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دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

قرآن معجزه بزرگ پیامبر اکرم (ص) و مهمترین سنند ققاانیتنا اسنام اسنا و فر ر وانر و
قیات مسلمانان جایگاهی بسیار ویژه فارف ،این جایگاه رفیع ،اندیشنمندان مسنلمان را بنر آن
فاشته که برای فهم بهتر م اهیم بلند آن فانشهایمختل ی را بنیان نهند و جنبههنای مختلن
اعجاز آن را فریابند.
-1-1تعریفمساله 

یوی از جنبههای مهم اعجاز قرآن فصاقا و باغا بینظیر آن و کناربرف واگانان و معنانی
فقیق و عمیق فر آن میباشد ،که با اسلوب و سیاق زیبای خوف هنر انسنان خرفمنندی را بنه
ر ور و اندیشه وا میفارف.
نظر به اهمیا علم معانی فر فهم و فرک آیات قرآن همواره م سران بر این فانش اهتمنام
و روجه جدتی فاشتهاند ،و هر کدام به فراخور فرصا و امواناری که فر اختیار فاشنته از اینن
علم بهره ارفتهاسا .بدون شکت بهرمندی از فانش معانی از ضروریات فسنتیابی صنحیب بنه
معانی و م اهیم بلند آیات الهی اسا .
از آنجا که کاربرفهای ققیقی و مجازی جملههای طلبنی فر قنرآن فر بسنیاری از منوارف
بیانگر اقوام شرعی و ازاره های اخاقی هستند ،فهم و فرک آنها بسنیار ضنروری و مزم
اسا ،بنابر این مترجمان باید فر برارفان آنهنا بنه زبنان مقصند نهاینا فقانا و اهتمنام را
فاشته باشند ،و برای انتقال این م اهیم به مخاطب شیوه مناسبی را فر پیشایرند.

-2-1پیشینهپژوهش 

انشاء طلبی از موضوعاری اسا که پژوهشهای زینافی فر آن انجنام شندهاسنا و بنه آن فر
مطول»« ،جواهر البالغه» و کتابهای نویسننداان
کتابهای متقدمین ازجمله «مفتاح العلوم»ّ « ،
معاصر ازجمله «دراسة فی علم الععما ی»« ،علم الععما ی»« ،االسمالب

اال اماةبة»« ،اسمالب

البالغبة» و کتابهای متعدف فیگر و همچنین مقاله «نقد و رحلیل اغراض ثانوی خبنر و انشنا
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عبارات انشایی و میزان پای بندی متنرجم بنه اغنراض ثنانوی آن فر زبنان مقصند رناکنون
پژوهشی فیده نشده اسا .فر مورف میزان پایبندی مترجمان به برانرفان عبنارات انشنا ی
به فارسی هم کاری انجام نشده اسا ،بدون شکت برای فهم عمیق و فقینق آینات قنرآن و
معارف بلند آن برای کسانیکه با زبان قرآن آشنا نیستند ،برارفان ال اظ نورانی اینن کتناب
مبین به زبان فارسی و انتقال معارف و م اهیم ارانسنگ آن به زبان مقصد اهمتیا ویژهای
پیدا میکند.

-3-1سواالتپژوهش 

فر این پژوهش ضمن بررسی امر و ررجمههای آن راش میکنیم را پاسخ پرسشهنای زینر
را بیابیم:
 -1چگونه میروان معانی ثانوی فعلهای امر را فر زبان فارسی بیان کرف؟
 -2ص ارزافه را چه میزان فر انتقال م اهیم ثانوی امر فر ررجمه قرآن موفق بوفهاسا؟
 -3وی فر برارفان افعال امری قرآن با م هوم ثانوی از چه شیوههایی بهره ارفتهاسا؟
بر این اساس ما برآنیم را با بهرهایری از کتابهنای باغنی و ر اسنیر افبنی پاسنخ اینن
پرسشها را بیابیم و فر اختیار مترجمان و قرآن پژوهان قرار فهیم ،برای این منظنور نخسنا
به بررسی و رحلیل شیوههای مترجم و میزان پنایبنندی او فر انتقنال اینن م ناهیم بنه زبنان
مقصد میپرفازیم.
فر این راستا میروان ا ا که بهنظر میرسد ااهی مترجم باید معنانی ثنانوی امنر را فر
برارفان آیه با بهرهایری از ررفندهای باغی برای خواننده بیان کند ،و شاید به همین منظنور
اسا که ص ارزافه راش کرفهاسا را فر موارفی به شیوههنای اوننااون ایننکنار را انجنام
فهد ،و را قدت زیافی فر این راه موفق بوفهاسا ،هرچند ممون اسا فر مواقعی هم فر اینن
امر ناموفق باشد.
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فر علم معانی» پرفاخته شده اسا ،امتا براساس پژوهش نگارنده ،فر مورف شیوههای برانرفان
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-1-2کالموانواعآن 

کام ل ظ مرکبی اسا که اسنافی را فر برایرف و معنی سوفمندی را برسناند ماننند« :العِفماُ
زینة الفَقر» (هارون.)23:1979 ،
فر علم معانی ،کام بر فو قسم اسا :خبری و انشایی.

-1-1-2کالمخبری

کامی اسا که ذارا محتمل صدق و کذب باشد و بتوان آن را اثبات ینا رف کنرف .ماننند آینه
رب إِنِّی لِما َأنْ َزل َْت إِل ََّی م ِ ْن َخیْرٍ فَقِیر﴾« :پرورفاارا به آنچنه از
24سوره قصص که میفرمایدِّ ﴿:
خیر برایم ب رستی محتاجم» (قصص( )24/سواکی164:1987،؛فیل 16:1991،؛همایی.)93:1370،

-2-1-2کالمانشایی 

فر لغا بهمعنای پدید آورفن و فر اصطاح سخنی اسا که ذارنا راسنا ینا فروو بنوفن را
ِ
ِ
ررُ ُ
نمیپذیرف یعنی نمیروانیم بگوییم این سخن راسا یا فروو اسا مانندَ ﴿:وإ َذا قُرر َ
ءَ الْقُ ْ
استَمِ ُعواْ لَ ُه َو َأنصِتُواْ ل ََعلَّکُ ْم تُ ْر َح ُمو َ ﴾ (و چون قرآن خوانده شنوف انوش بندان فنرا فاریند و
فَ ْ
خاموش مانید امید که بر شما رقما آید) (اعراف( )204/ر تازانی401 :1387،؛ فینل 15:1991 ،؛
رجایی)132:1379،

کام انشایی بر فو قسم اسا -1:انشای غیر طلبی-2 ،انشای طلبی

-1-2-1-2انشایغیرطلبی 

سخنی اسا که فر آن متولم فر پی چیزی نیسا که فاقد آن اسا ،بلوه فر صندف آفنرینش
م هومی ذهنی اسا.
انشای غیر طلبی با صیغه های مدح و ذم ،صیغه های عقوف ،قسم ،رعجب ،رجاء و اناهی
ب َو لَ َّعل َو کم خبریه ایجاف میشوف .از آنجا که انشاء غیر طلبنی موضنوب بحنا منا
هم با ر ّ
نیسا به همین اشاره اکت ا میکنیم.
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-2مبانیومفاهیمپژوهش 
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با انشاء طلبی ،مطلوبی خواسته میشوف که به باور متولام ،فر هنگام فرخواسا وجنوف نندارف
(ر تازانی .)129:1387 ،رمنی ،است هام ،امنر ،نهنی و نندا فر انروه انشناءهای طلبنی منیآینند
(ر تازانی53:1387 ،؛ بسیونی82: 1407،؛ همایی 100:1370،؛ رجایی.)132 :1379 ،

همانطور که پیشتر اشاره شد هریک از اقسام انشاء طلبنی ینک غنرض ققیقنی و چنند
غرض مجازی فارف منظور از غرض مجازی همان معنای ثانوی اسا کنه اویننده فر قالنب
جمله انشایی آن را بیان میکند ،فر این پژوهش برآنیم کنه ضنمن بینان معنروفرنرین اینن
اغراض فر افعال امری قرآن ،شیوههای بیان این اغراض و مینزان موفقینا صن ارزافه را ،بنه
عنوان مترجم قرآن ،مورف بررسی قرار فهیم ،اما مزم اسا نخسا امر و ساختارهای آن بینان
شوف.
-2-2امر 

یعنی فرمان فافن و طلب کناری از سنوی بزراتنر و بررر(فسنتورفافن مقنام بنامرر بنه مقنام
پایینرر) و به عبارت فیگر فرمان فافن بزرگ بنه کوچنک )هنارون14 :1979 ،؛ بسنیونی:1407،
84-83؛ عتیق76-75 :1430 ،؛ قسینی 52 :1386 ،و .)53

امر فر عربی به چهار صورت رعبیر میشوف:
أحر ﴾ (بگنو او خندای
ال َ
رو ُ ه ُ
-1صیغه مخصوص امر قاضر :مانند فعل قل فرُ ﴿ :قر ُه َ
ِِ
ِ
ین﴾ ( و نمناز را بنر
یموا َّ
الراكع َ
الص ََل َة َوُتُوا ال َّزكَا َة َو ْاركَ ُعوا َم َع َّ
یگانه اسا) (اخاص (1/و﴿ َو َأق ُ
پا فارید و زکات را بدهید و با رکوب کننداان رکوب کنید) (بقره)43/

رن ََر َّ إ ِ َذا ْاهتَر َ يْتُ ْم﴾ (بنه خوفرنان
-2اسم فعل امر ،مانند ﴿ َعلَیْکُ ْم َأنْفُ َسکُ ْم ََل يَ ُض ُّركُ ْم َم ْ
بپرفازید هر ااه شما هدایا یافتید آن کس که امراه شدهاسا به شنما زینانن نمنیرسناند)
(ما ده.)105/
ِ
-3فعل مضارب با مم امر ،مانند﴿:لِینفِق ذو سِ ٍ ِ
رعتهِ﴾ (رنوانگر از منال و موننا
رعٍ مرن س َ
َ
ُ
خویش باید ان اق کند) (طاق.)7/
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-2-2-1-2انشاءطلبی 
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َصبرا (هارون 14 :1979،؛ بسیونی84-83 :1407،؛ عتیق76-75 :1430 ،؛ قسینی.)53 -52 :1386 ،


-3امرومقاصدثانویآندرعلممعانی
ااه فعل امر فر معنایی غیر از معنای اصلی که پیش رنر بنه آن اشناره شند بنه کنار منیروف،
مهمترین مقاصد و اغراض ثانوی فعل امر که فر کتب باغنا ذکنر شندهاسنا ،عباررنند از:
فعا ،التماس ،ارشاف ،رهدید ،رعجیز ،اباقه ،رسویه ،امتنان ،اکرام ،رحذیر ،فوام و ثبات ،رمنانی و
آرزو ،عبرت آموزی ،اجازه فافن ،رخییر ،رعجتب ،رعریض ،استهزاء ،اهانا و رحقیر ،بشنارت،
رشویق ،اغتنام فرصا ،استرقام ،نهی ،سخریه (جمالی.)102-101 :1395،

-1-3امردرقرآنکریم

کارکرف صیغه امر فر قرآن معمومً رعیین رولی

شرعی اسا .ماننند﴿:قاتِلوا ال
هریين َليُممِنرو َ
َ

ِ
الِ﴾ (کارزار کنید باکسانی که به خدا ایمان نمی آورند) (روبه.)9/
ب ُه

از آنجا که انتقال م اهیم ارزشمند آیات قرآن به شول صحیب و فقیق به مخاطبان فارسنی
زبان بسیار قا ز اهمیا اسا و مسئولیتا انتقال این م اهیم بر عهده مترجمنان قنرآن اسنا،
اکنون باروجه به موضوب این رحقیق فر مورف خروج فعل امر از فملا بر معننای وضنعی و
ققیقی به برخی از معانی باغی (أغراض ثانوی) فر آیات قرآن ،برآنیم کنه بنه بررسنی اینن
موضوب بپرفازیم که مترجم مورف نظر یعنی صن اارزافه فر ررجمنه خنوف چگوننه آیناری کنه
فملا بر امر میکنند و فارای معانی ثانوی هسنتند را بنه فارسنی برارفانندهاسنا؟ و بنرای
انتقال این معانی چه شیوههایی را برازیده و را چه قدت فر این امر موفق بوفه اسا؟

-1-1-3معانیثانویامردرقرآنکریم

برخی معانی ثانوی که فر قرآن کریم کاربرف بیشتر فارف عبارت اسا از:
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-4مصدر جایگزین فعل امر ،مانند﴿ :بِال َْوال ِ َ يْ ِن إ ِ ْح َسانًا﴾ (به پدر و مافر خوف نیوی کنیند)
َ ِ ِ
لی الاَ داة ِ ِد» که فر معنی امر اسنا یعننی إصمبِر
(نساء )36/یعنی أحسن إحسا ا و یا «صبرا َع َ
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فعا فر لغا به معنی طلب کرفن و صدا زفن .فر اصطاح فعنا بنه معننی رضنراب بنه فراناه
ال َیَمدعو دعما یعنمی ََام َ رمر و سموََ َفم » (راغنب
خداوند اسا ،بننابراین « َدعما َّ َ
اص هانی.)169 :1412،

امر فر معنای ققیقی خوف فستوری اسا که از سوی بامفسا به فروفسا فسنتور فافه
میشوف ،اما اار این امر از سوی فروفسا به بامفسا باشد ،فانشمندان باغا آن را "فعنا"
ب إغفِرلی َولِوال َ هء﴾ (خدایا مرا و پدر و منافرم را بینامرز)
یا "فرخواسا" میفانند .مانندَ ﴿:ر ه
(نوح.)71/
فعاء یعنی طلب فعل یا طلب خوففاری از انجام فعل از کسی کنه مقنامش بنامرر اسنا
(ر تازانی55 :1387 ،؛ هارون16:1979 ،؛ فیل211 :1991 ،؛ عتیق )75 :2009 ،فعا به سه صورت بنه
کار میروف:
صیغهامر :مانندَ ﴿ :ربهنا إغفِر لَنا ُذنوبَنا َو إسرافَنا فِی أمرِنا﴾(پرورفاارا اناهان ما و زیافه روى منا
فر کارمان را بر ما ببخش) (آل عمران.)147/

صیغهنهی :مانندَ ﴿ :ربهنا َلتُزِغ قُلوبَنا بَع َ إ ْذ َه َ يتَنا﴾(پرورفاارا پس از آنوه ما را هدایا کنرفى
فلهایمان را فستخوش انحراف مگرفان) (آل عمران.)3/
ِ
َفسه» یعننی
العنصور ،به منظور فعاء و مانند « َر ِح َ َّال أمر ا َع َر َُ ق َْد َر
صیغهخبر :مانند :أ َ
ت َ
ال( .هارون 16 :1979،؛ فیل.)211 :1991،
رح ْعه َّ
لبَ َ

-2-1-1-3تسویه 

فر لغا به معنای برابر شمرفن اسا.ااهی فعل امر با غرض برابر کرفن انجام فعلی یا رنرک
آن به کار میروف(همایی .)103:1370،ماننند﴿ :إصبروا ْأو َلتَصبِروا سواَ علریکم﴾(خنواه صنبر
کنی و خواه صبر نونی بر شما برابر اسا) (طور.)16/
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اار فستور از سوی یک شخص به شخص فیگر کنه هنمرربنه خنوف او اسنا؛ ماننند ینک
فانشجو به فانشجوی فیگر ،یا یک کارمند به کارمند فیگنر؛ انجنام شنوف ،یعننی خنواهش و
طلب کسی از همشأن خوف ،از فیدااه فانشمندان باغنا ،امنر فر معننای ققیقنی نیسنا و
الس ْج َن فَتَیَا ِ قَرا ََ َأ َحر ُ ُه َما
التماس اسا (هارون14 :1979،؛عتیق  .(77 :1430،مانندَ ﴿:و َد َخ َ َم َع ُه ِّ
ِ
الطیر مِنه نَبئنا بِت ْأوِيلِرهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِنِّي َأ َراني َأ ْعص ُر َخ ْم ًرا َو َقا ََ ْاْل َخ ُر إِنِّي َأ َراني َأ ْحم ُ َف ْو َق َر ْأسي ُخبْ ًزا تَ ْأكُ ُ َّ ْ ُ ْ ُ ِّ ْ َ َ
ِِ
إِنَّا نَر َ ِ
ین﴾ (و فو جوان با او به زندان فرآمدند [روزى] یون از آن فو ا ا منن
اك م َن ال ُْم ْحسن َ
َ

خویشتن را [به خواب] فیدم که [انگور براى] شراب منفشارم و فیگرى ا ا منن خنوف را
[به خواب] فیدم که بر روى سرم نان میبرم و پرنداان از آن منخورنند بنه منا از رعبینرش
خبر فه که ما رو را از نیووکاران منبینیم) (یوس .)36/


-4-1-1-3ارشاد(راهنماییوهدایت) 

فر واگهنامههای قرآنی ارشاف بنه معننای هندایا و راهنمنایی اسنا (راغنب اصن هانی1412 ،

 .)354:ارشاف فر لغا از ریشه «رُشد» اسا رُشد یعنی بنه راه راسنا رفنتن ،مسیرفرسنا را
پیموفن ،ارشاف و هدایا شدن ،از امراهی بیرون آمدن«اَرشَدَ» یعننی راهنمنایی کنرف ،ارشناف
کرف و هدایا کرف (کسی را) (فراهیدی.)156/4 :1424،

میروان ا ا که اار امر به منظور راهنمایی فرف وبدون فستورو فرخواسنا از او باشند،
ِ
فرو َو ُأمرر
امر فر معنای مجازی ارشاف به کار رفته و فر معنای ققیقی نیسا .مانندُ ﴿:خری َ
الع َ
بِالع ِ
رف َو أعرِض َع ِن الجاهِلین﴾ (اذشا پیشه کن و به [کار] پسندیده فرمنان فه و از نافاننان
ُ
رخ برراب) (اعراف.)199/

-5-1-1-3اباحه(رخصتدادنوجایزشمردن) 

ا باقه فر لغا به معنی جایز فانسنتن و قنال نمنوفن اسنا و فر چینزی کنه مبناح اسنا
محظوری نیسا (ابن فارس ،1392،ج315 :1؛ جوهری120:1430 ،؛ ابن منظور ،1431،ج.)239 :3
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معنای فستور و طلب نداشته باشد فر معنای مجازی اباقنه بنه کنار رفتنه و امنر بنه معننای
شربوا َو َل تُسرِفوا﴾ (بخورید و بیاشامید ولنی اسنراف نونیند)
ققیقی نیسا .مانند﴿ :كُلُوا َو اَ َ

(اعراف.)31/


-6-1-1-3تمنّی 

اار امر به معنای فرخواسا آمیخته با لط

و محبا و طلب امری بعید یا محنال باشند امنر

ِ
ب
اَ َأ َح َ ُه ُم ال َْم ْو ُ
ت قَا ََ َر ِّ
به معنای ققیقی نیسا و رمنای به شمار میآید .ماننندَ ﴿ :حتَّی إ َذا َج َ
ْار ِج ُعو ِ ﴾ (را آنگاه که مرگ یون از ایشان فنرا رسند منیاویند پرورفانارا منرا بازارفانیند)
(مؤمنون( )99/هارون15:1979،؛ ابوسریع .(12:1989،

-7-1-1-3تهدید 

طلبی اسا که فر آن وعید و رهدید و به معنای عدم رضایا از مأمور میباشد(.عتینق:1430 ،
ِ
ِ
ِ
صیر﴾ (هرچه میخواهید بونید خدا به اعمال شنما
عملوا ماشئتُم إنهه بما تَ َ
 )81مانند﴿ :إ َ
عملو َ بَ ُ
بیناسا) (فصتلا.)40/

-8-1-1-3تخییر 

وااذارفن امری به خوف شخص به صورری که مخاطب بین فو امر مخیتر باشد ،مانند﴿:فَ َحیُّروا
ِ
وها﴾ (بهتر از آن فروف اویید یا همان را [فر پاسخ] برارفانید) (نساء.)86/
ب ِ َأ ْح َس َن منْ َها َأ ْو ُر ُّد َ

فرق بین رخییر و رسویه این اسا که فررخییر اجازه جمع بین فو امر فافه نمیشوف ولنی
فر رسویه اجازه فافه میشوف ،بنابراین فر رسویه مخاطب هم مجاز اسا فعل را انجنام فهند
و هم مجاز اسا آن را ررک کند (اقمدقاسم وفیب.)286:2003،
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«عجز» به معنای ضع

و ناروانی ،و نقیض قزم اسا .رعجیز فر لغا به معنای ناروان ینافتن

و عاجز پنداشتن کسی اسا (فراهیدی ،1424،ج101 :3؛ ابن منظور ،1431 ،ج.)236 :7
«عجز» فر اصل رأخیر فر چیزی و ناروانی فر کاری اسا و ضندت قندرت اسنا (راغنب

اص هانی.)547 :1412 ،
«رعجیز» فر اصطاح باغیین بهمعنای فر خواسا چیزی اسا که مخاطب قافر به انجنام
ورةٍ مِثْلِرهِ َو ْاد ُعروا
آن نیسا ،را عجز و ناروانیاش آشوار شوف ،مانند آیه شری ه﴿ :قُ ْ فَ ْأتُوا ب ِ ُس َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ین﴾ )بگو اانر راسنا منیاوییند سنورهاى ماننند آن
صادق َ
استَ َط ْعتُ ْم م ْن ُدو ُ هال إ ْ كُنْتُ ْم َ
َمن ْ
بیاورید و هر که را جز خدا میروانیند فراخوانیند) (ینونس )38/کنه منراف از آن فرخواسنا،

آورف ِن سوره نیسنا زینرا اینن کنار محنال اسنا ،بلونه منراف ا هنار عجنز ایشنان اسنا.
(بسیونی89 :1407،؛ مطلوب188 :2007 ،؛ عتیق.)80 :2009 ،

-10-1-1-3اهانتوتحقیر 

اهانا فر لغا به معنای خوار کرفن ،کوچک شمرفن و رحقیر کرفن اسا (ابن فنارس،1392،
ج21 :6؛ جوهری1217:1430 ،؛ ابن منظور ،1431،ج.)329 :17

اهانا و رحقیر فر اصطاح به معنای کوچک شمرفن و کاستن از شأن و رحقینر و سنرزنش
يم﴾ ( بچش که رو همان ارجمند بزرانوارى)
ك َأنْ َ
مخاطب اسا .مانندُ ﴿ :ذ ْق إِن َّ َ
ت ال َْعزِ ُ
يز الْکَرِ ُ
(فخان .(49/

-11-1-1-3تعجب 

عجب به معنای قالتی که بر انسان به خاطر غیر معمول بوفن چیزی عارض میشنوف؛ بننا
بر این رعجب قالتی اسا که زمانی که انسان با چیزی نا متعنارف و غینر معمنول مواجنه
میشوف ،به او فسا میفهد .مانندَ ﴿ :أكَا َ لِلن ِ
َّاس َع َجبًا َأ ْ َأ ْو َحیْنَا إِلَی َر ُج ٍ مِنْ ُه ْم﴾ (آینا بنراى
مرفم شگ ا آور اسا که به مرفى از خوفشان وقن کنرفیم) (راغنب اصن هانی547 :1430،؛
ابن منظور ،1431،ج.)69 :2
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اکرام و روریم به معنای بزرگ فاشنتن ،ارامنی فاشنتن ،محتنرم و عزینز فاشنتن (کسنی را)
ِ
ِ
ِ
ٍ
رن
وح ْاهب ِ ْط ب ِ َس ََل ٍم من َّا َوبَ َركَات َعلَیْ َ
ك َو َعلَری ُأ َمر ٍم م َّم ْ
(فراهیدی ،1424،ج )24 :4مانند﴿ :قی َ يَا نُ ُ
ك َو ُأ َمم َسنُ َمتِّ ُع ُه ْم ثُ َّم يَ َم ُّس ُه ْم مِن َّا َعیَ اب َألِیم﴾ (ا ته شد اى نوح با فروفى از منا و برکتهناین
َم َع َ

بر رو و بر اروههاین که با رواند فروف آى و اروههاین هسنتند کنه بنه زوفى برخورفارشنان
میکنیم سپس از جانب ما عذابن فرفناک به آنان میرسد) (هوف.)48/

-13-1-1-3سخریه 

سخریه به معنای استهزاء ،شوخی ،ریشخند ،کسنی را منورف ریشنخند قنرار فافن (فراهیندی،
وه ْم سِ ْخرِيًّا َحتَّری َأنْسروكُ ْم ذِكْررِ
 ،1424ج226 :2؛ ابن منظور ،1431،ج .)16 :6مانند﴿:فَات ََّخیْ تُ ُم ُ
َ ْ
َوكُنْتُ ْم مِنْ ُه ْم تَ ْض َحکُو َ ﴾ (و شما آنان [مؤمنان] را به ریشخند ارفتید را [با این کار] یناف منرا از
خاطرران برفند و شما بر آنان میخندیدید) (مؤمنون.)110/
-2-3شیوههایبرگردانعباراتامریقرآندرترجمهصفارزاده 

برای این پژوهش جمات امری قرآن به عنوان جامعه آماری برازینده شنده اسنا .پنس از
بررسی رعداف زیافی از آیات که با غرض و م هوم ثانوی بنه کنار رفتنه اسنا و همچننین
امعان نظر فر ررجمه ص ارزافه ،مشخص شد که فر این ررجمه برای برارفان افعال امنری از
سه شیوه مت اوت است افه شده اسا که اینک ضمن شنرح هنر کندام بنرای هرینک از اینن
شیوهها نمونههایی را ذکر خواهیم کرف.
-1جایگزینی فعل امر با قرینه ای معافل م هوم ثانوی آن فر زبان مقصد.
-2وااذاری فرک م هوم ثانوی به خواننده به علاا اویا بوفن متن آیه فر بیان غرض ثانوی.
-3خوففاری از آورفن قرینه علیرغم اویا نبوفن متن آیه فر بیان غرض ثانوی.
فر رابطه با اینوه مترجم مورفنظر فر کدامیک از اغراض این شنیوههنا را بنه کنار ارفتنه
اسا میروان به عنوان نمونه به این موارف اشاره کرف:
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با مطالعه برارفان امر فر ررجمه ص ار زافه روشن میشنوف کنه متنرجم غالبنا هرجنا کنه فر
أنرت و
اسرتويت
معنای ثانوی «فعا» بهکار رفته اسا از این شیوه بهره میایرف :مانند﴿ :فَرأذا
َ
َ
من معک علی الفُلکِ فَقُ ِ الْحم ِ ُلِ الَّیِ نَجانَا مِن الْقَرو ِم َّ ِ ِ
ِ
نرزَلً
َّ
ین َو قُر ْ َر ِّ
ب َأنْزِلنری َم َ
الَّرالم َ
َ
َ ُْ ه
ْ
َ ََ َ َ َ
المنزِلی ِ َن﴾ (مؤمنون.)29-28 /
باركاً َو َأ َ
ُم َ
نت َخ ُیر ُ

طباطبایی فر ر سیر این آیه مینویسد :خدای رعالی به نوح رعلیم میفهد که بعد از جنای

ارفتن فر کشتی خدا را برای این نعما که از قوم المان نجارش فاف قمند اویند ...و نینز
رعلیم میفهد که از خدا فرخواسا کند را از طوفان نجنارش فافه ،فر زمنین فنروفش آورف،
فروف آورفنی مبارک و فارای خیری بسیار و ثابا ،چنون او بهتنرین مننزل فهننداان اسنا
( ،1390ج.)40 :15

با روجه به نظر عامنه طباطبنایی و نینز چنون فعنل امنر فر اینن فو آینه شنری ه بنرای
فرخواسا بنده از ذات قضرت قق ،یعنی طلب مقام کوچوتر ازمقنام بزراتنر اسنا ،فعنل
با غرض ثانوی «فعا» استعمال شده اسا.
ص ارزافه این فو آیه را چنین ررجمنه کنرفه اسنا« :و چنون خنوفت و همراهاننا فر
کشتی سوار شدید بگو شور به فرااه خداوند یوتا کنه منا را از فسنا قنوم کنافر سنتموار
نجات خیر عنایا فرموف ،و بگو ای آفریداار ،پرورفاار من! مرا بنه سناقل مبنارک عافینا
وارف فرما که رو [نجات فهنده] و به مقصد رساننده یگانه و بی همتا هستی» (.)732 :1394

«فر زبان فارسی ااهی فر موقع ندا (برای فعا) به جای ال

فر آخر کلمه پنیش از مننافا

کلمات «ای و ایا» میآورند»( .پنج استاف ،1363،ج.)45 :1

بنابراین ص ارزافه با است افه از ال اظ «ای خدای من و ای آفریداار ،پرورفانار منن» کنه
برای ندا و فر قالا فعا به کار میروند ،و همچنین کاربرف واگه «فرما» به جها رعظیم مقنام
مخاطب ،این فو آیه را مطابق با غرض ثانوی امر یعنی «فعا» ررجمه نموفه اسا.
اار چه مترجمان فیگر از جمله الهنی قمشنهای ( ، )344 :1380فومفونند ( )344 :1418و
موارم شیرازی ( )344 :1373و انصاریان ( )344 :1393نیز فر ررجمنه آینات یناف شنده ال ناظ
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مرباقرینهایمعادلمفهومثانویآندرزبانمقصد

-1-2-3جایگزینیفعلا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

واگه «فرما» است افه نورفهاند.
از جمله آیاری که فملا بر فعا از جانب پیامبران فر قرآن فارف ،میرنوان بنه آینات  5و6
إمرأتری عراقِراً
سوره مریم اشاره کرف .این آیات از زبان قضرت زکریا (ب) اسناَ ﴿:و كانَرت َ
فَهب لی مِن لَ نک ولِیاً يرِثُنی و يرِ ُ ِ
ِ
ب َرَِیاً﴾ (مریم)6-5 /
اجعل ُه َر ِّ
وب َو َ
ث من َُ يَعقُ َ
َ ْ
َ َ
ُ َ َ َ

فر ر سیر روح المعانی فر بیان این فو آیه آمده اسا که «و َا َمت إمرأیمی عماقِرا» یعننی از

زمان جوانی را پیری نازا بوفه اسا بنابراین «العقر» به فتب و ضم یعنی نازایی و ا تنه منیشنوف
ک»  ...منراف اینن اسنا
که عاقر هم برای مرف و هم برای زن به کار میروف «ف ََه لی مِن لَد َ
که :به من از فضل واسع محض خوف و قدرت بی کرانا بوسیله معجزه نه با اسنباب عنافی
عطا کن .و ا ته شده که به من از فضل خوف هراونه که ارافه روسا عطا کنن« .وَلیناً» یعننی
فرزندی از صُلب من که معنا اهر اسا (آلوسی ،1415 ،ج .)62 :16

ص ارزافه با به کار برفن ال اظ «به لط

و کرم خوفت» که فر زبان فارسی برای جمنات

فعایی و به قصد جلب عنایا خداوند استعمال میشوف ،به غرض ثانوی آیه که فعاء منیباشند
روجه فاشته و آن را چنین به فارسی برارفانده اسا« :زنم نازا اسا .پنس بنه کنرم و لطن
خوفت وارثی و جانشینی به من عنایا فرما ،چنان جانشینی کنه از منن و خانندان یعقنوب
میراث الهی ببرف و ای آفریداار -پرورفاار منن! ارافه فرمنا کنه او فنرفی صنالب و موجنب
رضای خداوند باشد» ()641 :1394

همچنین ذکر کلمه «ارافه فرما» همراه بنا اقتنرام بنرای مخاطنب قنرار فافن خداونند فر
ررجمه ایشان اشاره به فعایی بوفن سبک آیه فارف .
مترجمان فیگر از جمله فومفوند فر ررجمه خوف برای بیان غنرض فعنایی آینه از ل نظ
«ای پرورفاار من» ( )305 :1418و الهی قمشهای از عبارت فعایی«رو از لطن

خناص خنوف

فرزندی به من عطا فرما» ( )305 :1380است افه کرفهاند .ولی مونارم شنیرازی هنید قریننهای
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«پرورفاارا» و «آفریداارا» را برای بیان غرض فعایی امر به کار برفه انند ،امتنا هنید کندام از

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

کن» و ل ظ «پرورفاارا»برای این مقصوف است افه کرفه اسا.
ص ارزافه فر برارفان افعال امری با غرض «رسویه» نینز از اینن روش یعننی جنایگزینی
فعل امر با قرینهای معافل م هوم ثانوی آن فر زبان مقصد ،بهره جسته اسا.
ِِ
ِ
ِ
ِ
ین﴾ (روبه.)53/
قو ًمافَاسق َ
مانند﴿ :قُ ْ َأنْفقُوا َط ْو ًعا َأ ْو كَ ْر ًها ل َْن يُتَقَب َّ َ منْکُ ْم إنَّکُ ْم كُنْتُ ْم ْ

معناى آیه این اسا که« :ما جلو شما را از ان اق نگرفته ایم ،چه به طوب و رغبنا ان ناق

کنید و چه به روفربایستن و کراها .علن اىِّ قالٍ ،ان اق شما کار لغو و بن فا نده اى اسنا؛
زیرا خداوند بخاطر اینوه شما مرفمن فاسقید ان اقتان را قبول نمیکند» (طباطبنایی ،1390 ،ج:9
.)413

نیز فر ر سیر ابو السعوف فر مورف این آیه آمده اسا( :قل أ فِقوا) بگنو اانر اموالتنان را فر
راه خدا ان اق کنید (طوعا أو َرها) ،فو مصدر فر جایگاه اسنم فاعنل واقنع شنده انند یعننی
طا عین و یا کارهین ،و این امر فر معنای خبر اسا ،مانند سخن خداوندْ « :اسمتَْْف ِ ْر لَهم ْ َأ ْو َال
ل مِنْك ْ ) سبک امر فر این کام بنه منظنور
یَ ْستَْْف ِ ْر لَه ْ » و معنی اَ فَقت طَ وعا أو َرها (ل َْن یتَق ََّب َ
مبالغه فر بیان رساوی و امر فر عدم پذیرش اسا ،مانند اینوه به ایشان امنر شنده اسنا کنه
امتحان کنند و به هر فو شول (با رغبا یا به اجبار) ان اق کنند و ببینند آینا از آنهنا پذیرفتنه
ِِ
بن» بیان علاا رفت و نپذیرفتن ان اق ایشنان اسنا (ابنو
میشوف یا خیر و « ِإ َّك ْ َنْت ْ ق َْوما فَاسق َ
السعوف ،1983 ،ج.)74 :4

ص ارزافه فر ررجمه این آیه مینویسد« :ای پیامبر به منافقان بگو هرچه از مال فنینا ان ناق
کنید چه از روی فلخواه و چه از سر بی میلی به هید وجه ان اق شما پذیرفته نمیشوف؛ چنرا
که شما به واقع قومی فاسد و ناب رمان هستید» (.)403: 1394

مترجم برای بیان م هوم ثانوی امر از واگه "چنه" اسنت افه کنرفه؛ زینرا کلمنه «چنه» فر
فارسی فر مورف مساوات و برابری (مترافف خنواه) بنه کنار منیروف (پننج اسنتاف ،1363،ج:2

 ،)122را بدینوسیله ،م هوم ثانوی امر را به صراقا بیان نماید.
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برای بیان غرض فعایی آیه به کار نبرفه اسا ( )305 :1373و انصناریان نینز از عبنارت«عطنا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

 ،)195انصاریان ( )195 :1393فر ررجمه آیه یاف شده ،فرمییابیم ،آنهنا نینز ماننند صن ارزافه
ل ظ «چه» را به عنوان قرینه غرض ثانوی به کار برفه اند ،ولی موارم شیرازی( )195 :1373بنر
خاف فیگر مترجمان ل ظ «خواه » را به کار برفه اسا.
از جمله آیات فیگری که فر قرآن با سبک امری ولی با غرض رسویه آمده اسنا سنخن
قق رعالی فر شأن منافقین اسا .خطاب به رسول اکنرم(ص) هنگنامی کنه ایشنان بنا قلنب
ر وف و مهربان خویش قصد فاشتند برای عبداهلل بنن أبنی سنلول سنر منشنأ ن ناق بعند از
مراش استغ ار کنند .و وقی الهی فر قالی که پیامبر(ص) را منورف عتناب قنرار منیفاف بنر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك
ال ل َُه ْم َذل َ
استَ ْغف ْر ل َُه ْم َأ ْو ََل تَ ْستَ ْغف ْر ل َُه ْم إ ْ تَ ْستَ ْغف ْر ل َُه ْم َسبْع َ
ین َم َّر ًة فَل َْن يَ ْغف َر َّ ُ
ایشان نازل شندْ ﴿ :
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ین﴾ (روبه)80/
ال ََليَ ْه الْقَ ْو َم الْفَاسق َ
ب َأن َّ ُه ْم كَفَ ُرواباللَّه َو َر ُسوله َو َّ ُ

فر ر سیر روح البیان فر ر سیر این آیه آمده اسا« :هنگامی که منافقان ننزف رسنول خندا
(ص) آمدند و ا تند یا رسول اهلل برای ما استغ ار کن و رسول اهلل (ص) برایشان بنه جهنا
اینوه فر اهر مسلمان بوفند و ایشان علم به ن اق آنها نداشا استغ ار منیفرمنوف و هراناه
یوی از ایشان از فنیا میرفا از رسول خدا (ص) میخواستند که بنرای میتنا آنهنا فعنا و
استغ ار کند و ایشان به جها اسامشان برای آنهنا اسنتغ ار منیکرفنند .بننابراین خداونند
ایشان را آااه کرف که استغ ار رسول خدا (ص) ن عی برای آنها ندارف؛ زینرا خداونند متعنال
فرموفْ « :استَْْف ِ ْر لَه ْ َأ ْو َال یَ ْستَْْف ِ ْر لَهم ْ » اینن کنام بنه شنیور امنر اسنا و معننای آن شنر
میباشد؛ یعنی اار بخواهی برای آنها استغ ار کنی و اار نخواهی استغ ار کننی هنر فو امنر
مساوی هستند فر عدم ن ع رساندن که همان مغ رت و رقما اسا (ققنی برسنوی ،1137،
ج.)473 :3

صاقب ر سیر المیزان نیز فر مورف این آیه مینویسد :ررفید بین امر و نهنی کناینه از اینن
اسا که چه بونی و چه نونی یوسان اسا و خاصنه اسنتغ ار کرفننا بنرای آننان کناری
اسا لغو و بیفایده (طباطبایی ،1390،ج.)354 :9
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با نگاهی به ررجمه مترجمان فیگر از جمله الهی قمشهای ( ،)195 :1380فومفونند (:1418

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

«[ای پیامبر] برای ایشان چه طلب آمرزش کنی و چه نونی [فرقی نمیکند] اار ه تاف بنار
هم طلب آمرزش کنی هراز خداوند آنها را نمیآمرزف زینرا بنه خداونند و پینامبرش کنافر
شدند و خداوند مرفم فاسد و نافرمان را هدایا نمیفرماید» (.)410: 1394

فر ررجمه ص ارزافه ،کاربرف عبارت روضیحی (فرقی نمیکنند) و همچننین کناربرف ل نظ
«چه» که فر فارسی ،چنانوه پیشتر اشاره شد ،عاما رسناوی و برابنری اسنا ،بینان کنننده
غرض رسویه فر کاربرف امر میباشد.
مترجمان فیگر نیز از جمله فومفوند ( )200 :1418از ال اظ «چه بخواهی ،ینا نخنواهی» و
عبارت روضیحی«یوسان اسا» و مونارم شنیرازی( )200 :1373از ل نظ« چه....چنه» و الهنی
قمشهای ( )200 :1380از عبارت «خواهی....بون یا نون» و انصاریان ( )200 :1393از عبنارت
«چه بخواهی چه نخواهی (یوسان اسا)» است افه کرفه اند.
با فقا فر آیات فیگر فر مییابیم که مترجم فر ررجمه عبارات امنری بناغرض «رحقینر»
نیز این روش را به کار برفه اسا .مانند﴿ :قَاَ ا ْذهب فَمن تبِع ِ
رز ُامكُ ْم
َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ك مرنْ ُه ْم فَرنِ َّ َج َهرن ََّم َج َ
ِ
ِ
ِ
ن است َطعت مِنهم ب ِ ِ
ِ ِ
ك َو َشارِكْ ُه ْم فِري
َج َز ًاَ َم ْوفُ ً
ك َو َر ِجل َ
ب َعلَیْهِ ْم ب ِ َخیْل َ
ص ْوت َ
ك َو َأ ْجل ْ
استَفْز ْز َم ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ورا َو ْ
اْلمواَِ َو ْ َ
َ
اْل ْو ََلدِ َوع ِ ْ ُه ْم َو َما يَع ِ ُ ُه ُم َّ
ورا﴾ (إسراء.)64-63/
الشیْ َطا ُ إ ِ ََّل ُغ ُر ً
ْ َْ
فعل امر«اِذْهَبْ» فر این آیه با معانی اهانا و رحقیر به کار رفته اسنا (ابنو السنعوف،1983،

ج183-184 :5؛ آلوسی ،1415،ج105 :8؛ طباطبایی ،1390،ج.)145 :13

ص ارزافه آیه یاف شده را چنین به فارسی بر میارفاند« :خداوند فرموف :امشنو! کنه هنر
کدام از آنها که از رو پیروی کنند ،آن وقا جزای همگی شما ( رو و آنهنا) جهننام خواهند
بوف ،کی ری م صتل و کامل! * هر کندام از آنهنا را کنه منی رنوانی بنا زمزمنه وسوسنه ات
رحریک کن و لشور سواره و پیافه ی مونر و اغنوااری ات را بنر آنهنا مسنل سناز و فر
ثروت و فرزندانشان با آنها شریک باش (که از مال قنرام نپرهیزنند و فرزنندانی غیرصنالب
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ص ارزافه این آیه را چنین ررجمه کرفه اسا:

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

آنها وعده ای نمیفهد (.)602 :1394

کاربرف واگه «امشو» که فر فارسی به معنای نابوف شدن و نیسا شندن اسنا .فشننامی
اسا که بدان رفتن مخاطنب را خواهنند (فهخندا ،1377 ،ج )19267 :12و نهاینا بینزاری از
مخاطب را میرساند و به قصد اهانا و رحقیر او به کار میروف .فر ررجمه صن ارزافه اوینا
ررین نشانه برای غرض ثانوی امر فر آیه اسا.
آن چه که ررجمه ص ارزافه را از فیگر ررجمه ها متمایز می سازف کاربرف همنین واگانان
اسا،که فر فیگر ررجمه ها چون ررجمه ی الهنی قمشنهای ( ،)288 :1380فومفونند (:1418

 ، )288موننارم شننیرازی ( )288 :1373و انصنناریان ( )288 :1393یافننا نمننیشننوف ،اویننا او
میخواهد خواننده را از أغراض ثانوی قرآن کریم و اهداف آن آااه سازف.
نمونه فیگر ،آیهای اسا که با غرض اهانا و رحقیر ،خطاب به ابلیس آمده اسا:
ِ
اخرج إِن َّ ِ
ِ
ِ
ين﴾ (اعراف)13 /
یها فَ ْ ُ ْ َ
اهب ِ ْط منْ َها فَ َما يَکُو ُ ل َ
ك م َن َّ
الصاغرِ َ
َك َأ ْ تَتَکَب َّ َر ف َ
﴿قَا ََ فَ ْ

بدون شکت رعبیر «هبوط» به معنی سقو و برای اهانا و رحقیر ابلیس به کار رفته اسنا،
و فعل « ْاخ ُر ْج» رأکید برای امر «اهبِط» اسا و رورار «فاَ» فر جمله فوتم به جهنا نشنان فافن

روبتر ،به عنوان علاا اخراج او از بهشا اسا (ابن عاشور ،1983،ج )35 :8و عبارت « إِن َّ ِ
رن
َ
كم َ
ِ
ين » برای این اسا که ب هماند که امر به خروج از بهشا به واسطه روبر ،اورا از اهنل
َّ
الصاغرِ َ

ذلاا و پستی قرار فافه اسا (ابو السعوف ،1983،ج.)329 :2

ص ارزافه نیز فر ررجمه آیه یاف شده مینویسد«:خداوند فرموف :ای ابلیس! از بهشا فنرو
شو! رو را نرسد که فر این جایگاه (مقدتس) روبتر کنی ،پس از اینجنا خنارج شنو کنه رنو از
خوار شداان و طرف شداان (فرااه الهی) هستی» (.)313 :1394

فر ررجمه ص ارزافه با است افه از ال اظ «فرو شو» و «رنو را نرسند» و مخصوصناً کناربرف
رعابیر «خوارشداان و طرفشداان» فر برارفان کلمه «الصراغِرين» فقیقناً بینان کنننده غنرض
ثانوی اهانا و رحقیر فر آیه میباشد.
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رربیا کنند) و آنها را با وعده های فروغین سرارم کن که شیطان جز به فریب و فروو بنه

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

فومفوند ( )152 :1418ال اظ مشابه ص ارزافه را به کار برفه و مونارم شنیرازی ()152 :1373

فق به برارفان ال اظ و انصاریان ( )152 :1393از عبارت «قطعاً رو از خوارشنداانی» اسنت افه
کرفهاند.
نوتهای که روجه هر قرآن پژوه را به خوف جلب میکند این اسا که با مطالعنه برانرفان
افعال امر فر م هوم ثانوی رخییر ،فر ررجمه ص ارزافه ،فر مییابیم که مترجم فر اینجنا نینز از
شیوه جایگزینی فعل امر با قرینهای معافل م هوم ثانوی آن فر زبنان مقصند بنرای برانرفان
فعل امر است افه میکند.
مانند﴿ :قُ ِ ْاد ُعوا َّ ِ
َ
اَ ال ُْح ْسنَی﴾ (اسراء .)110 /
ال َأو ْاد ُعوا َّ
الر ْح َم َن َأيًّا َما تَ ْ ُعوا فَلَ ُه ْاْل ْس َم ُ
َ
بسیاری از م سرین بر این عقیدهاند که امر فر این آیه کریمه با غرض رخییر اسا و فعنا

به معنی رسمیه اسا نه ندا یعنی پرورفاارران را اهلل بنامید ینا رقمنان بنامیند بننابراین بنرای
پرورفانار اسننماء نیووسننا (زمخشننری ،1998 ،ج 246 :2؛ ؛ فخننررازی ،1420ج4 :1؛ ابوقیننان،
 ،1420ج126 :7؛ ابن عاشور ،1420 ،ج.)270 :13

ص ارزافه نیز فر ررجمه این آیه مینویسد ( :ای پیامبر!) بگو خداوند را چنه َّال بخوانیند
الرحعمان یونی از
الرحعان فرقی نمیکند ،بنرای خداونند ننامهنای فنوق نیووسنا و( ّ
چه ّ
آنهاسا) ( .)612 :1394

فر ررجمه ص ارزافه کاربرف عبارت «فرقی نمیکند» به روشننی غنرض ثنانوی امنر را فر
این آیه بیان میکند.
فومفوند ( ،)293 :1418موارم شیرازی ( )293 :1373و انصاریان ( )293 :1393بنرای بینان
غرض رخییر از ل ظ«یا  ...یا» است افه کرفهاند فر قالی کنه الهنی قمشنهای ( )293 :1380ل نظ
«خواه» را را به کار برفه اسا .ازجمله آیات فیگر قران که استعمال فعل امر با غنرض رخیینر
به کار رفته اسا به آیه  86سوره نساء می روان اشاره نموف:
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مترجمان فیگر مانند :الهنی قمشنهای ( )152 :1380از ل نظ «پسنا رنرین فرومایگنان» و
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به ایشان می فرماید:

ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ريٍَ َحسِریبًا﴾
﴿ َوإ َذا ُحیِّیتُ ْم بِتَحیٍَّ فَ َحیُّوا ب ِ َأ ْح َس َن منْ َهرا َأ ْو ُر ُّد َ
وهرا إ َّ َّ َ
ال كَرا َ َعلَری كُر ِّ َش ْ

(نساء)86/

این آیه شری ه یوی از آفاب ارزشمند اسامی را به مومنان رذکر میفهد که همنان پاسنخ
فافن به سام یا هر رحیتا فیگری اسا ،برکسی پوشیده نیسا کنه جنواب فافن بنه سنام
امری واجب اسا ،فر مقابل م سران بر این عقیدهانند کنه «فَحبموا ِ ِ ََحس ِ
وهما»
من منْ َهما َأ ْو ر ُّد َ
ْ َ َ
َ ُّ
م هوم رخییر بین پاسخ نیوورر یا عدم پاسخ به آن اسا و از رقندیم «بأحسرن منهرا» برفاشنا
میشوف که این بهتر و پسندیدهرر اسا (زمخشری ،ج544 :1؛ ابو السنعوف ،1983،ج210 :2؛ ابنن
عاشور  ،1984،ج207 :4؛ ابوقیان  ،1420،ج.)733 :3

ص ارزافه این آیه را چنین به فارسی برمیارفاند« :و هرااه فیگران به شما سنام محبنا
آمیزی کنند ،پس نیوورر یا مأقل فر همان قدت جواب سام را بدهیند؛ هماننا خداونند رمنام
امور را (از کلای و جز ی) با فقاا قسابرسی میفرماید» ( .)189 :1394

ص ارزافه فر ررجمه این آیه برای رصریب غرض ثانوی ،فر ررجمه این آیه ل نظ «ینا» را
به کار ارفته اسا .
مترجمننان فیگننر از جملننه :الهننی قمشننهای ( ،)91 :1380فومفوننند ( )91 :1418و موننارم
شیرازی ( )91 :1373و انصاریان ( )91 :1393همگی از ل ظ «یا» برای بیان غرض ثانوی رخیینر
است افه کرفهاند.
اار به سراو آیاری برویم که فر آنها امر فر م هوم رهدید و رخوی

به کار رفتنه اسنا،

فر خواهیم یافا که مترجم باز هم روش جایگزینی فعل امر با قرینهای معافل م هوم ثنانوی
آن فر زبان مقصد را فر برارفان آنها به کار بسته اسا.
مانند :این سخن قق رعالی خطاب به ک اار قنریش﴿ :كُلُوا َوتَمتَّعوا قَل ِ ً ِ
رم ُم ْجرِ ُمرو َ ﴾
یَل إنَّکُ ْ
َ ُ
(مرسات .)46 /بسیاری از م سترین سیاق استعمال فعل امنر «كُلُروا َوتَ َمت َّ ُعروا» را فر اینن آینه
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خداوند عزاوجلا برای راهنمایی بنداان خوف به پاسخ فافن رحیتا و رعلیم موارم اخناق

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

 ،1420ج.)5 :1

ص ارزافه با آورفن افزوفر ر سیری کوراه ،این آیه را چنین ررجمه میکند« :ای کنافران فر
این چند روزه فنیا بخورید و خوش باشید که شما اناهونار هسنتید (و کی نر اناهوناران فر
رستاخیز که آن را انوار میکنید مشخاص اسا)» ( .)1336 :1394

ر سیرکوراهِ (و کی ر اناهواران فر رستاخیز که آن را انوار می کنید مشنخاص اسنا) فر
فاخل فو پرانتز ضمن بیان شرح م هوم ثانوی امر برای خواننده روشن میسازف که اینن بینان
از جانب مترجم به ررجمه آیه افزوفه شده اسا و میخواهد به مخاطب برساند کنه منراف از
فعل امر «كُلُوا َوتَ َمت َّ ُعوا» معنی واقعی بخورید و بهنرهمنند شنوید نیسنا ،بلونه بنا اشناره بنه
مشخص بوفن کی ر اناهواران ،مراف رهدید و رخوی

آنهاسا؛ امتنا بنا نگناهی بنه ررجمنه

فومفوند ( )581 :1418روشن میشوف که برانرفان اینن متنرجم خنالی از هراوننه قریننهای
اسا ،و فق به برارفان اصل آیه به فارسی اکت ا کرفه اسا.
هماناونه که الهی قمشهای نیز برای بیان غرض ثانوی ،عبارت ر سیری (ای کافران شنما
هم که ایمان به لذاات روقانی و رنعتم و نشا ابدی آخرت ندارید ،پس به خنوی قیوانیتنا)
«بخورید» ( ،)581 :1380را آورفه اسا.
این شیوه ااهی فر برارفان مترجمان فیگر چون موارم شیرازی نیز فینده منیشنوف ،امتنا
ایشان با افزوفه ر سیری مت اوت چون( :ولی بدانید عذاب الهی فر انتظار شماسنا) بنه اینن
غرض اشاره کرفه اسا (.)581 :1373

انصاریان نیز فر ررجمه آیه یاف شده عبارت ر سیری (و بی ررفید به کی ر اعمالتان ارفتنار
خواهید شد) را برای بیان غرض رهدید آورفه اسا ( .)581 :1393

از جمله آیاری که فعل امر با غرض رهدید و رخوی
به این آیه اشاره کرف:
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رهدید و وعید ذکر کرفهاند (ابوقیان ،1420،ج379 :10؛ آلوسنی  ،1415،ج 197 :15؛ ابنن عاشنور،
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اسا (قزوینی116 :1420،؛ ر تازانی 55 :1423،؛ مطلوب.)113 :1980،

صاقب المیزان نیز فر ر سیر این آیه به این نوته اشاره میکند که « ْاع َملُوا َما شِرئْتُ ْم»بنرای

رهدید شدید ملحدین اسا و الحاف به معنای انحراف اسا و از آنجا که کلمنه «يُل ِْحر ُ و َ » و
کلمه «ُيَاتِنَا» مطلق ذکر شده اسا ،شامل همه الحافها میشوف (طباطبایی ،1390،ج.)397 :17

ص ارزافه فر ررجمه آیه یاف شده مینویسد« :کسانی که نسبا به آینات منا کنج اندیشنی
روا میفارند از علم ما مخ ی نیستند .آیا آن کسی که فر آرش جهنمت می افتد وضع و قنالش
بهتر اسا یا کسی که با امنیا خاطر به روز قیاما میپیوندف و به محشر وارف می شنوف؟ بنا
این روصی

قام هر کار که فلتان می خواهد بونید که خداوند بواقع به اعمال شما بصنیرت

و آااهی کامل فارف» ( .)1057 :1394

چنانکه ماقظه میشوف فرمتن این آیه با مقایسه وضعیا کسانی که فر آرش میافتند بنا
کسانی که با امنیا خاطر وارف محشر میشوند ،غرض ثانوی امر (رهدید و رخوی ) ،کناماً
مشهوف اسا و با این قال مترجم با آورفن عبارت روضیحی (با این روصی

قنام هنر کنار

که فلتان میخواهد بونید) قرینهای برای رصریب به رهدید و وعید آورفه اسا.
با بررسی برارفان این آیه روس مترجمان فیگر این نتیجه قاصل میشوف کنه فومفونند
( )481 :1418و موارم شیرازی ( )481 :1373و انصاریان ( )481 :1393بنرخاف صن ارزافه بنا
روجه به اویا بوفن متن آیه نیازی به آورفن قرینه برای بیان غرض ثانوی رهدیند و رخوین
اقساس نورفه اند ،فر مقابل الهی قمشهای از عبارت روضیحی (باری ،امروز به اختینار خنوف
هر چه میخواهید بونید) را برای بیان غرض رهدید آورفه اسا.
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رو َم
﴿إ َّ الَّی َ
ين يُلْح ُ و َ في ُيَاتنَا ََل يَ ْخفَ ْو َ َعلَیْنَا َأفَ َم ْن يُلْقَی في الن َّار َخیْر َأ ْم َم ْن يَ ْأتي ُمنًرا يَ ْ
الْقِیَ َامٍِ ْاع َملُوا َما شِئْتُ ْم إِن َّ ُه ب ِ َما تَ ْع َملُو َ بَصِیر﴾ (فصلا.)40 /
به عقیدر برخی از باغیین فر این آیه فعل « ْاع َملُوا َما شِئْتُ ْم» برای رهدیند و وعیند شندید

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

یوی از روشهای ص ارزافه فر ررجمه افعال امری با م هوم ثانوی این اسا که بنه برانرفان
اصل آیه اکت ا کند و آن فر موارفی اسا که متن آیه غرض ثانوی را بنه روشننی بینان کنند،
بنابراین فیگر افزوفه یا قرینهای به ررجمه نمیافزاید را بیانگر م هوم ثانوی امر باشد.
مانند:
ِ
ٍ ِ ِِ
ٍ
ِ
ِ ِ
رن ُدو ِ ُ هالِ إ ِ ْ كُنْرتُ ْم
اسرتَ َط ْعتُ ْم م ْ
﴿ َأ ْم يَ ُقولُو َ ا ْفتَ َر ُاه ُق ْ َف ْأتُوا ب َع ْشر ُس َور مثْله ُم ْفتَ َريَات َو ْاد ُعوا َمن ْ
ِِ
ین﴾ (هوف.)13 /
صادق َ
َ

فر این آیه فعل امر« فَ ْأتُوا» برای رعجیز و رحدتی و بیان نناروانی بشنر از آورفن فه سنوره
مانننند سننورههننای قننرآن اسننا (زمخشننری ،1998 ،ج383 :2؛ فخننررازی ،1420،ج325 :17؛
ابوقیان ،1420،ج130 :6؛ ابو السعوف ،1983 ،ج191 :4؛ ابن عاشور ،1984 ،ج.) 218 :11

فر زبان فارسی رعجیز را به شول امر و فر موارف قماسه اویی و افتعای چیزی منیآورنند،
مثل اینوه به کسی بگویند :اار می روانی یک شعر ،مثل سعدی ،بگو؛ مقصوف اینن اسنا کنه
نمیروانی بگویی (همایی.)103 :1370،

ااهی فر زبان فارسی برای بیان وقوب امر محال از فعل شر بهره میایرنند کنه فر اینن
قال فعل شر امری را بیان میکند که وقوب آن محال اسا فر اینن قنال مقصنوف اویننده
انوار وقوب فعل پایه یا محال بوفن آن اسا .مانند:
جهان راریک بوفی جاوفانه

اار غم را چو آرش فوف بوفی

(خانلری)266 :1351،

ص ارزافه فر برارفان آیه یاف شده بی آنوه نشانه یا افنزوفهای بنه برانرفان آینه بی زایند،
فریافا م هوم رعجیز را به خواننده میسپارف و آیه را این اونه ررجمه میکند« :یا میاوینند:
این قرآن ساخته و پرفاخته ذهن محمد (ص) اسا .بگو« :اار راسنا منیاوییند فه سنوره
مانند این سورههایی که میاویید من از پیش خوف ساختهام ،عرضه کنیند و غینر از خداونند
رمام کسانی را که قبول فارید به این ساخا و ساز فعنوت کنیند ،اانر راسنا منیاوییند».
(.)457 :1394
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-2-2-3واگذاریدرکمفهومثانویبهخواننده،بهعلّتگویابودنمتنآیهدربیانغرضثانوی 
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شر که فر فارسی فملا بر وقوب امر ناممون فارف ،بنرای بینان غنرض رعجینز و رحندتی،
قرینهای نیاورفه اسا.
مترجمنان فیگنر ازجملننه :الهنی قمشننهای ( ،)223 :1380فومفونند ( ،)223 :1418موننارم
شیرازی ( )223 :1373و انصاریان( )223 :1393نیز مانند ص ارزافه با روجه به اویا بنوفن منتن
آیه ،برای بیان غرض ثانوی قرینه ای نیاورفه اند.
ال فِي
ص َر ُه ُ ه ُ
نمونه فیگرآیه شری های که خطاب به منافقین میفرمایندَ ﴿ :م ْن كَا َ يَ َُّ ُّن َأ ْ ل َْن يَنْ ُ
ِ
ال ُّ نْیا َو ْاْل ِخرةِ فَلْیم ُ د بِسب ٍ ِ
یظ﴾ (قج)15 /
الس َماَ ثُ َّم لْیَقْ َط ْع فَلْیَنْ َُّ ْر َه ْ يُیْ هِبَ َّن كَیْ ُ ُه َما يَغ ِ ُ
ب إلَی َّ
َ َْ ْ َ َ
َ

«صاقب ر سیر التحریر و التنویر این آیه را چنین ر سیر میکنند« :فعنل امنر فر « َفلْیَ ْمر ُ ْد
بِسب ٍ ِ
الس َماَِ» با غرض رعجیز به کار رفته اسا .این آیه خطاب بنه منافقنان کنه هنم بنا
ب إلَی َّ
َ َ

مؤمنان قشر و نشر فارند و هم با مشرکان (و امیدی به یاری خداوند ندارند)میفرماید :بایند
آنچه را امثال شما میکنند ،انجام فهید؛ یعنی هنگامی که خشم و غضب و ناامیندی بنر شنما
غلبه کرف و راههای نجات را برخوف بسته میبینید با طنابی خوف را از آسمان قلق آویز کنیند
را پاره شوف و به زمین سقو کنید» (ابن عاشور ،1984،ج.)160 :17

ص ارزافه آیه یاف شده را چنین ررجمه کرفه اسا« :کسی که فور میکند که خداونند بنه
او فر فنیا و آخرت یاری عنایا نمیفرماید (و با کمترین پیشامد نااوار از فین برمیانرفف و
ناله سر میفهد) میرواند ریسمانی به سق

خانه خوف ببندف ،خوف را آوینزان کنند و سنپس

ریسمان را بگسلد و ببیند آیا این خوفکشی خشم بنی منورف او را عناج منیکنند؟» (:1394
)710

ص ارزافه علیرغم روضیحی که برای بیان ناامیدی و خشم فرف مشنرک فر ررجمنه خنوف
آورفه اسا ،برای بیان غرض رعجیز قرینه ای ذکر نورفه و فق باروجه به اویا بنوفن سنبک
آیه به برارفان ال اظ به فارسی اکت ا نموفه اسا.
با فقاا فر ررجمه مترجمان فیگر به این نوته فسا مییابیم کنه الهنی قمشنهای (:1380

 ، )333فومفوند ( )333:1418و انصاریان ( )333 :1393مانند ص ارزافه با روجه به اوینا بنوفن
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چنانوه ماقظه میشوف ص ارزافه با روجه به اویا بوفن سبک آینه ،یعننی همنان وجنوف

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

شیرازی ( )333 :1373برای بیان غرض ثانوی رعجیز عبارت روضیحی (و از این نظر عصنبانی
اسا ،هر کاری از فستش ساخته اسا بوند) را به کار برفه اسا.
فر مورف برارفان عبارات امری با غرض ثانوی رمنای نیز صن ارزافه همنین روش را فارف.
مانند:
ِ ِ
ت قَا ََ َر ِّ ِ ِ
ِ
ت كَ َّ
رَل إِن َّ َهرا
یما تَ َركْ ُ
اَ َأ َح َ ُه ُم ال َْم ْو ُ
صال ًحا ف َ
ب ْارج ُعو ل ََعلِّي َأ ْع َم ُ َ
﴿ َحتَّی إ َذا َج َ
كَل ِ َمٍ ُه َو قَائِل َُها َوم ِ ْن َو َرائِهِ ْم بَ ْر َزخ إِلَی يَ ْو ِم يُبْ َعثُو َ ﴾ (مؤمنون.)100-99 /

این آیات با به رصویر کشیدن لحظه اقتضار و اعان روبه (انسان منونر معناف) فر هنگنام
مواجهه با مرگ آغاز میشوف و صحنه رمناا وفرخواسا او را برای بازاشا بنه فنینا نشنان
میفهد را برای جبران آنچه فر فنیا به جا اذاشته اسا ،عمل صالب انجنام فهند (سنیدقطب،
 ،1425ج.)2480 :4
رب ِ
ارجعو ِ »را آخر آیه فملا بر سخنی میکند که از زبان اوینده خنارج منیشنوف
و « ِّ
ولی فایده و ن عی ندارف یعنی فرخواستی اسا که اجابنا نخواهند شند (ابنن عاشنور،1420،
ج.)100 :18
رب ِ
ارجعو ِ » فر این آیه با غرض رمنای به کار رفته اسا.
بنابراین ل ظ « ِّ

ص ارزافه فر ررجمه این آیه مینویسد« :این مرفم کافر و فنیاپرسنا وقتنی کنه مراشنان
فرا رسد فر قال موت میاویند :ای آفریداار من !به من اجازه بده که به زندای برارفم ،رنا
از آن مال و ثروری که باقی اذاشتم فر امور خیر صرف کنم ،به هید وجه ،این یک رقاضنای
محال اسا وانگهی این چیزی اسا که او به ل ظ می اوید ...و بعد از این فنیا  ،عالم بنرزخ
قا ل بین آنها و عالم قیاما خواهد بوف» (.)744-743 :1390

كرَل»
کاربرف عبارت «به هید وجه ،اینن ینک رقاضنای محنال اسنا» فر ررجمنه واگه « ه
خواننده را به این امر راهنمایی میکند که فعل امر فارای معنی ثنانوی رمنانی وینک رقاضنای
محال اسا و برای همین مترجم برخاف فیگر مترجمان که خواهیم فید ،نینازی بنه آورفن
قرینهای که این موضوب را به وی القا کند نداشته اسا.
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متن آیه از آورفن قرینهای برای بینان غنرض رعجینز خنوففاری کنرفهانند فر مقابنل مونارم
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ص ارزافه برای بیان غرض ثانوی امر قرینه ای ذکر نونرفه انند امتنا انصناریان بنا کناربرف اینن
عبارت« :بدون ررفید این سخن بنیفاینده اسنا» ( )348 :1393و الهنی قمشنهای بنا کناربرف
عبارت «این کلمهای اسا که (از قسرت) همیبگوید و (ثمری نمنیبخشند)» ()348 :1380

به غرض ثانوی اشاره کرفهاند.
موارم شیرازی نیز با این عبارت (اار باز ارفف برنامنهاش همچنون سنابق اسنا) (:1373

 ،)348به غرض ثانوی اشاره کرفه اسا.
از جمله آیات فیگری که فر این رابطه میروان به آن اشناره کنرف آینات 36و  37سنوره
فاطر اسا:
ِ
ِ
ِ
ك
رن َعریَ اب ِ َها كَریَ ل َ
ين كَفَ ُروا ل َُه ْم نَ ُار َج َهن ََّم ََل يُقْ َضی َعلَیْهِ ْم فَیَ ُموتُوا َو ََل يُ َخفَّ ُ
ف َعنْ ُه ْم م ْ
﴿ َوالَّی َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َرم
رر الَّری كُن َّرا نَ ْع َمر ُ َأ َول ْ
ص َطرِ ُخو َ ف َ
یها َربَّنَا َأ ْخر ْجنَا نَ ْع َم ْ َ
نَ ْجز كُ َّ كَفُور َو ُه ْم يَ ْ
صال ًحا غَیْ َ
نُعمركُم ما يتیَ كَّر فِیهِ من تیَ كَّر وجاَكُم الن َّیِير فَیُ وقُوا فَما ل ِ َّ ِ ِ
ین م ِ ْن نَصِیرٍ﴾ (فاطر.)37-36 /
لَّالم َ
َ ْ َ َ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ ِّ ْ ْ َ َ َ ُ

این آیات رصویری از عذاب آرش را خلق میکند که به روشنی رنج و اضطراب فا منی

این عذاب شونداان را نمایان میسازف و صدای فریافها و ناله های انوش خنراش آنهنا را
که از قنجرههای خشن و آسیب فیده آنها برمیخینزف کنه پرورفانارا منا را از اینن آرنش
خارج کن را عمل صالب انجام فهیم (سیدقطب ،1425 ،ج.)2945 :5
سخن « َربَّنَا َأ ْخرِ ْجنَا نَ ْع َم ْ َصال ِ ًحا غَیْ َر الَّیِ كُن َّرا نَ ْع َمر ُ » ناهراً اعتنراف و پشنیمانی اهنل

عذاب بعد از فوت وقا اسا .بنابراین آنها فرخواسا میکنند کنه از آرنش خنارج شنوند
پس استعمال فعل امر « َأ ْخرِ ْجنَا» برای رمنای اسا و فعا نیسا زینرا فعنا جنز فر فنینا رحقنق
نمی یابد (انصاری.)104 :1990،

ص ارزافه این آیات را چنین به فارسی برمیارفاند:
«امتا کسانی که کافر شدند نصیب آنها آرش فوزخ اسا ،ننه قونم مراشنان صنافر
میارفف نه عذابشان رخ ی

فافه میشوف؛ این شیوهای اسا که ما ناسپاسانِ نعمتهنا را کی نر
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ااننر چننه مترجمننانی چننون فومفوننند ( )348 :1418و خرمشنناهی ( )348 :1393مانننند
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را به جبران اذشته ،عمل صالب به جاآوریم ».به آنها فرموفه میشنوف « :آینا بنه شنما طنول
عمری که طیت آن متذکار شوید و عمل صالب به جای آورید ندافیم؟ و آینا پینامبر هشندارار
برای هدایا شما نیامد؟ پس بچشید عذاب را که برای ستمواران هید یاوری وجنوف نندارف»
()951 :1394

فر این آیه نوعی ا تگو بین خداوند و بننداان رنظنیم شنده اسنا ،کنه فر آن بننداان
آرزوهای محال خوف را بیان میکنند و خداونند فر پاسنخ فمیلنی فر رف فرخواسنا آن هنا
میآورف که این عبارات فر پایان آیه خوف فملا بر غرض ثانوی فارف ،و چون این ا ا انو
فر فضای قیاما انجام میشوف نمیرواند فر معنای فعا باشد ،فر نتیجه این نیز فلینل فیگنری
برای فملا بر خارج شدن امر از م هوم اصلی آن اسا و به خوبی غنرض ثنانوی امنر را ،و
اینوه فرخواسا فوزخیان برای خروج از عذاب امری محال و ناممون اسنا ،بنه خوانننده
میفهماند ،بنابراین مترجم نیازی به آورفن قرینه ای برای بیان آن نداشته اسا.
با بررسی ررجمه این آیات روس مترجمان فیگر این نتیجه به فسنا منیآیند کنه الهنی
قمشهای ( ،)438 :1380فومفونند ( )438 :1418و مونارم شنیرازی (  )438 :1373و انصناریان
( )438 :1393مانند ص ارزافه با روجه به اینوه متن آیات به روشننی غنرض ثنانوی رمنانی را
بیان میکند از آورفن قرینهای برای بیان آن خوففاری کرفه و به برانرفان ال ناظ بنه فارسنی
اکت ا کرفهاند.
از جمله موارفی که ص ارزافه از همین روش است افه میکنند و فرک م هنوم ثنانوی را
به خواننده میسپارف فر برارفان افعال امری اسا که به منظور «ارشاف» میآیند.
مانند این آیه که فر قرآن از زبان قضرت ابراهیم (ب) وعظ و ارشاف خطاب بنه پدرشنان
با صیغۀ امر آمده اسا:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
﴿إ ِ ْذ قَاَ ِ َ ِ
نك َشیْئًا ،يَرا َأبَرت إِنِّري قَر ْ
ْلبِیه يَا َأبَت ل َم تَ ْعبُ ُ َما ََل يَ ْس َم ُع َو ََل يُبْص ُر َو ََل يُ ْغني َع َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الشیْ َطا َ إ ِ َّ َّ
ك فَات َّب ِ ْعنی َأ ْه َك ص َراطً ا َسوِيًّا ،يَا َأبَت ََل تَ ْعبُ َّ
الشیْ َطا َ كَرا َ
َجاَني م َن الْعلْ ِم َما ل َْم يَ ْأت َ
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میفهیم *.آنها با ناله و فریاف میاویند« :آفریداارا ،ازاین موان ما را اجازه ی خنروج فرمنا

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،7شماره  ،13بهار و تابستان 1399

خیرخواهی خالصانه اوسا .بنابراین فر رورار نداء «يا َأب ِ
ت» خطاب به پندرش بنرای جلنب
َ َ

ذهن و خیرخواهی و ارشاف محض اسا (ابن عاشور ،1420:ج )115 :16عبنارت« فَات َّب ِ ْعنِی »امنر

ایجابی نیسا؛ بلوه امر ارشافی اسا (فخررازی ،1420،ج.)544 :21

کاربرف عبارت «فرمان بر مرا» و فر افامه آن «را راه نمایم رو را» فر خوف آیه به خوبی بینان
کننده سبک ارشافی امر اسا؛ زیرا فر خوف معننای شنر مقندتر فارف و فر واقنع جملنه بنه
صورت شرطی بیان شده اسا  ،چون فعل «أه ِ» فر جواب فعل طلبی «أتبع» مجنزوم اسنا
ِ
ک» بننابراین
به یک شر مقدر که فر اصل جمله چنین بوفه اسنا« :اتَب ِعنی إ ِ تَتَب ِعنری َأهر َ

مترجم نیازی به آورفن قرینهای فیگر برای بیان این مطلب نداشته اسا.
ص ارزافه فر برارفان این آیات به فارسی می نویسد:
«و ای پیامبر فر این کتاب مجید از ابراهیم که پیامبری به واقع صافق بوف یناف کنن آنگناه
که به پدرش ا ا ای پدر چرا چیزی را پرستش میکنی که نه میشنوف و نه میبیند و نه بنه
نیازهای رو پاسخ میاوید ؟ ای پدر از جانب خداوند به من فانشی عنایا شده که رنو از آن
بی بهره ای پس از من پیروی کن را رنو را بنه راه راسنا هندایا کننم .ای پندر شنیطان را
نپرسا که شیطان به واقع نسبا به الرقمان عصیان ورزید» ( .)647: 1394

کاربرف عبارت «از من پیروی کن را رو را بنه راه راسنا هندایا کننم» و بنه وینژه ل نظ
«هدایا کنم» فر متن آیه به روشنی وجه ارشافی امنر را فر ررجمنه مننعوس منیکنند ،لنذا
مترجم نیازی به آورفن قرینهای فیگر برای این موضوب اقساس نورفه اسا.
مترجمان فیگر مانند :الهی قمشهای ( ،)308 :1380فومفوند ( ،)308 :1418موارم شنیرازی
( ،)308 :1373انصاریان ( )308 :1393نیز مانند ص ارزافه با روجه به اویا بوفن متن آیه ،قریننه
ای برای بیان غرض ثانوی امر نیاورفه اند.
فر قرآن کریم فعل امر با غرض ارشاف از زبان لقمان قویم این چنین آمده اسا:
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ِ
لر ْح َم ِن َعصِریًّا﴾ (منریم )44 - 42 /اینن سنیاق نشنان فهنندر افب ابنراهیم (ب) و رواضنع و
ل َّ

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

فر این آیات میل و اشتیاق لقمان نسبا به هدایا و اصناح فرزنندش بنه روشننی بنه
چشم میخورف .راهنمایی و ارشاف او به سوی عمنل خینرو پراکنندن خینر فر مینان منرفم و
بازفاشتن او از عمل شرا ومنع مرفم ازآن فراینن سنخن جمنع شنده اسنا سنپس اوراامربنه
صبرمیکند ،بر آنچه به اومیرسد و فرافامه به او یافآور میشوف که صبر با امر بنه معنروف و
نهی از منور مازم و همراه اسا.و کسی که به آن اقدام میکند باید فر انتظار فشنمنی و آزار
از جانب برخی مرفم باشد .پس اار قافر به صبر نیسا بهتر اسا که آن را ررک نمایند (ابنن
عاشور ،1984،ج.)109 :21

ص ارزافه فر ررجمه این آیه مینویسد« :ای فرزند! نماز بخوان و امر به معروف و نهنی از
منور بون و فر برابر مشوات شنویبا و فارای اسنتقاما بناش کنه (اسنتقاما و شنویبایی)
نشانه استحوام ،عزم و ارافه شخص اسنا و بنا روابنر و نخنوت از منرفم روی برنگنرفان و
مغرورانه فر زمین اام نزن که خداوند مرفم خوف پسند و مغرور را فوسنا نمنیفارف .فر راه
رفتن قدت میانه را رعایا کن نه کند باش نه رند و شتابزفه و صدای خوف را بیش از قدت بلنند
نون که زشا ررین صداها عرعر خر اسا (.)893: 1394

کاربرف ال اظ «ای فرزند» فر ررجمه « يَابُنَ َّي» که بیانگر محبتا و ش قا اوینده نسنبا بنه
مخاطب اسا ،سبک ارشافی امر را نشان میفهد و منیروانند قریننهای باشند بنرای فملنا
افعال امر آیه بر ارشاف ،فر نتیجه مترجم را از آورفن قرینهای فیگر برای بینان غنرض ثنانوی
آن بی نیاز می کند.
مترجمان فیگر از جمله الهی قمشهای ( )412 :1380از ل ظ «ای فرزند عزینزم» ،فومفونند
( )412 :1418از ل ظ «ای پسرک من» و موارم شیرازی ( )412 :1373از ل ظ « پسنرم »کنه فر
268

Downloaded from qhts.modares.ac.ir at 2:34 IRST on Saturday December 5th 2020

ض ير ْأ ِ
﴿يابني إِنَّها أنت كَمِثْقَاَ حبٍٍمِن َخردٍَ فَتکُن فِي ص ْخرةٍ َأوفِي السماو ِ
اْل ْر ِ
ات َأ ْوفِي ْ َ
ت
َّ َ
َ َ ْ
َ
َ َ َّ ْ ْ َ َ
َ ُ َ َّ َ
َ
ِ
ِ
ِ
بِها ُ ِ
ِ
ِ
ِ
اصرب ِ ْر َعلَري َمرا
الص َ
ال لَطیف َخبِیر يَا بُنَ َّي َأق ِم َّ
َل َة َو ْأ ُم ْر بال َْم ْع ُروف َوانْ َه َعن ال ُْمنکَر َو ْ
ال إ َّ ُ ه َ
َ هُ
ِ ِ
َأصابك إ ِ َّ ذل ِ ِ
ِ
َ ِ
ِ
ِ ُ ِ
ال َلَ
َ
َ َ َ
ص ِّع ْر َخ َّ َك للن َّاس َوَلَ تَ ْمرِ فري ْاْل ْرض َم َرحراً إ َّ ُ ه َ
ك م ْن َعز ِم ْاْل ُمور َوَلَ تُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َ
ص ْوت ِ َ ِ َ
ت
رو ُ
ك َواغْ ُض ْ
ب كُ َّ ُم ْختَاَ فَ ُخورٍ َواقْص ْ في َم ْشی ِ َ
يُح ُّ
َص ْ
روات ل َ
ص َ
رر ْاْل ْ
ض من َ
ك إ َّ أنکَ َ
ال َْحمِیر﴾ ( لقمان .)19 - 17 /
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«يَابُنَ َّي» است افه کرفهاند و از ذکر قرینهای فیگر برای بیان غرض ارشاف با روجه به اویا بنوفن
متن آیات ،خوففاری کرفهاند.
با بررسی ررجمه ص ارزافه این نتیجه به فسا میآید که ایشان فر ررجمنه فعنل امنر بنا
غرض ثانوی سخریه هم از این روش بهره میجوید:
از شواهد قرآنی که فر آن فعل امر با غرض سخریه به کار رفته اسا ،میروان به این آینه
اشاره کرف﴿ :بشِّ رِ الْمنَافِقِین ب ِ َأ َّ لَهم عیَ ابا َألِیمرا الَّریِين يت َّ ِخریُ و َ الْکَرافِرِين َأ ْولِیراَ مِرن دو ِ
َ َ َ ْ ُ
َ
َ َ
َ
ُ ْ َ ً ً
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ین َأيَبْتَ ُغو َ عنْ َ ُه ُم الْع َّز َة َفنِ َّ الْع َّز َة ُ هل َجم ًیعا﴾ (نساء.)139-138 /
ال ُْم ْممن َ

این آیه با سخریهای ازنده آغاز میشوف و استهزاء فر آن با کناربرف واگه «بَشِّرر» بنه جنای
«أَنذِر» کاماً مشهوف و واضب اسا و بشارت به عذاب الیمی که فر انتظار منافقنان اسنا ،بنه
علا این اسا که آنها مشرکان را به جای مؤمنان ولیت خوف قنرار فافنند و بنه خداونند بنه
عنوان سر منشأ عزات و قدرت سوء نا فاشتند (سیدقطب ،1425،ج.)779 :2

ص ارزافه این آیات را چنین به فارسی برمیارفانند(« :ای پینامبر) منافقنان را بنه عنذابی
فرفناک بشارت فه *این منافقان که کافران را به جای مؤمنان به فوستی بنر منیازیننند ،آینا
عزات و آبرو را از پیوند با آنان میجویند؟ فر قالی کنه مسنلماً رمنام عزارهنا از آن خداونند
اسا» (.)206 :1394

چنان که از ررجمه مترجم بر میآید با روجه به اویا بوفن منتن آینه بنا اسنت افه از ل نظ
«بشارت» به جای «إنذار» برای بیان غرض ثانوی سنخریه ،قریننهای ذکنر نونرفه و فقن بنه
برارفان ال اظ اکت ا کرفه اسا.
از جمله آیات قرآن که امر فر آن با غرض سخریه به کنار رفتنه اسنا اینن آینه شنری ه
ِ
ٍ
ِ
رم
ت َظال ِ َم ًٍ َو َأنْ َش ْأنَا بَ ْع َ َها قَ ْو ًما َ
ص ْمنَا م ْن قَ ْريٍَ كَانَ ْ
ين فَل ََّما َأ َح ُّسوا بَ ْأ َسرنَا إ َذا ُه ْ
ُخرِ َ
اساَ ﴿:وكَ ْم قَ َ
مِنْ َها يَ ْركُ ُضو َ ََل تَ ْركُ ُضوا َو ْار ِج ُعوا إِلَی َما ُأتْرِفْتُ ْم فِیهِ َو َم َساكِنِکُ ْم ل ََعلَّکُ ْم تُ ْس َألُو َ ﴾ (انبیاء)13-11 /
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ابتدای هر سه آیه آن را رونرار کنرفه ،و انصناریان ( )412 :1393از ل نظ «پسنرم» فر ررجمنه

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

زمخشری میاوید قوایا از خشم و غضب شدید و کوبنده فارف ،واگه «قصم» قواینا از
شدتت عذاب و سرکوب فارف و عذاب فرفناکی را که بر اهالی الم این شنهرها ننازل شنده
اسا ،نشان می فهد .مراف از قریه فر اینجا اهل قرینه اسنا و بنرای همنین بنا صن ا نالم
شده اسا (زمخشری ،1998 ،ج.)105 :3

وص

همچنین ممون اسا که رعبیر مضارب «يَ ْركُ ُضو َ » فملا بر این کند که آنها امان فارنند
که فویدن و اریختن از خشم و عذاب خداونند نجارشنان منیفهند و فر اینجنا رمسنخر و
رهوم رلخ با ال اظ «ندوید و بازارفید به سوی شهرران و بنه زنندای پنر از رفناه و عیشنتان
بپرفازید» بیان شده اسا :بازارفید شاید برای آن چه اندوخته اید ،مورف سوال قنرار بگیریند،
البته واضب اسا که فر آن وضعیا مجال پرسش و پاسخ از کسی نیسا و این فقن بنرای
رهوم و استهزاء اسا (سید قطب ،1425،ج.)2367 :4

ص ارزافه نیزآیات مورف نظر را چنین به فارسی برمیارفاند« :و چه بسیار سنرزمینهنایی
که سونه کافر و ستموار آنها را نابوف کرفیم و بنه جنای آنهنا قنوم فیگنری را جنایگزین
ساختیم* آنها هنگامی که نزول عذاب را متوجه میشدند پا به فرار میاذارفند* (بنه آنهنا
فرموفه میشد :فرار نونید ،برارفید به زندای مجلل و سرشار از رفاهتان ،باشند کنه فربناره
آنها مورف سوال قرار ایرید (فرباره اینوه این نعمات را چگونه فنراهم آورفیند؟ و چگوننه
مغرورانه آنها را مصرف کرفید؟ و آیا ققای برای محرومان قا ل بوفید؟ ()685-686 :1394

فر ررجمه این آیات نیز چنان که مشهوف اسا با روجه به اویا بوفن متن آینه ،متنرجم از
آورفن قرینه ای برای بیان غرض ثانوی امر خوففاری کرفه و به برارفان ال ناظ اکت نا نمنوفه
اسا.
الهی قمشهای ( ،)323 :1380فومفوند ( )323 :1418و موارم شنیرازی ( )323 :1373ماننند
ص ارزافه باروجه به اویا بوفن متن آیه از آورفن قرینه خوففاری کرفهاند.
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این آیات منظرهای از سرکوب و عذاب و استیصال را بنه رصنویر منیکشند و چنانونه
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ا تند» فقیقاً به غرض ثانوی امر رصریب نموفه اسا.
فر مورف غرض ثانوی رعجب ص ارزافه ااهی فر ررجمه خوف با روجه به اویا بوفن منتن
آیه به برارفان ال اظ اکت ا میکند و نیازی به آورفن قرینه بنرا بینان غنرض ثنانوی اقسناس
نمیکند.
از جمله این آیه که میفرمایدَ ﴿ :أ ْو كَالَّیِ َم َّر َعلَی قَ ْريٍٍَ َوه ِ َي َخاوِيٍَ َعلَی ُع ُروشِ َها قَا ََ َأنَّری
ِ
ِِ
ِ
ال مِائَ ٍَ َع ٍ
رو ٍم
ت يَ ْو ًمرا َأ ْو بَ ْع َ
ت قَا ََ لَبِثْ ُ
ام ثُ َّم بَ َعثَ ُه قَا ََ كَ ْم لَبِثْ َ
رض يَ ْ
ال بَ ْع َ َم ْوت َها فَ َأ َماتَ ُه ُ ه ُ
يُ ْحیي َهیه ُ ه ُ
ِ
ِ
ِ
قَاَ ب لَبِثْ ِ
َرك ُيَر ًٍ
رر إِلَری ح َمرارِ َك َولنَ ْج َعل َ
ك َو َش َراب ِ َ
ت مائَ ٍَ َعا ٍم فَانْ َُّ ْر إِلَی َط َعام َ
َ َ ْ َ
ك ل َْم يَتَ َسن َّ ْه َوانْ َُّ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ال َعلَری كُر ِّ
للن َّاس َوانْ َُّ ْر إِلَی الْع ََّا ِم كَیْ َ
وها ل َْح ًما فَل ََّما تَبَی َّ َن لَ ُه قَا ََ َأ ْعل ُ
ف نُنْش ُز َها ثُ َّم نَکْ ُس َ
َرم َأ َّ ُ ه َ
ٍ
َش ْيَ قَ ِير﴾ (بقره)259 /

این آیه منظره فهشتناکی از منرگ و ننابوفی و خرابنی روسنتایی خنالی از سنونه را بنه
رصویر میکشد که مرفی از آن عبور میکند و اینن فونر از ذهننش منیانذرف کنه چگوننه
خداوند آن را پس از مراش زنده میکند و این رعبیر نماینانگر قینرت و رعجنب او از اینن
موضوب اسا و اینوه ا تگوی خداوند با او ،بعد ازمنرفن آن منرف و زننده شندن او فر آینه
آمده ،به خاطر این اسا که خوف او و آنچه بر او اذشته ،پاسخ پرسش او باشد.
بدون شک فر این آیه رورار فعل « ُأ ُنَّر» که سه مرربه بنه کنار رفتنه اسنا «:فَرانْ َُّ ْر إِلَری
ِ
ك ..انْ َُّ ْر إِلَی ِح َمارِ َك َ ..وانْ َُّ ْر إِلَی الْع ِ ََّا ِم» نشان فهنده رعجتب از آثنار قندرت خداونند و
َط َعام َ
برانگیزاننده ر ور و رأمل فر نشانه های خداوند فر خلقا و آفرینش اسا (زمخشنری،1998،
ج307 :1؛ فخررازی ،1420 ،ج27 :7؛ ابو السعوف ،1983،ج253 :1؛ ابن عاشور ،1984،ج.)508 :2

ص ارزافه فر برارفان آیه یاف شده مینویسد« :مثال فیگر ،فاستان مرفی اسا که از قرینه
ویرانه ای عبور میکرف که سق های ساختمانهای آن فرو ریخته بوف و (اجسناف سناکنان فر
هر سو پراکنده بوف) با خوف ا ا( :چگونه خدا مرفم این قرینه را پنس از منرگ زننده منی
کند؟) خداوند (که ذات اقدسش آن شنونده ی فاناسا) او را به مدتت یوصند سنال میرانند،
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انصاریان ( )323 :1393با آورفن عبارت روضنیحی «از روی اسنتهزاء و رحقینر بنه آنهنا
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یا بخشی از یک روز» فرموف« :نه ،بلوه یوصد سال مرفه بوفی؛ به طعنام و نوشنیدنی خنوف
بنگر که اصاً رغییری نورفه؛ به امغا نگاه کن (که چگونه جسنمش متاشنی شنده)؛ اینن
زنده ساختن رو هنم بنرای عبنرت خلنق اسنا ( کنه بنه معناف ایمنان بیاورنند) وقنام بنه
استخوانهای (امو خوف) نگاه کن که چگونه آنهنا را بنه هنم پیونند منیفهنیم و بنر آنهنا
اوشا میپوشانیم ».هنگامی که این ققایق بر او آشنوار شندا ا « :اکننون یقنین فارم کنه
خداوند بر هر امری که ارافه فرماید رواناسا» (.)91-92 :1394

چنانوه مشهوف اسا ،مترجم با روجه به اویا بوفن متن آیه قریننهای بنرای بینان غنرض
ثانوی رعجب نیاورفه و فق به برارفان ال اظ به فارسی اکت ا نموفه اسا.
مترجمان فیگر از جمله ،فومفوند ( )43 :1418و موارم شنیرازی ( )43 :1373و انصناریان
( )43 :1393مانند ص ارزافه به برارفان ال اظ اکت ا کرفه و برای بیان غرض ثانوی ،ذکر نونرفه
اند؛ فر مقابل الهی قمشهای ( )43 :1380با آورفن عبارت روضیحی «به قینررم کنه» صنراقتاً
به غرض ثانوی رعجب ،اشاره نموفه اسا.

-3-2-3خودداریازآوردنقرینهعلیرغمگویانبودنمتنآیهدربیانغرضثانوی 

ص ارزافه ااهی فر برارفان افعال امری که با غرض ثنانوی بنه کنار رفتنه اسنا ،بنا وجنوف
واضب نبوفن متن آیه فر بیان غرض ثانوی ،قرینهای ذکر نمیکند و فریافنا آن را بنه عهنده
مخاطب میاذارف.
به عنوان نمونه میروان به این موارف اشاره کرف:
فر قصه قضرت یوس

(ب) زمانی که ایشان فر زندان بوف قرآن مناجرای فو جنوان کنه

هم زمان با او فر زندان بوفند و رؤینای آن فوجنوان را بنه اینن شنول رواینا منی کنند :
الس ْج َن فَتَیَا ِ قَا ََ َأ َح ُ ُه َما إِنِّي َأ َرانِي َأ ْعصِ ُر َخ ْم ًرا َوقَا ََ ْاْل َخ ُر إِنِّي َأ َرانِي َأ ْحمِ ُ فَ ْو َق
﴿ َو َد َخ َ َم َع ُه ِّ
ِِ
الطیر مِنه نَبئنا بِت ْأوِيلِهِ إِنَّا نَر َ ِ
ِ
ین﴾ (یوس .)36 /
َر ْأسي ُخبْ ًزا تَ ْأكُ ُ َّ ْ ُ ْ ُ ِّ ْ َ َ
اك م َن ال ُْم ْحسن َ
َ
م هوم ثانوی فعل امر «نبئنا» فر آیه التماس اسا (ابن عاشور ،1420،ج.)60 :12
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سپس زندهاش ارفانید و به او فرموف« :چه مدت فر مرگ فرنگ کرفی؟» ا نا« :ینک روز
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یوی از آن فو ن ر ا ا« :فر خواب فیدم که فارم آب انگنور منیاینرم» فیگنری ا نا :فر
خواب فیدم که نان بر سر اذارفه ،میبرم و پرنداان به آن نوک میزنند و میخورنند؛ رعبینر
این خوابها را برای ما بگو ،رو آفم خوب و فرستی به نظر میرسی» (.)493-494 :1390

کاربرف عبارت « رعبیر این خوابها را برای ما بگو» و است افه نورفن از ال اظ اقتنرام آمینز،
(پیشتر فیدیم که ص ارزافه فر غرض فعا از این ال اظ است افه می کنرف) ،فملنا بنر برابنری
مخاطب با اوینده و معنی التماس فر کاربرف فعل « نَبِّئْنَا» میباشد .بنابراین متنرجم بنا وجنوف
اویا نبوفن متن آیه از آورفن قرینه خوففاری کرفه و فق به برارفان ال اظ به فارسنی اکت نا
کرفه اسا.
مزم به ذکر اسا مترجمان فیگر ازجمله :الهی قمشنهای ( ،)239 :1380فومفونند (:1418

 ،)239موارم شیرازی ( ،)239 :1373انصاریان ( )239 :1393و خرمشاهی ( )239 :1393هم بنه
سبک ص ارزافه و بدون به کاربرفن ال اظ اقترام آمیز کنه بینانگر بررنری اویننده نسنبا بنه
مخاطب باشد آیه را ررجمه کرفهاند.
فر قصه اصحاب که

وفر خال ا تگویی کنه بنین ایشنان روی فاف نینز فعنل امنر بنا

ِ
ِ
اَلُوا بَیْنَ ُه ْم قَا ََ قَائ ِ مِنْ ُه ْم كَ ْم لَبِثْتُ ْم قَرالُوا
غرض التماس ماقظه میشوفَ ﴿ :وكَیَ ل َ
ك بَ َعثْنَ ُ
اه ْم لیَتَ َس َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
َ
َ
ٍ
رر
لَبِثْنَا يَ ْو ًما َأ ْو بَ ْع َ
ض يَ ْوم قَالُوا َربُّکُ ْم أ ْعل َُم ب َما لَبثْتُ ْم فَابْ َعثُوا أ َح َ كُ ْم ب َورقکُ ْم َهیه إلَی ال َْم ينَرٍ فَلْیَنْ َُّ ْ
ِ
ِ
ف َو ََل يُ ْشع ِ َر َّ بِکُ ْم َأ َح ً ا﴾ (که .)19 /
َأي ُّ َها َأ ْزكَی َط َع ًاما فَلْیَ ْأتکُ ْم بِرِ ْز ٍق منْ ُه َولْیَتَل ََّط ْ

فر این آیه شری ه روالی افعال امر با غرض التماس و همچننین مشناوره وجنوف فارف کنه

نشانگر این اسا که اصحاب که

پس از ا تگو و مشورت با یودیگر روافق کرفند فنرفی

رف
را به شهرب رستند را طعام رهیه کند و به او روصیه کرفند که مراقب باشد و از افعال « َولْیَتَل ََّط ْ
َو ََل يُ ْشع ِ َر َّ بِکُ ْم َأ َح ً ا» خوف و نگرانی شدید مشاهده میشوف (ابو السنعوف ،1983 ،ج213 :5؛ ابنن

عاشور ،1420،ج.)40 :15
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ص ارزافه فر ررجمه آیه مینویسد« :همزمان فو جوان به سلاول او فر زنندان وارف شندند.

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

یودیگر به پرس و جو بپرفازند،یوی از آنها پرسید :چنه مندتت از زمنانی کنه فر اینن غنار
هستیم میاذرف ؟» (هرکدام چیزی ا تند) یوی ا ا :یک روز یا بخشی از یک روز بعضنی
فیگر ا تند« :رنها خدا می فاند که چه مدتت اینجا بوفهایم»یوی فیگر ا ا« :قام با این پنول
که فاریم یک ن ر از شما بروفبه شهر و غذایی پاکیزه و خنوب رهینه کنند و اینن کنار را بنا
اقتیا انجام فهد که کسی او را نشناسد و متوجه جا و موان شما نشوف» ( .)618 :1394

بنابراین مترجم ،بی آنوه واگه یا عبارری که فالا بنر التمناس باشند بیناورف ،فرک غنرض
ثانوی فعل امر فر آیه را به خواننده میسپارف.
ص ارزافه فر ررجمه آیات امری قرآن که با غرض اباقه بنه کنار رفتنه نینز از اینن روش
بهره میجوید.
فر قرآن اباقه به عنوان یوی از أغراض ثانویه افعال امری به صورتهای مختل

به کنار

رفته اسا .از جمله آیاری که فر آن فعل امر با غرض اباقه استعمال شده می روان بنه اینن
آیه إشاره کرف:
ِ
یم فَ ََل تَقْ َه ْر
﴿فَ َأ َّما الْیَت َ

ِ ِ
ِ
ث﴾ (ضحی.)11-9 /
ك فَ َح ِّ ْ
السائ َ فَ ََل تَنْ َه ْر َو َأ َّما بِن ْع َمٍ َربِّ َ
َو َأ َّما َّ

فر ر سیر کشااف فر منورف مصنداق نعمنا فر اینن آینه آمنده اسنا :سنخن ا نتن از
نعماهای خداوند و شور و سپاس بر آن و آشوار نموفن آن برای این اسا کنه بنه پینامبر
(ص) نعما پناه فافن به او و هدایا و همچنین بی نیاز کرفن او و نعماهای فیگنر را یناف
آوری کند (زمخشری ،1998 ،ج )769 :4و فر مورف آنچه از نعما و کراما و نبوت از جاننب
خدا به رو رسیده سخن بگو و آن را یافآوری کن (ابن کثیر :1419 ،ج.)415 :8

ص ارزافه فر ررجمه این آیات مینویسد« :پس رو هم یتیمان را از خنوف نرنجنان ،اندای
رهیدسا را فسا خالی از خوف فور نون ،و الطاف و نعما های بی شنمار پرورفانارت را
نزف همه بازاو کن {که مرفم از روستل به رقما الهی امیدوار شوند} ( .)1396 :1394
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ص ارزافه فر ررجمه این آیه شری ه مینویسد« :سپس آنها را از خواب بنرانگیختیم رنا از
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امر باشد ،فریافا آن را به عهده مخاطب اذاشته اسا.
همچنین مترجمان فیگر از جملنه :الهنی قمشنهای ( ،)596 :1380فومفونند (،)596 :1418

موارم شیرازی ( )596 :1373و انصاریان ( )596 :1393نیز برای بینان غنرض ثنانوی قریننهای
ذکر نورفه و فریافا آن را به عهده مخاطب اذاشتهاند.
از موارف فیگری که ص ارزافه از این روش فر ررجمه خوف ،است افه میکند غرض ثنانوی
إکرام و روریم اسا .فر قرآن إکرام و روریم با اسلوب امر هم فر فنیا و هنم فر آخنرت بنه
کاررفته اسا .امتا فر باره روریم فر فنینا فر اینن آینه شنری ه خداونند خطناب بنه ننوح (ب)
ِ
ِ
ِ
ٍ
ك َو ُأ َمم َسنُ َمتِّ ُع ُه ْم ثُر َّم
ك َو َعلَی ُأ َم ٍم م َّم ْن َم َع َ
وح ْاهب ِ ْط ب ِ َس ََل ٍم من َّا َوبَ َركَات َعلَیْ َ
میفرماید﴿ :قی َ يَا نُ ُ
يَ َم ُّس ُه ْم مِن َّا َعیَ اب َألِیم﴾ (هوف)48 /

فعل امر« ْاهب ِ ْط» فر این آیه به معنی ققیقی به کنار رفتنه ،فر مقابنل قالنا خشننوفی و
ك» برفاشا منیشنوف و رعبینر « مِن َّرا » بنرای
روریم فر آن از عبارت «ِ ِ َس َالم مِنَّا َوَِ َرََات َعلَبْ َ
رأکید بر واگه «سَلم» اسا و «مِن» فر اینجا «مِن» ابتداییه اسا به این معننی کنه سنام از ننزف
ماسا و این برای رأکید برروریم نوح (ب) اسا (ابن عاشور ،1984 ،ج.)274 :11

ص ارزافه این آیه را چنین به فارسی برمیارفاند« :خداوند فرموف :ای نوح! بنا سناما و
برکاری که به رو و همراهانا عنایا فرموفه ایم ،از کشتی فروف آی .اماهایی فر فنیا هسنتند
که آنها را از نعمات خوف برخورفار میفرماییم و سپس (به سنبب ننا فرمنانی) آنهنا را بنه
عذاب مبتا میسازیم)467 :1394( .

فر ررجمه این آیه نیز مترجم با روجه به اویا بوفن متن آیه قریننهای بنرای بینان غنرض
ثانوی روریم ذکر نورفه و به برارفان ال اظ اکت ا کرفه اسا.
مترجمان فیگر مانند الهی قمشهای ( )227 :1380عبارت «و خطاب شند کنه ای ننوح ،از
کشتی فروف آی که سام ما و برکات و رقما ما بر رو و بر آن امم و قبایلی که همیشنه (فر
خداپرستی) با رواند اختصاص یافته »...،را به کار برفه اسا.
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مترجم فرررجمه خوف ،بی آنوه عبارری یا شرقی بیاورف که بیان ار غنرض ثنانوی فعنل
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غرض اکرام است افه کرفه اسا.
موارم شیرازی ( )227 :1373و انصاریان ( )227 :1393به برارفان ال اظ بنه فارسنی اکت نا
کرفه و قرینهای برای بیان غرض ثانوی إکرام ذکر نورفهاند.
آیه فیگری که امر با غرض ثانوی إکرام به کار رفته اسا:
ِِ
﴿إ ِ َّ الْمتَّقِین فِي جن ٍ
َّات َوعیو ٍ
ین﴾ (قجر)46-45 /
ُوها ب ِ َس ََل ٍم ُمن َ
ْاد ُخل َ
َ
ُ َ
ُُ

روریم فر این فو آیه به شول اکمل و ارمت و با رأکید بر اینن کنه خداونند عزاوجنلا وروف
اهل رقوا را به بهشا با ساما و امنیا همراه کرفه اسا ،نشنان فافه شنده اسنا .منراف از
این ساما و امنیا چنانوه فخررازی مینویسد ،این اسا :به ساما از هنر آفتنی فاخنل
بهشا شوید و به بقای ابدی و عدم زوال این ساما و امنیا یقین فاشته باشید (فخنررازی،
 ،1420ج.)147 :19

ص ارزافه این فو آیه را چنین ررجمه میکند« :بدون شکت ،جایگاه پرهیزکاران فر بناوهنا
و فر کنار چشمه سارهاسا؛ * فرشتگان به آنها میاویند« :به باوهای بهشا فاخل شنوید!
اینجا فر ساما و امنیا خواهید بوف» (.)548 :1394

فر برارفان این فو آیه هم مانند آیات قبل مترجم با روجه به اویا بوفن متن آیه فقن بنه
ررجمه ال اظ اکت ا کرفه و از ذکر قرینه برای بیان غرض ثانوی روریم خوففاری کرفه اسا.
با بررسی ررجمه مترجمان فیگر مشخص میشوف که الهی قمشنهای ( ،)264 :1380فومفونند
( )264 :1418و موارم شیرازی ( )264 :1373و انصاریان ( )264 :1393همگی فر ررجمنه اینن
فو آیه به برارفان ال اظ به فارسی اکت ا کرفه و علیرغم اویا نبوفن متن آینه فر بینان غنرض
اکرام ،از آورفن قرینه خوففاری کرفه و فریافا آن را به عهده مخاطب اذاشتهاند.
فر برخی موارف ص ارزافه فر مورف غرض ثنانوی رعجنب نینز همنین روینه را فر پنیش
میایرف .از جمله ررجمنه آینه شنری های کنه فر منورف قضنرت مسنیب و منافر اوسنا و
میفرماید:
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فومفوند ( )227 :1418از عبارت «ای نوح با فروفی ازما و برکتهایی از منا »...بنرای بینان
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این آیه فر رفت و ابطال امان اهل کتاب اسا که به رثلیا اعتقاف فاشتند و خداوند رعنالی

با نزول این آیه فمیلی بربشنربوفن ،آن فو ماننند ومفت و خنورفن طعنام بنا ذکنر عبنارت
«يَ ْأكُ ََل ِ َّ
ام» می آورف؛ که به نقص و نیاز و ضع
الط َع َ
فر ضمن اینوه اینها را با سیاق مذما و نووهش ذکر نمیکند و مسنیب (ب) را بنا رسنالا و

آنها مانند بقیه ابنناء بشنر اشناره فارف؛

مافرش را با ل ظ «ص ه يقه» روصی

رف
میکند .امتا نوته قابل رأمل فر این آیه عبارت ﴿انْ َُّ ْر كَیْ َ

نُبین لَهم ْاْلي ِ
ات ثُ َّم انْ َُّ ْر َأنَّی يُ ْمفَکُو َ ﴾ اسا که فعل امر فر آن با غرض رعجتب بنه کنار رفتنه
َ ِّ ُ ُ ُ َ

اسا (زمخشری ،1998 ،ج665 :1؛ ابو السعوف ،1983 ،ج67 :3؛ ابن عاشور ،1984 ،ج.)174 :5

ص ارزافه فر ررجمه آن مینویسد« :مسیب فرزند مریم ،جز پیامبری چون فیگنر پینامبران
که پیش از او بوفند و فراذشتند نیسا و مافرش نیز زن بسیار راستگویی بنوف .هنرفو غنذا
می خورفند (آنها بشر و فاقد مقام الوهیتا بوفند) ببنین چگوننه (باشنرقی روشنن) آینات
وقی را ربیین میفرماییم و نیز بنگر که (مشرکان) چگونه از ققا رویگرفان میشوند.
چنان که ماقظه میشوف ،مترجم فر این آیه هم علیرغم نبوفن قرینهای برای بیان غنرض
ثانوی امر فر متن آیه فق به برارفان ال اظ به فارسی اکت نا کنرفه و اشنارهای بنه آن نونرفه
اسا.

-4نتیجهگیری
بدون شکت برای فهم عمیق و فقیق آیات قرآن برای کسانی که با زبان قرآن آشننایی ندارنند،
برارفان ال اظ این کتاب مبین به زبان فارسی و انتقال معارف و م ناهیم متعنالی آن بنه زبنان
مقصد اهمیتا ویژهای پیدا میکند ،از این رو فر این پژوهش ،شیوههای برارفان افعال امنری
قرآن که فارای أغراض ثانوی منیباشنند فر ررجمنه طناهره صن ارزافه منورف بررسنی قنرار
ارفا؛ با بررسی افعال امری قرآن ،که م هوم ثنانوی فارنند ،فر جامعنه آمناری و محندوفه
رعیین شده از ررجمه ص ارزافه این نتایج فسا آمد :مترجم مورفنظر فر ررجمه خنوف ،بنرای
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ِِ
﴿ما الْمسِیح ابن مريم إ ِ ََّل رسوَ قَ َخل ِ
الر ُس ُ َو ُأ ُّم ُه صِ ِّ يقٍَ كَانَرا يَر ْأكُ ََل ِ َّ
رام
ْ
ْ
الط َع َ
َ َ ُ ْ ُ َََْ
َت م ْن قَبْله ُّ
َ ُ
ِ
ف نُبَیِّ ُن ل َُه ُم ْاْليَات ثُ َّم انْ َُّ ْر َأنَّی يُ ْمفَکُو َ ﴾ (ما ده.)75 /
انْ َُّ ْر كَیْ َ

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

میایرف:
-1جایگزینی فعل امر با قرینهای معافل م هوم ثانوی آن فر زبان مقصند ،کنه متنرجم از
این شیوه بیشتر فر برارفان افعنال امنر بنا غنرض فعنا ،رسنویه ،رحقینر ،رخیینر و رهدیند و
رخوی

است افه کرفه اسا و با آورفن قرینهای به غرض ثانوی فعل امر اشاره میکند.

-2ااهی نیز با روجه به اویا بوفن متن آیه فر بیان غرض ثانوی ازهنید قریننهای بنرای
بیان آن است افه نمیکند و فریافا م هوم ثانوی را به خواننده وااذار میکند .وی بیشنتر اینن
شیوه را فر برارفان افعال با غنرض ثنانوی رعجینز و رحندتی ،رمنانی و ارشناف و رعجنب و
سخریه به کار برفه اسا.
 -3او فر برخی موارف نیز علیرغم اوینا نبنوفن منتن آینه فر بینان غنرض ثنانوی ،هنید
قرینهای برای بیان آن به کار نبرفه اسا ،وی فر برارفان افعال امر با م هوم التمناس و اباقنه
و رعجب و إکرام و روریم این شیوه را به کار ارفته اسا.

-5منابع
*قرآن کریم
 .1آلوسی ،محموف بن عبداهلل ،ر سیر روح المعانی فی ر سیر القرآن العظنیم و السنبع المثنانی،
چاپ اول ،بیروت ،فارالوتب العلمیه1415( ،ق).
 .2ابراهیمی ،محموف ،شرح فیوان ابوالعاء معری (سق الزنند) ،چناپ اول ،کرفسنتان ،نشنر
فانشگاه کرفستان1381( ،ش).
 .3ابن عاشور ،محمدبن طاهر ،التحریر و التنویر ،چاپ اول ،بیروت ،موسسه التناریخ العربنی،
(1420ق).
 .4ابن فارس بن زکریا قزوینی الرازی ،ابوالحسین ،معجم مقناییس اللغنه ،رحقینق عبدالسنام
محمد هارون ،بیروت ،نشر فارال ور1392( ،ق).
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(1419ق).
 .6ابن منظور افریقی ،لسان العرب ،رحقیق اقمد فارس ،کویا ،فار النوافر 1431( ،ق).
 .7ابوقیان ،محمدیوس

 ،البحر المحی ،چاپ اول ،بیروت ،نشر فارال ور1420( ،ق).

 .8ابوسریع ،عبدالعزیز یس ،امسالیب امنشا یه فی باغنه العربینه ،چناپ اول ،قناهره ،موتبنه
اآلفاب1410( ،ق).

 .9ابو السعوف ،محمد بن محمد ،ر سیر ابی السعوف امرشناف العقنل السنلیم النی مزاینا القنرآن
الوریم ،چاپ اول ،بیروت ،فارامقیاء التراث العربی1983( ،م).
 .10اقمد قاسم ،محمدو فیب ،محیی الدین ،البندیع و البینان و المعنانی ،چناپ اول ،بینروت،
الموسسه الحدیثه للوتاب2003( ،م).
 .11الهی قمشهای ،مهدی ،ررجمه قرآن کریم ،چاپ فوم ،قم ،فاطمه الزهرا 1380( ،ش).
 .12انصاریان ،قسین ،ررجمه قرآن کریم ،چاپ اول ،رهران ،سنازمان فارالقنرآن الونریم ،نشنر
راوت1383( ،ش).
 .13بسیونی ،عبدال تاح ،علم المعانی فراسه باغی و نقدیه ،قاهره ،موتبه وهبه1407( ،ق).
 .14پنج استاف ،فستور زبان فارسی ،رهران ،انتشارات کتاب روشی مرکزی1363( ،ش).
 .15ر تازانی ،سعدالدین مسعوف بن عمر ،المطول ،رحقینق عبدالحمیند هننداوی ،چناپ سنوم،
بیروت ،نشرفارالوتب العلمیه1387( ،ش).

 .16جمالی ،فاطمه« ،نقد و رحلیل اغراض ثنانوی خبنر و انشناء فر علنم معنانی» ،فوفصنلنامه
باغا کاربرفی و نقد باغی ،شماره فوم1395( ،95-116 ،ش).
 .17جوهری،ابو نصر اسماعیل بن قماف ،راج اللغه و صنحاح العربینه ،رحقینق محمند محمند
رامر ،قاهره ،نشر فارالحدیا1430( ،ق).
 .18قسینی ،سیدباقر ،اسالیب المعانی فی القرآن ،چاپ اول ،قم ،بوستان کتاب1386( ،ش).
 .19خرمشاهی ،بهاءالدین ،ررجمه قرآن کریم ،قم ،موسسنه فرهنگنی و اطناب رسنانی ربینان،
(1393ش).
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 .5ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،ر سیر القرآن العظیم ،چاپ اول ،بینروت ،فار الوتنب العلمینه،

شیوههای برگردان معانی ثانوی افعال امری قرآن کریم در ترجمه صفارزاده ____________ شهربانو مهینی و همکاران

(1377ش).
 .21راغب اص هانی ،قسین بن محمد ،م رفات ال اظ القرآن ،رحقینق صن وان فاووفی ،چناپ
اول ،بیروت ،فارالشامیه1412( ،ق).
 .22رجایی ،محمدخلیل ،معنالم الباغنه فر علنم معنانی و بینان و بندیع ،چناپ فوم ،شنیراز،
فانشگاه شیراز1379( ،ش).
 .23زمخشری ،جاراهلل ،کشاف عن ققا ق غوامض التنزیل و عیون امقاویل ،فی وجوه التأوینل،
چاپ سوم ،بیروت ،فارالوتب العربی1998( ،م).
 .24سواکی ،ابویعقوب یوس

بن ابی بور محمد بن علی ،م تاح العلوم ،رحقینق نعنیم زرزور،

چاپ اول ،بیروت ،فارالوتب العلمیه1987( ،م).
 .25سید قطب،فی ال القرآن ،چاپ سی و پنجم ،بیروت ،فارالشروق1425( ،ق).
 .26طباطبایی ،محمدقسین  ،المیزان فی ر سیر القرآن ،چاپ فوم ،بینروت ،موسسنه امعلمنی
للمطبوعات1390( ،ش).
 .27عتیق ،عبدالعزیز ،علم المعانی،چاپ اول ،بیروت ،فار النهضه العربیه1430( ،ق).
 .28عرفان ،قسن ،کرانه ها ،چاپ هشتم ،قم ،هجرت1393( ،ش).
 .29فخر رازی ،محمد بن عمر ،الت سیر الوبیر ،چاپ سوم ،بیروت ،فار اقیناء التنراث العربنی،
(1420ق).
 .30فراهیدی ،خلیل ابن اقمد ،کتاب العین ،رحقیق عبدالحمید هننداوی ،چناپ اول ،بینروت،
فارالوتب العلمیه1424( ،ق).
 .31فومفوند ،محمدمهدی ،ررجمه قرآن کریم ،چاپ سنوم ،رهنران ،ففتنر مطالعنات رناریخ و
معارف اسامی1418( ،ق).
 .32فیل ،روفیق ،فراسه فی علم المعانی ،قاهره ،مطبعه العمرانیه اآلفاب1991( ،م).
 .33موارم شیرازی ،ناصر،ررجمه قرآن کریم ،چاپ فوم ،رهران ،ففتر مطالعات راریخ و معنارف
اسامی1373( ،ش).
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 .20فهخدا ،علنی اکبنر ،لغنا نامنۀ فهخندا ،چناپ فوم ،رهنران ،انتشنارات فانشنگاه رهنران،
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الخانجی1979( ،م).
 .35همایی ،جال الدین ،معانی و بیان ،چاپ اول ،رهران ،نشر هما1370( ،ش).
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 .34هارون ،عبدالسام محمد ،امسالیب امنشا یه فی النحو العربی ،چاپ پننجم ،قناهره ،موتبنه

