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بررسی کنشهای فراگفتاری در دو نوع متفاوت از فرامین قرآنی و
شیوه برخورد مترجمان انگلیسی با آن
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سید علیاصغر سلطانی ،*1مهدی مقدسی نیا
 -1دانشیار گروه زبان انگلیسی ،دانشگاه باقرالعلوم ،قم ،ایران
 -2استادیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه قم ،ایران
پذیرش59/11/22 :

دریافت59/1/12 :

چکیده
این پژوهش درصدد تبیین تفاوت در استفاده معناشناسانه و کاربردشناسانه ،بین دو دسته متفاوت از فرامین،
در قرآن است :فرامینی که وجه امری دارند و فرامینی که وجه خبری دارند .این تحقیق توصییفی -تحلیلیی،
می کوشد با استفاده از نظریات زبانشناسی کاربردی و تحلیل گفتمان ،به بررسی بافتی بپیردازد کیه ایین دو
دسته از فرامین در آن بهکار رفتهاند .نتایج این تحقیق که پیکره زبانی آن ،آیات قرآنی است ،نشان مییدهید
که از جمالت و پارهگفتارهای امری و خبری برای صدور فرمان استفاده شده است؛ ولی بهکیارگیری هرکیدا ،
استنباط خاصی را بهدنبال دارد .اگر اشکال امری مربوط به دستورات فوری و شخصی باشد درنتیجیه ،کیاربرد
آن بیشتر در گفتگوهای بینافردی دیده میشود .شکلهای خبری هنگامی استفاده میشود که گوینده قصید
القای فرامینی را دارد که فاقد فوریت یا بعد شخصی است .ضمناً بهکارگیری شیکلهیای خبیری بیرای بییان
فرامین ،نشان از اطمینان خاطر و دانشی دارد که گوینده نسبت به اجیرای فیرامین خیویش دارد .درنتیجیه،
جمالت خبری غالباً در بافتهایی دیده میشود که گوینده عالیمقا درصدد القای دستورات خیویش اسیت.
بازخورد این موضوع در ترجمه نشان میدهد در دستوراتی -با ساختار خبری -مترجمان رویههیای متفیاوت
داشتهاند .در آنجایی که آیات ،مربوط به احکا خاص فقهی است یا بیروز مفهیو فرمیان و دسیتور آشیکار
است ،از افعال کمکی مانند  shallاستفاده شده است .در برخی از موارد نیز مفهو فرمانی و دستوری از دیید
مترجمان پنهان مانده است.
واژگان کلیدی :وجه خبری ،وجه امری ،زبانشناسی قرآن ،کنشهای گفتاری ،ترجمه قرآن
* نویسنده مسئول مقاله:

Email: aasultani@yahoo.com

191

دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 5331

 -1مقدمه
2

مقوله دستوری وجهیت  ،در کنار مقوالت دیگری مانند زمان ،شمار ،حالت و غیرره ،ییر
از ویژگ های افعال است که نشان م دهد گوینده در ارتباط با مخاطر

ورود نسربت بره

آنچه م گوید چه زاویه دیدی را اتخاذ کرده اسرت درواقر  ،وجره ،نگررگ گوینرده بره
آنچه بیان م شود را نشان م

دهد (1996

 )Bussmann,اگر گوینده ،وبری بخواهد بدهرد

از وجه وبری ،3اگر دستوری بخواهد بدهد از وجه امری 4و اگر درباره وضعیت فرض و
غیرواقع بخواهد صحبت کند از وجه التزام  5صحبت وواهد کرد البته انواع وجههرا در
زبانهای مختلف متفاوت است
موضوع اصل این تحقیق ،فرمانها و دستورات قرآن است که پایه فقه و برهطرورکل
تعامالت انسان و اجتماع مسلمانان قرارگرفته است بهطورمعمول انتظار م رود فرمرانهرای
قرآن ای که مبنای قانونگذاری قرارگرفتهاند به شیل امری بیان شوند امرا برهواقر چنرین
نیست؛ زیرا در قرآن از وجه وبری نیز برای ارائه فرمانها اسرتفاده میررر شرده اسرت در
این پژوهش ،دغدغه نگارندگان پاسخ به این پرسش است که چرا در برو آیرات قرآنر ،
برای القای دستورات از شیل امری و در برو دیگر از آیات برههمرین منظرور از شریل
وبری استفاده شده است؟ آیا استفاده از هرکدام از این شریلهرا ،باعر

برهوجرود آمردن

استنباط واص م گردد؟ بازوورد این موضوع در ترجمه ،به چه شیل م تواند باشد؟
بهترین روگ ،برای بررس این پرسشها ،نظریه کنش گفتراری اسرت ایرن نظریره در
ابتدا توسط جان آستین ،فیلسوف انگلیس معرف

شد (1962

 )Austin,و سرس

بره شریل

عمدهای توسط جان سرل ،فیلسوف آمرییای بسط پیدا کررد ( )Searle, 1969برهطرورکل
آستین معتقد است ،از ما هنگام استفاده از زبان در حقیقت کارهای را انجام م دهیم ایرن
کارها شامل وبر دادن ،دستور دادن ،اعالن کردن ،عذروواه کردن ،تهدید کردن و ماننرد
آن است در دستور سنت  ،ارتباط مستقیم بین وبر ،پرسش ،امر و غیره و شریل صررف
فعل وجود دارد؛ ازاینرو تبیین اینکه از شیل وبری ،کارکردهرای دیگرری منظرور شرود
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مشیل است اما در نظریه کنشهای گفتاری این ارتباط بین شیل صرف فعل و کنش که
از آن گزاره منظور م شود لزوماً ارتبراط مسرتقیم وجرود نردارد ازایرنرو مر توانرد در
راستای هدف این پژوهش بهکار گرفته شود در این مقاله ،بعد از بررس مفهوم کنشهای
گفتاری و انواع آن ،نویسندگان بر آن شدند تا دلیل استفاده از هرکدام از ایرن شریلهرا را
به کنیاگ بگذارند

 -2پیشینه تحقیق
پیشینه این تحقیق را م توان در چند بخش اصل سامان داد ابتدا به بررس های سرنت ای
که علمای اصول فقه در وصوص ساوتار وجوه فعل انجام دادهاند ،اشارهای وواهرد شرد
سس  ،به برو از پژوهشها اشاره وواهد شد که سع کردهاند از نظریه کنشهای گفترار
در پژوهشهای معطوف به متون دین بهره گیرند
 2ی  1ی نگاه قدما به دو نوع متفاوت از فرامین

یی از مهمترین کتابهای که دانشمندان مسلمان اعم از زباندانان ،شرعرا و نویسرندگان بره
آن توجه داشتهاند ،قرآنکریم است که دلیل آن را نیز باید در اسرار زبان  ،بالغ و ادب ایرن
کتاب جستجو کرد شماری از علمای فقه اللغه و بالغت در تأمالت وویش در آیرات قررآن
با دیده تأمل به بسیاری از الفاظ و ساوتارهای م نگریستند که برهجرای همردیگر در قررآن
بهکار م رفت و در آن بروالف مقتضای ظاهر عمرل مر شرود و مقتضرای حرال مرتیلم و
مخاط

یا دیگر عوامل مدنظر قرار م گرفت کتابهای بسریاری دربراره ایرن موضروع بره

رشته نگارگ درآمد که از آن جمله ،م توان به کتاب ابنفارس ( )1993اشاره کرد کره در آن
به مسئله وروج فعل از معنای حقیق اگ پرداوتره و تأکیرد مر شرود کره شرواهد و قررائن
م تواند ما را به سمت این موضوع رهنمون باشد ابنجن ( )313 :1954معتقد اسرت کره در
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قرآن برو عبارات امری وجود دارد که داللت بر وبر مر کننرد و برور عبرارات وبرری
وجود دارند که داللت بر امر م کنند
علمای علم اصول ،اولین دسته از دانشمندان بودند که در زمینهی برداشت مفهروم امرر و
نه از جمالت وبری نظریهپردازی کردند برو از علمای اصول ،اعتقاد داشرتند جمرالت
وبری م توانند برای القای امر بهکار روند در این گروه افرادی ،همچرون ابرنحرزم ()1991

جای م گیرند وی به این نیته اشاره م کند که گهگاه بررای القرای مفهروم امرر از صرورت
امری فعل و گاه نیز از صورتهای وبری استفاده م گردد (ابنحزم)33 :1991 ،

آن دسته از علمای اصرول همچرون زمخشرری ( ،)499 :2112زرکشر ( )115 :2111و
سیوط ( )493 :1994که قائل به چنین پدیده زبان بودند ،برای اینکه ثابت کنند کره ایرن
جمله وبری ،القاکننده یک دستور است به برو نشانههای زبران اشراره مر کردنرد بره
عنروان نمونره ،زمخشرری ( )99 :2112هنگرام کره بررهعبرارت ﴿تُؤمُنون ُُبواللُُورُسوونُهُوُ

تُجاهُدو ﴾ (صف )11/م رسد ،به فعل «یغفرر» اشراره مر کنرد کره در ابتردای آیره  12و
بهصورت مجزوم آمده است و آن را بهعنوان جواب آیه  11م دانرد او بررای اثبرات ایرن
موضوع ،به قرائت ابنمسعود اشاره م کند و م گوید که وی این آیه را بهصورت ﴿آمنون ُ

الُورُسنُهُوجاهدو ﴾ م وواند
بُ ل ُ
برو از علمای اصول نیز قائل به کارکرد ساوتار وبری برای القرای دسرتور و فرمران
نبودند و اعتقاد داشتند که باید حمل بر اصل کرد ازجمله این افرراد مر تروان بره کفروی
( 419 :1999ر  ،)914شوکان ( )315 :2113و قرطب ( )99 :1999اشاره کرد
بهطورکل ،دغدغه علمای اصول در بروورد با این پدیده زبان این بود که آیا برداشرت
امر از جمله وبری قابل دریافت است؟ آنهرا در تحلیرل ورود از برهکرارگیری جمرالت
وبری برای القای دستورات شریعت بح

حقیقت و مجاز را پیش م کشیدند و سع برر

آن داشتند تا مسئله را از این زاویه بررس نمایند یی از تحقیقرات کره برهتفصریل ،نگراه
دانشمندان مسلمان نسبت به موضوع مذکور را معرف کرده است و به اوتالفنظرر آنهرا
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در اینوصوص پرداوته ،مقالره شراکر مجیرد ( )2119اسرت وی ضرمن برشرمردن آرای
دانشمندان مسلمان ،روییردی مشابه قدما در بررس این پدیده دارد
زباندانان مسلمان در هنگام بح

درباره دلیل بهکارگیری جمالت وبری بررای القرای

فرامین شریعت ،صرفاً به ذکر این نیته بسنده م کردند که این پدیرده داللرت برر وجروب
امتثال و اطاعت از فرمان را دارد (عطرار ،بر ترا )119 :عردهای دیگرر عرالوه برر موضروع
ضروری بودن اطاعت از فرمان صادرشده به شیل وبر ،بر لزوم سرعت در اجرا نیز تأکیرد
داشتند (سیوط  33 :2113 ،؛ زمخشری 395 :2112 ،؛ زرکش )351 :1953 ،

وجه تمایز این پژوهش با مطالعات گذشتگان در این است که نگارندگان برا تییره برر
نظریات کاربردشناس زبان ر ازجمله نظریه کنشهای گفتاری ر موضوع را بررسر کررده،
بازنمود روابط قدرت را نیز به بح

گذاردهاند؛ حالآنکه اثرری از ایرن موضروع در آثرار

گذشتگان دیده نم شود
 2ی  2ی مطالعات کنشهای گفتاری در حوزه متون دینی

ازجمله پژوهشهای که با تییه بر نظریه کنشهای گفتراری بره سررات مترون دینر رفتره
است ،مقاله ساجدی ( )1391است وی در پژوهش وویش به اهمیت نظریه کنش گفتاری
جان آستین در فهم زبان قرآن اشارهکرده ،به تبیین کاربرد کنشهرای گفتراری گرزارههرای
دین  ،چندبعدی بودن گزارههای اوباری در دین ،اهمیت ویژه بعد احساس در گزارههای
دین  ،اشتباهات برو دینشناسان غرب در غفلرت از بعرد اوبراری گرزارههرای دینر و
سرانجام واق نمای گزارههای اوباری و انشای دین با تییه بر دیدگاه آستین مر پرردازد؛
اما متأسفانه ،ساجدی صرفاً به ارائه توضیحات کل درباره نظریه کنشهای گفتاری بسرنده
کرده ،در عمل چندان با استفاده از آن به مطالعه قرآن نم پردازد
بررس کنشهای گفتاری در زیارتنامره امرام رضرا [ع] نیرز از دیگرر پرژوهشهرای
انجامشده در این عرصه اسرت پهلرواننرژاد و رجر زاده ( ،)1399در پژوهشر براسراس
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نظریه کنشهای گفتاری به بررس متن شناوت این زیارتنامه پرداوتهاند آنهرا بره ایرن
نتیجه رسیدهاند که کنش عاطف  ،بیشترین تعداد را در این مرتن بره ورود اوتصراص داده
است که حاک از ایجاد ارتباط عمیق عاطف بین گوینرده و مخاطر

زیرارتنامره اسرت

بهعبارت  ،گوینده متن ،تالگ م کند احساسات از قبیرل ارادتمنردی ،قردردان و دوسرت
وویش را به شیل کنشهای گفتاری با مخاط

وویش به اشتراک بگذارد

مقاله «تحلیل وطبه پنجاه و ییم نهجالبالغه براساس طبقرهبنردی سررل از کرنشهرای
گفتاری» نیز با هدف بررس کنشهای گفتاری در متون دین انجامگرفته است فضرائل و
نگارگ ( )1391در این مقاله ،با استفاده از ترکیب از نظریه کرنشهرای گفتراری آسرتین و
سرل به بررس وطبه  51م پردازند و به این نتیجه م رسند که کنش گفتارهرای اظهراری
و ترغیب به میزان زیاد و کنش گفتار عاطف به میزان کمتری در این وطبه بهکاربرده شرده
است بهنظر م رسد دلیل این امر موضوع جنگ در مقاله و ویژگ گفتمان جنگ باشد
آورین پژوهش قابلتوجه در ایرن راسرتا ،در ورارج از ایرران صرورت گرفتره اسرت
شولمن ( )2111در پژوهش وود با عنوان «اشیال امری و دومشخص در متن عبری کتاب
مقدس» به بررس متن کتاب مقردس (عهرد عتیرق) پرداوتره ،تحلیلر کاربردشناسرانه از
دستورات ارائه م دهد که در آنها از فعرلهرای امرری و فعرلهرای وبرری دومشرخص
استفاده شده است شولمن با تییه بر نظریه کنش گفتار به این نتیجه م رسرد کره اسرتفاده
از فعل امر یا فعل وبری دوم شرخص برا ورود ،منظرور واصر را بره همرراه دارد و در
موقعیتهای مختلف در زبان عبری از هرکدام استفاده م گردد
بیشترین شباهت این پژوهش ،با مقاله شولمن ( )2111است و نگارندگان کوشریدهانرد
تا با استفاده از همان روگ ،فرامین موجود در قرآن را ر البتره برا توجره بره ویژگر هرای
واص زبان عرب

ر مورد کنیاگ قرار دهند و درنهایت بازوورد آن در ترجمه را بررسر

کنند تفاوت میان تحقیق پیشرو با دیگر تحقیقات انجامگرفته بر روی کنشهرای گفتراری
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در ایران ،اهمیت و توجه واص است که نگارندگان به مقولره کرنشهرای فراگفتراری در
قرآن مبذول داشتهاند ،موضوع که در نوع وود شایسته تحقیق بوده است

 -3نظریه کنشهای گفتاری
این اندیشه که ارتباطات زبان در حقیقت نوع کنش است قدمت طوالن دارد افالطرون
در رساله کراتیلوس وود ،که در سال  391قبل از میالد نوشته شده است ،به ایرن موضروع
اشاره م کند او معتقد است گفتار ،نوع کنش است و کلمات ،ابزارهای هسرتند کره بره
واسطه آن این کنش اتفاق م افتد این نوع نگاه پیامدهای مهم برای مطالعه زبان دارد
کارل بولر ( ،)1993-1939روانشناس و زبانشناس آلمان  ،با توجه به نظریره افالطرون،
الگوی ارائه داد که در آن زبان بهمثابه یک ابزار موسیق  ،به نام ارغنون ،درنظر گرفتهشرده
است در این الگو ،همانگونه که یک ساز موسیق م تواند توسط کسر نواوتره شرود و
مخاطب داشته باشد؛ زبان نیز ابزاری است که بهکارگیرنرده و مخراطب دارد بنرابراین ،در
هر کنش زبان براساس نگرگ بولر ،کنشگر ،ابزار و مخاطب وجود دارد نظریره برولر ترأثیر
زیادی بر نوع نگاه ما به زبان در حال حاضر داشته است بعد از بولر کسران دیگرری نیرز بره
ارتباطات زبان بهمثابه کنش نگریستهاند مهمترین آنها جان آستین ،فیلسروف انگلیسر تبرار
است نظریه کنش گفتاری را آستین ( )1911-1991در کتاب تحت عنوان «چگونه کلمرات
کار انجام م دهند؟» ،ارائه کرده است
آستین معتقد است موق صحبت کردن یا نوشتن ما کنشهای مختلف را انجام م دهریم:
کنش بیان  ،9کنش غیر بیان  3و کنش فرا بیان (کنش فراگفتاری) 9جمله «بررو بیررون» را در
نظر بگیرید کنش بیان  ،همان معنای ظراهری و دسرتوری جملره فروق اسرت :یرک جملره
دستوری که از دو کلمه «برو» و «بیرون» ساوتهشده است« ،بررو» فعرل امرر و «بیررون» قیرد
میان است کنش غیر بیان به نیت گوینده برم گردد که در ایرنجرا قصرد دسرتور دادن بره
مخاط

یا مخاطبان جمله را دارد کنش فرا بیان (فراگفتاری) ،به وود عمل کره در جهران
193

دو فصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 5331

وارج اتفاق م افتد اشاره دارد در جمله فوق اگر مخاط

این دستور ،بهواقر بیررون بررود

عمل فرابیان (فراگفتاری) رویداده است

 -4پیکره زبانی و روش تحقیق
در این تحقیق ،نمونههای بررس شده به دو قسمت اصل تقسیم م شوند قسرمت اول را
آیات تشییل م دهند که در آنها از وجه امری برای القای دستور استفادهشرده اسرت کره
تعداد این آیات به  5مورد م رسد که به ترتی

شامل آیرات  93سروره مائرده 31 ،سروره

احزاب 5 ،سوره مریم 93 ،سوره طه و  29سوره احزاب است
قسمت دوم ،اوتصاص به آیات دارد که کنش بیان آنها وبری ،ول کنش منظروری
آنها ،امری است مفسران در مورد محتوای دستوری آیات که در این بخش مرورد توجره
قرارگرفته است ،اتفاقنظر دارند تعداد این آیات  3مورد است که شرامل آیرات  31سروره
توبه 4 ،سوره بروج 229 ،سوره بقره 92 ،سوره نساء 3 ،سوره مریم 43 ،سروره یوسرف و
آیه  11سوره صف است
در بررس آیات مذکور ،ابتدا ضمن ذکر آیه و ترجمره آن ،نگارنردگان مر کوشرند ترا
بافت آن آیه را بررس و تحلیل کررده و در قالر
فراگفتاری وابسته به آنرا نیز به بح

آن ،کرنشهرای گفتراری و کرنشهرای

گذارند در مرحله بعد ،تالگ وواهد شد تا بازتراب

این کنشهای فراگفتاری مطالعه شود
در مرحله آور نوبت به موضوع ترجمه م رسرد ازآنجرای کره مترجمران در هنگرام
ترجمه فعلهای امر ،روش ییسان داشتهاند ،این موضوع نادیده گرفتهشده و تنها به آیات
پرداوتهشده است که کنش بیان آنها وبری؛ ول کنش فرا بیان (فراگفتاری شان) ،امری
است برای سنجش بهتر ترجمهها ،در برو موارد اگر عبارات مشابه در دیگر کتابهرای
مقدس وجود دارد ،به بح

گذارده م شود و مقایسهای میان شیل ترجمه انگلیس قررآن

و شیل ترجمه انگلیس کتابهای مقدس صورت م گیرد
199

بررسی کنشهای فراگفتاری در دو نوع متفاوت از فرامین قرآنی  ______ ...سید علیاصغر سلطانی و مهدی مقدسینیا

 -9کنشهای گفتاری در فرمانهای قرآنی
یی از نمودهای بارز کنشهای گفتاری در قرآن ،فرمرانهرای اسرت کره در ایرن کتراب
مقدس ذکر م شود در برو از این فرمانها از امر مستقیم استفاده شرده اسرت؛ ولر در
برو دیگر جمالت وبری برای القای این فرمانها بهکاررفته است
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،اولین کسان کره بره بحر

در رابطره برا ایرن

موضوع پرداوتند ،دانشمندان علم اصول بودند آنها م کوشیدند تا از متون دین  ،احیرام
فقه را استخراج کنند بههمین دلیل ،برای آنها مهم بود که بدانند آیا بهغیرراز افعرال برا
وجهیت امری ،شیل دیگری از جمالت برای القای فرمانهای دین وجرود دارد یرا ویرر
باور دانشمندان علم اصول ،این بود که امر در ذات وود داللت بر فوریت یا عدم فوریرت
ندارد و اگر گوینده بخواهد فوریت آن را القرا کنرد ،بایرد قرینرهای را ذکرر کنرد (قراف و

شریعت فرانر  )125 :1399 ،این دانشمندان اعتقاد داشتند جمرالت وبرری نیرز مر تواننرد
کاربرد امری داشته باشد (قان و شریعت فران  ،ب تا 121 :و )122ولر تروجه بره تفراوت
موجود میان دوگونه القای فرمانها در امر نداشتند
در ذیل ،تفاوتهای که میان دوگونه فرمان وجود دارد (آنهای که با جمرالت امرری
بیان م شوند و آنهای که با تییه بر جمالت وبری عنوان م گردنرد) تعیرین مر گرردد
نیته مهم در این بخش ،بررس موضوع کرنشهرای بیران و نیرز کرنشهرای فراگفتراری
فرمانهای صادره در قرآن است
 -1-9استفاده از جمالت یا پارهگفتارهای امری
 -1-1-9فوریت زایی (زمان زایی)

وداوند در آیه  93سوره مائده م فرمایرد﴿ :یاُأیُهاُ رُسنلُُبُلُغُماُأنزُلُُإ یکُُوإ ُ ومُتُفعولُ

فُماُبُلُغتُُرُساُتُه﴾ (اى پیامبر آنچه از جان

پروردگارت بهسوی تو نازلشده ابرالت کرن و اگرر

نینى پیامش را نرساندهای)
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این آیه در شرایط نازل م شود که افراد در منطقه غدیروم جم شدهانرد و حضررت
پیامبر [ص] میلف است که پیام واص وداوند درباره والیرت حضررت علر [ع] را بره
اطالع حضار برساند (سیوط  )393 :2113 ،اگر پیامبر [ص] در آن موقعیت زمان و میان
واص که تعداد زیادی از افرراد گررد هرم آمرده بودنرد ،در ابرالت پیرام وداونردی تعلرل
م ورزید ،فرصت الزم از دست م رفت
با توجه به این آیه و بافت مرتبط با آن ،به این نیته پ مر برریم کره کرنش بیران در
اینجا صرفاً طرح یک وواسته است؛ ول در بعد فراگفتاری یا تأثیری وودگ این گرزاره،
نوع تأکید بر زماندار بودن و فوریت زا بودن دارد یعن اگر بعرد فراگفتراری یرا ترأثیری
این کنش مدنظر قرار نم گرفت ،بهطور کرل ،هردف کره در صردور ایرن دسرتور وجرود
داشت ،از بین م رفت
یی از مهمترین اهداف که در استفاده از وجه امری استفاده م شرود ،ایجراد فوریرت
است

(1980: 130

 )Drumwright,بهعبارتدیگر ،اگر فردی وواسته وویش را برهصرورت

امر بیان م کند ،درواق بهدنبال تحقق فوری آن است بههمین ترتی  ،اگر از وجره امرری
برای القای دستوری استفاده شود ،مخاط

م داند که در همان لحظه و برهشریل فروری

باید آن را به انجام برساند؛ زیرا در غیر این صورت ممیرن اسرت ضررورت انجرام فعرل
مشخص درزمان دیگر از بین برود بهعنوان نمونه ،معلرم بره دانرشآمروز مر گویرد« :از
کالس وارج شو» در این جمله ،وارج شدن از کالس باید در یرک برازه زمران وراص
صورت گیرد یعن  ،دستور دادهشده از سوی معلم ،شرط زمران نیرز دارد کره اگرر ایرن
شرط زمان از بین برود ،دیگر ضرورت انجام دستور از بین م رود بهعبارتدیگر ،فرمران
معلم باید در همان دقیقه انجام شود و اگر این موضوع صرورت نسرذیرد ،دیگرر ضررورت
برای انجام آن در وقت دیگر نیست
این قاعده (فوریتزای ) در بسیاری از آیات که مربوط به مبان اسرالم هسرتند ،قابرل
مشاهده است منظور از این آیات ،همانهای است که پذیرگ آنها پریشزمینره پرذیرگ
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دیگر دستورات اله است بهعنوان نمونه ،تقوا داشتن و وداترس برودن ،مقدمرهای بررای
پذیرگ دیگر دستورات وداوند است در اینجا م توان به آیه  31سروره احرزاب اشراره
کرد که در آن حضرت باریتعال م فرماید﴿ :یاُأیهاُ ذینُآمنون ُ تُون ُ لُوُون ون ُوون ُ

سدیدُ﴾ (اى کسانى که ایمان آوردهاید از ودا پروا دارید و سخنى استوار گویید)

این آیه چنین القا م کند که پیشزمینه راستگوی  ،تقوای اله است و اگر در تحقرق
آن فوریت لحاظ نشود ،نم توان امیدی به تحقق دیگر مسائل که ترابع از آن محسروب
م شوند ،داشت
پ

م توان گفت که افعال ،با وجه امری در وود ،مفهوم فوریت دارند و چینش چنرد

فعل امر ،ترتی

فوریتشان را نشان م دهد در قرآن ،مفاهیم پایهای ،همچون تقوا و مروارد

دیگر با فعل امر بیانشده است تا فوریت آنها مشخصشده ،نشان داده شود کره پایره هرر
کار ویر و ووب  ،اعتقاد داشتن به این مفاهیم پایهای و ضرورت انجام دادن آن است
 -2-1-9تردیدزایی

صدور فرمان بهشیل فعل امر م تواند با وود تردید را نیز بههمراه داشته باشد فرردی کره
دستور را بهشیل امر مستقیم بیان م کند ،ممین است نسبت بره انجرام آن تردیرد داشرته
باشد این تردید ویژه مواردی است که در آن فرد ،در موقعیت پایین اجتماع و ارزش از
مخاطب با موقعیت باالی اجتماع و ارزشر  ،چیرزی را دروواسرت مر کنرد در چنرین
موقعیت  ،مخاط

م تواند امر صادرشده را نسذیرد بهعنوان نمونه بره آیره  5سروره مرریم

نگاه کنید﴿ :وإنيُخفتُ من يُمنُور ئيُوكانتُ مرأتيُعاور ُفهبُ يُمنُ دنكُو یًّوا﴾ (و
من پ

از وویشتن از بستگانم بیمناکم و زنم نازاست پ

از جان

وود ولرى [و جانشرینى] بره

من ببخش)

در اینجا زکریا از وداوند متعال م وواهد تا وص و جانشرین بررای او قررار دهرد؛
ول اطمینان از انجام این دروواست از سوی وداوند ندارد به دیگرر سرخن ،اسرتفاده از
فعل امر در حالت که رابطه از پایین به باال است ،تردید بهوجود م آورد
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کنش بیان این عبارت ،داللرت برر یرک دسرتور اسرت؛ ولر کرنش فرابیران (کرنش
فراگفتاری) آن به این شیل نیست؛ یعن اینکه زکریا م داند کره وداونرد قردرت مطلرق
است و آنچه بیان م کند ،صرفاً بهصورت یک دروواست و تمنا بهشمار م آید و طررف
مقابل که از قدرت برووردار است ،توانای رد یا قبول این دروواست را دارد
در کتاب های علم اصول نیز آمرده اسرت کره در دسرتورات انسران کره مخاطر

آن

وداست ،اجبار و الزام وجود ندارد به عبارت  ،امر با وود تردیدزای را بهدنبال دارد
 -3-1-9مخاطب زایی

یی از کاربردهای امر مستقیم ،تعیرین مخاطر

اسرت در حقیقرت ،ایرن نروع فعرل امرر

شخص واص را مشخص م کند و فرد دیگری در این حیطه جای نم گیررد برهعنروان
نمونه ،وقت به آیه  93سوره طه ﴿والُفاذهبُفإ ُ كُفيُ حیاةُأ ُتُنلُ ُمسوا ُ﴾ (بررو

که بهره تو در زندگى این باشد که به هرکه نزدیک تو آمد بگویى به من دست مزنید) مر رسریم،
روی سخن با شخص سامری است و فرد دیگری در این میران مطررح نیسرت بره دیگرر
سخن ،کسان که فری

سخنان او را ووردهاند ،جزء گروه که باید از موسر و یرارانش

جدا شوند ،نیستند
همچنین ،به آیه  29سوره احزاب توجه کنید﴿ :یاُأیهاُ نبویُوولُأْو جوکُإ ُكنوتنُ
ترد ُ حیاةُ دنیاُوُْینتهاُفتعا ینُأمتعکنُوُأسرحکنُسر حاُجمیلُ﴾ (اى پیامبر به همسررانت
بگو اگر وواهان زندگى دنیا و زینت آنید بیایید تا مهرتان را بدهم و وروگ و وررم شرما را رهرا
کنم)

در این آیه روی وطاب وداوند با شخص پیامبر [ص] است و بهطور مسرتقیم ایشران
را وطاب قرار داده ،از آن حضرت م وواهد تا به زنان وود بگوید که در صرورت طمر
در حیات دنیا و زیبای های آن ،اجازه دارند تا بهصرورت مناسر

از ایشران جردا شروند

ضمناً این وظیفه بر عهده شخص دیگری نیست ،بلیره ورود پیرامبر بایرد آن را بره انجرام
برساند و فرد دیگری اجازه تذکر دادن به زنان رسولودا را ندارد در ایرن راسرتا ،لنگیرر
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(119

 )Longacre, 2003:م گوید فعرل امرر در روابرط بینرافردی روی مر دهرد و تعیرین

مخاط  ،موضوع ضروری تلق م گردد
 -2-9استفاده از جمالت یا پارهگفتارهای خبری
 -1-2-9جمالت و افعال خبری ماضی

در آیه  31سوره توبه آمده است﴿ :واتلهمُ لُ أنیُیؤفکن ُ﴾ (ودا بیشدشان تا کجرا از حقیقرت
انحراف یافتهاند)

در اینجا فعل ماض «قاتَلَ» در معنای دعای بهکاررفته است مشابه ایرن موضروع را در
آیه  4سوره بروج داریم ،آنجا که م فرماید﴿ :وتلُأصحابُ أخدودُ﴾ (مرر برر آدمسروزان

وندق) در اینجا نیز فعل ماض در معنای امر (البته از نوع دعا) بهکاررفته است در ایرنجرا
کنش بیان این جمالت وبری است؛ ول کنش فراگفتاری (ترأثیری) آنهرا متفراوت اسرت؛
یعن از وداوند وواسته م شود تا این افراد را بیشد
یی از راههای بیان وواسته در زبان عرب استفاده از فعل ماض است این سنت هرم
در زبان عرب و هم در عبری دیده م شود به اعتقراد وارن راثلرین ()arren-Rothlin, 2007

فعل ماض در چنین موقعیتهای برای رعایت ادب بهکار م رود
استفاده از این راهیار برای بیان وواسته ،صرفاً مربوط بره موقعیرت دعرای اسرت در
حالت ،گوینده و شنونده از موقعیت برابر با همدیگر برووردار نیستند درواق  ،گوینردهای
پاییندست ،هنگام وطاب قرار دادن شنوندهای باالدست از آن اسرتفاده مر کنرد بره ایرن
جمله دقت کنید« :رزقک هلال طفال» در اینجرا ،برهگفتره بشریرجلول ( )2111برا جملرهای
وبری روبهرو هستیم که فعل آن ماض است ،ولر در زبران عربر بررای القرای مفهروم
دروواست از آن استفاده م گردد
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 -2-2-9پارهگفتارهای خبری مضارع
 -1-2-2-9فوریتزدایی (زمانزدایی)

به آیه  229سوره بقره نگاه کنید﴿ :و مطلُاتُیتربصنُبأنفسهنُ ثلثةُوروءُ﴾ (و زنران طرالق

دادهشده باید مدت سه پاکى انتظار کشند) همانطور که مشاهده مر کنیرد کرنش بیران ایرن
عبارت ،وبری است؛ یعن اینکه از ظاهر عبارت چنین برم آید که زنان مطلقه ،مدت سه
پاک را انتظار م کشند؛ ول کنش فراگفتاری آن ،متناظر به این است کره هرر وقرت زنر
طالق گرفت ،این دستور اجرا م شود و بروالف دستورات که با فعل امر بیان م شرود و
در حالت طبیع تاب زمان است ،دستور بیانشده وابستگ به زمان ندارد به دیگر سرخن،
وداوند حیم را م دهد که از زمان صدور تا همیشه الزماالجرا است ضمن آنکره ایرن
حیم برای هرزمان که طالق صورت گیرد ،الزماالجراست
با توجه به آنچه گذشت ،یی از عوامرل مهرم در اسرتفاده از فعرل و جملره وبرری،
فوریتزدای است؛ یعن  ،در این شیل بروالف جمالت و افعال امرری ،فوریرت مطررح
نیست و دستور به زمان واص محدود نم گردد بهعنوان نمونه اگرر قرانون یرا حیمر
صادر گردد ،بهصورت جمله وبری م آید تا مشرمول زمران نشرود (

Wallace and Buist,

)1981: 204-5

ویلیررامز ( ،)99 :2115در کترراب وررود برره ایررن موضرروع اشرراره مر دارد و از افررزایش
روزافزون استفاده از ساوتار وبری در تردوین قروانین صرحبت مر کنرد و مر گویرد در
مقایسه با انواع دیگر جمالت که در آنها از وجهیت نماهای مختلرف اسرتفاده مر شرود،
بهکارگیری ساوتار وبری بیشتر است و این نروع سراوتار ،تقریبراً جرای دیگرر مروارد را
م گیرد وی در مورد فراگیری جمالت وبری در متون حقوق و قانون معتقد اسرت کره
استفاده از آن ،برای حذف محدودیتهای زمان در آن است اسرسری ( )2113نیرز اعتقراد
دارد که بهکارگیری جمله وبری ،آینده را مدنظر قرار م دهد
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 -2-2-2-9مخاطب زدایی

به آیه  92سوره نساء توجه کنید﴿ :ومنُوتلُمؤمنا خطأُ فتحریرُ روبةُمؤمنةُ﴾ (هر ک

مرممنى

را به اشتباه کشت باید بنده مممنى را آزاد کند) در اینجا وطاب ،عام است و تمرام کسران را
که به قتل غیر عمد دست بزنند ،شامل م شود؛ یعن هیچچیزی در آن محدود نشده است
یی دیگر از اهداف که در استفاده از فعل و جملره وبرری بررای القرای مفهروم امرر
استفاده م گردد ،تعین زدای در وصوص مخاط
چون قانون شامل همه افراد م گردد دیگر مخاطر

اسرت ( 35 :1993 ،Boyerر )54؛ یعنر
وراص مردنظر نیسرت و حرالآنکره

جمالت امری این مخاط  ،مشخص است
بهعنوان نمونه وقت م گوییم «:وانم یا آقای فالن برای رف اشریال بره اتراق شرماره
فالن مراجعه کنند » یک مخاط

واص مدنظر است؛ ول وقت در یک اطالعیه مر آیرد:

«دانشجویان ارشد 5 ،ترم برای دفاع فرصت دارند » دیگر شخص واص مردنظر نیسرت و
این وطاب ،شیل عموم به وود گرفته و از زمان صدور تا زمان لغو را در برم گیرد
حدیث به نقل از پیامبر اسالم [ص] نقلشده کره در آن آمرده اسرت« :ال ُْم ْؤمِنُونَ ِِنْو
شُ ُروط ِ ِه ْم» (طوس  :1411،ص )331در اینجا فرد واص مدنظر نیسرت؛ بلیره یرک طیرف
گسترده از افراد که بر آنها نام «مممن» اطالق م گردد ،اسرت شراید بتروان گفرت کره در
استفاده از وجه وبری برای القای مفهوم امر ،بیش از آنکه مخاط

مهم باشرد ،ورود همران

دستور مهم است به دیگر سخن ،اهمیت ندارد که هویرت دریافرتکننرده دسرتور چیسرت؛
بلیه آن چیزی که اهمیت م یابد ،همان اجرای متن دستور است
 -3-2-2-9اطمینان گوینده به اجرای فرمان

در سوره مریم ،وداوند ماجرای حضرت زکریا را ذکر م کند و م گوید کره آن حضررت
بعد از صحبت کردن درباره پیری وویش و نازا بودن همسرگ ،از باریتعال مر وواهرد
تا فردی را بهعنوان جانشین برایش انتخاب نماید در آیه  3سوره مریم آمرده اسرت﴿ :یواُ
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ْكریاُإناُنبشرکُبغلمُ سمهُیحییُ مُنجعلُ هُمنُوبلُسمیاُ﴾ (اى زکریا ما تو را به پسرى کره
نامش یحیى است مژده م دهیم که قبالً همنامى براى او قرار ندادهایم)

در اینجرا حضررت زکریرا وعرده فرزنرددار شردن را از وداونرد دریافرت مر کنرد
باریتعال در این آیه وبر از بهدنیا آمدن کودک م دهد و سس

برای اینکه اراده ورویش

را برای نامگذاری به زکریا اعالم بدارد ،م گوید «نام این فرزند یحی است»
ظاهر عبارت «نام این فرزند یحی است» وبری است؛ یعنر کرنش بیران آن نشرانگر
وبری بودن آن است؛ ول کنش فرابیان (فراگفتاری) آن امری است در ایرن آیره ،کرنش
فراگفتاری آن اطمینان نسبت به اجرای فرمان است و اینکه زکریا حق نردارد نرام دیگرری
برای این فرزند انتخاب نماید درواق  ،در آیه فوق چون وداونرد متعرال از برهدنیرا آمردن
فرزند اطمینان دارد و م داند که این اتفاق روی وواهد داد و از طرف دیگر ،به ایرن نیتره
آگاه است که دستورگ از سوی مخاط

اجرا مر شرود ،از ایرن روگ بررای امرر کرردن

استفاده م نماید
یی از عوامل که باع

م شود تا گوینده از ساوتار وبری اسرتفاده نمایرد ،اطمینران

نسبت به اتفاق است که در آینده م افتد گوینده نسبت به تحقق امر و فرمان ورویش در
آینده مطمئن است و بههمین واطر از جمالت وبری استفاده م نماید برهعنروان نمونره،
پدر به کودک وود م گوید« :به وانه آقای فالن م روی و به او م گوی که پدرم منتظر
شما است » در اینجا پدر بهحدی از قدرت وویش آگاه اسرت کره وواسرته ورود را در
حیم امری انجامشده ،تلق م کند و بهصورت وبری از آن صحبت م نماید
به آیه دیگری اشاره م کنیم براساس آنچه در آیه  43سوره یوسف آمده ،این پیرامبر بره
اهال مصر م گوید﴿ :تزرعن ُسبعُسنینُدأباُ﴾ (هفت سرال پر درپر مر کاریرد) و از آنهرا
م وواهد که هفت سال پرباران را کشت کنند در ایرن آیره ،موضروع ،بره اتفراق در آینرده
بازم گردد یوسف م گوید که هفت سال پرباران و هفت سال وشک در پریش اسرت و برا
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توجه به آنکه م داند مصریها در تفسیر وواب پادشاه وویش عاجزند و حررفهرای او را
بهووب گوگ م دهند و از او راهنمای م وواهند ،از چنین راهیاری استفاده م نماید
الُورسن هُوتجاهودو ُفويُسوبیلُ للُ
به آیه  11سوره صف نگاه م کنیم﴿ :تؤمنن ُب ل

بأمن کمُوأنفسکمُذ کمُخی ٌرُ کمُإ ُكنتمُتعلمن ُ﴾ (به ودا ایمان م آورید و درراه ودا با مال

و جانتان م جنگید این برای شما بهتر است ،اگر بدانید)

در آیه پیشین یعن در آیه  11سوره صف وداوند وطاب به افرراد مر گویرد کره «ای
مممنان آیا م وواهید که شما را به تجارت راهنمای کنم کره شرما را از عرذاب دردنراک
نجات م بخشد؟» در آیه  11توصیهها بیان مر گرردد آیره  11در نظرر مفسرران ازجملره
آلوس  ،وبری است که داللت بر امر دارد در این آیه ،وداوند متعال م داند که دستورگ
برای کسان که ایماندارند ،الزماالجرا تلق م شرود و برههمرین وراطر ،از وجره وبرری
استفاده کرده است
با توجه به آنچه گفته شد ،شاید بتوان چنین نتیجه گرفت کره اسرتفاده از جمرالت یرا
پارهگفتارهای وبری برای القای مفهوم امر ،تنها در صورت استفاده م شود که فرد از یرک
طرف قدرت بیشتر و از طرف دیگر آگاه تام به وقوع امرگ داشته باشد
استورجی

( 3 :2113ر  )12نیز ،استفاده از شیلهای وبری را الگروی وشرن از فرمران

دادن ،برم شمارد و م گوید بهکارگیری ایرن الگرو زمران جرایز اسرت کره فرمران دهنرده
(گوینده) از موقعیت بسیار باالی اجتماع همچون امسراتروری بروروردار باشرد وی معتقرد
است در حالت که امسراتور بهچیزی عالقهمند و وواهان موضوع است ،فقرط کراف اسرت
که پیروان وود را از آن موضوع آگاه نماید تا بهایرنترتیر  ،فرمرانش را بره انجرام برسرانند
بهعنوان نمونه م توان به این عبارت اشاره کرد :میل ملوکانه بر این امر قرارگرفته است
به دیگر سخن ،هیچوقت متیلم فرودست از مخاط

فرادست وویش ،چنرین چیرزی

را نم وواهد مثالً هیچوقت بنده ،هنگام دروواست کردن از وداوند از چنرین راهیراری
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استفاده نم نماید؛ زیرا چنین کاری نشاندهنده اجبار و عدم اوتیار است و به گفته برراون
و لوینسن ( ،)1993این مسئله م تواند وجهه شنونده را دچار لطمه نماید

 -6برخورد مترجمان با دو نوع فرمان
بررس انجامشده ،حیایرت از آن دارد کره در فررامین دسرته اول کره در آن از افعرال امرری
استفاده گردیده است ،مترجمان ،روییردی واحد دارند ،اما روییرد آنها هنگرام برورورد برا
فرامین که ساوتار وبری دارند ،متفاوت است برای بررس نوع بروورد مترجمان انگلیسر
با این موضوع ،ترجمه چهار مترجم برجسته به نامهای قری  ،شاکر ،پییتال و یوسرف علر
انتخاب شد انتخاب ترجمه این افراد جهت بررسر  ،بره آن جهرت برود کره از گسرترگ و
شهرت فراوانتری نسبت به دیگر ترجمهها برووردار هستند
﴿ -1-6واتلهمُ لُ أنیُیؤفکن ُ﴾ (توبه)32 /

در این آیه مترجمان راهیارهای متفاوت را در پیش گرفتهاند قری  ،آن را وبری ترجمره
کرده است شاکر در ترجمه آن از وجه تمنای استفاده کررده اسرت پییترال نیرز ،سراوتار
وبری را ترجیح داده است یوسفعل نیز وجه تمنای را ترجیح داده است
!Qarib: Allah fights them! How perverted are they
!Shakir: may Allah destroy them; how they are turned away
!Pickthall: Allah (Himself) fighteth against them. How perverse are they
Yusufali: Allah's curse be on them: how they are deluded away from the
!Truth

با مراجعهای به وجه تمنای در زبان انگلیس و بهطور مشخص در بافرتهرای دینر ،
مشاهده م کنیم که آنها از  Mayاستفاده م کنند و بهعنوان نمونه م توان بهعبرارت
bless you

May

 godاشاره کرد .اگر بخواهیم از وداوند دروواست را داشته باشریم و بخرواهیم

جنبه فرمان و دستوری نداشته باشد؛ بلیه بعد تمنای بره ورود بگیررد از همرین فرمرول
استفاده م نماییم (:2119 ,Paul Portner

.)149
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﴿ -2-6وتلُأصحابُ أخدودُ﴾ (بروج)4 /

در این آیه ،قری  ،ساوتار وبری را برگزیده و همان ظراهر آیره را موردتوجره قررار داده
است پییتال نیز ،ساوتار وبری را انتخاب کرده اسرت امرا شراکر و یوسرفعلر  ،وجره
تمنای را برای این امر برگزیدهاند
Qarib: The companions of the pit were killed
Shakir: Cursed be the makers of the pit,
Pickthall: (Self-)destroyed were the owners of the ditch
Yusufali: Woe to the makers of the pit (of fire),

﴿ -3-6و مطلُاتُیتربصنُبأنفسهنُ ثلثةُوروءُ﴾ (بقره)222 /

در این آیه ،چهار مترجم یعن قری  ،شاکر ،پییتال و یوسفعل  ،این جمله را با اسرتفاده از
فعل کمی که داللت بر اجباری بودن کنش است ،ترجمه کردهانرد درواقر  ،آنهرا بره ایرن
نیته پ بردهاند که در این جمله به هیچوجه ،کنش بیان با کنش فرابیان (کنش فراگفتراری)
آن همووان ندارد و به دیگر سخن ،وجهیت عین ( 9آنچه از ظراهر یرک گرزاره برداشرت
م شود) با وجهیت ذهن ( 11آنچه در ذهن گوینده از بیان آن اراده م گردد) ،تفاوت دارد و
همووان بین وجهیت عین اگ با وجهیت ذهن اگ دیده نم شرود پر

بایرد برهگونرهای

ترجمه شود که وجهیت ذهن را بازوورد دهد به ترجمهها نگاه کنید:
Qarib: divorced women shall wait by themselves for three periods
Shakir: and the divorced women should keep themselves in waiting for three
courses
Pickthall: women who are divorced shall wait, keeping themselves apart,
three (monthly) courses
Yusufali: divorced women shall wait concerning themselves for three monthly
periods

در ترجمههای باال برهجرز شراکر کره از  shouldاسرتفاده کررده ،بقیره  shallرا انتخراب
کردهاند غالباً آن چیزی که در دستور زبانها گفته م شود ،این است که  shallبررای آینرده
بهکار م رود ( )1959 ،Headو با توجه بههمین موضوع  shallبررای ایرن فرمران کره بررای
لحظه نزول وح و پ ازآن ر تا قیامت ر صادرشده ،بهتر است
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در ترجمه ده فرمان حضرت موس (ع) به زبان انگلیس نیز از  shallاستفادهشده است
که احتماالً م تواند مهر تأییدی برای این موضوع باشد در متون حقوق و قراردادهرا نیرز
از  shallاستفاده م شود در این میان م توان پیشنهاد دیگری را نیز مطرح کررد کره آنهرم
استفاده از  mustاست که عال ترین نوع اجبار را بیران مر کنرد درواقر  ،چرون فرمران از
جان

ودا است مترجم م تواند از این فعل کمی نیز استفاده نماید

﴿ -4-6والُتزرعن ُسبعُسنینُدأباُفماُحصدتمُفذروهُفيُُسونبلهُإ ُولویلُممواُتوأكلن ُ﴾
(یوسف)44 /

در این آیه ،هر چهار مترجم انگلیس  ،یک روگ را پیشگرفتهاند و کلمه  shallرا به کرار
بردهاند که البته م تواند القاکننده بایستگ برای پیش گرفتن راهحل نیز باشد
Qarib: he replied: 'you shall sow for seven years as is your way
Shakir: he said: you shall sow for seven years continuously
Pickthall: he said: ye shall sow seven years as usual
Yusufali: (joseph) said: "for seven years shall ye diligently sow as is your
wont

ازآنجای که داستان حضرت یوسف ر در ابتدا ر در کتاب تورات ذکرشده است ،شاید
مراجعه به این کتاب و بررس شیوه مترجمان در بروورد با دیالو

جاری میان این پیامبر

اله با پادشاه مصر ،بتواند کارگشا باشد وقت به سفر پیدایش ،باب  41و آیه  35از کتراب
تورات نگاه م کنیم ،م بینیم که در آنجا ،یوسف وطاب به فرعون و اهل مصرر کره از او
راهنمای م وواهند ،چنین م گوید:
ויקבצו את כל אכל השנים (باید جم آوری کنند در این سالها ،تمام غذا را)

فعل عبری بهکاررفته در این قسمت ،یعن ויקבצו از حرف واو ،یای مضرارع ،قربص
(به معنای گرفتن و جم کردن و هممعنای قبض) و «واو» ،نشانه جم  ،تشییلشده اسرت
این فعل که وبری است ،همراه «واو» آمده است که البتره ایرن «واو» وقتر برر سرر فعرل
مضارع بیاید ،آن را به ماض تبدیل م کند ( )00 ،3002 ،Walker-Jonesدر ایرنجرا ظراهر
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فعل ،وبری است؛ ول مفهوم جمله در اصرل فرمران دادن اسرت و مترجمران ترورات در
ترجمه این آیه ،از همان فعل کمی  shallاستفاده کردهاند و چنین نوشتهاند که بایرد آنهرا
در این سالها غذا را جم آوری کنند این ترجمه م تواند مهر تأییدی بر ترجمه انگلیسر
موجود از آیه قرآن نیز باشد
﴿ -9-6یاُْكریاُإناُنبشرکُبغلمُ سمهُیحییُ مُنجعلُ هُمنُوبلُسمیاُ﴾ (مریم)4 /

در ترجمه این آیه ،سه مترجم از  shallاستفاده کرده و مفهوم فرمان را القا نمرودهانرد در ایرن
میان پییتال ،جمله را به همان صورت وبری ترجمه نموده و در القای این مفهوم بره شریل
ناقص عمل کرده است با توجه بره توضریحات کره در براال گذشرت ،ایرن جملره وبرری،
حیایت از یک فرمان دارد
Qarib: 'o zachariah, we give you good tidings of a son, and he shall be called
john (yahya
Shakir: o zakariya! surely we give you good news of a boy whose name shall
be yahya
Pickthall: (it was said unto him): o zachariah! lo! we bring thee tidings of a
son whose name is john
Yusufali: (his prayer was answered): o zakariya! we give thee good news of a
son: his name shall be yahya

در انجیل لوقا و در هنگام ذکر ماجرای ظهور فرشته وداوند بر زکریا و دادن وعده تولرد
فرزند ،در متن یونان از فعل وبری استفادهشده است ،در ترجمه انگلیس متن انجیل کره در
آیه  13از باب ییم به آن پرداوتهشده ،از همان فعل  shallدر ترجمه استفاده گردیرده اسرت
این نشانه تائید درک درست مترجمان انگلیس قرآن است
﴿ -6-6منُوتلُمؤمناُخطأُفتحریرُروبةُمؤمنةُ﴾ (نساء)52 /

در ترجمه این آیه ،مترجمان انگلیس هرکدام راه واص را پیشگرفتهاند کره در دو مرورد
از فعل کمی  ، shouldدر یک مرورد از فعرل امرر و در یرک مرورد از فعرل کمیر

must

استفاده گردیده است ازآنجای که فعل امر ،داللت بر فوریت دارد ،استفاده از ایرن گزینره
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 م تواند کلمه مناسب باشرد؛ زیرراmust نیست در اینجا کلمه

 احتماالً مناس،در ترجمه

بر اجبار بیشتری داللت م نماید
Qarib: whosoever kills a believer in error, let him free a believing slave
Shakir: and whoever kills a believer by mistake, he should free a believing
slave
Pickthall: he who hath killed a believer by mistake must set free a believing
slave
Yusufali: if one (so) kills a believer, it is ordained that he should free a
believing slave

،  ییر از راهیارهرا در ارزیراب ترجمره مترون دینر،همانطور که در باال نیز اشاره شد
 به متن ده فرمران،بررس شیوه بروورد مترجمان با وضعیت مشابه است برای همین منظور
 بیران کررده و،مراجعه م کنیم که در آن وداوند ده فرمان اساس را برای هدایت قوم یهرود
 ملزم به رعایت آن م دانستند ده فرمران را،این قوم باید وود را از زمان صدور فرامین تا ابد
 سفر وروج و در باب پنجم سفر تثنیه م بینیم که در ترجمه دسرتورات و جملره21 در باب
 استفادهشده استshall فرامین از فعل
ُ ُورُ کومُإ
 ﴿تؤمنن ُب ل-4-6
ٌ الُورسن هُوتجاهدو ُفيُسبیلُ للُبأمن کمُوأنفسکمُذ کمُخی
)11/كنتمُتعلمن ُ﴾ (صف

 یوسفعل ساوتار وبری موجود در متن اصل را بره همران صرورت،در ترجمه این آیه
 بهره جستهاندshould  وshall منتقل کرده؛ ول بقیه از کلمات همچون
Qarib: You shall believe in Allah and His Messenger and struggle for His
Way with your possessions and yourselves. That is better for you, if you but
knew.
Shakir: You shall believe in Allah and His Messenger, and struggle hard in
Allah's way with your property and your lives; that is better for you, did you
but know!
Pickthall: Ye should believe in Allah and His messenger, and should strive
for the cause of Allah with your wealth and your lives. That is better for you, if
ye did but know.
Yusufali: That ye believe in Allah and His Messenger, and that ye strive (your
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utmost) in the Cause of Allah, with your property and your persons: That will
!be best for you, if ye but knew

 -4نتیجهگیری
ازآنجای که در قرآن با دو نوع از فرمانها روبهرو هستیم که دسرتهای از آن برهصرورت امرر
مستقیم (جمالت امری) و امر غیرمستقیم (جمالت وبری) است ،این پرسش دغدغه اصرل
نگارندگان بود که چه تفاوت میان این دو نوع از فرمانها وجود دارد
نتایج نشان م داد که تفاوت این دو ،در سه عامل مهم تقابل «فوریتزای و زمانزایر ر
فوریتزدای و زمانزدای »« ،مخاط زای  -مخاط

زدایر » و «تردیردزای رر تردیردزدای »

است که وابسته به کنشهای فرابیان گوینده است
در جمالت امری ،گوینرده درصردد القرای ییر از ایرن اهرداف اسرت :فوریرتزایر ،
مخاط زای و تردیدزای بروالف آنچه در اصول فقه آمده است ،گوینده بههنگام اسرتفاده
از امر م وواهد فوریت یا زمان را برای وواسته وود ایجاد کنرد و اگرر ورالف آن را اراده
نماید ،قیدی به جمله وود اضافه م کند به دیگر سخن ،امر افراده فوریرت مر کنرد و تراب
زمان را برای یک وواسته بهوجود م آورد
در استفاده جمالت امری ،تعیین مخاط

بسیار مهم است و گوینده درصدد تعیرین آن

برم آید تا حیطه امر ،مرزهای دقیقتری به وود بگیرد غالبراً فعرلهرای امرری در روابرط
بینافردی استفاده م شوند
در استفاده از فعل امر ،تردید وجود دارد ،بهویژه اگرر رابطره گفتگرو میران یرک مقرام
پایینتر بهعنوان گوینده و یک مقام باالتر بهعنوان مخاط

باشد ضمناً استفاده از فعل امرر

در زبان عرب بین دو طرف که همتراز یا ناهمتراز باشند ،روی م دهرد و در زبران عربر
مانع در استفاده از آن ،از سوی فرودست وجود ندارد
جمالت وبری برروالف جمرالت امرری ،غالبراً در بیران قروانین ،مورداسرتفاده قررار
م گیرند ،تا بهاینترتی  ،فوریت از بین برود و حالت تداوم در اجرای یرک فرمران براق
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بماند پ

زمانزدای و فوریتزدای یی از ویژگ های است که گوینده در هنگام بیران

قوانین از آن سود م برد در جمالت وبری که برای القرای مفهروم فرمران و امرر برهکرار
م رود ،مخاط

زای نیز صورت م گیرد و فرد واص مدنظر نیسرت بره دیگرر سرخن،

هرکس م تواند مشمول قانون باشد
ضمناً فرمان که بهصورت جمله وبری بیان م شود ،حیایت از یقین گوینرده نسربت
به تحقق وواستهاگ دارد و بیان امر ر آنهم به این شیل ر نشان از قدرت و آگراه فررد
امر کننده دارد از سوی دیگر ،هیچگاه فردی که در جایگاه پایینتر قررار مر گیررد ،از آن،
در مورد مخاط

وویش که مقام باالتری دارد ،استفاده نم نماید به دیگر سخن ،اسرتفاده

از آن بهصورت یکسویه است؛ یعن فقط مخاط

باالدست و برتر آن را بهکار م گیرد

در ترجمههای انجامگرفته از دو نوع فرمان ،به ایرن نیتره مر رسریم کره نویسرندگان،
غالباً در برگردان عبارات وبری کره متضرمن مفهروم امرر هسرتند ،تقریبراً شریوهای واحرد
برگزیدهاند و بهجز مواردی اندک ،استفاده از  shallرا بهعنوان راهیار وویش برای ترجمه
انتخاب کردهاند استفاده از  must & shouldهم ،دیگر راهیارهای مورداستفاده آنها اسرت
که البته با توجه به اینکه  shallازنظر زمان مربوط به «آینده» م شود و تاب زمران نردارد،
م تواند گزینه مناسب باشد
در ترجمه عبارات وبری دعای که البته فعل ماض در آن بهکاررفته ،شریوه مترجمران
متفاوت بوده است برو از آنان وجهیت تمنای (تمنا از وداوند) کره در زبران انگلیسر
غالباً از  Mayبرای بیان آن استفاده م شود ،بهکاربردهاند برو دیگر امرا تررجیح دادهانرد
که همان ساوتار وبری را مورداستفاده قرار دهند

 -2پینوشتها
 -1این مقاله مرتبط با طرح پژوهش «گونهشناس مطالعات کاربردشرناوت و تحلیرل گفتمران قررآن»
است که در پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگ در حال اجراست
4- Imperative
7- illocutionary act

3- Indicative
6- locutionary act
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5- Jussive
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10- subjective modality

9- objective modality

8- perlocutionary
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ِ -17طار ،حسن ،حاشیة العطار ِلی جمع الجنامع ج  ،1بیرو ::اار الکتب العلمیة( ،بیتا)
 -19قرطبی ،محم بن احم  ،الجامع ألحکام القرآَ ج  ،1تحقیق :ص قی جمیول و ِرفواَ العشوا،
بیرو ::اارالفکر1555( ،م).
 -15کفنی ،ابی البقاء اینب بن مننی ،الکلیا ::معجم فی المصطلحا :والفرو اللةنیة ،تحقیوق:
ِ ناَ ارویش و محم مصری ،امشق :مؤنسة الرنالة1559( ،م).
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