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 -1دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
پذیرش95/5/8 :

دریافت95/2/11 :

چکیده
این مقاله کارآییِ روش یکنواخت در ترجمه قرآن را برای رویارویی با آیات گوناگون به نقد میگذذارد .مسذلهه
این است که اتخاذ روش یکنواخت در ترجمه آیات متنوع به چه میزان میتواند ترجمهای معادل از آیات ارائذه
دهد؟ و روشی که میتواند متناسب با تنوع آیات در ترجمه برگزیده شود چیسذت؟ روش تققیذت تقهیهذی-
تطبیقی خواهد بود .در بخش تقهیهی به دو نظریه رجوع میشود .1 .نظریه ترجمه بر اساس کارکرد نقشهذای
زبان که استدالل میکند برای رسیدن به تعادل در ترجمه ،روش ترجمه باید متناسب با نوع کذارکرد زبذان در
تولید متن اصهی انتخاب شود .2 .نظریه انسجام قرآن که اسذتدالل مذیکنذد قذرآن در نذین برخذورداری از
انسجامی کهی ،موضونات و اهداف متنونی را در آیات دنبال کرده و بنابراین از اسهوبهذای بیذانیِ مختهفذی
بهره برده .از این دو استدالل نتیجه گرفته میشود که برای ترجمه قرآن باید به نوع کارکرد زبان در تولید هذر
آیه متناسب با موضوع و هدف آیه دقت کرد و متقابال همان نوع از کارکرد زبان را در زبان مقصد فعال کذرد .در
بخش تطبیقی ،چهار نمونه از چهار روش مختهفِ ترجمه انتخاب میشود و در رویارویی با چهار آیذه بذا بیذان
مختهف بهطور مقایسهای تقهیل میشود .این تقهیل در سطح نمونهها نشان میدهد هذر یذا از روشهذا در
رویارویی با یا آیه ،در رسیدن به تعادل در ترجمه از منظر نوع کارکرد زبان ،موفتتر از سه روش دیگر نمذل
کرده است.
واژگان کهیدی :ترجمه قرآن ،روش ترجمه ،نقشهای زبان ،انسجام قرآن

Email: reza_nazemian2003@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 -1مقدمه
رهیافت رایج در ترجمه قرآن چنین بوده که مترجم براساس رویکردی خاا

باه ماتن

قرآن ،روشی را برای ترجمه برمیگزیده و با حفظ این روش در سرتاسار کاار ،ام ماتن
قرآن ترجمهای پایبند به رویکرد و روش خود ارائه میکرده است .بهعنوان مثال متارجم اگار
به اهمیت نظم مبان در متن قرآن معتقد بوده ،روشی مبدأگرا برمیگزیاده ،یاا اگار بار ارمش
ادبی قرآن تأکید داشته ،روشی ادبی پیشه میکرده ،یا اگر به کارکرد معاانی قارآن در منادگی
مخاطب توجه داشته ،روشی ارتباطی برمیگزیده است.
اگر محصول ترجمه براساس هدف مترجم ارمیابی شود ،همه ترجمههای قرآن باهعناوان
محصول این روشها پذیرفته میشود و ام دیدگاه انتقادی ،نهایتاً میتوان فواید یا کاساتی-
های این ترجمهها را در حدود روش منتخب نقد کرد .اما اگر معیاار در انتخاار روش
ترجمه ،ویژگیهای مبانیِ عینی در متن مبدأ باشد ،آنگاه رهیافت تکروشی در ترجماه
قرآن به لحاظ روششناختی با نقدی فراگیر روبرو خواهد شد؛ میرا قرآن در عاین حاال
که ام انسجام معنایی و نظم صوری برخوردار است ،بنا به مناسابتهاای گونااگون ،دامناه
موضوعیِ گستردهای را با اهداف متنوع دنبال کرده است .ایان تناوع در ممیناه و موضاوع و
هدف ،متقابالً کارکرد سبکهای بیانیِ متنوعی را اقتضا کرده که در قالب  551ساوره باههام-
پیوسته ،اما مستقل ،نمود یافته است.
روش یکنواختی که نقطه عزیمتش یک رویکردِ ام پیش معیّن است ،احتماا ً در رویاارویی
با بخشهایی ام متن قرآن میتواند روش مناسب باشد ،اما وقتی موضاوع و هادف تیییار
میکند و متقابالً کارکرد مبان در تولید متن نیز تیییر می یابد ،آیا همان روش همچناان
می تواند مناسب باشد؟ منطقی نیست که روش بیانیِ یکنواخت در مبان مقصاد بتواناد
روشهای بیانیِ متنوع در مبان مبدأ را پوشش دهد .بر این مبناا رهیافات رایاج در گازینش
روشی یکنواخت برای ترجمه کل قرآن ،بیش ام آنکه به خود ماتن و کاارکرد اسا ورهاای
مبانی در آن پایبند باشد ،به رویکردی ذهنی که مترجم ام پیش داشته ،پایبند است.
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 -1-1بیان مسأله

اگر بنا باشد در مبان مقصد ،متنی تولید شود که بهلحاظ طرح موضوع و بارآوردن هادف باا
متن اص ی در مبان مبدأ ،به نوعی تعادل برسد ،روش ترجمه باید براساس کارکردی که مباان
در خ ق متن مبدأ ،متناسب با موضوع و هدف داشته ،تعیین شاود .بار ایان اسااس ،انتخاار
روش در ترجمه قرآن باید ناظر به نوع کارکرد مبان در تولید آیات صاورت پاذیرد .باا ایان
ایده ،مقاله حاضر به این مسأله خواهد پرداخت که اتخاذ روش یکنواخت در ترجمه باه چاه
میزان میتواند ترجمهای معادل ام آیات مخت ف به دست دهد و روشی که میتواند متناساب
با تنوع موضوع و هدف و سبک در ترجمه آیات برگزیده شود چیست؟
 -2-1روش تققیت

روش انجام این پژوهش ،تح ی ی -تطبیقی خواهد بود .تح یل نظری بر مبناای نظریاه «ترجماه
براساس کارکرد نقشهای مبان» و نظریه «انسجام قرآن» انجام میگیارد .نظریاه نخسات ام
دریچه کارکرد نقشهای مبانی در تولید متن ،بررسی میکند که کنش ترجماه در رویاارویی
با سبکهای بیانیِ متنوع چگونه میتواند متنی ارائه کند که بهلحاظ طرح موضوع و بارآوردن
هدف ،با متن اص ی بهنوعی تعادل برسد .نظریه دوم نیز با در نظر گرفتن «ساوره باه مثاباه
ک ّیت» نشان میدهد که سورههای قرآن در عین برخورداری ام انسجام ،متشاکل ام آیااتی
هستند که موضوعات و اهداف متنوع را در اس ورهای متنوع ارائه کردهاند.
ام جمعبندی میان مفاهیم این دو نظریه میتاوان باه چگاونگی تنظایم روش ترجماه،
متناسب با روش بیان در آیات قرآن رسید .در بررسی تطبیقی ،چهار نمونه ام آیاات قارآن
که ام نظر موضوع و هدف و سبک متفاوتند ،هماراه باا چهاار ترجماه کاه ام نظار روش
متفاوتاند ،ارائه میشود .سپس تح یل میشود که هریک ام این روشها ،در ترجمه نموناه-
ها ،براساس کارکرد مبان در تولید متن ،به چه میزان ام تعادل رسیدهاند .هدف ام این تح یال،
ارمیابی صحت این چهار ترجمه در مطابقتهای معنایی با متن اصا ی نیسات؛ ب کاه صارفاً
نوع کارکردی که مبان عربی در تولید هر آیه دارد با نوع کارکردی که مبان فارسای در چهاار
581

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ________________________ دوره ،3شماره ،5بهار و تابستان 5335

ترجمه ام هر آیه دارد ،مقایسه میشود .نتایجی که ام ایان مقایساه بدسات مایآیاد محادود
بههمان نمونههاست و به کلّ ترجمه مترجمان تعمیم داده نمیشود؛ میارا بارای ایان مطالعاه
همین کافی است که چهار نمونه ترجمه ،همراه با یک آیه بررسی شاود تاا مشاخو شاود،
کدام ترجمه به لحاظ نوع کارکرد مبان ،به آیه اص ی نزدیکتر است .بناابراین ارمش نموناه-
های ترجمه در این مطالعه این است که نشان دهد یک روش ترجمه در رسیدن به تعادل باا
متن اص ی ،ام نظر کارکرد نقشهای مبان در برخورد با یک آیه بهطور نسبی ،موفقتار ام ساه
روش دیگر است؛ اما این موفقیت در برخورد با آیات دیگار لزومااً بارای آن روش تضامین
نمیشود.
 -3-1نمونههای مطالعه

چهار آیه منتخب در این مطالعه به ترتیب عبارتند ام:
 -5آیه  16سوره توبه  -2آیه 16سوره انفال  -3آیه  1سوره ماریم  -1آیاه  1ساوره جمعاه.
این نمونهبرداری بهصورت هدفمند انجام شاده اسات .معیاار انتخاار ،تفااوت در کاارکرد
نقشهای مبان در تولید چهار آیه است؛ بهگونهای که هر آیه نوعی ام کارکرد نقشهای مباان
را بهطور بارم نشان دهد .نمونههای ترجمه نیز ام آقایان بهاءالدین خرمشاهی ،محمد صاادقی
تهرانی ،ناصر مکارمشیرامی و حسین انصاری است که به ترتیب در متن باا حاروف «الاف،
ر ،ج ،د» مشخو شادهاناد .معیاار در انتخاار ترجماههاا نیاز تفااوت در روش ترجماه
مترجمان در نمونههای منتخب است؛ بهگونهای کاه نموناههاای هار متارجم اتخااذ روشای
یکدست را نشان میدهد که با روش مترجم دیگر متفاوت است .در پایان براسااس مفااهیم
نظری و با استناد به بررسی تطبیقی ،به مسأله مورد مطالعه پاسخ داده خواهد شد.
 -1-1پیشینه تققیت

در پیشینه این مطالعه باید به مقاله «ترجمه قرآن در تراموی تعادل» ام سیدموسی صدر اشااره
کرد که با بررسی کاستیهای روشهای رایج در ترجماه قارآن در پرتاو مفهاوم تعاادل ،باه
588

راهبردی زبانشناختی در ترجمه قرآن از دیدگاه کارکرد نقشهای زبان ______________________ رضا ناظمیان

ضرورت نظریهسامی برای ترجمه قرآن اشاره میکناد .در مقالاه «نقادی بار معاروفتارین
روشهای ترجمه قرآنکریم» نیز ع ی صیادانی و رسول بامیار با نقد روشهای رایج ،روشای
ت فیقی را پیشنهاد میکنناد .کتاار «روششناسای ترجماه قارآنکاریم» ام سیدمحمدحسان
جواهری نیز برای شناخت انتقادی ام روشهای رایج در ترجمه قرآن کارساام مایباشاد .در
امتداد این تالشهای نظری ،مقاله حاضر بر مبنای یک نظریه ترجمه و یک نظریه قرآنای ،باا
مطالعه انتقادیِ نمونههایی ام روشهای ترجمه قرآن ،راهبردی مبانشناختی برای رسایدن باه
تأثیر معادل در ترجمه قرآن ارائه میکند.

 -2ترجمه از دیدگاه کارکرد نقشهای زبان
ام جم ه بروندادهای تعامل میان مطالعات نظری ترجماه و مباانشناسای ،تاأثیر شااخه
مبانشناسیِ متن بر طرح الگوهای نظری در تح یل فرآیند ترجمه باوده اسات .مباانشناسای
متن با گرایشی جدید به تولیدهای مبانی ،در اوایل دهه  5116مایالدی شاکل گرفات و
موضوع تحقیق خود را واحد ماتن قارار داد (حقاانی .)526 :5381 ،ایان دیادگاه در پای
کوششهای نظریِ دهههای قبل مطرح شاد کاه بار واحادهای مباانیِ نشاانه و جم اه،
متمرکز بودند .اما مبانشناسی متن ،نگاه خود را توسعه داد و متن را ،به مثاباه یاک کال
نظاممند که میان اجزای آن روابط منسجم برقرار است ،بهعناوان واحاد شاناخت تولیادهای
مبانی برگزید (البرمی .)53 :5381 ،گرچه بروندادهای مبانشناسی ماتن در هماه شااخههاای
این دانش بر پیشبرد مباحث نظری در مطالعات ترجماه تاأثیر گذاشات (ر.ک :گنتزلار:5386 ،

 ،)81-85اما چه بسا بیشترین تأثیر را بر این دانش با پژوهشهای مربوط به «ردهشناسای
متن» یا «انواع متن» گذاشت (اندرمن .)11 :5313 ،این پژوهشها میکوشیدند تا متاون را
براساس انواع نقشهایی که مبان در تولید متن ایفا میکناد ،دساتهبنادی کنناد (حقاانی،

.)521 :5381
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پیشینه چنین رویکردی به آراء کارل بولر ،روانشناس و فی سوف آلمانی ،برمیگردد.
بولر ،نشانه مبانی را بهعنوان یک ابزار ارتباطی در مرکز مث ثی قرار داد کاه ساه رأس آن
را «فرستنده ،گیرنده و پدیدههای فرامبانی» تشکیل میدهند .براساس این مدل ،فرساتنده
با ارسال منجیرهای آوایی ،که بیانگر مط بی درباره شیء یا پدیدهای فرامباانی اسات ،بار
گیرنده اثر میگذارد (حقانی 15 :5381 ،؛ گنتزلر .)13 :5386 ،وی بسته باه ایانکاه نشاانه
مبانی در کارکرد خود به کدامیک ام این سه رأس تمایل دارد ،بارای نشاانه مباانی ساه
نقش برشمرد:
« -5نقش اطالعرسان» که بر موضوع سخن تمرکز دارد « -2نقش بیانی» که باه بیاان
درونیات گوینده معطوف است « -3نقش ندایی» که با جهتگیری بهساوی گیرناده ،بار
رفتار او تأثیر میگذارد.
این سه نقش ،در مبانشناسی متن ،مبنای طبقهبندی متون قرار گرفت .بر ایان اسااس،
متون برحسب نقش غالبِ نشانههای مبانی در تولید متن دستهبندی شدند و برای نشانههاای
مبانی سه نقش در نظر گرفته شد« :توصیف اشیاء ،واقعیتها و رویدادها»« ،بیاان رویادادهای
درونی ،احساسات و مواضع» ،و «تقاضا» (البرمی )212 :5381 ،و بر ایان مبناا ساه ناوع ماتن
تعریف شد« :محتوا محور»« ،صورت محور» و «عکسالعمل محور» (حقانی.)528 :5381 ،

بهرهبرداری ام این ایده در حومه مطالعات ترجمه بهطور ویژه در دهه  5116مایالدی .در
آراء کاتارینا رایس نمود یافت (اندرمن .)85 :5313 ،میرا رایاس نیاز باهجاای واژه یاا جم اه،
واحد ارتباط را متن میدانست و مفهوم تعادل در ترجمه را در سطح متن پیگیاری مایکارد
(ماندی .)88 :5381 ،مفهوم تعادل ،بهعنوان مقولهای ناظر به رابطه همساانی یاا هماننادی
میان متن اص ی و محصول ترجمه ،ام اص یترین مفااهیم در مباحاث مطالعاات ترجماه
بوده است .نحوه برخورد با مفهوم تعادل در هریک ام این مباحث ،پیش ام هر چیاز باه
این بستگی دارد که کدام واحد مبانی برای مقایسه دو متن برگزیده شود تا ویژگیهاای ایان
مقایسه براساس واحدهای معیار تعریف شود (پا مبو .)16 :5315 ،در این راستا رایس ماتن را
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واحد اص ی برای مقایسه ناظر به تعادل گرفات و مساائل واحادهای کوچاکتار ،همچاون
تکواژ ،واژه یا جم ه را تابعی ام متن دانست .ام این دیدگاه ابتدا متون دستهبندی میشاد
و ویژگیهای هر دسته تبیین میشد تا ساپس مساائل واحادهای کوچاکتار ،براسااس
ویژگیهای ک ّی در هر نوع متن تح یل شود .رایس این دستهبندی را بر مبنای نقشهای
مبانیِ بولر انجام داد .او بر این اسااس کاه نقاشهاای ساهگاناه در موقعیاتهاای ارتبااطی
گوناگون ،چه سطحی ام مبان را فعال میسامند و نهایتاً چه نوع متاونِ نقاشمنادی را تولیاد
میکنند ،چهار نوع متن را دستهبندی کرد که مبنای سه نوع اص ی آن هماان ساه نقاش باولر
بود .در نظریه وی مشخصههاای واژگاانی ،معناشاناختی ،دساتوریننحوی ،و بالغینسابکی
تابعی ام نقش غالب مبان در تولید متن هستند؛ و بنابراین در فرآیند ترجمه ،بارای بامساامی
این مشخصهها باید در مبان مقصد متنی تولید کرد که بتواند نقش غالاب مباان را بامساامی
کند تا ام این طریق به متنی معادل با متن اص ی برسد (هتیم و مانادی.)115-111 :5388 ،
اینگونه ،وی میان مشخصههاای اناواع ماتن و رابطاه آنهاا باا روشهاای ترجماه ناوعی
همبستگی برقرار کرد و ام این ارتباط ،به چهار الگوی عام رسید که راهبرد اصا ی ترجماه را
براساس نوع متن تعیین میکرد:
 -5متون ارجاعی یا اطالعرسان که شامل اطالعات و مع ومات و آرائی حقیقای پیراماون
یک موضوع هستند .در این متون ،مبان برای انتقال اطالعات ،نقش ارجااعی دارد و موضاوع
متن اهمیت اص ی را دارد .متقابالً در ترجمه این متون باید محتوای ارجاعی و مفهاومیِ ماتن
مبدأ را در متن مقصد منتقل کرد .ترجمه باید فاقد حشو و موائد باشد و نثاری سااده داشاته
باشد و حتی در صورت لزوم توضیحاتی به همراه داشته باشد.
 -2متون بیانی یا عاطفی که ام کارکرد هنری و میباییشناختی مبان استفاده مایکنناد و
تأثیر عاطفی میگذارند .در این متون ،افکار و حا ت نویسنده و جنبه صوریِ متن ماورد تأکیاد
قرار دارد .متقابالً در ترجمه این متون ،متن مقصد باید ویژگیهای هنری و میباییشاناختیِ
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متن مبدأ را انتقال دهد و بیان افکار و حا ت عاطفیِ نویسانده را باا تاأثیری کاه ماتن باه
لحاظ عاطفی دارد ،بامسامی کند.
 -3متون خطابی یا کنشی که با حالتی خطابی ،میخواهناد گیرناده ماتن را متقاعاد
سامند که به طرم معینی رفتار کند .صورت مبان در این متاون ،مساتقیم یاا غیرمساتقیم،
خطابی است .در ترجمه این متون باید متنی تولید کرد که بتواند واکنشی را کاه در ماتن
مبدأ مط ور بوده ،در گیرنده متن مقصد برانگیزد.
 -1متون سمعی -بصری که نقشهای قب ی را در رسانههای صوتینتصاویری فعاال
میسامند .ترجمه این متون روشی را میط بد که توصیههای مربوط به هر نقش مباان را
با رسانههای صوتین تصویری کامل کند (ماندی.)16 :5381 ،
آراء رایس تحت این اصول جمع میشوند که کنش ترجمه در متون اطالعرسان باید
بر جوانب معناشناختیِ متن تمرکز کند ،و در متون بیانی بر جوانب میباییشناختی ماتن،
و در متون خطابی بر جوانب واکنشانگیز متن.
در رابطه با تعیین روش ترجمه ،نظر به نقشهای مبان ،باید دانسات معادود متاونی
وجود دارند که بهطور یکدست ،اطالعرسان یا خطابی یا بیانی باشند (هماان .)12 :میارا
به ندرت متنی صرفا با فعالیت یک نقش مبانی تولید میشود .در یک گازارش رومناماه
که ام نقش اطالعرسان تولید میشود ،ممکن است تشبیه به کار رود که ام ویژگایهاای
متون بیانی است .اما هدف اص ی در هر متن موجب میشود یکای ام نقاشهاای مباان
غ به یابد و نقشهای دیگر در پرتو آن نقش غالب به کار افتند .رایس میگویاد« :انتقاال
نقش مس ط و بارم متن مبدأ ،عامل تعیین کننده اسات کاه ماتن مقصاد را باا آن ماورد
قضاوت و ارمیابی قرار میدهند( ».ماندی)16 :5381 ،

در نتیجه هر متن بسته به هدفی که دارد ،محصول غ به یکی ام نقشهای مباان در تولیاد
متن است و بر مبنای این غ به ،به ناوع مشخصای ام متاون ،تع اق ماییاباد .طبعاا آن ناوع
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برحسب کارکرد و ویژگیهای خاصی که در جامعاه مباانی مبادأ دارد ،شایوه مشخصای را
برای ترجمه به مبان مقصد میط بد (برای مطالعه بیشتر ر.ک :حقانی.)521 :5381 ،

در ادامه باه شااخهای ام پاژوهشهاای قرآنای رجاوع خاواهیم کارد تاا مشاخو شاود
رویکردهای مبانشناختی در تح یل قرآن ،نتایجی بدست دادهاند که مایتواناد پشاتوانه نظاریِ
دقیقی برای کاربست ایده ترجمه براساس انواع کارکرد نقشهای مبان در ترجمه قرآن باشد.

 -3سوره به مثابه کهیت در انسجام قرآن
در دانش روششناسی تفسیر قرآن و در پژوهشهاای مباانشاناختی قارآن ،مفساران و
پژوهشگران نامداری ،همچاون مرکشای و بقااعی و سایدقطب و محمادعزت درومه و
عالمه طباطبایی ،قرآن را کتابی برخوردار ام یک شبکه معناییِ منساجم و باههامپیوساته
دانستهاند که بهمثابه ک ّیتی واحد با غرضی واحد در قالب سورههای متعدد باا موضاوعات و
اهداف متنوع شکل گرفته است .این ایده در سنت پژوهشهای قرآنای باا عناوان «علم
المناسبة» (ر.ک :مرکشی 31 :5116 ،؛ بقاعی5151 ،ق )1 :و در پژوهشهای جدید در قالب
نظریه «انسجام قرآن» یا نظریه «وحدت موضوعی قرآن» طرح شاده اسات (ر.ک :حاری،

 11 :5312؛ حسینی .)51 :5313 ،این دیدگاه نظری بر نوعی پیوساتگی معناایی و ارتبااط
موضوعی درون آیات و میان آیات و مابین سورهها تأکید دارد و توفیق در فهم درسات
قرآن را متوقف بر نگاه به قرآن بهعنوان یک کلّ واحد میداند .براسااس ایان نظریاه ،ام
یک سو همه سورههای قرآن بر مبنای یک موضوع مشترک ،یعنی «هدایت انسان» به هم
گره خوردهاند (ر.ک :طباطبائی :5311 ،ج ،)18 ،5و ام سوی دیگر هریک ام آنها براساس یاک
موضوع محوری ،نوعی وحدت موضوعی یافته که اس ور بیانیِ ویژهای را به آن ساوره
اختصا

داده و شخصیت مستق ی بارای آن ساوره رقام مده اسات (ر.ک :ساید قطاب،

5166ق :ج .)21 ،5سویه دوم که در پژوهشهای جدید تحات عناوان «ساوره باه مثاباه
ک یّت» بررسی شده ،انسجام قرآن را برساخته انسجام میان اجزاء قارآن مایداناد کاه در
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ارتباط منسجم سورهها ،انسجام آیات در ساخت سوره ،و انسجام واژگان در ساخت آیه
نمود مییابد (ر.ک :میر 11 :5316 ،؛ اکرمی.)13-12 :5316 ،
در مجموع بنابر این دیدگاه ،هر سوره قرآن در پرتو موضوعی محوری ،متنی واحاد
است و شخصیتی مستقل ام دیگر سورهها دارد .البته یک سوره ممکن است تکموضوع
باشد یا یک موضوع اص ی با چند موضوع فرعی داشته باشد؛ اما در هار حاال ام ناوعی
نظم موضوعی برخوردار است که میتوان آن را در هدف جاامع میاان ایان موضاوعات
پیگیری کرد (ر.ک :بهرامی .)583 :5388 ،چنین دیادگاهی ام آن رو در بحاث ماا اهمیات
دارد که نشان میدهد سورهها ام اس ورهای بیانیِ متناسب با موضوعات خاود تشاکیل
شدهاند و این تناسب بهطور عینی در نحوه بیان آیات ظهور یافته است .بار ایان مبناا ،آیاات
قرآن متناسب با موضوع و هدفی که در بر دارند ،با اس ورهای بیانیِ متنوعی تولید شادهاناد
و بنابراین در ترجمه هر آیه باید به نوع کارکرد مبان در تولید آن آیه توجاه داشات .باهطاور
مثال ،محمد عزت درومه مفسر ف سطینی ،سورههای قرآن را بیان کنناده گساترش و سایر رو
به تکاملِ مواضع متقابل پیامبر (

) و مردم محیط ایشان میداند کاه «درقالاب فراخاوانی،

تبیین و استد ل ،موعظه ،بیدارگری ،بشارت ،بیم دادن ،تشبیه ،مثال ،داستانهاا ،ترغیاب،
ترساندن ،جدال ،مبارمه ط بی ،لجاجت و عناد ،برتری جویی و تکبار ،سااال و جاوار،
جهاد ،قانونگذاری ،تشریع و  ...در معار

مطالعاه قارار گرفتاهاناد» (ساجادی:5381 ،

 .)511طبیعی است که هریک ام این مواضع ،اس ور بیانیِ خاصی را میط بد کاه بتواناد
معنای مورد نظر را در قالب مناسبترین تعبیرِ مبانی ارائه کند.
اینکه اس ور بیانى هر سوره ،متأثر ام موضوعمحوریِ سوره شکل مایگیارد ،یعنای
طرح موضوع در سوره ،گونهای خا

ام فعالیت عناصر مبان را اقتضا میکناد کاه ایان

در بستر فعالیت انواع نقشهای مبان در متن جریان مییابد .ام این دریچه ،ساالی که در
برابر هر سوره مطرح میشود این است که موضوع سوره ،کارکرد کدامیک ام نقشهاای
مبان را بهطور غالب اقتضا کرده است؟ البته ام آنجا که ممکن است ساورهای دارای دو
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یا چند موضوع باشد ،میتوان انتظار داشت که هر سه نقش مبانی در یاک ساوره فعاال
شده باشند .بنابراین میتوان بررسی کرد که در هر بخش ام یاک ساوره کاه موضاوعی
مشخو را پوشش داده ،کدامیک ام نقشهای مبانی در آیات آن بخش فعال شدهاند.
در این بررسی عینی ،نهایتاً کارکرد نقشهای مبانی ،فراخور موضوع یاا موضاوعات
سوره ،در اس ور بیانیِ هر آیه ،نمود عینی یافتهاند .وقتی روشن شود در هر سوره ،و به تباع
آن در هر بخش ام سوره ،و به تبع آن در هر آیه کدامیک ام نقشهای مباانی کاارکردی
غالب دارند ،آنگاه میتوان تصمیم گرفت که برای ترجمه هر سوره ،و هر بخاش ام ساوره،
و هر آیه باید چه راهبردی را در پیش گرفت تا نهایتاً محصول ترجماه در ساطح ماتن،
گونهای کارکرد مبانیِ معادل با متن اص ی داشته باشد .بر این اساس ،در ترجمه هار آیاه
باید روشی متناسب با اس ور بیانی در همان آیه اتخاذ شود .باید تح یل کرد که آیاه در
متن اص ی برای طرح موضوع خود چه نقشی ام مبان را فعال ساخته و سپس در ترجمه
همان نقش را در مبان مقصد ،فعال کرد .باید به یاد داشت که منظور ام تعادل کاارکردی
در سطح متن ،تطابق آیه با ترجمه نیست؛ ب که صرفاً تعادل در نوع فعالیات نقاشهاای
مبانی در تولید دو متن است .وقتی در آیهای یکی ام نقشهای مبان برای بیان موضوعی
مشخو بهطور غالب فعال شده ،ترجمهای به متن معادل مایرساد کاه در تولیاد ماتن
مقصد ،همان نقش مبانی را در مبان مقصد فعال کند.
بر این مبنا ،میتوان به تح یلهای عالمه طباطبائی باهعناوان یکای ام بزرگتارین مفساران
قائل به وحدت سوره رجوع کرد تا ببینیم تح یلهای ایشان چگونه میتواناد باه تعیاین
نوع کارکرد نقشهای مبانی در سوره بیانجامد تا سپس براساس آن بتوان راهبرد مناسب
را برای ترجمه آیات برگزید (دربااره ایاده وحادت ساوره در روش تفسایری عالماه ر.ک:
اشرفی.)31 :5381 ،

عالمه در تفسیر آیات سوره «تکاثر» مینویسد« :این سوره مردم را باه شادت تاوبیخ
میکند  ...این جم ه ردع و تخطئه ایشان است  ...این جم ه ردع و تخطئه قب ی را تأکیاد
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میکند  ...این جم ه ردعی است بعد ام ردع  ...ام ظاهر سیاق بر مى آید کاه خطاار ...
به عموم مردم است ... .توبیخ و تهدید این سوره  ...متوجه عموم مردم است» (طباطبائی،

 :5311ج .)165-111-111 ،26توبیخ و ردع و تخطئه و تهدید در خطاار مساتقیم باه ماردم،
نقش خطابی مبان را فعال میکند تا در بستر این کارکرد مبانی ،باه رفتاار آنهاا جهات
دهد .و یا در تفسیر سوره «فیل» مینویسد« :این سوره بر قریش منت ماىگاذارد کاه ...
آنگاه دعوتشان مىکند به توحید و عبادت ررّ بیت» (همان .)123 :در این سوره ،گرچاه
صییه مخاطب به کار نرفته ،اما بام نظر به هدف قرار گرفتن «قریش» ،نقش خطابی مبان
فعال شده و سپس واکنش مط وبی که متن در پی برانگیختن آن است ،بیان میشود.
بنابراین در ترجمه آیات این دو سوره ،باید واژهگزینیها و جم هپردامیهاا در مباان
مقصد به گونهای باشد که تأثیر خطابیِ متن اص ی در متن مقصاد بامساامی شاود .ماثالً
لحنی که بر فضای خطابی در آیات سوره تکاثر حاکم است ،لحان تاوبیخ و سارمنش و
ردع است ،پس ترجمه سوره نیز در صورتی ،ام نظر تعادل در کارکرد مبان ،متنی موفاق
است که بتواند تأثیر این لحن را بر مخاطب در متن مقصد بامسامی کند.
ام سوی دیگر عالمه در تفسیر سوره «ملزال» مینویسد« :در این سوره سخن ام قیامات و
منده شدن مردم براى حسار ،و اشاره به بعضى ام عالمتهایش رفته  ...ملزلهاى اسات کاه
در شدت و هراسناکى به نهایت رسیده  ...انسانها  ...در حال دهشتمدگى و تعجاب ام
آن ملزله شدید و هولانگیز مىگویند ( »...همان .)111 :در ایان ساوره ،توصایف واقعاه
قیامت که مخاطب ،تجربه پیشینی نسبت به آن ندارد ،کاربست نقش بیانیِ مبان را اقتضاا
کرده تا با نوعی فضاسامی هنری ،موجب شاود مخاطاب در تخیال خاود ،آن واقعاه را
تصور کند و ام فضای احساسی خاصی که در آن روم فراگیر است ،متأثر شود .و یاا در
تفسیر سوره «قدر» مینویسد« :این سوره نزول قرآن در شب قدر را بیاان ماىکناد و آن
شب را تعظیم نموده» (همان .)111 :در این سوره نیز موضوع کاه هماان توصایف شاب
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قدر است ،نقش بیانیِ مبان را به کار میاندامد تا با بیانی ادبی ،منزلت این شب توصایف
شود و تعظیمی که مدّ نظر است به لحاظ عاطفی القاء شود.
بنابراین در ترجمه آیات این دو سوره باید تواناییهای مبانِ مقصد را برای آفارینش
فضایی هنری و عاطفی به کار انداخت تا محصول ترجمه ،بتواند با تحریک قاوه خیاال
مخاطب ،وی را به سمت تداعیِ صحنههای توصیف شده ،سوق دهد و با اثرگذاریِ عااطفی
بر وی ،احساساتی را که متن اص ی در پی برانگیختن آنها باوده ،در وی برانگیازد .ماثالً در
سوره ملزال ،ترجمهای ام نظر تعادل متنی ،موفق است که بتواند هول و هراس و شادت
و دهشتی را که کارکرد مبان در توصیف واقعه قیامت بر فضای آیات حااکم کارده ،بار
فضای ترجمه نیز حاکم کند.
ام سوی دیگر ،عالمه در تفسیر سوره «عصر» مینویسد« :این ساوره تماامى معاارف
قرآنى و مقاصد مخت ف آن را در کوتاهترین بیان خالصه کرده  ...خسران ،عالم انسان را
فراگیر است و تنها کسانى را فرا نمىگیرد که ( »...همان .)161-161 :در این سوره ،بیاان
یک قاعده به مثابه خالصه تمام معارف قرآنی ،نقش ارجاعی و صریح مباان را در ماتن
فعال میکند .و یا در تفسیر سوره «اخال

» مینویسد« :این سوره خاداى تعاالى را باه

احدیت ذات و  ...مى ستاید ،و این توحید قرآنى توحیدى است کاه  ...تماامى معاارف
(اصولى و فروعى و اخالقى) اسالم بر این اساس پىریزى شده است» (همان .)111 :این
سوره صفات الهی را در گفتاری عقالنی برمیشمرد و با کاربست نقش ارجااعیِ مباان،
در قالب تعبیری صریح ام صفاتی واقعی و منطقی ،قوه تعقّل انسان را برای فهام اسااس
تمامیِ معارف اسالم به کار میاندامد .گرچه سوره با فعل امر آغام شده ،موضاوع ساوره
نه واکنشانگیزی (نقش خطابی) است و نه عاطفه و خیالانگیازی (نقاش بیاانی) ،ب کاه
منطقانگیزی (نقش ارجاعی) است.
بنابراین در ترجمه آیات این دو سوره باید مبان مقصد را در راستای بامگوییِ صریحِ
محتوای سوره فعال کرد و ترجمهای به دست داد که بتواند قاعده و منطقی را که ساوره
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در پی بیان آن بوده ،در مبان مقصد بیان کند .بر این مبنا ،اینجا ترجماهای موفاق اسات
که بتواند ایدههایی را که در آیات با صراحت بیان شده ،با حفظ صراحت و گویاایی در
مبان مقصد ،بیان کند.
البته همچنانکه پیشتر اشاره شد ،طبعاً ممکن اسات ساورهای باا در برداشاتن چناد
موضوع مخت ف ،ت فیقی ام نقشهای مبان را به کار گیرد .مثالً عالماه در تفسایر ساوره
«غاشیة» مینویسد« :این سوره قیامت را با شرح حال مردم توصیف ماىکناد  ...و رشاته
کالم بدینجا کشیده مىشود که رسول خدا (

) را دستور مىدهد کاه ماردم را تاذکر

دهد به اینکه ( »...همان .)111-113 :پس در قسمت اول برای توصایف قیامات و شارح
حال مردم ،نقش بیانی و در قسمت دوم برای جهتدهی به رفتار ماردم ،نقاش خطاابی،
فعال میشود .یا در تفسیر سوره «مطفّفین» مینویسد« :این سوره با تهدید  ...آغام شده و کام
فروشان را تهدید مىکند  ...و این مط ب را با تفصیل جریانى که در آن روم (قیامت) بر سار
فجار و ابرار مىآید خاتمه مىدهد» (همان .)311 :پس برعکسِ ساوره قبال ،آیاات ایان
سوره نخست برای جهتدهی به رفتار مخاطب ،نقش خطاابی مباان را و ساپس بارای
توصیف روم قیامت ،نقش بیانی مبان را فعال میسامند .بر این مبنا مسا ماً در ساورهای
مثل بقره که مجموعهای ام موضوعات متنوع و متعدد را در بر گرفتاه ،مایتاوان انتظاار
داشت که هر سه نقش مبان به کرّات در متن فعال شده باشند .با این حال ،موضوعی که
در هر آیه ارائه شده ،فعالیت نقشی خا

ام مبان را اقتضا میکند و بنابراین ،ترجمه هر

آیه ام چنین سورههایی ،باید نظر به نقش مبانیِ غالب در همان آیه انجام شود.
عالوه بر این ،پیشتر گفتیم محتمل است نوع متن اقتضا کند که یکی ام نقاشهاای مباان
در تولید متن غ به یابد و در عین حال نقشی دیگر نیز در راستای تقویت هدف متن باه کاار
بسته شود .مثالً در متنهایی که کارکرد خطابی دارند ،در پرتو نقش خطابیِ مباان بارای
جهتدهی به رفتار مخاطب ،ام نقش بیانی مبان نیز برای اثرگذاریِ عاطفی بار وی بهاره
برده میشود .این مط ب مثالً در رابطه با سورههای تکاثر و فیل کاه کاارکردی خطاابی
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دارند اما بیان هنریِ مبان را نیز در اوج اثرگذاری به کار بستهاند ،مشهود است .منطقااً در
ترجمه آیات چنین سورههایی باید به کارکرد غالب نقاش مباانیِ اصا ی و کاارکرد تکمی ایِ
ی فرعی توجه داشت و در تولید ماتن مقصاد نیاز هماین نسابت را رعایات کارد.
نقش مبان ِ
بهعنوان مثال ،در ترجمه آیات سوره تکاثر باید اولویت به کارکرد خطابیِ ماتن داده شاود تاا
متن مقصد نیز بتواند توجه مخاطب را در این مخاطبه ج ب کند و حالتی روانی را در ج اب
توجه وی به وجود آورد تا سپس بتواند رفتاری را که متن مدّ نظر دارد به وی القاا کناد
و او را برای واکنش رفتاری مط ور برانگیزد .پس کارکرد نقاش بیاانی و میبااییآفارینِ
مبان تا جایی اهمیت دارد که بتواند فضای روانایِ ایان مخاطباه را تقویات کناد و در اقنااع
عاطفیِ مخاطب برای پذیرش الگوی رفتاریِ مط ور ،ماثر افتد .طبعاً ترجمهای که بار جنباه
میباییآفرین و عاطفیِ متن تمرکز کند و کارکرد خطابی متن را برای جهتدهای باه «رفتاار»
مخاطب فراموش کند ،ترجمهای معادل برای متن اص ی نخواهد بود.
براساس این تح یل ،ترجمه قرآن به مثابه مجموعهای منساجم ام آیااتی کاه موضاوعات
متنوع را با فعالیتهاای متناوع نقاشهاای مباانی پوشاش دادهاناد ،متقاابالً مجموعاهای ام
راهبردهای متنوع ترجمه را میط بد تا متناسب با هر آیه ،روشی در ترجماه اجارا شاود کاه
بتواند نوع کارکرد نقشهای مبانی در تولید متن اص ی را در قالب متن مقصد بامساامی کناد.
پس اگر مترجم در ترجمه کلّ قرآن یک روش را در پیش گیرد ،و یا حتی در ترجماه خاود
ام کلّ قرآن ،غ به را به یک روش دهد ،انتظار میرود که این روش واحد فقط بارای ترجماه
بخشی ام متن قرآن به توفیق حداکثری برساد و در ترجماه بخاشهاای دیگار کاه کاارکرد
مبانیشان با روش منتخب مترجم متناسب نیست ،توفیق حداکثری نیابد.
برای بررسی تطبیقیِ این ایده ،نظر به تنگنای مجال طبعاً امکان آن نیست که چناد ساوره
با چند ترجمه ذکر و تح یل شوند .بنابراین ناگزیر باید به ذکر چند آیه با چند ترجمه بسانده
شود .البته این روش بهلحاظ نظری پذیرفتنی است .میرا همچنانکه پیشتر ذکر شاد ،کاارکرد
نقشهای مبانی در سوره نهایتاً در واحدهای سامنده سوره بهعنوان ک ّیتی منسجم ،نماود
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عینی مییابند .پس برای رسیدن به شناخت عینی ام نوع کارکرد این نقاشهاا در ساوره
منطقاً باید به واحدهای سامنده سوره ،یعنی آیات ،رجوع کرد .بنابراین مایتاوان کاارکرد
نقشهای مبانی در ساخت یک آیه را به مثابه یک عضو مااثر در سااخت یاک کال واحاد،
بررسی کرد .مس ماً هر آیه ،واحدی ام سوره است که موضوع سوره و نقش مبانیِ متناساب
با موضوع سوره در آن نمود دارد .بر این مبنا ،در ادامه چهار آیه ام قرآن کاه باه لحااظ
موضوع و کارکرد نقشهای مبانی با یکدیگر متفاوتاند ،ارائه میشاوند و ساپس چهاار
روش ترجمه در برابر این آیات به طور مقایسهای تح یل میشوند .هدف در این تح یل
ارمیابی تطبیقیِ این قضیه است که یک روش در ترجمه کلّ قرآن ،در رویارویی با آیات
مخت ف با کاربست نقشهای مبانی مخت ف ،به چه میزان ام تعادل متنی دست مییابد.

 -1تقهیل نمونهها از دیدگاه کارکرد نقشهای زبانی
 -1-1آیه اول توبه06 /
ِ
ِ
ِ
ِ
لين َعلَيها َوالْم َؤلَّفَةِ قُلُوب ُه ْم َوفِي الر ِ
ِ
مين
الص َد ُ
﴿إن َّ َما َّ
قاب َوالْغارِ َ
ُ
قات للْفُقَراء َوال َْمساکين َوالْعام َ ْ
ُ
ِّ
بيل هاّللِ َواب ِ
ن ال َّس ِ
بيل﴾
َوفي َس ِ َ ْ

الف) مکات فقط براى تهیدستان و بینوایان و کارگزاران آن و دلجویىشدگان و بردگاان
[ى که مىخواهند بامخرید شوند] و وامداران و هزینه در راه خدا و در راه ماندگان است.
ب) صدقات ،تنها به کمرشکستگان (ممینگیر) و تهیدستان (خااکنشاین) و متصادّیان
(گردآوری و پخش) آن و کسانی که دلشان (برای رغبت بیشتر به ایماان) باه دسات آورده
شده و در (راه آمادی) گرفتاران در بند و وامداران و در راه خدا اختصا
ج) مکاتها مخصو

دارد.

فقرا و مساکین و کارکنانی است که بارای (جماع آوری) آن

محمت میکشند ،و کسانی که برای ج ب محبّتشاان اقادام مایشاود ،و بارای (آمادی)
بردگان ،و(ادای دین) بدهکاران ،و در راه (تقویت آیین) خدا ،و واماندگان در راه.
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د) صدقات ،فقط ویژه نیاممندان و تهیدستان [ممینگیر] و کارگزاران [جمع و پخش
آن] و آنانکه باید دل هایشان [برای تمایل باه اساالم] باه دسات آورده شاود ،و بارای
[آمادی] بردگان و [پرداخت بدهی] بدهکاران و [هزینه کردن] در راه خدا [که شامل هر
کار خیر و عام المنفعه می باشد] و در راه ماندگان است.
تحلیل آیه :آیه ،حکمی است برای اختصا

چیازی باه کساانی« .إِنَّمَاا» و «لِاا» حکامِ
و بقیه واژهها به ماوارد ایان

اختصا

الص َدقات» به موضوع این اختصا
را بیان میکنندَّ « .

اختصا

در جهان عینی ،ارجاع دارند .بنابراین در این آیه نقش ارجاعی و اطالعرسان مباان

فعال شده تا بهطور صریح و ارجاعی ،حکمی در رابطه باا اختصاا

پدیادهای خاا

باه

مواردی مشخو ،صادر شود .برای رسیدن به تعاادل متنای براسااس کاارکرد نقاش مباانی،
متقابالً در ترجمه نیز باید نقش و هدف ارجاعی و اطالعرسان متن در نظر گرفته شود.
تحلیل نمونهها :ترجمه (الف) با ترجمه متناظرِ واژههاا ،باه تولیاد متنای ادیباناه باا
حجمی مشابه با متن اص ی گراییده .تعابیری مثل «کارگزاران آن» و «دلجویىشادگان» و
«وامداران» نشان میدهند که ترجمه به حفظ تناظر میان واژهها و ادباینویسای و ایجاام
اولویت داده .در کروشه نیز «بامخرید شدنِ بردگان» گریازی ادبای ام تعبیار رایاجِ «آماد
شدن بردگان» است .واژه «صدقات» نیز به «مکات» ترجمه شده ،در حالیکه «صادقات»
در فارسی واژهای آشناست .پایبندی ترجمه به تناظر واژگانی و استفاده ام معاادلهاای ادبای
در ایجامی آهنگین ،بیش ام آنکه مثل متن مبدأ ،نقش ارجاعی را در مبان مقصاد فعاال کناد
تا موضوع متن را به مخاطب انتقال دهد ،متنی ادبی تولیاد کارده کاه توجاه مخاطاب را باه
ادبیّت و وجوه هنری مبان ج ب میکند .چه بساا اصارار ترجماه بار واژهپاردامیهاای
آهنگین بیش ام متن اص ی باشد.
ترجمه (ر) با استفاده ام پرانتزهاای توضایحی و فعال «اختصاا

دارد» در تفهایم

موضوع به مخاطب کوشیده؛ اما در عین حال با «کمرشکستگان ممینگیر» و «تهیدساتان
خاکنشین» و «گرفتاران در بند» و «وامداران» تعابیری ادبی با بار عاطفی به کار بارده ،و
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یا در «دلشان به دست آورده شده» به ساختار یک شبه فعلِ مفعولی (الْم َؤلَّفَة قلوبه ْ ) در
متن اص ی پایبند مانده .استفاده غیرضروری ام واژههای ادبای باا باار عااطفی ،و تاالش
برای نزدیکی به ساختهای نحوی در متن اص ی ،با کاربرد نقش ارجاعی و اطالعرسان
مبان سامگار نیستند و مانع ام آن میشوند که در مبان مقصد متنای گویاا و روان تولیاد
شود که در کارکرد ک ّی خود با متن اص ی ،معادل باشد.
ل
لیَ َعلَیْهما» و
ترجمه (ج) ام تنگناهای ادبی و تناظر واژگانی فاص ه گرفته و ماثالً « َوالْعماِ َ
«الْم َؤلَّف لَة قلوبه ْ » را در دو جم ه ترجمه کرده؛ برای موارد بعد نیاز پرانتاز توضایحی آورده و
به این ترتیب متنی روان و گویا ساخته .اماا «صادقات» را باه «مکااتهاا» ترجماه کارده در
حالیکه برای تعادل د لت ،حفظ همان «صدقات» که در فارسی رواج دارد ،دقیاقتار اسات؛
برعکس ،واژه «مساکین» را در ترجمه حفظ کرده که مثالً در قیاس با «بیچارههاا» در فارسای
رواج ندارد .پرهیز ام ادبیّت غیرضروری و رهایی ام ساختهای متن اص ی ،باه تولیاد متنای
روان انجامیده که در کارکرد نقش ارجاعی مبان به نوعی تعادل با متن اص ی رسایده ،باا ایان
حال ،کمتوجهی به دو مقوله د لت و کاربرد در واژهگزینی ،ام تعادل دو متن براسااس نقاش
ارجاعی و اطالعرسان مبان ،کاسته است.
در ترجمه (د) همه واژهها در مبان فارسی آشنا و رایج هستند و ترجماه ام چاالشهاای
ادبیّت و یا حفظ ساختهای متن اص ی مصون مانده؛ مثالً «الْم َؤلَّف ل
َمة قلموبه ْ » در قالاب یاک
جم ه روان با تأکید بر انتقال مضمون ترجمه شده .اکثر موارد با کروشه تبیین شدهاند؛ بهویاژه
بیل َ ل
الل» که در میان دو کروشه توضیحی تبیین شده؛ انتخار معادلهای آشنا و دقیاق،
«في َس ل ّ
جم هبندیِ روان براساس نحو فارسی ،و نیز استفاده ام کروشههای توضیحی ،نقاش ارجااعی
و اطالعرسان مبان را در همه سطوح در متن ترجمه فعال ساختهاند و به این ترتیب ،همانناد
متن اص ی ،در ترجمه نیز نقش ارجاعی و اطالعرسان مبان به کار بسته شده است.
در مجموع ،بر مبنای ایجاد تعادل میان متن ترجمه و متن اص ی ،ام نظر کارکرد نقش
مبان در تولید دو متن ،ترجمه (د) در این مورد به بیشترین میزان موفقیت رسیده است.
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بهنظر میرسد این توفیق به این دلیل باشد که این ترجماه ،روش توضایحی را باه کاار
بسته و با دغدغه انتقال محتوای متن اص ی ،ام واژهها و سااختهاای ماأنوس در مباان
فارسی استفاده کرده و برای انتقال محتوا ،ام ارائه توضیح ،دریغ نکرده است .پس چاون
متنِ اص ی ،هدفی ارجاعی و اطاالعرساان داشاته ،و روش ترجماه نیاز بارای تبیاین و
توضیح محتوا بر استفاده ام نقش ارجاعیِ مبان تأکید داشته ،در رسیدن بهگونهای تعاادل
میان دو متن ،ام نظر کاربست نقش مبانیِ متناسب با موضوع متن ،موفقتر بوده است.
 -2-1آیه دوم :انفال06 /
ون بِهِ عدوَّ ه ِ
﴿ َو َأع ِ ُّدو ْا ل َُهم َّما استَ َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ َومِن ِّربَاطِ ال َْخيْ ِ
ين مِن
ل تُ ْرهِبُ َ
اّلل َو َع ُدوَّ کُ ْم َو َ
آخرِ َ
َ ْ َ
ْ
ِِ
اّلل يَ ْعل َُم ُه ْم﴾
ُدونه ْم الَ تَ ْعل َُمونَ ُه ُم ه َ ُ

الف) و در برابر آنان هر نیرویی که میتوانیاد ،ام جم اه نگاهاداری اسابان ،فاراهم
آورید ،تا به آن وسی ه دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید ،همچنین دیگرانای را هام
غیر ام آنان ،که شما ایشان را نمیشناسید ،و خداوند میشناسدشان.
ب) و هرچه در توان و امکان دارید ،ام نیروها و اسبهاای جنگای آمااده و بسایج
کنید تا با این (تدارکات) دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگرانی را بجاز ایشاان  -کاه
شما نمیشناسیدشان و خدا آنان را میشناسد  -بترسانید.
ج) هر نیرویی در قدرت دارید ،برای مقاب ه با آنها آماده سامید! و (همچنین) اسبهاای
ورمیده را (برای میدان نبرد) ،تا به وسی ه آن دشمن خادا و دشامن خاویش را بترساانید! و
(همچنین) گروه دیگری غیر ام اینها را که شما نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد!
د) و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید ام نیارو [و نفارات و ساام و بار
جنگی] و اسبان ورمیده [برای جنگ] آماده کنید تا به وسی ه آنها دشمن خدا و دشامن
خودتان ودشمنانی غیر ایشان را که نمیشناسید ،ولی خدا آنان را میشناسد ،بترسانید.
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تحلیل آیه :آیه خطابی است برای برانگیختن مخاطبان به انجام رفتااری خاا

؛ باا ایان

هدف ،چهار فعل در صییه «جمع مذکر مخاطب» به کاار بساته و مکارراً توجاه مخاطاب را
ج ب کرده .ساختار جم هبندی در مبان عربی توانسته چهار جم ه را در پیوندی طولی قارار
دهد و چهار فعل را در کلّ آیه بهگونهای پخش کند که ام هم میاد فاص ه نگیرناد تاا باا
توالیِ منظم فعلها ،بر ج ب توجه مخاطب ،تأکید کند .در ترجمه آیه ،برای رسیدن به تعاادل
میان دو متن ام نظر کارکرد مبان ،باید هدف خطابیِ ماتن اصا ی جهات واکانشانگیازی در
مخاطب و برانگیختن وی برای انجام رفتاری خا

در نظر گرفته شود و ترجمه با اسا وبی

تولید شود که بتواند توجه مخاطب را کامل ج ب کند و با لحنی برانگیزاننده در قرائتای
روان و اثرگذار ،حس حرکت و اقدام را در او برانگیزد.
تحلیل نمونهها :در ترجمه (الف)« ،نگاهداری اسبان» نوعی غرابت ادبی دارد ،هامچناین
بیشتر بر «مراقبت ام اسبها» د لت دارد که منظور متن نیست« .نیرو فراهم آوریاد» نیاز در
قیاس با «نیرو آماده کنید»« ،نیرو جمع کنید» غرابت ادبی دارد ،یا «به آن وسای ه» در قیااس باا
«به وسی ه آن» .فعل «بترسانید» به «فراهم آورید» نزدیک شده و نزدیکایِ ایان دو فعال بار
لحن خطابی متن افزوده ،اما سپس «همچنین دیگرانای را هام غیار ام آناان» آماده کاه در
قیاس با «همچنین کسانی غیر ام آنان» ثقیل است .گرایش ترجمه باه غراباتهاای ادبای و
آشناییمدایی در معادلگزینی ،فرآیند قرائت متن را کُند میکند و فهم متن را باه درناگ و
تأمل نیاممند میسامد .در حالیکه نقش خطابیِ مبان برای واکنشانگیزی به عبااراتی اثرگاذار
و تحریککننده در قرائتی روان نیام دارد.
ترجمه (ر) با کاربست خطابی روان و اثرگذار مثل «هرچه در توان و امکان داریاد»
و با واژههای آشنای «نیروها و اسبهای جنگی» و با تقویت واژه آشنای «آماده» با فعال
«بسیج کنید»  ،بر لحن خطابی و گیرای متن افزوده ،اما فعل اماریِ دوم (بترساانید) را باا
مجموعه ام مفعولها و یک جم ه معترضه میان دو خط تیره ،ام فعل اماری اول (بسایج
کنید) دور کرده و ام خاصیت نزدیکیِ دو فعل امر برای تأکید بر خطار بیبهاره ماناده.
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همچنین با دور کردنِ آغام جم ه (با این تدارکات) ام فعلِ (بترسانید) ،قرائت جم ه آخر
را سخت کرده.
ترجمه (ج) برای حفظ تأثیر خطار ،ام تعابیر آشنا و اثرگذار در متن فارسی استفاده
کرده؛ بعالوه مشک ی را که ترجمه ر با جمالت طو نی داشت نیز حل کرده و ابتادا آورده:
«دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید!» ،و سپس بقیه متع قاات فعالِ «بترساانید» را ذکار
کرده .بام همین شگرد را در جم ه اولِ ترجمه نیز به کار بسته و ابتدا آورده« :هار نیرویای ...
آماده سامید!» و سپس بقیه متع قات فعلِ «آماده سامید» را ذکر کرده .پس با ناوعی تاوامن و
تساوی در جم هبندی ،قرائت متن را ساده کرده و دو فعل خطابی را در جم هبندیهاای
مشابه ،به سرعت به مخاطب ارائه کرده است .استفاده ام عالمت تعجاب نیاز باه ج اب
توجه مخاطب در نوشتار کمک کرده است.
در ترجمه (د) نیز تعابیر گویا و آشنا هستند .اما این ترجمه نیز نتوانساته مشاکل دو
جم ه طو نی را در مبان فارسی حل کند؛ عالوه بر آن ،توضیحات کروشه نیز جم اه را
طو نیتر کرده .به همین دلیل ،دو مسند و دو مسندٌالیه در دو جم ه فارسای ام هام دور
شدهاند که قرائت و فهم آیه را کُند میکند .اما مهمتر ام آن ،باعث شده دو فعل امار کاه
نقطه ثقلِ خطار در آیه هستند ،با تأخیر و همچنین با فاص ه به مخاطب ارائاه شاوند و
اینگونه لحن خطابیِ متن کاهش یابد.
در مجموع ،بر مبنای ایجاد تعادل بین دو متن اص ی و ترجمه ،ام نظر کاارکرد نقاش
مبان ،ترجمه (ج) در این مورد به بیشترین موفقیت رسیده .بهنظر میرسد این توفیق به
این دلیل باشد که ترجمه ،روش ارتباطی را به کار بسته و با دغدغه تولیاد متنای کاامالً
روان برای مخاطب فارسمبان ،ام جمالت طو نی در متن پرهیز کرده و مساندٌإلیه را ام
مسند دور نکرده و ام عالئم نگارشی نیز استفاده کرده .پس چون متنِ اص ی ،هادفی خطاابی
و واکنشانگیز داشته ،و این روش نیز به تأثیر متن در خطار به مخاطب اندیشایده ،توانساته
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در رسیدن بهگونهای تعادل میان دو متن ،ام نظر کاربست نقش مبانیِ متناسب با موضوع
موفقتر باشد.
 -3-1آیه سوم :مریم 1 /
ِ
ب َشقِيًّا﴾
ب إِنِّي َو َه َن ال َْع ْظ ُم مِنِّي َو ْ
الر ْأ ُس َشيْباً َو ل َْم َأکُ ْن ب ِ ُدعائ َ
اشتَ َع َ
ک َر ِّ
﴿قا َل َر ِّ
ل َّ

الف) گفت پروردگارا استخوانم سستی گرفته و برف پیری بر سرم نشسته اسات ،و
پروردگارا هرگز در دعای تو سختدل نبودهام.
ب) گفت« :پروردگارم! من استخوانم بهراستی سست گردیاده و (ماوی) سارم ام پیاری
شع هور (و سپید) شده .پروردگارم! من هرگز به درخواست (ام) تو سنگدل نبودهام».
ج) گفت« :پروردگارا! استخوانم سست شده و شع ه پیری تمام سارم را فراگرفتاه و
من هرگز در دعای تو،ام اجابت محروم نبودهام!»
د) گفت :پروردگارا! به راستی استخوانم سست شده و [مویِ] سرم ام پیری سپید گشاته،
و پروردگارا! هیچگاه درباره دعا به پیشگاهت [ام اجابت] محروم و بیبهره نبودم.
تحلیل آیه :در این آیه گوینده سخن ،حالت خود را توصیف میکند؛ ابتدا با کنایهای
ام ناتوانیِ جسمی ،حالت بدنی گوینده را ،سپس باا اساتعارهای ام سافیدیِ کامال موهاا
حالت سرش را ،و نهایتا حالت روحی وی را بیان میکند .بیان حالت شخصی با استفاده
ام عبارات توصیفی ،در قالب کنایه و استعاره ،نقش بیانیِ مبان را در متن فعاال مایکناد
که با استفاده ام جنبه هنریِ مبان ،بر عواطف مخاطب تأثیر مایگاذارد .در ترجماه آیاه،
برای رسیدن به تعادل میان دو متن ام نظر کارکرد مبان ،باید هادف بیاانی و شاگردهای
میباییآفرینِ متن ،مد نظر قرار گیرد تا ترجمه متنی ادبی تولید کند کاه بتواناد باهلحااظ
هنری ،مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و عواطفش را برانگیزد.
تحلیل نمونهها :ترجمه (الف) ،جم ه کناییِ اول را با کنایهای عینا متناظر که در مبان
فارسی نیز گویا و روان است ،ترجمه کرده .اما در ترجماه جم اه اساتعاریِ دوم ،تعبیار
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استعاریِ عربی را رها کرده و در قالب تعبیر استعاریِ دیگری که در مبان فارسی کارکرد
ادبیِ آشنا دارد ،اصل مفهوم جم ه را با حفظ شگرد استعاره ،ترجمه کارده اسات .بارای
جم ه سوم نیز ام «سختدل نبودهام» بهره برده که تعبیری ادیبانه ام حالت روحیِ «رقیاق
الق ب» و «نرمدل» بودن است .ترجمه به ایجام گراییده و ساختار کل ترجمه ،آهنگاین و
روان است.
ترجمه (ر)« ،رَرِّ» را بهطور تحت ال فظی به «پروردگارم» ترجمه کرده و با قید «به
راستی»« ،إِنّ» را نیز در ترجمه آورده ،پس گرچه اصل کنایه را ترجماه کارده ،جم اهای
پایبند به نحو عربی ارائه کرده .سپس استعاره را با حفظ نحوه تعبیر عربی ترجمه کارده،
اما برای آشناسامیِ مفهومش ،با افزودن «موی» و «سپید» ام منظور استعاره پرده برداشاته
که این تصریح ،ام قدرت ادبی استعاره میکاهاد .ساپس بارای حالات روحایِ گویناده
«سنگدل» آورده که بیش تر معنای «ظالم» و «بیرحم» میدهد و بهعنوان حاالتی روحای
در دعا ،در قیاس با «سختدل» ،بیانگر نیست.
ترجمه (ج) ،کنایه را بهطور متناظر و روان و گویا ترجمه کرده ،سپس استعاره را باا
پایبندی به نحوه تعبیر در مبان عربی ترجمه کرده و بارای آشناساامیِ اساتعاره در مباان
فارسی ،تمهیدی نیاندیشیده است .در ترجمه جم ه سوم نیز بهجای بیان حالات روحایِ
گوینده ،جم ه را تفسیری ترجمه کرده و گفته« :ام اجابت محروم نبودهام!»
ترجمه (د) ،در جم ه اول ،با پایبندی به نحو عربی ،قید «به راستی» را بارای ترجماه «إِنّ»
در متن فارسی آورده .در جم ه دوم ،هم استعاره را حذف کرده و هم واژه «موی» را افازوده
و اینگونه صرفا منظور استعاره را در قالب جم های عاادی ،ترجماه کارده اسات .در جم اه
سوم نیز واژه «درباره» در تعبیر «درباره دعا بیبهره و محروم نبودهام» (در قیااس باا «در دعاا
بیبهره و محروم نبودهام») در مبان فارسی جم ه خوشسااختی ارائاه نکارده .هامچناین باا
افزودن «ام اجابت» درون کروشه ،حالت روحیِ گوینده را تفسیر کرده است.
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در مجموع ،بر مبنای ایجاد تعادل بین دو متن ،ام نظر کارکرد نقش مبان ،ترجمه الاف در
این مورد به بیشترین موفقیت رسیده .بهنظر می رساد ایان توفیاق باه ایان دلیال باشاد کاه
ترجمه ،روش ادبی را به کار بسته و با دغدغه تولید متنی هنری که بتواند مثل ماتن مبادأ بار
عواطف مخاطب و قوه تخیل وی تأثیر بگذارد ،به بامسامیِ ویژگیهاای بیاانیِ ماتن اصا ی
کوشیده و ادراک میباییشناختیِ مخاطب مقصد را در نظر گرفته است .پس چاون ماتنِ
اص ی ،هدفی بیانی و عاطفی داشته ،و این روش نیز باه تاأثیر میبااییشاناختیِ ماتن بار
مخاطب اندیشیده ،توانسته در رسیدن بهگونهای تعادل میاان دو ماتن ،ام نظار کاربسات
نقش مبانیِ متناسب با موضوع موفقتر باشد.
 -1-1آیه چهارم :جمعه5 /

ذين ُح ِّملُوا الت َّ ْورا َة ثُ َّم ل َْم يَ ْحمِلُوها کَ َمثَ ِل ال ِْحمارِ يَ ْحمِ ُل َأ ْسفاراً﴾
﴿ َمثَ ُ
ل ال َّ َ
الف) داستان کسانى که [عمل به] تورات بر آنان تک یف شد ،سپس آن را [چنانکاه
باید و شاید] رعایت نکردند ،همانند چارپایى بر او کتابى چند است.
ب) مَثَل کسانی که (ع م و عمل) تورات بر عهده آنان گذارده شاد ،ساپس (باا کوتااهی
کردنشان) آن را بر دوشهاشان نگرفتند ،همچون مَثَل خری است که کتارهایی را بر پشات
میکشد.
ج) کسانی که مک ف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند ،مانناد درامگوشای
هستند که کتارهایی حمل میکند.
د) وصف کسانی که عمل کردن به تورات به آنان تک یف شده است ،آن گاه به آن عمال
نکردند ،مانند درامگوشی است که کتار هایی را [که هیچ آگاهی به محتویاات آنهاا نادارد]
حمل میکند.
تحلیل آیه :آیه ،گزارشی ام عم کرد یک گروه است با ذکر یک تمثیل .ابتدا باه وضاعیت
آن گروه ارجاع میدهد و سپس به تصویری که وضعیتی شبیه به وضاعیت آنهاسات .پاس
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متن با کارکرد نقش ارجاعیِ مبان ،در ژانر ادبیات جدّی ،رویدادی را روایت مایکناد و
همزمان ،ام نقش بیانیِ مبان نیز برای آرایشی واژگانی ام ریشه «حَمال» و تصویرساامی
در روایت بهره میگیرد .کاربست همین ریشه «حَمل» برای شرح هر دو وضعیت اسات
که شباهت آن دو را در سطح مبان بیان میکند .نظر به فعالیت دو نقش ارجاعی و بیاانیِ
مبان در متن اص ی ،در ترجمه آیه برای خ ق تعادل میان دو متن ام نظار کاارکرد مباان،
باید هر دو نقش ،مد نظر قرار گیرد ،تا ترجمه متنی تولید کند که هم عم کارد آن گاروه
را گزارش کند و هم رابطه مشابه میان دو وضعیت را نشان دهد.
تحلیل نمونهها :ترجمه (الف) ،بخش اول آیه یعنی عم کرد آن گاروه را باه شاک ی
گویا بیان کرده است .اما رابطه میان دو وضعیت در این ترجمه ،صرفا در سطح مضمون
باقی مانده و برای ایجاد پیوندی واژگانی میان دو وضعیت تدبیری اندیشیده نشده است.
حال آنکه نقطه کانونی در بیان شباهت میان این دو وضعیت ،همان ریشه «حَمل» اسات
که دو وضعیت را در سطح مبان ،بههم پیوند میدهد .گرچه جم ه آخرِ ترجمه ،صبیهای
ادبی دارد ،اما آن آرایش واژگانی که مهمترین نکته در کارکرد هنریِ مبان در متن اصا ی
است ،در ترجمه رعایت نشده است.
ترجمه (ر) ،عم کرد آن گروه را به شک ی گویا گزارش کرده و نقش ارجاعیِ مباان
را لحاظ کرده است .بهعالوه باا خالقیات در ترجماه فعالهاای مشاتق شاده ام ریشاه
«حَمل» ،رابطه دو وضعیت را در سطح واژهها نیز بیان کرده است« .بر عهده آنان گذارده
شد»« ،بر دوشهاشان نگرفتند» و «بر پشت میکشد» قرابت معنایی دارند و هر ساه هماان
«حمل کردن» را القا میکنند .پس ترجمه هر سه فعل به معادلهایی گویاا ،توانساته نقاش
ارجاعی و اطالعرسانِ مبان در متن اص ی را به خوبی در ترجماه ،بامساامی کناد .بعاالوه
حفظ رابطه معنایی میان هر سه معادل ،توانساته ارتبااط فعالهاا در ماتن اصا ی را کاه
محصول نقش بیانیِ مبان است نیز در ترجمه حفظ کند .پاس عاالوه بار بیاان محتاوای
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ارجاعی در عباراتی روان ،رابطه میان دو وضعیت در سطح مبان نیز در ترجمه بامسامی
شده است.
ترجمه (ج) با استفاده ام عباراتی گویا و جم ههایی ارتباطی و روان در مبان فارسی،
نقش ارجاعی و رواییِ متن اص ی را در ترجمه لحااظ کارده و هایچ یاک ام واژههاا و
جم ههایش ،غرابتی ندارند .اما بام رابطه میان آن دو وضعیت ،صرفا در ساطح مضامون
باقی مانده و در سطح صوریِ مبان ،هیچ سرنخی برای فهم رابطه میان آن دو به مخاطب
داده نشده است .در حالی که این سرنخ ام طریق کارکرد نقش بیانیِ مباان باا قادرت در
متن اص ی ،وجود دارد؛ یعنی ام طریق همان اشتراک فعلها در ریشه «حَمل».
ترجمه (د) نیز صرفا نقش ارجاعی و اطالعرسان در متن اص ی را مدّ نظر قارار داده
و به کارکرد مهمی که نقش بیانیِ مبان در متن اص ی داشته جایگاهی نداده اسات .باهعاالوه،
یک جم ه توضیحی نیز در کروشه آورده تا باام در ساطح مضامون بار تشاابه میاان دو
وضعیت تأکید کند .یعنی بهجای اینکه رابطه میان دو وضعیت را مثل متن اص ی با اساتفاده
ام قاب یتهای صوریِ مبانی نشان دهد ،بر رابطاه مضامونی میاان آن دو تأکیاد کارده و
جم های توضیحی به ترجمه اضافه کرده است.
در مجموع ،بر مبنای ایجاد تعادل بین دو متن ،ام نظر کارکرد نقش مبان ،ترجماه ر
در این مورد به بیشترین موفقیت رسیده است .بهنظر میرسد این توفیق باه ایان دلیال
باشد که ترجمه ،روش مبدأگرا را به کار بسته و با دغدغه تولید متنی که تا حد امکان به
ساخت مبانیِ متن مبدأ نزدیک باشد ،ویژگیهای لفظایِ ماتن اصا ی را در ماتن مقصاد
بامسامی کرده و در عین حال ،چون متن اص ی پیچیدگی ساختاری نداشاته ،ترجماهای
روان ارائه کرده است  .پس چون متن اصا ی هادفی ارجااعی و روایای داشاته و بارای
تقویت هدف خود ام نقش بیانیِ مبان نیز بهره برده تا با تکیه بار ویژگایهاای صاوریِ
مبان ،دو وضعیت را در قالبی تمثی ی به هم مرتبط ساامد ،و متقاابالً ایان روش نیاز باه
ویژگیهای صوریِ مبان در متن اص ی اهمیت داده و در عین حال ترجمهای گویا ارائاه
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کرده ،توانسته در رسیدن بهگونهای تعادل میان دو متن ،ام نظر کاربست دو نقاش مباانیِ
متناسب با موضوع ،موفقتر باشد.

 -5نتیجهگیری
 -5نظر به تنوع کارکردهای مبان در تولید سورههای قرآن بهسابب تناوع موضاوعات و
اهداف در آیات ،اتخاذ روش ترجمه یکنواخت نمیتواند ترجمهای معادل ام کال آیاات
به دست دهد .میرا روش یکنواخت میخواهد سورهها را در چارچوبی ام پایش تعیاین
ترجمه کند؛ در حالی که قرآن مجموعهای ام سورههای گونااگون اسات کاه بار مبناای
کارکردهای متنوعِ نقشهای مبان خ ق شدهاند .گرچاه روش یکنواخات در ماواردی باا
کارکرد نقشهای مبانی در تولید آیات هماهنگ میشود ،اماا در ماوارد دیگار در خ اق
ترجمه معادل ناتوان میماند.
 -2در آیاتی که در راستای خیالانگیزی و تأثیرگذاری احساسی بر مخاطب و بر مبناای
نقش بیانیِ مبان تولید شدهاند ،ترجمه توضیحی در مبان مقصد نقشای ام مباان را فعاال
میسامد که با متن اص ی تناسب ندارد .در آیاتی که در راستای ارائه اطالعاات پیراماون
امور واقع و بر مبنای نقش ارجاعی مبان تولید شدهاند ،ترجمه ادبی متنی ناهمسو با متن
اص ی تولید میکند .در آیاتی که در راستای تحریک مخاطاب بارای پاذیرش الگوهاای
رفتاری و بر مبنای نقش خطابی مبان تولید شدهاند ،ترجمه مبدأگرا تأثیر ماتن اصا ی را
خنثی میکند.
 -3اگر بخواهیم موضوع آیات در متن مقصد منتقل شود و هدف آیات در ماتن مقصاد
برآورده شود ،اتخاذ روش ترجمه متناظر با نوع کارکرد نقشهای مباانی در تولیاد ماتن
اص ی ،روشی کارسام خواهد بود.این روش با تنوع موضوعی و سبکیِ آیاات هماهناگ
است و به آسیبهای روش یکنواخت مبتال نیست.
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 -1ترجمه قرآن باید با هر سوره به مثابه یک متن روبرو شود و نظر به موضوع و هدفِ
هر سوره و نوع کارکرد نقشهای مبان در تولید آیات ،راهبردی ویژه ترجماه آیاات در
همان سوره برگزیند .در این روش ،اس ورهای بیانی در خاودِ آیاات روش ترجماه را
تعیین میکنند ،نه پیشفر

های مترجم .دقت به تنوع سورههای قرآن ام نظر موضوع و

هدف و اس ور ،در تفسیر قرآن به خ ق آثار بزرگی همچون المیزان انجامیده است .باید
انتظار داشت که کنش ترجمه قرآن نیز در فرآیند رشد خود به این ب وغ برسد و خود را
به این دیدگاه مجهز کند.

 -0منابع
* قرآنکریم
 -5ااااااااا  ،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ،نسخه الکترونیکی ،قام ،ماسساه فرهنگای تبیاان،
(5381ش).
 -2ااااااااا  ،ترجمه حسین انصاریان ،نسخه الکترونیکی ،قم ،ماسسه فرهنگی تبیان5313( ،ش).
 -3ااااااااا  ،ترجمه محمد صادقی تهرانی ،نسخه الکترونیکی ،قم ،انتشارات شکرانه5312( ،ش).
 -1ااااااااا  ،ترجمه ناصر مکارمشیرامی ،نسخه الکترونیکای ،قام ،ماسساه فرهنگای تبیاان،
(5313ش).
 -1اشرفی ،امیررضا« ،پیوستگی آیات قرآن و نقش آن در تفسیر ام منظر عالمه طباطبایی قادس
سره» ،مج ه دوفص نامه قرآن شناخت ،شماره ،2

5381( ،18 -21ش).

 -1اکرمی ،ایور و اسکندرلو ،محمدجواد« ،انسجام مضمونی آیات و سورههای قارآن» ،مج اه
فص نامه مطالعات تفسیری ،شماره ،1

5316( ،13 -11ش).

 -1البرمی ،پرویز ،مبانی مبانشناسی متن ،تهران ،امیرکبیر5381( ،ش).

 -8اندرمن ،گانیال« ،مبانشناسی و ترجمه» ،ترجمه صدف حکیمیماده .کتار مطالعات ترجمه:
یک میانرشته.

 ،561 -85تهران ،رخداد نو5313( ،ش).

 -1بقاعی ،ابوالحسن ابراهیم بن عمر ،نظم الدرر فی تناسب اآلیات و السور ،بیروت ،دار الکتب
العلمیة5151( ،ق).
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 -56بهرامی ،محمد« ،پیوند آیات سورههای قرآن در تفسیر الظالل» .مج ه فص نامه پژوهشهای
قرآنی ،ش  11و ،16

5388( ،511 -586ش).

 -55پا مبو ،گیزپه ،اصطالحات ک یدی در مطالعات ترجماه ،ترجماه فرماناه فرحازاد ،تهاران،
قطره5315( ،ش).
 -52جواهری ،محمدحسن« ،روششناسی ترجمه قرآن» ،تهران ،پژوهشگاه حاومه و دانشاگاه،
(5315ش).

 -53حرّی ،ابوالفضل« ،روابط متنی در قرآن :مناسبت ،انسجام و ساختار» .مج ه ماهناماه کتاار
ماه دین .شماره .515

5316( ،81-11ش).

« ،----------- -51مطالعه ساختار مبانشناختی در قرآن» ،مج ه ماهناماه کتاار مااه دیان،
5312( ،18-81ش).

شماره .581

 -51حسینی ،سیدع یاکبر ،نظریه وحدت موضوعی سورههای قرآن(نگارشهاا و چاالشهاا)،
تهران ،پژوهشگاه ع وم و فرهنگ اسالمی5313( ،ش).
 -51حقانی ،نادر ،نظرها و نظریههای ترجمه ،تهران ،امیرکبیر5381( ،ش).
 -51مرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی ع وم القرآن ،بیروت ،دار المعرفة5116( ،م).
 -58سجادی ،سید ابراهیم« ،نگرشی بر التفسیر الحدیث» ،مج ه فص نامه پاژوهشهاای قرآنای،
شماره  12و ،13

5381( ،251 -516ش).

 -51سید قطب ،فی ظالل القرآن ،قاهره ،در الشروق5166( ،ق).
 -26صالحی ،سید عباس« ،پیوند معنایی سورههای قرآن» ،مج ه فص نامه پژوهشهاای قرآنای،
شماره ،11

5381( ،51 -1ش).

 -25صدر ،سیدموسی« ،ترجمه قرآن در تراموی تعادل» ،مج ه فصا نامه پاژوهشهاای قرآنای،
شماره  12و .13

5381( ،551 -18ش).

 -22صفوی ،کورش ،معنیشناسی کاربردی ،تهران ،همشهری5312( ،ش).
 -23صیادانی ،ع ی و بامیار ،رسول« ،نقدی بار معاروفتارین روشهاای ترجماه قارآنکاریم

(براساس جدیدترین تئوریهای ترجمه و مبانشناسی)» ،مج ه دوفص نامه پژوهشهاای قرآنای
در ادبیات ،شماره ،5

5311( ،51 -5ش).
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 -21طباطبائی ،سیدمحمدحسین ،تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمدباقر موسوی همادانی ،قام،
دفتر تب ییات اسالمی حومه ع میه5311( ،ش).
 -21گنتزلر ،ادوین ،نظریههای ترجمه در عصر حاضر ،ترجمه ع ی ص حجاو ،تهاران ،هارمس،
(5386ش).
 -21لسانی فشارکی ،محمدع ی و طیب حسینی ،سید محمود« ،تفسیر بیانى :تفسیر قرآن کاریم
به شیوه تح یل ادبى ا بالغى» ،ام دائرة المعارف قارآنکاریم .ج اد .8

 ،251 -261تهاران،

پژوهشگاه ع وم و فرهنگ اسالمی5381( ،ش).
 -21ماندی ،جرمی ،آشنایی با مطالعات ترجمه؛ نظریهها و کاربردها ،ترجماه حمیاد کاشاانیان،
تهران ،رخ5381( ،ش).

 -28میر ،مستنصر« ،سوره به منزله ک یت» ،ترجمه ابوالفضل حرّی ،ام کتاار مطالعاه قارآن باه
منزله اثر ادبی،

 ،551 -11تهران ،نی وفر5316( ،ش).

 -21نیومارک ،پیتر ،دوره آمومش فنون ترجمه ،تهران ،رهنما5381( ،ش).
 -36هتیم ،بزیل و ماندی ،جرمی ،مرجعی پیشرفته برای ترجماه ،ترجماه ماریم جاابر ،تهاران،
سمت5388( ،ش).
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