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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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 رب تكیه با) مریم ةسور گفتاری هایکنش ترجمه همسنجی
 و صفارزاده خرمشاهی، فوالدوند، ای،قمشهالهی هایترجمه

 (شیرازیمكارم

  ایران ،اصفهان کاشان، دانشگاه کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی،  سودابه ابراهیمی فهرجی 
  

  گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران ،دانشیار نژاد روح اهلل صیادی

  

 یرانا اصفهان، کاشان، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه ،دانشیار  ایوکیعلی نجفی 

 
 چکيده

 ان ارناپفیر حقيقتی ترجمه، و زبان بين ارتباط ،بنابراین است؛ انسان ذهنی مفاهيم و تصورات از ايترجمه اصر در زبان
. پردازدمی بافت درون در گفتارهاپاره بررسی به شناسیزبان هايزیرشاخه از ی ی عنوانبه كاربردشناسی. است
 كه روي آن زا شود؛می مربوط گفتمان تحلير به نوعی به كه است كاربردشناسی مفاهيم ترینمهم از گفتاريكنش

 پيش در با ات آنند بر جستار این در نگارندگان ،مسأله اهميت پرتو در. است گفتاري هايكنش از ايسلسله گفتمان،
 صفارزاده ،فوالدوند خرمشاهی، اي،قمشهالهی همچون مترجم پنج هايترجمه بر ت يه با و گفتمان تحلير روش گرفتن

 است این يقتحق نتایج از. دنبپرداز سورد مریم در گفتاري هايكنش ترجمه همسنجی به كریم قرآن از شيرازيم ارم و
 رستد تعهدي و اعالمی هايكنش و حقيقی امري هايكنش مانند مستقيم، گفتاري هايكنش ةترجم در مترجمان كه

 معناي از بالغی دالیر به گاهی كه استفهامی ویژهه ب و ترغيبی عاطفی، اظهاري، هايكنش ةترجم در اما، اندكرده عمر
 هب تنها و اندن رده منتقر مخاطب ذهن به را مفهوم حتی مواردي در و كرده عمر ضعيب شوند،می خارج خود اصلی
 به ترجمه رآیندف در این ه دیگر. است بوده آیه نحوي ساختار به توجهشان بيشتر و كرده بسنده اللفظیتحت ةترجم
 و زمان عنصر مت لم، هد  مورد پيام و مخاطب مت لم، عنصر جمله از گفتمان در مهم عناصر به و محوربافت ةترجم
 تقيمغيرمس گفتاري هايكنش خصوصاً گفتاري، هايكنش مفهوم رساندن در  رؤم هايشيوه از و نداده اهميت م ان،
 . اندنبرده بهره قرآن، موسيقایی و نحوي هنجارهاي از بعضی و سجاوندي معالئ مانند

  .سورة مریم کاربردشناسی، ترجمه، ،گفتاریکنش ها:کليدواژه
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 مقدمه
 و نزبا ارتباط، است؛ بنابراین انسان ذهنی مفاهيم و تصورات از ايترجمه اصر در زبان

ترجمه  دهایی كه در حوزپژوهش توانمی كلی نگاهی با. است ان ارناپفیر حقيقتی ،ترجمه
تی هایی كه با نگاه فرماليسترجمه ؛نخست: كرد تقسيم بزرگ گروه انجام شده است در دو

دست به  زبانی ةبست نظام ارنوبهمترجم در این سيح با توجه به ن. است صورت پفیرفته
ر قاد ،و مجردي كه به متن قرآن دارند این مترجمان به خاطر نگاه الهوتی. زندترجمه می

نيسم معنا یدگاه م انراكه با این د ،و پویا از این متن شریب ارائه دهند اي رسانيستند ترجمه
ي اپفیرد و مترجم قادر به ارائه ترجمهیابی از متن قرآن به خوبی انجام نمیش افی و معنا

ه روي ه با نگاه گفتمانی به ترجمدوم، مترجمينی ك. دقيق نيستشسته رفته و خواندنی و 
بانی و هاي زمختلب بافت به ميالعة ارتباط ميان صورتهاي اینان عالوه بر جنبه. آورندمی

در حقيقت این دست از مترجمان باید همة . (87: 1883)بلبع، پردازند كاربران آن نيز می
 مثر عناصر شخصی- دخيلندیک متن  عناصر، لوازم و شرایيی را كه در توليد و ایجاد

ش قرار دهد تا بتواند معنا را خویفرادید  -4نوع پيام ،، م ان8زمان ،(1و گيرنده 6)فرستنده
 . كنندكم و كاست به زبان مقصد منتقر بی

دهنده شناسی اجتماعی است و این نشانبنا در معناشناسی و زبانسنگ زیر بافت و سياق،
 ،ابراینبن. در دریافت معناي حقيقی و معناي ميمح نظر گوینده متن است مسألهاهميت این 

از متن و  بل ه نگاهش عد باید توجه داشته باشد،ب مترجم نه تنها به كلمات و جمالت قبر و
 . فرامتن را نباید دور بدارد

                                                            
از جمله  «فرستنده»شود. باورها و اعتقادات یاد می« ملقی»و « مرسر»در زبان عربی از آن با عناوینی نون « فرستنده. »6

تن هستند. از آنجا كه مترجم به منزلة پدیدآورنده اصلی متن است؛ بنابراین، باید تمامی شرایط و هاي معناساز مپارادایم

 احوال گوینده و فرستنده را در متن فراهم آورد. 

ر شود. گيرنده متن هنگام توليد گفتمان باید دیاد می« اليهمرسر»و « متلقی»در زبان عربی از آن با عنوان « گيرنده. »1

فتمان اعياء هاي گنده و مترجم حاضر باشد. این گيرنده است كه به گوینده و مترجم نحود انتخاب استراتژيذهن فرست

 كند. می

را  شود؛ بنابراین، هر مترجمی باید سبک ترجمة خود. با توجه به این ه هر پيامی در یک بستر زمانی خاصی ایجاد می8

 متناسب با آن بستر زمانی فراهم آورد. 

 . مترجم باید به بار عاطفی، رسمی، سياسی، اجتماعی و یا فرهنگی پيام توجه داشته باشد. 4
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انی ه بافت زبب بافت موقعيتی دنار تعدد نگاه نشوند باید هم تفسيربراي آن ه مترجمين در 
انباري  ن این موضوع به این سخن ابنيبراي تبي. زبانی اهتمام داشته باشندو هم به بافت غير

آغازش با . نمایندكالم عرب همدیگر را تصحيح می»گوید: جویيم كه میتمسک می
 حرو  از طریق استيفاي تمامی دستيابی به معناي گفتمان صرفاً. فرجامش در ارتباط است

 دسور، 4 ةبه این آی مسألهبراي تبيين هر نه بيشتر این . (46: 1868 ،محامدیه) «شودحاصر می
بار از كسره استفاده شده است  66در این آیه . ﴾ن سجیلٍمِ حجارةٍم بِیهِترمِ﴿ :كنيدفير توجه 

« م»از همخوان  4 ةهاي آیت واژه. تا ش ست سپاهيان ابرهه براي مخاطبين تصویرسازي شود
 با توجه به حرو  خيشومی. جزو حرو  خيشومی و غنه است« ن»و « م». خالی نيست« ن»و 

ه در تعابير عرب آمده است: ك ننان. دهد و یا معناي ذلت و خواريمی یا معناي عزت ؛بافت
اش را به یعنی فالنی پوزه« فالن أرغم أنفه». یعنی فالنی با مناعت است« فالن شامخ األنف»

ال رسيم كه خداوند با ارسدر اینجا با توجه به بافت زبانی به این دریافت می. خاك ماليد
 .ش ست سختی بر سپاهيان ابرهه تحمير كرد ،لوخ سفت شدهكپرندگان و پرتاب 

« ارگفتك»یا « كنش گفتار»شود ی ی از موضوعاتی كه در تحلير گفتمان ميرح می
توجه به بلعد ( با 6681) 1( و سرل6618) 6شناسی همچون آستيناست كه فيلسوفان زبان

 . اندارتباطی زبان آن را ميرح كرده
 ةی به ترجمبا نگاه. است« هاي گفتاريكنش»گفار آكنده از قرآن به عنوان یک متن تأ ير

ح اند به اصيالموجود قرآن درخواهيم یافت كه برخی از مترجمان به دلير آن ه خواسته
اند معانی ضمنی برخی از آیات قرآن را نتوانسته ،ارائه دهند «امين و وفادار به متن»اي ترجمه

ه ، نگارندگان در این مقال بمسألهدر پرتو اهميت . كنندبه مخاطب و خواننده قرآن منتقر 
هاي گفتاري شكن ةدنبال آنند كه با در پيش گرفتن روش تحلير گفتمان به بررسی ترجم

شاهی ، خرمشيرازيم ارمفوالدوند،  اي،قمشهلهیا هاي رایجبا ت يه بر ترجمه« مریم» دسور
ا نشان هاي گفتاري رند تا ميزان موفقيت هر یک از این مترجمان در كنشزو صفارزاده بپردا

 .دهند
بک اند كه سهاي رایج قرآن كریم، مترجمينی انتخاب شدهدر این جستار از ميان ترجمه

دهد ه میهنگين ارائ ايفوالدوند ترجمه ،مثالبه عنوان  ها با ی دیگر متفاوت است؛آن ةترجم

                                                            
1. Austin, J. 

2. Searle, J. 
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صفارزاده ساده است و  ةسبک ترجم. ارتباطی است -اللفظیتحتوي  ةو سبک ترجم
رائه ا اي معادل به خواننده با حفظ بافت زبان مبدأاش بر آن است كه ترجمهخرمشاهی سعی

ک آنان در ی ةترجم اند كهنگارندگان دست به انتخاب مترجمينی زده ،مضا  بر آن. دهد
جزو  ايمشهقالهی به عنوان مثال، ناپ آراسته شده است؛ طوالنی به زیور بازه تاریخی نسبتاً

 . مترجمين جدیدد در زمر است و خرمشاهی و صفارزاده هاترین مترجمقدیمی
  ها هستيم به قرار زیر است:به آن هایی كه در این پژوهش در پی پاسخسؤال

 گرفتن رنظو با در  یكالم اله ییبایقرآن را با حفظ ز گفتاري هايكنش انتوینگونه م -
 موجود ترجمه كرد؟ یفرهنگ هايمؤلفه

 هاي گفتاري دارد؟ كنش ةيري در ترجمتأ بلعد و فاصله زمانی ميان مترجمان نه  -

 یک از مترجمان مورد ميالعه، مخاطب محورترند؟ كدام -
 فرضيه به شرح زیر ميرح شده است: هاي مفكور سهدر راستاي پرسش 
 ايترجمه وانتمی ،اندشده نازل هاآن يرتأ  تحت آیات كه شرایيی و بافت گرفتن نظر در با -

 .داد ارائه گفتاري هايكنش داراي آیات از رسا و مناسب

زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته از تعدیالت  ةهایی كه در فاصلترجمه -
 . برخوردار است زبانی بيشتري

 مردم امهع زبان به اساساً اند،بوده مفهبی بلغمل این ه دلير به شيرازيم ارماي و قمشهالهی
 .اندنداشته دور نظر از را خود مخاطبين ،ترجمه سرتاسر در و اندداشته بيشتري تمایر

 پژوهش  ةپيشين. 2

 گفتاري هايشكن ةنظری برت يه با  هاییكه پژوهش یابيممی د یعلم هايپایگاهبه  ینگاه با
 .شودمیاشاره  هاترین آنمهمبه  ادامهرفته است كه در  ینیبه سراغ متون د

 «رآنو فهم زبان ق نيجان آست گفتاريكنش ةینظر»با عنوان  ايمقاله( در 6836) يساجد
 یبرخ اشتباهاتوي . ی پرداخته استنید هايگزاره گفتاري هايكنشكاربرد  نييتب به
 ییو انشا ياخبار يهاگزاره نماییو واقع ینید هايگزاره يعد اخباردر بل یغربپژوهان نید
 . است كردهبيان را  ینید

 مكری قرآن یجزء س ةدر ترجم گفتاري هايكنش یبررس به یقي( در تحق6861) یعباس 
 ةترجم ،مورد ميالعه در این پژوهش ةنمون. پرداخته است و سرل نيآست ةیبراساس نظر
 ةترجم يتارگف يهابسامد كنشدستاورد تحقيق بيانگر آن است كه . ي استصفو محمدرضا
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 نیشتريب «یبيكنش ترغ» ی،جزء س اتیآ ةدر ترجم. يستن  سانی میقرآن كر یجزء س اتیآ
كنش ». كاربرد را دارد درصد( 9/3) نیكمتر «يكنش تعهد»و  درصد( 9/83) كاربرد
 . دهندیم ري ها را تشكنشدرصد( دیگر  69) «یكنش عاطف»و درصد(  83) «یاعالم
و  نياسی هايسوره ةدر ترجمر گفتا هايكنش یبررس به ايمقاله( در 6864زاده )ينور 

شناخت  د با هپژوهش  ینا. و سرل پرداخته است نگفتارآستيكنش هیاساس نظرالرحمن بر
 يصد براو مق مبدأمتن  عنوان به یسيو انگل یمتون فارس ةدر ترجم یو زبان یتوان فرهنگ

 . گرفته است صورت هاسوره نیگفتار در ا يهاكنش
زاده پا به عرصه عباسی و نوريكه یابيم میدریادشده  هايپژوهشبه  یبا نگاه
پژوهش این دو  د رياز پ رو متفاوتجستار پيشد رياما پ ،اندترجمه گفاشتهكاوي و گفتمان
 است.
راي ب« گفتاريكنش»پيش از ورود به اصر موضوع، بایسته است كه معنا و مفهوم  

  .شودتا ابعاد موضوع براي خوانندگان بيشتر تبيين  شودخوانندگان تشریح 

  2و کنش گفتار 2شناسيکاربرد. 1
، «التداولیة»شناسی كه در زبان عربی با اصيالحات مختلفی نظير یا منظور كاربردشناسی 

 و دجانبهنن مفهوم یک ،شودشناخته می« الذرائعیة»و « النفعیة»، «البراجماتیة»، «البراغماتیة»
 و بافت هب نسبت را زبانی عناصر ةرابي و است معنایی ميالعات از فراتر كه است نندشاخه
 . كندمی بررسی هاآن موقعيت
 «هاآن كاربران و زبانی هايصورت ميان ارتباط ميالعة» را كاربردشناسی (6647) یول

 انشگاهد شناسزبان فيلسوفان توسط كه بود بيستم قرن 78 دهه در كاربردشناسی. داندمی
فهوم شناس به ماین دو فيلسو  زبان. یافت توسعه «سرل» و «آستين» از جمله آكسفورد
ك: . ن) ارتباطی در برابر توانش زبانی پرداختند و به بعد ارتباطی زبان نظر داشتندتوانش 
 . (66: 6877 ،جوصلح

                                                            
1. Pragmatics 

2. Speech Act  
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از  ستا« األفعال اإلنجازیة»و « األفعال الکالمیة» معادل آن در زبان عربی گفتار كهكنش
 آنجا كه تا گيردكاربرد شناسی زبان مورد بحث قرار مید جمله موضوعاتی است كه در حوز

 . (48: 1883)صحراوي، اند كردهرا بر آن اطالق « كونک كاربردشناسی»عنوان 
ت دانسپيرامون انسان می جهان بيتوصرا  زبانكه كاركرد  6نیتگنشتایوبرخال   نيآست

فی دارد كردهاي مختل، كارهاي جهانبه این دریافت رسيد كه زبان عالوه بر توصيب واقعيت
 ؛دينام يباز کیرا  آناز  يهر كاربردو  كرداطالق  هاآنرا بر  1یزبان هايكه وي نام بازي

در   نانیكه باز طوروضع شده است؛ همان كه توسط كاربران ی استنيقوان يدارازبان  رایز
ا بات كرد كه در كنار  نيآست. (689: 1886، بغورة) كنندمی يآن باز نيطبق قوان يباز کی

ها توصيب وقایع خارج نيست؛ وجود دارد كه هد  از آنهایی جمله، یفيجمالت توص
 ی كهانزم ای گفارب هیريخ ينصب مالت را برا شودمی هيكه به شما توصمانند این جمالت 

ا بيان شما ب. كنيدیا زمانی كه از دوستتان تش ر می ،داردمیزوج را اعالم  کیعقد  ،يعاقد
آستين، سخنانی . (11: 1881 ،نحلة)اید دادهانجام ت یک كاري در حقيق هااین دست از جمله

نام نهاد  «گفتاريكنش»شوند و قابر صدق و كفب نيستند را می یبه انجام عملكه منجر 
 . (1: 6664 ،ییطباطبا)
ارد درب يا پارنهواحد و ی یةنتوانست نظر« آستين»پژوهش ح ایت از این دارد كه   
وش ر کی یةپانظر وي از كفایت الزم برخوردار نبود و بر . ارائه دهد يگفتار يهانشك

 یگدوگاننوعی تعارض و ها آن يافعال و معنای بنا نهاده نشده بود و ميان و مشخصواضح 
ه هاي گفتاري را به پنج دستكنش« سرل» تا این ه شاگرد وي. (11: 1881 ،نحلة)شد دیده می

 تقسيم كرد: 

و نظر  انيب دهد،یم ينوع كنش فرد آنچه را در جهان واقع رو نی: در ايكنش اظهار -6
شخص الب به شخص ب  یوقت مثال، عنوان به. كندیآن اعالم مصحت  درا دربار شیخو

پرا رفته ه اُج ب این هبر  یرا مبن اشدهيعق قتيپرا رفته در حقكه شخص ج به اُ داردیاظهار م
 .(189: 1868 ،ك: حجی الصرّا . ر) كندیم انيب است،

. ام دهدرا انج يكار خواهدیكنش از شنونده م نیبا استفاده از ا ندهی: گویبيكنش ترغ -1
 .ردپفیمی صورت هادر قالب درخواست یكنش گاه نیا نيهمچن

                                                            
1. Wittgenstein 

2. Language games 
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نظور م نیانجام دهد و بد يكار كندمیخود را متعهد  ندهیكنش گو نی: در ايكنش تعهد -8
 . ردگيیكردن بهره م ادیسوگند  مرتبط به قول دادن، یاز افعال كنش یگاه
 انيب دادهایرا در برابر وقوع رو شیاحساسات خو ندهیكنش گو نی: در ایكنش عاطف -4
 .است ندهیگو یروان یحالت روح انگريكنش ب نیا. كندیم
را به مخاطب اعالم  يدیجد طیكنش شرا نیاز ا يرگيبا بهره ندهی: گویكنش اعالم -9
 . دهدیم يدر جهان واقع رو یخاص راتتغيي شود،یاعالم م طیشرا نی ه اآن از پس. كندیم

 و يممستق گفتاري هايبا توجه به صریح و ضمنی بودن سخنان، مبحث كنش سرل
ود، ش ظاهر سخنان دریافت اگر مقصود و منظور مت لم از كشد؛غيرمستقيم را پيش می

اما آن دسته از سخنانی كه منظور گوینده از  ،شودبر آن اطالق می مستقيم گفتاريكنش
ستقيم ناميده مگفتاري غيركنش ،نياز دارد تفسير و شود و به تأویرصریح جمله فهميده نمی

 . (63: 1881، نحلةشود )میكنایی بيان  یا شود؛ مانند سخنانی كه به ش ر استعاريمی
اي هبرقراري ارتباط با دیگران بيشتر از كنشها در شناسان بر این باورند كه انسانزبان

كه ، نرا(38: همان) هاي گفتاري مستقيمكنند تا كنشگفتاري غير مستقيم استفاده می
 اما ،است صریح هاآن از شده منظور معناي ،موقعيتی هر در مستقيم گفتاري هايكنش
 . ودشهميده میمقصود آن ف و معنا كه است بافت وسيلهبه تنها غيرمستقيم هايكنش

اصر ح پيچيده ذهنی استدالل فرآیند غيرمستقيم تنها با گفتاري هاياهدا  كنش
 به نيازي و دركندقابر  كالم ظاهري صورت طریق از مستقيم گفتاري هايكنش شود، امامی

هاي گفتاري مستقيم در گمان كنشبی. (66-63: 1868حجی الصرا ، ) ندارند استدالل
ستقيم هاي گفتاري غير مگرفتن كنشكار قضایاي حقوقی و دعاوي كاربرد دارد، نرا كه به

 . شودمیها و حقوق انسانحق  رفتن بين از درنهایت و سردرگمی به منجر

 هاي گفتاري آنکنش ةو بررسي ترجم سورة مریمبافت موقعيتي . 6
محتوا  از نظر م ی داین سور. در جزء شانزدهم قرآن جاي دارد دسورنوزدهمين  سورد مریم

 ریازك حضرت داستان با است مقيعه حرو  كه اول ةآی از پس ؛ستداراى نندین بخش ا
 بارداري داستان سپس ،(1-69 آیات)است  شده آغاز شدن فرزنددار براي او دعاي و )ع(

 بعدي آیات. (61-48 آیات) است شده بيان ایشان حمر وضع نگونگی و مریم حضرت
 مثابه به بهشت ترسيم. (46-18 آیات) است ایشان با مردم مواجهه و پيامبران داستان سوره،
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 و پارسایان حتمی و قيعی شدن برانگيخته و رستاخيز مستدل تبيين پرهيزگار، بندگان پاداش
 آیات) است شده بيان بعدي آیات در هاآن اخروي عفاب و پاداش و قيامت در تبه اران

 شارها و اسالم پيامبران یاري به خداوند بشارت به مربوط سوره این آیات آخرین. (16-18
 .(67-63 آیات) است كافران بار هالكت سرنوشت و سرانجام به

ن سوره هاي گفتاري در ایتر و روشمندتري به بررسی كنشمندمبراي آن ه به ش ر نظا
ازیم مباركه بپرد دهاي گفتاري موجود در این سورمترجمان از كنش ةو نقد و بررسی ترجم

گيري یک گفتمان كه از آن با عنوان كاربردشناسی بزرگ هاي ش رعناصر و مؤلفه ةباید هم
آیات  هاي گفتاري موجود دركنش ةشود در نظر بگيریم آنگاه به نقد و بررسی ترجممی یاد

 همان، هاي گفتاري موجود در این سورهكنش بنديمالك و معيار دسته. كرداقدام 
 . است« سرل»بندي تقسيم

 هاي ترغيبيکنش. 6-2
ود شكه در قبر گفته شد در این نوع كنش، مخاطب جهت انجام كاري ترغيب می همچنان 

د كه كند، كاري كنگوینده تالش می. گيردو براي ت ليب یا اجبار انجام عملی قرار می
اي كه دربرگيرنده عمر آتی شنونده است، جهان را با محتواي گزارهانجام شود و نيزي 

هاي گفتاري ترغيبی هایی از كنشدر اینجا نمونه. (11: 1868تيبق دهد )حجی الصرا ، 
 . شودمی مترجمان پرداختهسورد مریم بيان شده و سپس به نقد و بررسی ترجمه 

 ﴾ زَکَرِیارَحْمَةِ رَبکَ عَبْدَهُ ذِکْرُ ﴿: 1آیة 
سخن  ایخود زكر روردگار تو از رحمتش بر بنده خادپ اتیآ نیدر ا -ايقمشهالهی
 .دیگویم

 .اش زكریاسترحمت پروردگارت در حق بنده بياناین  -خرمشاهی
 زكریاست اشبنده[ ددرباراز رحمت پروردگار تو ] یادى ]این[ -فوالدوند
ت به پروردگار تو نسب -است از رحمت آفریدگار یک یادآوري )اي پيامبر( این -صفارزاده
 خداوند دبرگزید دزكریا بند
 .زكریا اشبندهاست از رحمت پروردگار تو نسبت به  یادياین  -شيرازيم ارم
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اسالم  یاب پيامبر بزرگخداوند متعال و گفته ،پرداز در این آیهگفتهها: همسنجي ترجمه

فتاري گاما خداوند با كنش ،مستقيم و خبري استگفتاري هر نند ظاهر آیه كنش. است
سرین برخی از مف. كندپيامبرش را به یادآوري داستان زندگی زكریا امر می غيرمستقيم،

را « ذكر»برخی مصدر و ( 61-3: 6418اند )ابن عاشور، گرفته «أذکر»را در معناي « ذكر»
توجه به این ه آیة ماقبر آن از  با. (186: 1886دانند )زمخشري، می« ذكر»جانشين فعر امر 
. تر استو زمخشري به صواب نزدیک( است، نظر ابن عاشور 6کهیعصحرو  مقيعه )

جمه تربراي رساندن مفهوم این آیه در ذهن مخاطب الزم است آن را به صورت امر  ،بنابراین
داوند از طر  خ خياب امرگونه باال به معناي ضمنی آیه كه ةیک از پنج ترجماما هيچ ،كرد

اي آن را به صورت مضارع استمراري و سایر قمشه. اند، اشاره ن ردهاستبه پيامبرش 
در رساندن مفهوم ضمنی آیه موفق  بنابراین،اند؛ مترجمان به صورت مصدري ترجمه كرده

 .اندعمر ن رده
 ردهن  ار نوب متن آیه اسيرهخودشان را در ن، مترجمان براي انتقال هر نه رساتر پيام
 گفتاريشكنكه متضمن -« ذکر رحمة ربک». اندو هر كدام كم و زیاد تعدیالتی به متن داشته

 «این» دواژخود تک ةفوالدوند و خرمشاهی در ترجم ،، صفارزادهشيرازيم ارم -است
ت؟ آنان عيناً اصر نيس ةتوان بر آنان خرده گرفت كه نرا ترجماز این جهت نمی. اندگنجانده

اي بدون تعدیالت زبانی انجام شدنی نيست و هيچ در جواب باید گفت كه هيچ ترجمه
 . اي عيناً اصر نيستترجمه

ا اش زكریا راي پيامبر، بخشایش و رحمت پروردگارت در حق بنده ترجمه پيشنهادي:
 .آوري كنیاد

 ﴾یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتِیا أَنى رَب قَالَ﴿ :3آیة 
مرا ها، ال عرض كرد: (نانيحصول اطم يو برا ی)از فرط شوق و شگفت ایزكر -ايقمشهالهی

 خشک و يريپمن نازاست و من هم از شدت  ةزوج كهدرصورتیتواند بود  ياز كجا پسر

   !؟امفرتوت شده
 از من و نازاست زنم آن هحال و بود خواهد پسرى مرا نگونه پروردگارا،: گفت -فوالدوند

 ام؟شده ناتوان سالخوردگى
                                                            

 . حرو  مقيعه، رمزي است ميان خدا و پيامبر اكرم است. 6
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 سرمهم كهدرحالی بود خواهد من براي فرزندي نگونه! پروردگارا: گفت -شيرازيم ارم
 !ام؟شده افتاده پيري از نيز من و است نازا

نيز  و خود نازا استهمسرم  آن هحالگفت پروردگارا نگونه مرا پسرى باشد،  -خرمشاهی
 .اماز پيرى به فرتوتى و فرسودگى رسيده

 صاحب توانمینگونه من م پروردگار من!-دگاریآفر يا»عرض كرد:  ایزكر -صفارزاده
 «؟امشدهفرتوت  يريشدت پاز  من و نازاستزنم  كهدرحالیباشم،  يپسر

گوینده حضرت زكریا است و مخاطب وي خداوند باري  ،(3آیة )در ها: ترجمههمسنجي 

نوع پيامی كه قرار است منتقر شود تعجب زكریا از بشارتی است كه خداوند از . تعالی است
از  برخی. استفهامی آمده است گفتاريكنشدهد كه در قالب فرزنددار شدنش به او می

ة هدی ینا از وي ش رگزاري بر و داللت ایشان تعجب بر را داللت زكریا مفسران، استفهام
 معتقد است كه این یئعالمه طباطبا. (61-4 :6418 عاشور، ابن) انددانسته خداوند بهايگران
 شانن دیگر سوي از و دارد داللت الهی وعدد از او تعجب اظهار بر سو یک از زكریا پرسش

 به ات شود آگاه آن تحقق كيفيت و وعده این حقيقت از كه است آن صدد در او كه دهدمی
 (83، 64ت: ج. د . برسد قلبی اطمينان

بنابر آنچه گفته شد تمامی مترجمان در ترجمة كنش غيرمستقيم آیه كه همان اظهار 
ن، از ميان آنا. اندموفق بوده ،زن نازایش استتعجب و شگفتی زكریا از فرزنددار شدن 

 رانتزپ در داخر «اطمينان حصول براي و شگفتی و شوق فرط از»ة جمل آوردن اي با قمشهالهی
وي  ةت و ترجمداشته اس دیگر مترجميندر انتقال پيام به مخاطب توفيق بيشتري نسبت به 

رفته اي خرده گقمشهالهی ةترجم مم ن است در اینجا به. رسدبه نظر می ترتر و آمادهپخته
در دفاع از . را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است 1گرایس« 6كميت»شود كه وي اصر 

 انتقالی اي اقامه داشت: اول این ه ترجمه در ذات خود،توان دالیر عدیدهمی اي قمشهالهی
. هوم نيستقادر به انتقال تمام پيام و مف لفظ به لفظی ةدوم این ه هيچ ترجم. تعدیلی شده است

 معموالً .معاصر است دقرآنی در دور ةپيشقراوالن نهضت ترجماي جزو قمشهالهیسوم این ه 
الت بيشتري تعدیري نسبت به زمان كنونی انجام شده، هایی كه در فاصله زمانی بيشتترجمه

                                                            
این اصر می گوید: در ارتباط و م المه با دیگران تنها اطالعات مفيدي كه الزم است را به اشتراك بگفارید  6. 

 ( 46: 6863نژاد، )صيادي

2. Grice, P.    
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تعيين  دررا زمان  ( آورده است: عامر6877) جودر این زمينه صلح. انجام شده استها در آن
اي تعدیالتی كه نهر سال پيش در ترجمه»داشت؛ توان از نظر دور حد و حدود تعدیر نمی

تواند از ب كه اگر كسی فرضاًشده با معيارهاي كنونی بسيار زیاد به نظر خواهد آمد، همچنان
از  كندري گياندازه را اي فرضی متعلق به سی سال بعدزمان جلو بيفتد و تعدیالت ترجمه

اتی اي سی سال بعد كلمهاي ترجمهمتن. ميزان كم تعدیالت در آن بسيار تعجب خواهد كرد
 . توانتوان آنها را ترجمه كرد، اما در آینده میخواهند داشت كه اكنون بدون تعدیر نمی

اي ههاي امروزین نسبت به ترجمهتوان ادعا كرد ترجمهمی بنا بر آنچه در فوق گفته شد،
هاي صورتها و دن، زبانتر داراي تعدیالت كمتري هستند، نرا كه در عصر جهانی شقدیمی

گوید: می 6در پرتو این مهم است كه انگر. شوندمی زبانی مدام به ی دیگر نزدیک و نزدیک تر
شود و تمام مردم از خورد و كونک میاي، نروك میدنيا همچون نارنج پالسيده»

 . (61: 6877، جوصلح« )شوندمی ترهاي گوناگون به ی دیگر نزدیک و نزدیکفرهنگ

  ﴾مَا مِت لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیا أَإِذَا وَیَقُولُ الْإِنْسَانُ﴿: 11آیة 
ه بباز  رمينون من بم ای: آدیدر امر معاد شک كند و( گو چارهيو انسان )ب -ايقمشهالهی
 !آورده و زنده خواهند كرد؟ رونيمرا از قبر ب زودي

 زنده برانگيخته خواهم شد؟ زوديبهو انسان ]من ر[ گوید آیا نون مردم  -خرمشاهی
 شوم؟میآیا وقتى بميرم راستى زنده ]از قبر[ بيرون آورده  گویدمیو انسان  -فوالدوند
 «آیم؟آیا پس از مرگ، دوباره زنده از قبر بيرون می»گوید:شخص كفرپيشه می -صفارزاده
 ؟رون خواهم آمدگوید: آیا پس از مردن در آینده زنده )از قبر( بيانسان می -شيرازيم ارم

 1جيلفاندر كهیحال درداند؛ می هيافعال توجاز  را جزوي استفهام، سرلها: همسنجي ترجمه

. (678: 1868 ر،يبلخآورد )میبه حساب  جداگانه گفتاريكنشآن را یک  (6638)
رانگيخته و بگفت، بيانگر ان ار، شک و تردید انسان در گفتاري در سرتاسر این پارهكنش
ته كار رفیعنی شک و گمان به« یظن»در معناي « یقول»فعر  شدن پس از مرگ است؛زنده 

صوات از ا -«أءذا ما مت»- پرداز براي بيان برانگيخته و زنده شدن پس از مرگگفته. است

                                                            
1. Angel, G.  

2. Lidge, F.  
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« شک»، «فهاماست»متش ر از  هاي معنایی این آیهالیه ،بنابراین. و فتحه بهره گرفته است« مد»
 . است« ان ار»و 

 ارهاي به معناي ضمنی آیه اشگونهشک كردن در داخر پرانتز به ةاي با آوردن كلمقمشهالهی
خرمشاهی با افزودن صفت من ر . اي ن رده استاما به معناي ان ار معاد هيچ اشاره كرده،

 گفتاري غيرمستقيم این آیه كه همان ان ار است، اشارهبراي انسان در داخر پرانتز به كنش
ست )؟( در پایان جمله، توانسته ا این مترجم با كمک گرفتن از نشانه سجاوندي. ه استكرد

 . غرض استفهام را در پيام خود بگنجاند
رجم مت این دو. شوددیده نمی« من ر»شيرازي، معنا و مفهوم م ارمفوالدوند و  ةدر ترجم

واژه صفارزاده با گنجاندن ت . كننداند پيام را به طور كامر به خواننده منتقر نتوانسته
در  اما معناي تعجب ،نزدیک شده است «من ر»خود به معناي ضمنی  ةدر ترجم «كفرپيشه»

سحاوندي )!( براي انتقال این پيام بهره نگرفته است تا  ةشود و از نشانوي دیده نمی ةترجم
 . كندخود را ا رگفارتر  ةبتواند ترجم

ز اند كه برخی از آن تعدیالت در پرانتخود داشته هايهر پنج مترجم، تعدیالتی در ترجمه
اگر بخواهيم ی ی از این پنج ترجمه را انتخاب كنيم، نگارندگان . خيرگفاشته شده و برخی 
گوید: ترجمه باید طوري باشد كه بر خوانندد ترجمه كه می-( 1866) 6مقاله بنابر این نظر نایدا

: 6877جو، )صلح زبان اصلی گفاشته است دخوانند برهمان تأ ير را بگفارد كه متن اصلی 
 . دهندمیها ترجيح بر دیگر ترجمه را ايقمشهالهی ةترجم -(74

گوید: آیا پس از مرگ، دوباره زنده انسان من ر از روي شک و تردید می ترجمه پيشنهادي:
 از قبر بيرون آورده خواهم شد؟!

 ﴾مِنْ لَدُنْکَ وَلِیافَهَبْ لِی  خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَإِنی﴿: 9آیة 
پس از خود  يمن هستند( برا پسرعموهاي)كه  یوار ان كنون نیو من از ا -ايقمشهالهی

زوجه  ( وندی)مبادا كه پس از من در مال و مقامم خلب صالح نباشند و راه باطر پو مناكميب
 .به من عيا فرما ياست، تو از ليب خاد خود فرزند ميمن هم نازا و عق

و همسرم نازا است، پس از پيشگاه خود  من پس از خویش از وار ان بيمناكمو  -خرمشاهی
 .به من وار ى عيا فرما

                                                            
1. Nida, E. 
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و من پس از خویشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى  -فوالدوند
 .نى[ به من ببخش]و جانشي
مات جاي من به خدكه نتوانند بعد از مرگم بهو از خویشاوندانم در بيم هستم )» -صفارزاده

الهی ادامه دهند( زنم نازاست، پس به كرم و ليب خودت وار ی و جانشينی به من عنایت 
 «.فرما

و را نگاه ت و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم )كه حق پاسداري از آئين -شيرازيم ارم
 ندارند( و همسرم نازا است، تو به قدرتت جانشينی به من ببخش

پرداز در این آیه حضرت زكریاست و خياب كالم وي به گفتهها: همسنجي ترجمه

 گفتاريكنشداراي « هب»امر در این آیه نون امر از دانی به عالی است، فعر . خداوند است
كار رفته در این آیه به خوبی مؤید اصوات و آواي به. است« دعا»همان  كهبوده غيرمستقيم 
 زكریا براي بيان ش ایت از درد و مصيبت خود از كسره كه داللت بر ان سار. استاین گفته 

، «کانت»، «الموالی»، «ورائی» ي آه و ناله است در واژگانی نظيركه تداعی بخش معنا« آ»و 

خواهد ليب همچنين زكریا از خداوند می. است بهره جسته «ولیا»و « لی»، «عاقرا»، «إمرأتی»

 «نلد» ةاین ليب و كرم از كلم ؛كرمش را شامر حال او كند و به او فرزندي عيا فرماید و
: 6837خوشخوي )معلو ، به معناي خلق و خوي نرم، لييب و  «لدن». شودمشخص می

ض كه غرنرا جه است،ليفم از آن مورد تو»اینجا با توجه به سياق آیه معناي . ( است6116
 . از امر، دعاست

خود به معناي ضمنی آن  ةدر ترجم «ليب» ةاي و صفارزاده با آوردن كلمقمشهالهی
و  «پيشگاه»، اما خرمشاهی آن را به اندتر بودهاي موفقاند و در تعادل ترجمهكرده اشاره

ند؛ اآن را در نظر گرفتهاي هسته؛ یعنی معناي غيراندترجمه كرده «جانب خود»فوالدوند به 
ده ترجمه كر« قدرت»آن را به  شيرازيم ارم. اندپس در رساندن معناي دعا ناقص عمر كرده

وان ترساند و میاما ليب او را نمی ،است كه بيشتر اشاره به قادر و توانا بودن خداوند دارد
 .ضعيب عمر كرده است گفتاريكنشگفت در رساندن معناي ضمنی 

: من از وار ان كنونی براي پس از خود بيمناك و همسرم هم نازاست، تو شنهاديترجمه پي
 .از ليب خاد خود فرزندي به من عيا فرما
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 ةتوان ننين برداشت كرد كه ترجمها میدر نگاه كلی و پس از همسنجی نمونه 
. ستا ها زیر بار توضيح رفتهو صفارزاده بيش از دیگر ترجمه شيرازيم ارماي، قمشهالهی
ند و فهم گرا هستاین سه مترجم نسبت به سایر مترجمان مورد ميالعه، بيشتر مخاطب اصوالً

لغ بدیگر آن ه مترجمانی كه در كسوت مل. متن از سوي مخاطب برایشان اهميت بيشتري دارد
 نبه زبان عامه مردم تمایر بيشتري دارند از ای شيرازيم ارماي و قمشهالهیدینی هستند نظير 

 . دهندمی ترجيح «فرم» و «صورت» بر را «پيام» ترجمه در رو

 هاي تعهديکنش. 6-1
 انددتعهدي، كنشی است كه گوینده خود را نسبت به انجام عملی در آینده متعهد می كنش

(Searle, 2006: 14..مانند: قسم خوردن، قول دادن، تعهد دادن،  ابت كردن و ) . . بررسی
ا موفق هالقاگر این امر است كه مترجمان در ترجمه بسياري از این كنشها و همسنجی ترجمه

 . شودیها پرداخته ماند كه به نند مورد آناند، اما در برخی از موارد توفيق نندانی نداشتهبوده

  ﴾وَنَمُد لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدامَا یَقُولُ  سَنَکْتُبُ کَال﴿: 76 آیة
ش سخت بر عفابنوشت و  ميخواه دیما البته آنچه گو ست،ين نيهرگز نن -ايقمشهالهی
 .افزود ميخواه

 .افزایيمو به عفاب او مىنویسيم اش را باز مىننين نيست، گفته -خرمشاهی
عفاب را براى او خواهيم و  نویسيممی گویدمینه ننين است به زودى آنچه را  -فوالدوند
 .افزود

اش  بت خواهيم كرد و )به كيفر هاي او را در پروندهننين نيست! ما حر  -صفارزاده
 .عفاب ما بر او شدیداً افزوده خواهد شدهایش( دروغ
ا بر و عفاب ر، نویسيممیگوید آنچه را او می زوديبههرگز ننين نيست ما  -شيرازيم ارم

 !داشت او مستمر خواهيم

و خياب سخن ؛ خداوند متعال است مبارك ةپرداز در این آیگفت ها:همسنجي ترجمه

 به را وا و دهدمی پاسخ وائر بن عاصی كفر به آیه این در خداوند. است« عاصی بن وائر»به 
وعده به عفابی مستمر . (679،  64ت: . د طباطبایی،)دهد می وعده عفابش در زیادي و امتداد

مصوت . ودشدریافت می« سنکتب»كه از فعر گفتاري غيرمستقيمی است و پایدار، كنش
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 از. تخداوند اس بيانگر استمرار خشم «ما و مدا کال، ما، العذاب،» در كلماتی نظير« آ»كشيده 

جَرَ شَیءٍ فی طولٍ و اتصال شیء بشیء فی »به معناي  «مد» گفتاريكنششناختی نظر معنا
ی،  متصر كردن است )بندرریگبه معناي نيزي را توسط نيزي دیگر كشيدن و « استطالة
كه در این آیه وعده به استمرار توان دریافت بنابراین تفسير، می. (6711-6718، 1: 6837

شيرازي به كنيم تنها م ارمهمانيور كه مشاهده می. عفاب سخت است و نه شدت عفاب
م ارم  ،بنابراین. انداشاره داشته استمرار عفاب اشاره كرده و سایر مترجمان به افزودن عفاب

 . ارائه دهد يپسندترتوانسته است ترجمه اي مح مه
هاي او را  بت و در قيامت عفابی سخت را بر هرگز ننين نيست! ما حر  ترجمه پيشنهادي:

 .او مستمر خواهيم كرد

  ﴾یَلْقَوْنَ غَیافَسَوْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصلَاةَ وَاتبَعُوا الشهَوَاتِ  فَخَلَفَ﴿: 96آیة 
 گفارده و عیشدند كه نماز را ضا یآن مردم خداپرست قوم نيسپس جانش -ايقمشهالهی

 .دیرا خواهند د یگمراه فريك زوديبه هااینكردند و  يروينفس را پ هايشهوت
ز شهوات و ا فروگفاشتندولى پس از آنان جانشينان ناخلفى بازماندند كه نماز را  -خرمشاهی

 .شوند رودرروپيروى كردند و زودا كه با زیان و ذلت 
 هاوسهآنگاه پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از  -فوالدوند

 .پيروى كردند و به زودى ]سزاى[ گمراهى ]خود[ را خواهند دید
ه ترك نماز كردند و از شهوات ها شدند كاما بعد، فرزندان ناخلفی جانشين آن -صفارزاده

 .ها به زودي سزاي گمراهی خود را خواهند دیدپيروي نمودند پس آن
د كه نماز را ضایع كردن كارآمدندروي  ايناشایستهفرزندان  هاآناما بعد از  -شيرازيم ارم

 .)مجازات( گمراهی خود را خواهند دید زوديبهو پيروي از شهوات نمودند و 

بعد  هايملت خداوند. است در این آیه خياب خداوند به گمراهان ها:همسنجي ترجمه

و ترك عبادت خداوند به  هابت عبادت و شانگمراهیرا به سبب  مينوح و ابراه ،از آدم
و  براي تهدید كردن «فسوف یلقون غیا» مستقيم در عبارتدهد.كنش غيرمیوعده  یعقاب

ار ها و ترك عبادت پروردگگمراهی، پرستش بتهایی است كه به سبب به امت وعده عفاب
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ه الزم براي ابالغ پيام آی بنابراین، ترجمه به ش ر آینده. به این سرنوشت دنار خواهند شد
 .انداست كه مترجمان نيز به همين ش ر ترجمه كرده

  ﴾حَوْلَ جَهَنمَ جِثِیا ثُم لَنُحْضِرَنهُمْوَالشیَاطِینَ  لَنَحْشُرَنهُمْ فَوَرَبکَ﴿ :13آیة 
 م،يردانگیمحشور م امتيدر ق نياطيرا با ش هاآنتو كه البته  يقسم به خدا -ايقمشهالهی
 .ندیكرد تا گرد آتش جهنم به زانو درآ ميهمه را احضار خواه آنگاه

ن را شاآوریم سپس همهسوگند به پروردگارت كه آنان و شياطين را گرد مى -خرمشاهی
 .گردانيمحاضر مى درافتادهپيرامون جهنم به زانو 

سپس  را با شياطين محشور خواهيم ساخت هاآنپس به پروردگارت سوگند كه  -فوالدوند
 .دآنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كر انددرآمدهبه زانو  كهدرحالی
پروردگارت كه محققا كافران را همراه با  -اي پيامبر( سوگند به آفریدگار) -زاده صفار

اند دورتادور جهنم كه به زانو درآمدهها را درحالیشياطين محشور خواهيم فرمود بعد هم آن
 .حاضر خواهيم كرد

، نيمكمیرا همراه با شياطين محشور  هاآنسوگند به پروردگارت كه همه  -شيرازيم ارم
 !سازیممیحاضر  انددرآمدهبه زانو  كهدرحالیبعد همه را گرداگرد جهنم 

هاي گفتاري تعهدي است كه مت لم به انجام فعلی در از كنش «قسم» ها:همسنجي ترجمه

و  لنحشرهم»در « هم» بافت موقعيتی آیه ح ایت از آن دارد كه ضمير. دهدآینده تعهد می
اي تر است كه به خود واژه كافران به جدر ترجمه شایسته. گرددبه كافران برمی «لنحضرنهم

شود تنها صفارزاده آن را به كافران ترجمه همانيور كه مشاهده می. شدضمير )هم( اشاره می
 .اندكرده است و سایر مترجمان آن را به صورت ضمير ترجمه كرده

 هاي اظهاريکنش. 7-7
را درباره  شیو نظر خو انيب دهد،یم يآنچه را در جهان واقع روفرد  اظهاري، در كنش

در ذیر به تناسب مجال نند آیه كه دربردارنده كنش اظهاري . كندیصحت آن اعالم م
 .شودها پرداخته میشود و به همسنجی ترجمهمی آورده ،است

 ﴾مِنی وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُنْ بِدُعَائِکَ رَب شَقِیا وَهَنَ الْعَظْمُرَب إِنی  قَالَ﴿: 4آیة 
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ر سرم ب يريو فروغ پ استخوان من سست گشتعرض كرد كه پروردگارا،  -ياقمشهالهی
 .اممن از دعا به درگاه كرم تو خود را هرگز محروم ندانسته این وجود باو  بتافت

، و تبر  پيرى بر سرم نشسته اسو  سستى گرفتهاستخوانم گفت پروردگارا  -خرمشاهی
 .امنبوده دلسختپروردگارا هرگز در دعاى تو 

 تهو ]موى[ سرم از پيرى سپيد گش استخوانم سست گردیدهگفت پروردگارا من  -فوالدوند
 .امنبودهو اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد 

 شده هایم سستمن در ا ر پيري استخوانپروردگارا  -آفریدگار)و عرض كرد:(  -صفارزاده
 .اينصيب نفرمودهو هرگز دعاي مرا بی موي سرم سفيد گشتهو 

 فراگرفته را شعله پيري تمام سرمو  استخوانم سست شدهگفت پروردگارا!  -شيرازيم ارم
 .شدمو من هرگز در دعاي تو از اجابت محروم نمی

گوینده این سخن حضرت ذكریا و مخاطب آن خداوند باري تعالی ها: همسنجي ترجمه

 كندیمبا خبر  ،است دهيكه به او رس یبا پروردگارش او را از حالت مناجات در ایزكراست؛ 
كنش اظهاري این آیه به توصيب . تشده اس ديسرم سف يو مو بيضع هایماستخوانكه 

تفاده از غيرمستقيم و با اس گفتاريكنشحضرت ذكریا از . پردازدشرایط جسمانی زكریا می
ستی س». جویدكنایه براي بيان ناتوانی و ضعب ناشی از پيري و خوردسالگی بهره می

)قيب،  «بردها و سفيدي موي سر، هردو كنایه از پيریست كه زكریا از آن رنج میاستخوان
6638 :1881) . 

كنند ا میدر برقراري ارتباطات ایفكنایات به عنوان بخشی از زبان و فرهنگ نقش بسزایی 
فتن است، نادیده گرا هارتباط بين فرهنگ ی ی از اهدا  ترجمه، ایجاد ارتقايو از آنجا كه 

هاي علمی و فرهنگی هاي فرهنگی متون در ترجمه، مم ن است موجب كاهش ارزشجنبه
 .هاي گفتاري غير مستقيم شودو در نتيجه كاهش رساندن مفهوم كنش

خوب عمر « سستی استخوان» یعنی –مِنی وَهَنَ الْعَظْمُ- كنایه اولة ن در ترجممترجما
نایه ك ةو مقصد ميابقت ش لی و مفهومی دارد، اما در ترجم أنون در دو زبان مبد ،اندكرده
و با  اندتهصفارزاده توفيق بيشتري داش فوالدوند و یعنی پير شدن، –وَاشْتَعَلَ الرأْسُ شَیْبًا-دوم 
ه در ترجمه ك اي برخال  رویه معمول خود قمشهالهی. آیدبيشتر جور در می زبانی ماشم 

ترجمه این آیه همانند  گرفت درهاي عادي و معمول در نظر میمخاطبين خود را انسان
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ان از واژگ« اشتعل الرأس شیبا»تعبير كنایی  ةخرمشاهی ترجمه ادبی آورده و در ترجم
 . استاستفاده كرده  ايهستهغير
وید: گكند، میننين در برابر پروردگارش اظهار ضعب میترجمه پيشنهادي: زكریا این 

گاه چكه تو هيپروردگارا! من در ا ر پيري استخوانم سست و موي سرم سفيد شده، درحالی
 .ايمرا از اميدت نااميد ن رده

  ﴾نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا بِغُلَامٍ اسْمُهُ یَحْیَى لَمْبَشرُکَ نُ زَکَرِیا إِنا﴿: 7آیة 
نام و هم شيپ نیاست و از ا يیحیكه نامش  يهمانا تو را به فرزند ایزكر يا -ايقمشهالهی

  .ميدهیبشارت م میدیافريهمانندش )در تقوا( ن
فرمود اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است و تاكنون همنامى برایش  -خرمشاهی

 .دهيمایم، مژده مىندادهقرار 
منامى ه قبالًكه  دهيممیمژده  ،اى زكریا ما تو را به پسرى كه نامش یحيى است -فوالدوند

  .ایمندادهبراى او قرار 
 ،دهيممیاست مژده  يیحیكه نام او  ي! ما تو را به پسرایزكر يا»خداوند فرمود:  -صفارزاده

 «.ایمنفرمودهمبعوث  يامبرينام، به پ نیبه ا يفرد ازاینپيش
 دهيم كه نامش یحيی است، پسرياي زكریا! ما تو را به فرزندي بشارت می -شيرازيم ارم

 .نبوده است ازاینپيشهمنامش 

. تیاب حضرت زكریاسپرداز در این آیه، خداوند است و گفتهگفتهها: همسنجي ترجمه

ر خب ،هیآ نیدر ا خداوند. كندیم افتدری خداوند از را شدن فرزندداروعده  ایزكر نجایا در
 ایبه زكر گفارينام يرا برا شیاراده خو آن ه يو سپس برا دهدیكودك م آمدن اياز به دن

كنش  یعنیاست؛  يعبارت، خبر این ظاهر. «است يیحیفرزند  نینام ا» :دگوییاعالم بدارد، م
 (یانيفراب ،تاريفراگف) ميرمستقيكنش غ اما ،بودن آن است يآن نشانگر خبر ميو مستق یانيب

 ه نیفرمان است و ا ينسبت به اجرا نانياطم ،ميرمستقيكنش غ ه،یآ نیدر ا. است يآن امر
اوند فوق نون خد هی، در آواقع در. كندند انتخاب زفر نیا يبرا يگریحق ندارد نام د ایزكر

 نیا به و خواهد داد ياتفاق رو نیكه ا داندیدارد و م نانيآمدن فرزند اطم ايمتعال از به دن
 روش نیاز ا شود،یمخاطب اجرا م يدستورش از سوو اطمينان كامر دارد كه  ن ته آگاه

 . كندمیامر كردن استفاده  يبرا
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 نیادر انتقال  اند وكردهترجمه  يخبر صورتبهمترجمان آن را  یتمام هیآ نیدر ترجمه ا
 . اندناقص عمر كرده یمفهوم به ش ل

 يیحیاسم او را ، مدهيیم بشارت و فرمان يما تو را به پسر ایزكر ي: ايشنهاديپ ترجمه
 .مایبگفاركه قبر از او همنام او را قرار نداده

 هاي عاطفيکنش. 6-0 
ي اوضاع و شرایيی است كه در محتواي كنش عاطفی بيان حالت روانی گوینده درباره

ی گزاري كردن، عفرخواهتبریک گفتن، سپاساین كنش در . اي مشخص شده استگزاره
-در ذیر مواردي از این كنش. شوداستفاده می. ..كردن، تمجيد كردن، اظهار تأسب كردن و 

 .شودها آورده می

 ﴾إِنی أَعُوذُ بِالرحْمَنِ مِنْکَ إِنْ کُنْتَ تَقِیا قَالَتْ ﴿ :63آیة 
 .یسته يزكارياگر مرد پره برمیرحمان م يگفت: من از تو پناه به خدا میمر -ايقمشهالهی

 .برمبه خداى رحمان پناه مى اگر پرهيزگار باشى[ گفت من از تو ]مریم -خرمشاهی
 .برممیمن از تو به خداى رحمان پناه  اگر پرهيزگارى]مریم[ گفت  -فوالدوند
 تی.هس اگر خداترسبرم، )نزدیک نيا( از تو به الرحمن پناه می مریم گفت: -صفارزاده
هيزگار برم اگر پراو )سخت ترسيد و( گفت من به خداي رحمن از تو پناه می -شيرازيم ارم
 هستی.

به  وقتی مریم، جبرئير را». پرداز در این آیه حضرت مریم استگفتهها: همسنجي ترجمه

این با  برم وگوید: به خداوند رحمان پناه میبيند، خياب به او میش ر انسان ناآشنایی می
با  سپس. دارددهد و به ترس وامیگفتاري اظهاري، او را از هرگونه تعرض، هشدار میكنش

. تا(ی)طوسی، ب« كندجمله شرطی در آخر آیه، شدت این ترس و هشدار را براي او بيشتر می
زیرا مریم بالفاصله بعد از رویارویی با فرستاده  ؛مقدم شده است ،در این آیه جواب شرط»

كه  كندشرط یعنی پناه بردن به خداي رحمان را ميرح میقبر از بيان شرط، جواب الهی و 
 .(183:  1886)زمخشري، « ح ایت از ترس و اضيراب او دارد
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واند پيش از بند تبند پایه می كند،زبان فارسی اگر بافت و سياق جمله ایجاب  دستور براساس
فتاري گبراي تاكيد بر مفهوم كنش ،بنابراین. (44: 6814 وحيدیان كاميار،) شرطی به كار رود

ه بهتر آن است ك ،ترس و اضيراب است غيرمستقيم در این آیه كه همان تحفیر، هشدار،
 .بعد بند شرطی شوداول بند پایه ترجمه 

ه خرمشاهی و فوالدوند جمله را رسيم كها به این دریافت میبا نگاهی گفرا به ترجمه 
 جواب آن ةشرط و سپس به ترجم یعنی ابتدا به ترجمة جملة؛ اساس ساختار معمولبر

هرنند  .مستقيم كاسته استگفتاري غيرزیبایی و بار معنایی كنش اند و این ازپرداخته
بند  بایدر تبيانی روشن براي بازگفتن معانی به اما ،رسدمی هاي آن دو درست به نظرترجمه

و صفارزاده آن را براساس سازمان بالغی متن آیه اي قمشهاليه. جا كردهپایه و شرط را جاب
. نندكاند تا مفهوم و پيام ترس و اضيراب را به رسایی هر نه بيشتر بيان ترجمه كرده

ل ه با آوردن ب ،بالغی آیه و تاكيد بر مفهوم ترس اشاره داشته شيرازي نه تنها به جنبةم ارم
اند؛ ر عمر كردهتگفتاري غيرمستقيم موفقدر داخر پرانتز در انتقال مفهوم كنش« سخت»قيد 

 .رسدتر به نظر میاي نزدیکایشان به تعادل ترجمه ةترجم بنابراین،
 برم اگرترجمه پيشنهادي: مریم از شدت ترس گفت: من از تو به خداي رحمان پناه می

 خداترس هستی.

 ﴾الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِی مِت قَبْلَ هَذَا وَکُنْتُ نَسْیًا مَنْسِیا فَأَجَاءَهَا﴿: 18آیة 

)و از شدت حزن و  ديكشان ییاو را به كنار درخت خرما دنیيگاه درد زاآن -ايقمشهالهی
راموش نامم ف كلیبهمرده بودم و از صفحه عالم  شيپ نیمن از ا كاشاياندوه با خود( گفت: 

 .شده بود
 از يشپ كاشايدرخت خرمایى كشانيد گفت  ةآنگاه درد زایمان او را به پناه تن -خرمشاهی

 .مرده بودم و از یاد رفته بودم و فراموش شده بودم این
 از شپي كاشايخرمایى كشانيد گفت  درخت ةتا درد زایمان او را به سوى تن -فوالدوند

 .شده بودمر فراموشمرده بودم و ی س این
كه آن ت يه كند( درحالی كه بهمان او را به كنار درختی كشاند )آنگاه درد زای -صفارزاده

 .كلی از اذهان مردم فراموش شده بودماین مرده بودم و به از كاش پيشاي گفت:می
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ناراحت  قدرآنی كشاند، )یدرخت خرما ةدرد وضع حمر او را به كنار تن -شيرازيم ارم
 . فراموش شده بودم كلیبهمرده بودم و  این از پيش كاشايشد كه( گفت 

 يناراحت بود و آرزوفرارسيد، والدت فرزندش روز  میمر یوقتها: همسنجي ترجمه 

حضرت والدت با وجود این ه . دیدمی ترراحتكه مرگ را بر خود  يطوركرد؛ میمرگ 
(  31، 64د.ت:  ،طباطبایی) به قومش هراسان و ناراحت بودما او از پاسخ ، ابود معجزه یسيع
گفتاري در این آیه، تمنی است در حالی كه غرض اصلی آن بيان حزن معنی صریح كنش. 

ر ناراحتی و حزن در داخ ةكلمشيرازي با گنجاندن اي و م ارمقمشهالهی. حضرت مریم است
دوند هر نند خرمشاهی و فوال. اندكردهغيرمستقيم آن اشاره گفتاريكنشپرانتز به مفهوم 

كنند نده منتقر خوان اند معناي دقيق را بهاما نتوانسته ،اندلفظ به لفظ را در پيش گرفته ةترجم
 . انددهيلب را به خود خواننده واگفار كرو پر كردن خألهاي درون م

  ﴾إِداجِئْتُمْ شَیْئًا  لَقَدْ﴿: 36آیة 
 .دیبر زبان آورد زشت و من ر اريبس یسخنكافران( همانا شما  ي)ا -ايقمشهالهی

 .پيش آوردید ادعاى شگرفى كهراستیبه -خرمشاهی
 .را ]بر زبان[ آوردید نيز زشتى واقعاً -فوالدوند
 .زنيدمی سخيفی حر  زشت وشما مشركان نه  -صفارزاده
 آوردید. ايزنندهسخن زشت و نه  -شيرازيم ارم

ان و مشرك كافران است و مخاطب وي خداوندپرداز در اینجا گفتهها: همسنجي ترجمه 

گفتاري اظهاري خبري است كه مقصود از آن توبيخ كافران این آیه متضمن كنش. هستند
ه هد كدیخبر م ،دهندمیخداوند فرزند قرار  يكافران كه برااز  هیآ نیا خداوند در». است
 یخيوبت ؛كند خيرا توب هاآناست كه  نیا يخبر برا نیو ا اندافتادهبزرگ  يدر كفر هاآن
این توبيخ از . (86-61: 6418 عاشور،)ابن« را آگاه كند هاآنتا  یالتباس چيبدون ه حیصر

ر  ح»، صفارزاده «سخنی زشت و من ر»را به  «إدا»اي قمشهالهی. شودمشخص می «إدا»كلمه 
و فوالدوند به  «ادعاي شگر »، خرمشاهی «سخن زشت و زننده»، م ارم «زشت و سخيب

اي، هقمشالهی ترجمة با توجه به بافت و سياق، به هر روي،. ترجمه كرده اند «نيز زشتی»
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يرمستقيم غ گفتاريكنشمفهوم ، نراكه است بهتر از خرمشاهی صفارزاده، م ارم و فوالدوند
 . شوداست از ترجمه آنان دریافت می آن كه همان توبيخ

 هاي اعالميکنش. 6-5 
ی ها در جهان بيرون تغييراتی واقعهایی هستند كه به محر بيان آنها شامر كنشاین كنش
افعال كنش اعالمی مانند: انتصاب كردن، آغاز كردن، . (Searle, 2006: 17شود )ایجاد می

 هتناسب مقالبه ادامه در . . ..پایان دادن، اعالم كردن، نام گفاردن، عقد ازدواج درآوردن و
 . شوداي از آن اشاره میبه نمونه

 وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اهللِ وَأَدْعُو رَبی عَسَى أَال أَکُونَ بِدُعَاءِ رَبی شَقِیا وَأَعْتَزِلُکُمْ﴿: 43آیة 
را  میا تی يكرده و خدا يدور ديپرستیخدا م يكه به جا یمن از شما و بتان -ايقمشهالهی
)و مرا از شر مشركان  از درگاه ليفش محروم نمانمكه نون او را بخوانم  دوارميو ام خوانمیم

 حفظ كند(.
كنم و پروردگارم را پرستيد كناره مىو از شما و آنچه به جاى خداوند مى -خرمشاهی

 نباشم دلسختخوانم، باشد كه در دعاى پروردگارم مى
و پروردگارم را  گيرممیكناره  خوانيدمیو از شما و ]از[ آنچه غير از خدا  -فوالدوند

 .نااميد نباشماميدوارم كه در خواندن پروردگارم  خوانممی
كنم و به خداوند پرستيد دوري اختيار میو من از شما و آنچه غير از خدا می -صفارزاده
 .غير مقبول نباشدجویم و اميد دارم كه دعاي من نزد آفریدگارم توسر می
 كنم، و پروردگارم رامی گيريكنارهخوانيد و از شما و آنچه غير از خدا می -شيرازيم ارم
 نماند. پاسخبیخوانم و اميدوارم دعایم در پيشگاه پروردگارم می

و مخاطب او پدر و قومش  ميابراهسخن در اینجا حضرت  دگویندها: همسنجي ترجمه

، كردیمپرستی و پرستش خداوند دعوت هستند؛ هنگامی كه ابراهيم، پدرش را به ترك بت
ابراهيم نيز اعالم كرد كه او از پدر و قومش . پدرش دعوت او را با خشم و تهدید پاسخ داد

دارد كه نه این پيام را به قومش اعالم می« أدعو ربی»عبارت . جویدهایشان دوري میو بت
موقعيت جدیدي از اعتقاد دینی بل ه ، جویدهایشان دوري میها و بتتنها ابراهيم از آن
عَسَى أَال أَکُونَ بِدُعَاءِ »بخش پایانی آیه . (96-61: 6418 )ابن عاشور، داردابراهيم را اعالم می
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ند با كنش كاستجابت دعاي ابراهيم را به طرز مستقيم اعالم می عالوه بر این ه «...رَبی شَقِیا
عادت و هایشان به ساو از دعا در برابر بت دهد كه قومغيرمستقيم و درقالب تعریر نشان می

 .)همان( رسندنصيبی نمی
« كميت»اي بيش از دیگر مترجمان تن به توضيح داده است و اصر  قمشهالهیترجمه 
را در ایجاد ارتباط نادیده گرفته است و مترجم با انجام تعدیالت زیادتر نسبت به  6گرایس

دیگر مترجمان از . زده است 1یک ترجمه پویادر صورت دست به  ترجمه دیگر و دست اري
هاي آنان یا صورت نگرفته اند و تعدیالت زبانی در ترجمهقالب صوري متن خارج نشده

خرمشاهی در این آیه به حد اعالي خود رسيده است تا آنجا  ةدر ترجم 8صوري تيابق. است
ن ته . ایمبناميم از جاده صواب به دور نمانده 4مع وس ةكه اگر ترجمه این مترجم را ترجم

دُعَاءِ عَسَى أاَل أَکُونَ بِ»بخش پایانی آیه  ةدیگر این ه جز خرمشاهی، سایر مترجمان در ترجم
 . اندداده ترجيح« معناي صوري»را بر « معناي نقشی« »...رَبی شَقِیا

 گيريبحث و نتيجه
ین اشود به می مورد ميالعه این جستار حاصرهاي مترجمان نتایجی كه از همسنجی ترجمه

تواند تمام باید ب ت كه در عين پایبندي به متن مبدأاي اسقرار است: بهترین ترجمه، ترجمه
فاري )عالیم گبا توجه به این ه نشانه. مفاهيم ومعانی زبان مبدأ را در قالب زبان مقصد بریزد
كند، مترجم باید براي آن را حمر میسجاوندي( در ترجمه، بخشی از معنا و بار هنري 
 هاي گفتاريكنش هاي گفتاري، خصوصاًرساندن مفهوم و حس و حال و لحن مو ر كنش

ها را دست كم نگيرد تا در انتقال معنا و رساندن مفهوم اصلی غيرمستقيم به ذهن مخاطب، آن
 . توفيق بيشتري داشته باشد هاي گفتاري به ذهن مخاطبكنش

جام با ان شيرازيم ارماي، صفارزاده و قمشهالهی مترجمان منتخب این جستار،از ميان 
یگر این ه د. در انتقال پيام توفيق بيشتري داشتند عدیالتی كه نه مخر باشد و نه ممرت

ده هاي گفتاري حييه مورد بحث دیاي در كنشو برجسته هاي فرهنگی قابر مالحظهتفاوت
داشته  لهمسأتابی زبانی شود؛ این موضوع شاید ریشه در این شودكه منجر به نوعی كژنمی

                                                            
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 
 .شان به ی دیگر نزدیک استزبانی

هایی كه در فاصله زمانی دورتري نسبت به زمان كنونی انجام پفیرفته است، داراي ترجمه
ه معاصر هاي دوراي نون جزو اولين ترجمهقمشهالهی ةی بيشتري هستند؛ ترجمتعدیالت زبان

ها، بيشتر تن به توضيح داده است تا آنجا كه در برخی از موارد است در قياس با سایر ترجمه
 .شود تا ترجمهمی كار وي به شرح نزدیک تر

هاي نشو ك حقيقیهاي امري هاي گفتاري مستقيم مانند كنشكنش ةمترجمان در ترجم
هاي اظهاري، كنش ةاما در ترجم ،انداعالمی و تعهدي در اكثر موارد صحيح عمر كرده

عيب شوند، ضاستفهامی كه گاهی از معناي اصلی خود خارج می عاطفی، ترغيبی و خصوصاً
شان بيشتر توجه اند واند و در مواردي حتی مفهوم را به ذهن مخاطب منتقر ن ردهدهعمر كر

يش از اي بقمشهالهیو  شيرازيم ارم ،ميان پنج مترجم در. ساختار نحوي آیه بوده استبه 
اند و تهبه زبان عامه مردم تمایر بيشتري داش اساساً ،اندسایرین به دلير این ه مبلغ مفهبی بوده

ارم صفارزاده و م  ،ايقمشهالهی. اند، مخاطبين خود را از نظر دور نداشتهدر سرتاسر ترجمه
ميزان موفقيت مترجمان به صورت . اندمحور به دست دادهاي بافتترجمه بيش از دیگران

. يم استهاي مستقهاي گفتاري غيرمستقيم و كنش( به ترتيب در كنش1( و )6) هاينمودار
 .دهدهاي گفتاري را نمایش می( درصد موفقيت مترجمان در انواع كنش8همچنين نمودار )

 هاي گفتاري غيرمستقيمکنش ةموفقيت مترجمان در ترجم درصد. 2مودار ن
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 هاي گفتاري مستقيمکنش مةموفقيت مترجمان در ترج درصد. 1نمودار 

 

 گفتاري هايدرصد موفقيت مترجمان در انواع کنش. 6نمودار 

 

، درصد 98، خرمشاهی درصد 19اي با قمشهالهیهاي صورت گرفته، بررسی براساس
هاي گفتاري كنش ةدر ترجم درصد 41و صفارزاده با  درصد 98فوالدوند و م ارم 
 شيرازيارمم اي، صفارزاده و قمشهالهیهاي گفتاري مستقيم، كنش ةغيرمستقيم و در ترجم
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هاي گفتاري امر كه بيشتر شامر كنش درصد 38و خرمشاهی و فوالدوند با  درصد 68با 
 .ندامستقيم است، موفق عمر كرده
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