكه به زانو درآمدهاند دورتادور جهنم
حاضر خواهيم كرد.
م ارمشيرازي -سوگند به پروردگارت كه همه آنها را همراه با شياطين محشور میكنيم،
بعد همه را گرداگرد جهنم درحالیكه به زانو درآمدهاند حاضر میسازیم!
همسنجي ترجمهها« :قسم» از كنشهاي گفتاري تعهدي است كه مت لم به انجام فعلی در
آینده تعهد میدهد .بافت موقعيتی آیه ح ایت از آن دارد كه ضمير «هم» در «لنحشرهم و
لنحضرنهم» به كافران برمیگردد .در ترجمه شایستهتر است كه به خود واژه كافران به جاي
ضمير (هم) اشاره میشد .همانيور كه مشاهده میشود تنها صفارزاده آن را به كافران ترجمه
كرده است و سایر مترجمان آن را به صورت ضمير ترجمه كردهاند.

 .3-3کنشهاي اظهاري
در كنش اظهاري ،فرد آنچه را در جهان واقع روي میدهد ،بيان و نظر خویش را درباره
صحت آن اعالم میكند .در ذیر به تناسب مجال نند آیه كه دربردارنده كنش اظهاري
است ،آورده میشود و به همسنجی ترجمهها پرداخته میشود.
آیة ﴿ :4قَالَ رَب إِنی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنی وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُنْ بِدُعَائِکَ رَب شَقِیا﴾
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الهیقمشهاي -عرض كرد كه پروردگارا ،استخوان من سست گشت و فروغ پيري بر سرم
بتافت و با وجود این من از دعا به درگاه كرم تو خود را هرگز محروم ندانستهام.
خرمشاهی -گفت پروردگارا استخوانم سستى گرفته و بر پيرى بر سرم نشسته است ،و
پروردگارا هرگز در دعاى تو سختدل نبودهام.
فوالدوند -گفت پروردگارا من استخوانم سست گردیده و [موى] سرم از پيرى سپيد گشته
و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبودهام.
صفارزاده( -و عرض كرد ):آفریدگار -پروردگارا من در ا ر پيري استخوانهایم سست شده
و موي سرم سفيد گشته و هرگز دعاي مرا بینصيب نفرمودهاي.
م ارمشيرازي -گفت پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پيري تمام سرم را فراگرفته
و من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نمیشدم.
همسنجي ترجمهها :گوینده این سخن حضرت ذكریا و مخاطب آن خداوند باري تعالی
است؛ زكریا در مناجات با پروردگارش او را از حالتی كه به او رسيده است ،با خبر میكند
كه استخوانهایم ضعيف و موي سرم سفيد شده است .كنش اظهاري این آیه به توصيف
شرایط جسمانی زكریا میپردازد .حضرت ذكریا از كنشگفتاري غيرمستقيم و با استفاده از
كنایه براي بيان ناتوانی و ضعف ناشی از پيري و خوردسالگی بهره میجوید« .سستی
استخوانها و سفيدي موي سر ،هردو كنایه از پيریست كه زكریا از آن رنج میبرد» (قيب،
.)1881 :6638
كنایات به عنوان بخشی از زبان و فرهنگ نقش بسزایی در برقراري ارتباطات ایفا میكنند
و از آنجا كه ی ی از اهدا ترجمه ،ایجاد ارتقاي ارتباط بين فرهنگها است ،نادیده گرفتن
جنبههاي فرهنگی متون در ترجمه ،مم ن است موجب كاهش ارزشهاي علمی و فرهنگی
و در نتيجه كاهش رساندن مفهوم كنشهاي گفتاري غير مستقيم شود.
مترجمان در ترجمة كنایه اول -وَهَنَ الْعَظْمُ مِنی– یعنی «سستی استخوان» خوب عمر
كردهاند ،نون در دو زبان مبدأ و مقصد ميابقت ش لی و مفهومی دارد ،اما در ترجمة كنایه
دوم -وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَیْبًا– یعنی پير شدن ،فوالدوند و صفارزاده توفيق بيشتري داشتهاند و با
شم زبانی ما بيشتر جور در میآید .الهیقمشه اي برخال رویه معمول خود در ترجمه كه
مخاطبين خود را انسانهاي عادي و معمول در نظر میگرفت در ترجمه این آیه همانند
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خرمشاهی ترجمه ادبی آورده و در ترجمة تعبير كنایی «اشتعل الرأس شیبا» از واژگان
غيرهستهاي استفاده كرده است.
ترجمه پيشنهادي :زكریا اینننين در برابر پروردگارش اظهار ضعف میكند ،میگوید:
پروردگارا! من در ا ر پيري استخوانم سست و موي سرم سفيد شده ،درحالیكه تو هيچگاه
مرا از اميدت نااميد ن ردهاي.
آیة ﴿ :7زَکَرِیا إِنا نُبَشرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا﴾
الهیقمشهاي -اي زكریا همانا تو را به فرزندي كه نامش یحيی است و از این پيش همنام و
همانندش (در تقوا) نيافریدیم بشارت میدهيم.
خرمشاهی -فرمود اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است و تاكنون همنامى برایش
قرار ندادهایم ،مژده مىدهيم.
فوالدوند -اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است ،مژده میدهيم كه قبالً همنامى
براى او قرار ندادهایم.
صفارزاده -خداوند فرمود« :اي زكریا! ما تو را به پسري كه نام او یحيی است مژده میدهيم،
پيشازاین فردي به این نام ،به پيامبري مبعوث نفرمودهایم».
م ارمشيرازي -اي زكریا! ما تو را به فرزندي بشارت میدهيم كه نامش یحيی است ،پسري
همنامش پيشازاین نبوده است.
همسنجي ترجمهها :گفتهپرداز در این آیه ،خداوند است و گفتهیاب حضرت زكریاست.
در اینجا زكریا وعده فرزنددار شدن را از خداوند دریافت میكند .خداوند در این آیه ،خبر
از به دنيا آمدن كودك میدهد و سپس براي آن ه اراده خویش را براي نامگفاري به زكریا
اعالم بدارد ،میگوید« :نام این فرزند یحيی است» .ظاهر این عبارت ،خبري است؛ یعنی كنش
بيانی و مستقيم آن نشانگر خبري بودن آن است ،اما كنش غيرمستقيم (فراگفتاري ،فرابيانی)
آن امري است .در این آیه ،كنش غيرمستقيم ،اطمينان نسبت به اجراي فرمان است و این ه
زكریا حق ندارد نام دیگري براي این فرزند انتخاب كند .در واقع ،در آیه فوق نون خداوند
متعال از به دنيا آمدن فرزند اطمينان دارد و میداند كه این اتفاق روي خواهد داد و به این
ن ته آگاه و اطمينان كامر دارد كه دستورش از سوي مخاطب اجرا میشود ،از این روش
براي امر كردن استفاده میكند.
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در ترجمه این آیه تمامی مترجمان آن را بهصورت خبري ترجمه كردهاند و در انتقال این
مفهوم به ش لی ناقص عمر كردهاند.
ترجمه پيشنهادي :اي زكریا ما تو را به پسري بشارت و فرمان میدهيم ،اسم او را یحيی
بگفاركه قبر از او همنام او را قرار ندادهایم.

 .0-6کنشهاي عاطفي
كنش عاطفی بيان حالت روانی گوینده دربارهي اوضاع و شرایيی است كه در محتواي
گزارهاي مشخص شده است .این كنش در تبریک گفتن ،سپاسگزاري كردن ،عفرخواهی
كردن ،تمجيد كردن ،اظهار تأسف كردن و  ...استفاده میشود .در ذیر مواردي از این كنش-
ها آورده میشود.
آیة  ﴿ :63قَالَتْ إِنی أَعُوذُ بِالرحْمَنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیا﴾
الهیقمشهاي -مریم گفت :من از تو پناه به خداي رحمان میبرم اگر مرد پرهيزكاري هستی.
خرمشاهی[ -مریم] گفت من از تو اگر پرهيزگار باشى به خداى رحمان پناه مىبرم.
فوالدوند[ -مریم] گفت اگر پرهيزگارى من از تو به خداى رحمان پناه میبرم.
صفارزاده -مریم گفت :از تو به الرحمن پناه میبرم( ،نزدیک نيا) اگر خداترس هستی.
م ارمشيرازي -او (سخت ترسيد و) گفت من به خداي رحمن از تو پناه میبرم اگر پرهيزگار
هستی.
همسنجي ترجمهها :گفتهپرداز در این آیه حضرت مریم است« .وقتی مریم ،جبرئير را به
ش ر انسان ناآشنایی میبيند ،خياب به او میگوید :به خداوند رحمان پناه میبرم و با این
كنشگفتاري اظهاري ،او را از هرگونه تعرض ،هشدار میدهد و به ترس وامیدارد .سپس با
جمله شرطی در آخر آیه ،شدت این ترس و هشدار را براي او بيشتر میكند» (طوسی ،بیتا).
«در این آیه جواب شرط ،مقدم شده است؛ زیرا مریم بالفاصله بعد از رویارویی با فرستاده
الهی و قبر از بيان شرط ،جواب شرط یعنی پناه بردن به خداي رحمان را ميرح میكند كه
ح ایت از ترس و اضيراب او دارد» (زمخشري.)183 :1886 ،
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براساس دستور زبان فارسی اگر بافت و سياق جمله ایجاب كند ،بند پایه میتواند پيش از بند
شرطی به كار رود (وحيدیان كاميار .)44 :6814 ،بنابراین ،براي تاكيد بر مفهوم كنشگفتاري
غيرمستقيم در این آیه كه همان تحفیر ،هشدار ،ترس و اضيراب است ،بهتر آن است كه
اول بند پایه ترجمه شود بعد بند شرطی.
با نگاهی گفرا به ترجمهها به این دریافت میرسيم كه خرمشاهی و فوالدوند جمله را
براساس ساختار معمول؛ یعنی ابتدا به ترجمة جملة شرط و سپس به ترجمة جواب آن
پرداختهاند و این از زیبایی و بار معنایی كنشگفتاري غيرمستقيم كاسته است .هرنند
ترجمههاي آن دو درست به نظر میرسد ،اما براي بازگفتن معانی به بيانی روشنتر باید بند
پایه و شرط را جابهجا كرد .اليهقمشهاي و صفارزاده آن را براساس سازمان بالغی متن آیه
ترجمه كردهاند تا مفهوم و پيام ترس و اضيراب را به رسایی هر نه بيشتر بيان كنند.
م ارمشيرازي نه تنها به جنبة بالغی آیه و تاكيد بر مفهوم ترس اشاره داشته ،بل ه با آوردن
قيد «سخت» در داخر پرانتز در انتقال مفهوم كنشگفتاري غيرمستقيم موفقتر عمر كردهاند؛
بنابراین ،ترجمة ایشان به تعادل ترجمهاي نزدیکتر به نظر میرسد.
ترجمه پيشنهادي :مریم از شدت ترس گفت :من از تو به خداي رحمان پناه میبرم اگر
خداترس هستی.
آیة ﴿ :18فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِی مِت قَبْلَ هَذَا وَکُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیا﴾
الهیقمشهاي -آنگاه درد زایيدن او را به كنار درخت خرمایی كشانيد (و از شدت حزن و
اندوه با خود) گفت :ايكاش من از این پيش مرده بودم و از صفحه عالم بهكلی نامم فراموش
شده بود.
خرمشاهی -آنگاه درد زایمان او را به پناه تنة درخت خرمایى كشانيد گفت ايكاش پيش از
این مرده بودم و از یاد رفته بودم و فراموش شده بودم.
فوالدوند -تا درد زایمان او را به سوى تنة درخت خرمایى كشانيد گفت ايكاش پيش از
این مرده بودم و ی سر فراموششده بودم.
صفارزاده -آنگاه درد زایمان او را به كنار درختی كشاند (كه به آن ت يه كند) درحالیكه
میگفت :ايكاش پيش از این مرده بودم و بهكلی از اذهان مردم فراموش شده بودم.
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م ارمشيرازي -درد وضع حمر او را به كنار تنة درخت خرمایی كشاند( ،آنقدر ناراحت
شد كه) گفت ايكاش پيش از این مرده بودم و بهكلی فراموش شده بودم.
همسنجي ترجمهها :وقتی مریم روز والدت فرزندش فرارسيد ،ناراحت بود و آرزوي
مرگ میكرد؛ طوري كه مرگ را بر خود راحتتر میدید .با وجود این ه والدت حضرت
عيسی معجزه بود ،اما او از پاسخ به قومش هراسان و ناراحت بود (طباطبایی ،د.ت)31 ،64 :
 .معنی صریح كنشگفتاري در این آیه ،تمنی است در حالی كه غرض اصلی آن بيان حزن
حضرت مریم است .الهیقمشهاي و م ارمشيرازي با گنجاندن كلمة ناراحتی و حزن در داخر
پرانتز به مفهوم كنشگفتاري غيرمستقيم آن اشارهكردهاند .هر نند خرمشاهی و فوالدوند
ترجمة لفظ به لفظ را در پيش گرفتهاند ،اما نتوانستهاند معناي دقيق را به خواننده منتقر كنند
و پر كردن خألهاي درون ميلب را به خود خواننده واگفار كردهاند.
آیة ﴿ :36لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِدا﴾
الهیقمشهاي( -اي كافران) همانا شما سخنی بسيار زشت و من ر بر زبان آوردید.
خرمشاهی -بهراستیكه ادعاى شگرفى پيش آوردید.
فوالدوند -واقعاً نيز زشتى را [بر زبان] آوردید.
صفارزاده -شما مشركان نه حر زشت و سخيفی میزنيد.
م ارمشيرازي -نه سخن زشت و زنندهاي آوردید.
همسنجي ترجمهها :گفتهپرداز در اینجا خداوند است و مخاطب وي كافران و مشركان
هستند .این آیه متضمن كنشگفتاري اظهاري خبري است كه مقصود از آن توبيخ كافران
است« .خداوند در این آیه از كافران كه براي خداوند فرزند قرار میدهند ،خبر میدهد كه
آنها در كفري بزرگ افتادهاند و این خبر براي این است كه آنها را توبيخ كند؛ توبيخی
صریح بدون هيچ التباسی تا آنها را آگاه كند» (ابنعاشور .)86-61 :6418 ،این توبيخ از
كلمه «إدا» مشخص میشود .الهیقمشهاي «إدا» را به «سخنی زشت و من ر» ،صفارزاده «حر
زشت و سخيف» ،م ارم «سخن زشت و زننده» ،خرمشاهی «ادعاي شگر » و فوالدوند به
«نيز زشتی» ترجمه كرده اند .به هر روي ،با توجه به بافت و سياق ،ترجمة الهیقمشهاي،
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صفارزاده ،م ارم و فوالدوند بهتر از خرمشاهی است ،نراكه مفهوم كنشگفتاري غيرمستقيم
آن كه همان توبيخ است از ترجمه آنان دریافت میشود.

 .5-6کنشهاي اعالمي
این كنشها شامر كنشهایی هستند كه به محر بيان آنها در جهان بيرون تغييراتی واقعی
ایجاد میشود ( .)Searle, 2006: 17افعال كنش اعالمی مانند :انتصاب كردن ،آغاز كردن،
پایان دادن ،اعالم كردن ،نام گفاردن ،عقد ازدواج درآوردن و . ...در ادامه به تناسب مقاله
به نمونهاي از آن اشاره میشود.
آیة ﴿ :43وَأَعْتَزِلُکُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهللِ وَأَدْعُو رَبی عَسَى أَال أَکُونَ بِدُعَاءِ رَبی شَقِیا
الهیقمشهاي -من از شما و بتانی كه به جاي خدا میپرستيد دوري كرده و خداي ی تایم را
میخوانم و اميدوارم كه نون او را بخوانم از درگاه ليفش محروم نمانم (و مرا از شر مشركان
حفظ كند).
خرمشاهی -و از شما و آنچه به جاى خداوند مىپرستيد كناره مىكنم و پروردگارم را
مىخوانم ،باشد كه در دعاى پروردگارم سختدل نباشم
فوالدوند -و از شما و [از] آنچه غير از خدا میخوانيد كناره میگيرم و پروردگارم را
میخوانم اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم.
صفارزاده -و من از شما و آنچه غير از خدا میپرستيد دوري اختيار میكنم و به خداوند
توسر میجویم و اميد دارم كه دعاي من نزد آفریدگارم غير مقبول نباشد.
م ارمشيرازي -و از شما و آنچه غير از خدا میخوانيد كنارهگيري میكنم ،و پروردگارم را
میخوانم و اميدوارم دعایم در پيشگاه پروردگارم بیپاسخ نماند.
همسنجي ترجمهها :گویندد سخن در اینجا حضرت ابراهيم و مخاطب او پدر و قومش
هستند؛ هنگامی كه ابراهيم ،پدرش را به ترك بتپرستی و پرستش خداوند دعوت میكرد،
پدرش دعوت او را با خشم و تهدید پاسخ داد .ابراهيم نيز اعالم كرد كه او از پدر و قومش
و بتهایشان دوري میجوید .عبارت «أدعو ربی» این پيام را به قومش اعالم میدارد كه نه
تنها ابراهيم از آنها و بتهایشان دوري میجوید ،بل ه موقعيت جدیدي از اعتقاد دینی
ابراهيم را اعالم میدارد (ابن عاشور .)96-61 :6418 ،بخش پایانی آیه «عَسَى أَال أَکُونَ بِدُعَاءِ
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رَبی شَقِیا »...عالوه بر این ه استجابت دعاي ابراهيم را به طرز مستقيم اعالم میكند با كنش
غيرمستقيم و درقالب تعریر نشان میدهد كه قوم او از دعا در برابر بتهایشان به سعادت و
نصيبی نمیرسند (همان).
ترجمه الهیقمشه اي بيش از دیگر مترجمان تن به توضيح داده است و اصر «كميت»
گرایس 6را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است و مترجم با انجام تعدیالت زیادتر نسبت به
ترجمه دیگر و دست اري در صورت دست به یک ترجمه پویا 1زده است .دیگر مترجمان از
قالب صوري متن خارج نشدهاند و تعدیالت زبانی در ترجمههاي آنان یا صورت نگرفته
است .تيابق صوري 8در ترجمة خرمشاهی در این آیه به حد اعالي خود رسيده است تا آنجا
كه اگر ترجمه این مترجم را ترجمة مع وس 4بناميم از جاده صواب به دور نماندهایم .ن ته
دیگر این ه جز خرمشاهی ،سایر مترجمان در ترجمة بخش پایانی آیه «عَسَى أَال أَکُونَ بِدُعَاءِ
رَبی شَقِیا« »...معناي نقشی» را بر «معناي صوري» ترجيح دادهاند.

بحث و نتيجهگيري
نتایجی كه از همسنجی ترجمههاي مترجمان مورد ميالعه این جستار حاصر میشود به این
قرار است :بهترین ترجمه ،ترجمهاي است كه در عين پایبندي به متن مبدأ باید بتواند تمام
مفاهيم ومعانی زبان مبدأ را در قالب زبان مقصد بریزد .با توجه به این ه نشانهگفاري (عالیم
سجاوندي) در ترجمه ،بخشی از معنا و بار هنري آن را حمر میكند ،مترجم باید براي
رساندن مفهوم و حس و حال و لحن مو ر كنشهاي گفتاري ،خصوصاً كنشهاي گفتاري
غيرمستقيم به ذهن مخاطب ،آنها را دست كم نگيرد تا در انتقال معنا و رساندن مفهوم اصلی
كنشهاي گفتاري به ذهن مخاطب توفيق بيشتري داشته باشد.
از ميان مترجمان منتخب این جستار ،الهیقمشهاي ،صفارزاده و م ارمشيرازي با انجام
تعدیالتی كه نه مخر باشد و نه ممر در انتقال پيام توفيق بيشتري داشتند .دیگر این ه
تفاوتهاي فرهنگی قابر مالحظه و برجستهاي در كنشهاي گفتاري حييه مورد بحث دیده
نمیشودكه منجر به نوعی كژتابی زبانی شود؛ این موضوع شاید ریشه در این مسأله داشته
1. Grice, P.
2. Dynamic translation
3. Formal correspondence
4. Back translation
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باشد كه زبان فارسی و عربی داراي وجوه اشتراكات فرهنگی زیادي هستند و فرم و صورت
زبانیشان به ی دیگر نزدیک است.
ترجمههایی كه در فاصله زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته است ،داراي
تعدیالت زبانی بيشتري هستند؛ ترجمة الهیقمشهاي نون جزو اولين ترجمههاي دوره معاصر
است در قياس با سایر ترجمهها ،بيشتر تن به توضيح داده است تا آنجا كه در برخی از موارد
كار وي به شرح نزدیک تر میشود تا ترجمه.
مترجمان در ترجمة كنشهاي گفتاري مستقيم مانند كنشهاي امري حقيقی و كنشهاي
اعالمی و تعهدي در اكثر موارد صحيح عمر كردهاند ،اما در ترجمة كنشهاي اظهاري،
عاطفی ،ترغيبی و خصوصاً استفهامی كه گاهی از معناي اصلی خود خارج میشوند ،ضعيف
عمر كردهاند و در مواردي حتی مفهوم را به ذهن مخاطب منتقر ن ردهاند و بيشتر توجهشان
به ساختار نحوي آیه بوده است .در ميان پنج مترجم ،م ارمشيرازي و الهیقمشهاي بيش از
سایرین به دلير این ه مبلغ مفهبی بودهاند ،اساساً به زبان عامه مردم تمایر بيشتري داشتهاند و
در سرتاسر ترجمه ،مخاطبين خود را از نظر دور نداشتهاند .الهیقمشهاي ،صفارزاده و م ارم
بيش از دیگران ترجمهاي بافتمحور به دست دادهاند .ميزان موفقيت مترجمان به صورت
نمودارهاي ( )6و ( )1به ترتيب در كنشهاي گفتاري غيرمستقيم و كنشهاي مستقيم است.
همچنين نمودار ( )8درصد موفقيت مترجمان در انواع كنشهاي گفتاري را نمایش میدهد.
نمودار  .2درصد موفقيت مترجمان در ترجمة کنشهاي گفتاري غيرمستقيم
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نمودار  .1درصد موفقيت مترجمان در ترجمة کنشهاي گفتاري مستقيم
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نمودار  .6درصد موفقيت مترجمان در انواع کنشهاي گفتاري
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براساس بررسیهاي صورت گرفته ،الهیقمشهاي با  19درصد ،خرمشاهی  98درصد،
فوالدوند و م ارم  98درصد و صفارزاده با  41درصد در ترجمة كنشهاي گفتاري
غيرمستقيم و در ترجمة كنشهاي گفتاري مستقيم ،الهیقمشهاي ،صفارزاده و م ارمشيرازي
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با  68درصد و خرمشاهی و فوالدوند با  38درصد كه بيشتر شامر كنشهاي گفتاري امر
مستقيم است ،موفق عمر كردهاند.
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