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چکیده
قرآنکریم بارها به زبان فارسی ترجمه شده و ارزیابیهای زیادی نیز از ترجمههای قرآنی صورت گرفته استت
ولی در این میان نقد ترجمه دهم هجری که در توجه به ظرافتهای زبانی و انتقال پیام ،بسیار زیبا ،مناست و
کارآمد است ،اهمیت و ضرورت فراوانی دارد که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتته استتن نگارنتدگان در ایتن
مقاله بهدنبال آنند تا به معرفی و تبیین این ترجمه ناشناخته پرداخته و با روش توصیفی– تحلیلی به ارزیتابی
موفقیت مترجم در انتقال پیام الهی ،میزان همسانی تأثیر متن قرآنکتریم و متتن مقصتد بتر خواننتدگان و
مخاطبان و میزان برقراری تعادل میان ساختارهای گوناگون متن مبدأ و مقصد بپردازندن نتایج تحقیت ناتان
میدهد که ترجمه مذکور غالباً به ساختارهای نحوی قرآنکریم پایبند نیستت ولتی در سترهنویستی ،ارائته
معادلهای دقی و درست از غال واژگان قرآنی ،توجه به ژرفساخت آیات ،امانتداری ،توجه به نکات صترفی
و انتقال شاخصههای ادبی و بالغی متن مبدأ به زبان مقصد موف عمل نموده استن

واژگان کلیدی :قرآنکریم ،ترجمه قرن دهم هجری ،نقد ترجمه ،ساختارهای زبانی

Email: h.taktabar@yahoo.com

*نویسنده مسئول مقاله:
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 - 1مقدمه
 -1-1بیان مساله

ترجمه در اصطالح ،عبارت است از یافتن نزدیکترین معادل یک کالم در زبان مقصدد ،اول
از جهت مفهوم و بعد از لحاظ سبک (بیآزار شیرازی .)71 :1731 ،بهعبدارت دیردر مدیتدوان
ترجمه را فرآیند جایرزینی عناصر متنی زبان مبدأ به وسیله عناصر متنی زبان مقصدد دانسدت
که طی آن مترجم تالش میکند با معادلیابیاش ،زمینهای را فراهم آورد کده در آن نویسدنده
اصلی و خواننده متن ترجمه ،با هم به تعامل و تد ثیر متقابدل برردازندد (لطفدی ودور سداعدی،
.)37 :1733

بازسازی کامل متن در زبان مقصد غیرممکن است و مترجم در ابتدا بایدد بدرای عناصدر
زبان مبدأ ،معادلهای مناسب بیابد و سرس بهگونهای این معادلها را در کندار همددیرر ادرار
دهد که در زبان مقصد اابل فهم باشد و توازن و تعادل بین دو زبان در ساختارهای متفداوت
رعایت شود .بنابراین ،وظیفه مترجم یافتن نزدیکترین معادل عناصر متنی زبان مبدأ در زبدان
مقصد بوده و الزم است مترجم ارآن ،کارآمدترین و مناسبترین روش را در برگردان اندوا
ساختارهای زبانی ارآن در ویش گیرد تا بتواند ترجمهای معادل و نزدیک بده مدتن از تمدامی
ساختارها ارائه دهد.
ساختار در زبانشناسی تطبیقی از اساسیترین مباحث فرآیند ترجمده اسدت .سداخت و
ساختار در لغت به معنی عناصر تشکیل دهنده هر چیز و چرونری تشکیل آن میباشدد» .در
اصطالح زبانشناسی ،نخستین مفاهیمی که با شنیدن این واژگان در ذهدن تدداعی مدیشدود،
اجزای تشکیل دهنده یک نظام زبانی است و هرآنچه که در یدک زبدان ،جدام و معموعده
عنصر یا عناصری بوده و شکل دهنده یدک نظدام زبدانی باشدد ،سداخت یدا سداختار نامیدده
میشود .بدین ترتیب از یک کلمه تا یک جملده مدیتواندد دارای سداختار باشدد» (الدیزاده،
.)37 :1737

در دستور زبان و زبانشناسی ،تقسیمبندیهای متفاوتی از ساختارهای زبان ارائده دادهاندد
و تقسیمبندی شاخههای اصلی زبانشناسی نیز کم و بیش براساس همین تقسیمبنددی اتفدا
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میافتد» .مطالعه اصوات یا واجهای زبان و اواعد حاکم بر آنهدا در حدوزه آواشناسدی ادرار
میگیرد؛ مطالعه ساخت واژهها یعنی اشتقا و تغییرات کارکردی آنها در حوزه واژهشناسدی
یا صرف ،جای میگیرد؛ اواعدی که بر ترکیب واژهها حاکمند ،معموعاً نحو نامیده میشدود؛
مطالعه شبکه روابطی که بین صورت زبان و ودیدههدای جهدان خدارج و مفداهیم ذهندی مدا
وجود دارد ،در المرو شاخهای دیرر از زبانشناسدی ادرار مدیگیدرد کده بده آن معناشناسدی
میگویند که خود شامل مطالعه معانی واژگان ،بالغت و ژرفساختهدا مدیشدود» (بداطنی،

 .)11 :1731بنابراین میتوان گفت »ساختارهای زبانی را بهگونه تفصیلی و دایقتدر مدیتدوان
در سطوح ذیل بررسی کرد :ساختارهای آوایی ،صدرفی ،نحدوی ،بالغدی ،معندایی و لغدوی»
(ن.ک :الیزاده.)38 :1737 ،

ترجمه دهم هعری ،ترجمهای است از مترجمدی ناشدناخته کده براسداس شاخصدههدای
زبانی ،ترجمه دهم هعری نام گرفته و در سدال  1737هدد.ش بده کوشدش علدی رواادی در
فرهنرستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است .با توجه به ادیمی بودن ترجمده و ایدنکده
اکثر ترجمهها در گذشته تحتاللفظی بودهاند ،شاید چنین فرض شود که این اثدر ،برگرداندی
تحتالفظی است و تمامی خصوصیات ترجمههای کلمه به کلمه در آن وجود دارد؛ چرا کده
ویشینیان به دغدغه حفظ امانت در برگردان ارآن ،تمام تالش خود را مینمودند تا چیدزی از
متن مبدأ ،کم و یا چیزی بدان اضافه نرردد و همه کلمات و حروف دایقداً همدانطور کده در
زبان مبدأ است ،به زبان مقصد برگردان شود؛ ولدی از آنجدایی کده در هدر زبدانی کنایدههدا،
معازها ،استعارهها و اصطالحاتی وجود دارد کده عددم دادت دربرگدردان آن ،سدبب ایعداد
ویچیدگی و ابهام در متن مقصد میگردد و همچنین از آنجایی که هر زبانی دستور ،االدب و
ساختارهای مخصوص به خود را دارد و ساختار جملههدا در زبدان فارسدی بدا سداختارهای
زبان عربی کامالً مطابق و هماهنگ نیست ،سنعش میزان موفقیت این دسته از ترجمدههدا در
انتقال مفاهیم ارآن نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه دارد.
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بهنظر میرسد ترجمه دهم هعری ،در توجه به داایق و ظراید

زبدانی و انتقدال ویدام و

مفهوم زبان مبدأ به زبان مقصد ،بسیار موفدق عمدل کدرده اسدت .جهدت تبیدین درسدتی یدا
نادرستی این مطلب به نقد و بررسی ترجمه مذکور در ساختارهای صدرفی ،نحدوی ،لغدوی،
بالغی و معنایی میوردازیم؛ چراکه بنیاد هر زبانی را ساختارهای آن زبدان شدکل مدیدهدد و
یکی از ضرورتهدای اساسدی بدرای ارائده ترجمدهای وفدادار ،برادراری تعدادل میدان ایدن
ساختارهاست .از رهرذر بررسی و مقایسه این ساختارها میتوانیم میزان همسانی تد ثیر مدتن
ارآنکریم و متن مقصد را بر خوانندگان و مخاطبان بسنعیم و به این سدوال جدواب بددهیم
که ترجمه مذکور تا چه حد به ساختارهای ارآن وایبند اسدت .نرارنددگان در مقالده حاضدر،
برآنند تا ضمن معرفی و بررسی ترجمه دهم هعری ،به سواالت ذیل واسخ دهند:
 -1مترجم در انتقال ویژگیهای ادبی زبان ارآنکریم چرونه عمل نموده است؟
 -2نقاط اوت ترجمه دهم هعری در حیطه چه ساختارهایی نمود بیشتری دارد؟
 -7ترجمه مذکور از چه شاخصههای متمایزی برخوردار است؟
 -2-1فرضیههای تحقی

 -1مترجم غالباً در انتقال ویژگیهای ادبی زبان ادرآن و تد ثیر القدایی معدانی غیرمسدتقیم آن
موفق عمل کرده است.
 -2بیشترین نقاط اوت ترجمه مذکور در زمینه انتقدال سداختارهای صدرفی و لغدوی نمدود
دارد.
 -7ورهیز از بهکار بستن واژگان عربی ،توجه به ظرافتهای زبان ارآن و موفقیدت در انتقدال
مضامین و مفاهیم زبان مبدأ به زبان مقصد از ویژگیهای برجسته این ترجمه است.
 -3-1پیاینه تحقی

عالوه بر نشر انوا ترجمههای ارزشمند از ارآنکریم به زبان فارسی ،مقداالت متعدددی نیدز
تدداکنون ویرامددون نقددد آنهددا در معددالت گوندداگون منتشددر شددده و منتقدددان بددا روشهددا و
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دیدگاههای متفاوت به ارزیابی این ترجمهها ورداختهاندد .از نقدد مرتضدی مطهدری و عالمده
فرزان در سال 1773بر ترجمه ابوالقاسم واینده و نقد غالمرضا طاهر در سال  1787بر همدین
ترجمه و چاپ کتاب "ارآن وژوهدی" در سدال  1732گرفتده ،تداکنون ،مقداالت فراواندی در
معرفی و نقد و بررسی ترجمههای ارآن به زبان فارسی به نرارش درآمده است؛ اما ویرامدون
معرفی و نقد ترجمه دهم هعری و ارزیابی سبک و روش و کیفیدت آن ،تحقیدق و مقالدهای
مشاهده نشده که این امر ضرورت انعام وژوهشی مستقل را ایعاب میکند تدا بده معرفدی و
تبیین این اثر ناشناخته برردازد ،سدبک و ندو ترجمده را مشدخ

کندد ،میدزان وفداداری و

وایبندی مترجم به متن مبددأ و همچندین میدزان دادت وی در برادراری تعدادل سداختارهای
صرفی ،نحوی ،بالغی و معنایی از متن مبدأ به متن مقصد را بسنعد و مزایدا و معایدب آن را
مشخ

نماید.

 - 2بررسی ویژگیهایِ زبانِ ترجمه دهم هجری
 - 1-2ساختار افعال

زبان ترجمه دهم هعری تا حدودی با دیرر ترجمههای ارآن متفاوت بوده و فعدلهدا در آن
غالباً به سبک متون کهن بهکار رفته است که در اینجا به بررسی ویژگی سداختار فعدلهدای
ماضی و مضار و فعلهای امری و دعایی میوردازیم.
 - 1-1-2فعل ماضی

 حذف شناسه از آخر فعل به ارینه جمله ابلی؛ مانند :ورهیزکاران در سایهاندد از درختدان ومیوهها از آنچه آرزو میبر{ند} (مرسالت81/و)82

افزودن "بد" به اول فعل ماضی؛ مانند :بسودیم ،بایسدتادند ،بیامددی ،بیافریددیم (انبیدا،)11//برهاندیم (أعراف)32/
 -استفاده از "همی" بهجای "می" در ماضی اسدتمراری؛ مانندد :همدیورسدتید (اعدراف،)37/

همیبودند ،همیگفتند و ....ضمناً باید گفت مترجم در ساختار ماضی استمراری ،بدهصدورت
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سلیقهای گاه از "همی" و گاه از "می" استفاده میکند و در این زمینده از اسدلوب و ااعدده
خاصی ویروی نمینماید.
اضافه شدن "ی" به آخر فعل ماضی استمراری و حدذف "مدی" از اول آن؛ مانندد :اضدافهشدندی (توبه ،)87 /هالک شدندی (یونس ،)11/دادیمی ،تباه شدندی (انبیا)22//

 گاه بهندرت در فعلهای ماضی استمراری منفی کده دو جزئدی متشدکل از صدفت و فعدلهستند ،حرف نفی "ند " را به جای آوردن بر فعل ،ویش از جز /اول میآورند؛ مانند :نده داندا
کردمی (یونس)11/
 - 2-1-2فعل مضارع

-استفاده از "همی" جای "می" در مضار ساده؛ مانند :ویکار همیکنید بدا مدن (أعدراف،)31/

فرا همیگیرید ،همیگویند (أنبیا ،)73//همدیخواهندد (توبده ،)27/همدیآیدیم ،همدیترسدانم،
همیورهیزند.
مضار بدون "مدی" و "همدی"؛ مانندد :برخیدزی (تقدوم) ،راه نمایدد (یهددی) ،نشدنوند وِ ِ
ِ
نک َشیئا﴾ (مدریم ،)82/بدر درخدت فدروکنم "أهُدش"،
سم ُع َوال یُبص ُر وال یُغنی م َ
نبینند؛﴿ال یَ َ

ندانند (ال یَعلَمُون) ،راه ننماید (ال یهدی) و....
افزودن "ی" به آخدر فعدل؛ مانندد :بودنددی "یکوندون" ،فددا کنددی ،بداز ودس برهانددی(معارج.)18/
استفاده از"می" و "همی" در کنار همدیرر؛ مانند :نه سوگند یاد می همیکنم (ال أاسِمُ). - 3-1-2فعل امر

-استفاده از "می" در اول فعل امر؛ مانند :وس به شکیب میباش﴿فَاصبِر﴾ (معارج.)15/

استفاده از "ال " در آخر فعل امر؛ مانند :نرردا "فَلیَنظر" و....مدُ ﴾
-استفاده از ساختار مضدار التزامدی در سداختار فعدل امدر؛ مانندد :ودس بکشدد ﴿فَلیَ ُ

قطع فَلیَ ُنظر﴾ (حج.)15/
(حج ،)215/وس ببرد و وس بنررد ﴿ ثُ َّم لیَ َ
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 - 4-1-2فعلهای دعایی

ندک﴾
لل َع َ
-افزودن "ال " به آخر فعلهای دعایی؛ مانندد :در گدذردا خددای از تدو ﴿ َعفَدا ُ ه ُ

(توبه ،)87/نیست بادا دو دست ابولهب﴿تَبَّت یَ َُل أبِي ل ََهب﴾...
 -2-2سره نویسی

یکی دیرر از ویژگیهای ترجمه دهم هعری ،سرهنویسی است .هدف سرهنویسی این اسدت
که از زیانهایی که با ورود واژگان بیرانه به سداختار و معندای زبدان وارد مدیشدود ،ورهیدز
نماید .البته این امر به معنای بینیازی زبان فارسی از وام واژهها نیست؛ بلکه بددین معناسدت
که تا جایی که توانایی و وویایی زبان فارسی اجازه میدهد ،از بدهکدارگیری واژههدای بیرانده
ورهیز شود؛ در اثر مذکور ،مترجم تا حد امکان کوشیده ترجمهای تهی از واژههای بیرانده یدا
هدییَ لشدرَ ُرول َّ
َئدک لل
للالدةلَ َ
دارای کمینهای از آن ارائه دهد؛ بهعنوان نمونه وی در آیده ﴿أول َ
َ

تج َارتُ ُهم﴾ (بقره)11/؛ مفردات و عبارتهایی چون" :الیؤمنون""،ضاللة""،
اله َُی فَما َرب ِ َحت َ
بِ ُ

"اةهالال""،"،ار ال " و ...را بددهترتیددب بدده "نمددیگرونددد"" ،گمراهددی"" ،راه راسددت" و

"آم َّنال ""،اةیالو 
"بازرگانی" برگردانده و در آیات هفت تا سیزده سوره بقره ،کلمداتی ماننددَ :

اآلخر""،مؤمنون"و"مفس"ون" را بهترتیب به "گرویدیم"" ،روز بازوسین"" ،گرونددگان" و
"تباهکاران" ترجمه کرده است.
 -3-2رمزگاایی حروف مقطعه

حروف مقطعه تاکنون مورد تبیین و تفسیر دایق ارار نررفته و نظر بیشتر مفسرین ایدن اسدت
که در ارآن یا احادیث و روایات ،نشانهای که بتواند معندای ایدن حدروف را مشدخ

کندد،

وجود ندارد؛ اما در ترجمه دهم هعری ،مترجم بده رمزگشدایی و معدادلیدابی ایدن حدروف
ورداخته و تفسیری احتمالی از آنها ارائه داده که به برخدی از آنهدا بدهعندوان نمونده اشداره
أعلم،الةطیفمری" ،مدن خددایم مدیداندم" .ألددم" در
ال
هل
میگردد﴿ :ألددم﴾ (بقره =)1/ان هل
ابتدای سورههای آلعمدران ،عنکبدوت ،روم ،لقمدان و سدعده نیدز تقریبداً بدههمدین شدکل
3
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الأ  :،مدنم خددای مدیبیدنم .ایدن حدرف مقطعده در
رمزگشایی شده است﴿ .ألددر﴾= ان هل
سورههای مبارکه هود ،یوس  ،ابراهیم و حعر نیز بههمین صورت معادلیابی شده کده ایدن
تفسیر احتمالی ،مفیدتر از انتقال حروف مقطعه بههمان شکل به زبان مقصد است.

 – 3بررسی ساختارهای ترجمه دهم هجری
در ترجمه دهم هعری غالباً به سبک و خصوصیات زبان مبدأ توجه شده و انسدعام بافتداری
و ترتیب عناصر دستوری ترجمه مذکور ،بهدلیل تعهد این ترجمه به زبان مبدأ و سداختارهای
آن بهصورت کامل برارار نیست و غالباً از افزودههای غیرضروری ورهیدز شدده ،ولدی مدوارد
فراوانی از توضیحات و افزودههای تفسیری در آن به چشم مدیخدورد کده بدهعندوان نمونده
میتوان به ترجمه آیات مبارکه سوره "مرسالت" اشاره نمود:
﴿فَالعاصِفَ ِ
ات َعصفا﴾ (مرسالت )2/ترجمه :وس سوگند بدان وزنددگان از بادهدای سدخت
َ

جهندگان سخت جستنی وزیدنی که کشتی را راند.
ترجمه آیات 225 ،213 ،213 ،217 ،275 ،277 ،113 ،117 ،131سدوره شدعرا/؛ آیدات،5
 11 ،3 ،3و  12سوره نمل؛ آیات  2 ،1و  5سوره نب ؛ آیات  28 ،22 ،21 ،27 ،11سدوره فداطر
و ...نیز از دیرر نمونههایی است که در ترجمه آنها افزودههدای تفسدیری وجدود دارد .ایدن
نمونهها نشان میدهد ترجمه دهم هعری ،ترجمه تحتاللفظی صرف و کامالً وفادار به مدتن
مبدأ نیست .بررسی دایق این مس له به مبحث ارزیابی تعادل در ساختارها موکول میگردد.
 -1- 3ساختار صرفی

ساختارها و اوزان صرفی متعددی با نهایت دات ،زیبایی ،تناسدب و ظرافدت در ادرآنکدریم
بهکار رفتهاند که امکان تغییر یا جابعدایی آنهدا در آیدات وجدود نددارد .در ایدن اسدمت از
بحث ،به ارزیابی میزان دات ترجمه دهم هعری در برگردان برخدی از سداختارهای صدرفی
میوردازیم:
3
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 -1-1-3ادوات تأکید

غالب کلمات و حروف ،بدون کاستی و با دات به زبان مقصد منتقل شده کده از جملده ایدن
تقید ،توجه به ادوات ت کید می باشدد کده متدرجم بدا اسدتفاده از واژگدانی مانندد "هدرآینده"،
"حتما"" ،هرگز" و ...ت کید موجود در افعال را انتقال داده است .ت کید حاصدل از "إنَّ و أنَّ"
نیز در زبان مقصد منعکس شده که در اینجا فقط به ذکر شماره چند آیده بسدنده مدیشدود:
آیات 51 ،57 ،83 ،87 ،77 ،27 ،11سوره حااه؛ آیات 23 ،11سدوره معدارج؛ آیدات  1تدا 17
سوره نوح؛ آیات  1تا  27سوره جن و....
 -2-1-3فعلهای معلوم و مجهول

در زمینه ترجمه فعلهای معلوم و معهول ،وفاداری و مطابقت کامل با متن ارآن وجدود دارد
و تقریباً تمامی افعال معهول ،به شکل معهول و تمامی افعال معلوم نیدز بدهصدورت معلدوم
برگردانده شدهاند که بهعنوان نمونه به ذکر شدماره آیداتی کده دارای فعدل معهدول هسدتند،
بسنده مدیشدود :آیدات ،133 ،137 ،112 ،153 ،127 ،111 ،118 ،171 ،11 ،11 ،31 ،51 ،83
 218 ،212 ،217 ،277 ،111 ،133 ،135 ،137 ،137و ...سددوره بقددره؛ آیدده 11سددوره انعددام،
آیات  113 ،111 ،25 ،27 ،12سوره آلعمران؛ آیات 52و 53سوره یونس ،آیه  3لقمدان ،آیده
 11سددعده؛ آیددات  31 ،58 ،77 ،2و 35زخددرف؛ آیددات 15و 85الددم؛ آیدده  3جاثیدده ،آیددات
18و 27سوره حااه و...
 -3-1-3برگردان اسم به اسم و فعل به فعل

ِ ِ
ِ
ِ
إن ُ ِ
ِ
دي﴾ (أنعدام)51/
للح ِّ
للمیِّدت مدَ َ
ب َوللن ََّوی یُخرِ ُج َ
لل فَال ُق َ
للمیِّت ُو ُمخر ُج َ
للح َّي مَ َ
﴿ ه ه َللح ه

ترجمه :بهدرستی که خدای شکافنده دانه و هسته خرما ،بیرون کند زنده را از مدرده و بیدرون
آرنده مرده از زنده ...در این آیه ،کلمه "فالق" به "شدکافنده"؛ "یخدرج" بده "بیدرونکندد" و
"مخرج" به "بیرون آرنده" ترجمه شده است .البته یکی از کاستیهای ترجمده مدذکور ایدن
است که مترجم ،فعلهای ربط را که در زبان عربی میان مبتدا و خبر نمدیآیدد ،امدا در زبدان
فارسی آوردن آن ضروری است ،در ترجمه نمیآورد.
1
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ِ
یَ﴾ (اعدراف )115/در ایدن آیده ،کلمده "تلقدی" بده
﴿إما أن تُلقِی هإما أن نَکُ َللملق َ
ون نَ ُ
حَ ُ

"اندازی" و "ملقین" به "اندازندگان" ترجمه شده است .در دیرر موارد نیز بههمین صدورت
عمل شده که بهعنوان نمونه میتوان به ترجمده آیدات12 ،1 ،3 ،3و  21سدوره حعدر اشداره
کرد.
 -4-1-3زمان فعلها

در ترجمه مذکور به ساختارهای صرفی متعدد افعال نیز توجه شده که بده ذکدر چندد نمونده
ِ
احبکُم َوما َغوی﴾ َ ﴿،وما ینط ِ ُق َع ِ
دوی﴾،
بسنده میگرددَ ﴿ :وللن َّج ِم إذل َه َوی﴾ َ ﴿،ما َض َّ
َ َ
َ َ
ص ُ
لله َ
َ َ
ل َ

وحی﴾.
حي یُ َ
﴿إن ُه َو إال َو ٌ

َالو"،بده
ض َّ
إذاه َو "،به" فرو شود"" ،م َ
در این آیاتَ " ،
ل"بده "گمدراه نشدد"" ،مال َ َ

وحی" به "گذارده میشدود" ترجمده شدده کده
"بیراه نشد"" ،م یَنطق" به "نمیگوید" و "ی َ
نشان از دات مترجم در برابرگزینی ساختارهای صرفی افعال است.
 -9-1-3یکسان سازی ترجمه فعلها ،اسمها و اصطالحات

یکی از ویژگیهای ترجمه دهم هعری ،توجه به اصل یکسدان سدازی در برگدردان عناصدر
زبانی است که به چند مورد بهعنوان نمونه اشاره میشود:
ق"یر:این کلمه بدیش از  77بدار در ادرآن ذکدر شدده و در آیدات  183 ،171 ،171و...سوره بقره؛ آیات  131 ،115 ،21 ،21آلعمران ،آیات 87 ،11 ،13و 127مائدده 13 ،انعدام81 ،
انفال 37 ،و 31سوره نحل 1 ،حج 85 ،ندور 27 ،عنکبدوت ،آیده  2حدیدد ،آیده  1حشدر و...
تکرار شده که در تمامی آیات مبارکه و بدون استثنا بده واژه "تواندا" برگدردان شدده و اصدل
یکسان سازی در ترجمه آن رعایت شده است.
 حکیم :این واژه برای چندین بدار در ادرآن تکدرار شدده و در آیدات ،223 ،227 ،271 287و 217بقره؛  21نسا/؛  73مائده؛ آیات123 ،37و  171انعام؛  13 ،17 ،81و 31انفدال؛ ،15
 171 ،13 ،31 ،23و 117توبه؛ آیه  1یوس ؛ آیده 25حعدر و ...تکدرار شدده کده متدرجم در
17
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تمامی آیات مذکور با رعایت اصل یکسانسازی ،این واژه را به "درست کردار" و "درسدت
گفتار" ترجمه کرده و معادل واحدی از آن ارائه داده است.
عمهون:این فعل چندین بدار در ادرآنکدریم تکدرار گشدته و در تمدامی مدوارد بدا در
یَ َنظرگرفتن مسد له وجدوه و نظدایر در ادرآنکدریم ،معدادل یکسدانی از آن ارائده شدده و بده
"سرگردان میباشد" برگردانده شده است.
 -2-3ساختار نحوی

نحو و نظاممندی جمالت از زبانی به زبان دیرر متفاوت است .در فرآیندد ترجمده ،ایعداد و
براراری تعادل میان ساختار متن مبدأ و مقصد از ضرورتهای اساسی برای ارائده ترجمدهای
وفادار است .از موارد ایعاد تعادل در ساختارهای زبدانی ،برادراری تعدادل در سداختهدای
نحوی است .تفاوت ساختاری در نقشهای نحدوی ،میدان زبدان عربدی و فارسدی بیشدتر در
مفعول مطلق ،مفعولبه ،تمییز و حال جلوهگدر اسدت کده در ایدن بخدش بده بررسدی آنهدا
میوردازیم:
 -1-2-3مفعول مطل

مفعول مطلق در زبان عربی ،ساختار مشابهی در زبدان فارسدی نددارد و برگدردان آن نیازمندد
معادلیابی بوده و مهارت باالیی میطلبد؛ چراکه معموالً ایددهای گونداگون ،معدادلف مفعدول
مطلق است و برگردان لفظ به لفظ آن در نثر فارسی ،ابهام و ناهنعداری سداختاری را سدبب
میگردد و از زیبایی و شیوایی متن فارسی میکاهد .اکنون به بررسدی ترجمده چندد مفعدول
مطلق میوردازیم:
ٍِ
أح ٌُ﴾ (فعر )25/ترجمده :ودس آن روز عدذاب نکندد عدذاب آن
ب َعیَ لبَه َ
﴿فَیَو َمئی ال یُ َع ِّی ُ

کس".عذابدَ" در این آیه ،مفعول مطلق نوعی بوده و افاده تشبیه میکند که در ترجمده ،مدورد
غفلت ارار گرفته است.
﴿إذل ک َّ ِ
لألرض َ کها َ کها﴾ (حعر )21/ترجمه :چون کوفتده شدود زمدین کوفتده شددنی
ت
ُ
ُ
کوفته شدنی .در این آیه "دکّا" نخست ،مفعول مطلق ت کیددی ،و "دکّداً" دوم ،ت کیدد لفظدی
11
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است .مترجم در برگردان مفعول مطلق ،روند ترجمه لفظ به لفدظ و تشدابه سداختاری میدان
نحو دو زبان را اصل ارار داده است.
مترجم در برگردان مفعول مطلقهای دیرر نیز به ساختار نحوی زبان مقصد توجه نددارد
و ترجمهای تحتاللفظی ارائه داده که نوعی ناهنعاری سداختاری در زبدان مقصدد را سدبب
اهم جمعا﴾ (که  )11 /را به فراهم آوردیدم ایشدان را فدراهم
شده است .وی عبارتِ ﴿ َج َمعنَ ُ
ون عا﴾ (طدور )17 /را به رانده شوند رانده شدنی؛ ﴿ ِ
ون ُحبها َج همدا﴾
تحب ُّ َ
آوردنی؛ عبارتِ ﴿یُ َُ هع َ َ ه

(فعر )27/را به دوست میدارید دوست بسیار و ﴿ َس َعی ل ََها َسعیَ َها﴾ (إسرا )11 //را به "کوشدد
برای آن کوشش آن" برگردانده که ترجمههایی تحتاللفظی بوده و در ساختار نحدوی زبدان

فارسی مبهم و غیر کاربردی است .ترجمههای ارائه شده از مفعول مطلق در دیرر آیدات نیدز
بههمین شکل است و ساختار نحوی زبان مبدأ ،اصل و معیار ارار داده شده است.
 -2-2-3تمییز

در ساختار نحوی زبان فارسی ،معمدوالً تمییدز وجدود نددارد و متدرجم بایدد بدا مهدارت در
معادلیابی ،به برگردان آن در زبان مقصد برردازد .اکنون به بررسی چرونری برگدردان تمییدز
در ترجمه دهم هعری میوردازیم:
﴿-فَلیَ ُنظر أی ُّ َها أزکَی َط َعاما﴾ (که  )11/ترجمه :وس بنرردا کدام آن واکتر خوردنی.

أصُ ُق م ِ ََ ُ هللِ قِیة﴾ (نسا )122//ترجمه :و کیست راستتر از خدای گفتار.
﴿ و َمَ َأحس َُ َع َمة﴾ (که  )3/ترجمه :کدامشان نیکوتر کردار.
﴿-أی ُّ ُهم َ

ارزیابی ترجمه" :طع م""،قیل"و"عمل"در آیات ویشین نقش تمییز را ایفا میکنندد و

در ترجمه دهم هعری ،ترجمهای لفظ به لفظ و گاهی مبهم و غیدر مفهدوم از آن ارائده شدده
است .بهعبارت دیرر ،غالب ترجمههای ارائه شده از این آیات و همچنین شیوه معدادلیدابی
تمییز در آن ،نارسا بوده و بخش عمدهای از ترجمه از این ضدع  ،رندج مدیبدرد کده تمییدز
بهعنوان یک عنصر نحوی که جهت رف ابهام در متن ارآنی آمده ،در متن مقصد بدون هدی
حرف اضافه و یا هرگونه عنصر معادل دیرر آمده است .در زبان عربی ،مسند و مسدندالیه در
12
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االب جمالت اسمیه در کنار همدیرر ارار میگیرند و بدون نیاز به هی حرف ربطدی ،معندا
را به مخاطب میرسانند ،اما در زبان فارسی اینطور نیست؛ فعلهدا در زبدان فارسدی بده دو
دسته کلی افعال تام و افعال ربطی تقسیم میشوند؛ افعال ربطی ،معنی کامدل ندارندد و بدرای
نسبت دادن چیزی به چیزی دیرر بهکار میروند و معنای آنها بدا ذکدر واژهای دیردر کامدل
میشود .اشکالی که در ترجمه دهم هعری وجود داشته و یکی از عوامل مهم ویددایش ابهدام
و نارسایی معنا و مفهوم جمالت گشته ،این است که این افعال ربط در جملدههدای فارسدی
وجود ندارد و این امر سبب شده ،هم ارتباط عنصر تمییز با دیرر ارکدان جملدههدا از دسدت
برود و هم ارتباط بین مسند و مسندالیه برارار نرردد .جهت اثبات این مددعا مدوارد دیردری
دَ مِدَ ُ هللِ صِدبغ ﴾ (بقدره )173/ترجمده :خدوبتر از
أحس ُ
بههمراه ترجمه ذکر میگرددَ ﴿ :و َمَ َ

ِ
نک َماال َو َأع ُّز نَ َفرل﴾ (که  )78/ترجمه :من بیشدترم از تدو خواسدته و
خدای کیش؛ ﴿أنا أکثَ ُر م َ

ِ
الِ َشهِیُل﴾ (نسا31//و 111؛ یونس21/؛ فتح23/؛ رعد )87/ترجمه :بسدنده
عزیزترم گروه؛ ﴿کَفَی ب ُ ه

به خدای گواه.
غیر از موارد مذکور ،در دیرر آیات نیز ،در برگردان تمییدز غالبداً همدین شدیوه در ودیش
گرفته شده و بعلت برگردان لفظ به لفظ ،نه مطابقت با زبان مبدأ ،مورد توجده ادرار گرفتده و
نه زبان مقصد و ترجمهای مبهم از تمییز ارائه شده اسدت؛ چراکده اگدر متدرجم ،اصدل را بدر
ترجمه تحتاللفظی هم ارار میداد ،باید عبارتهایی چون :از حیث ،از جهت ،از لحداظ و...
را در برگردان تمییز بهکار میبرد تا حداال مطابقت با متن مبدأ حفدظ شدود .وی بدهنددرت
چنین عمل نموده است که بهعنوان نمونه میتوان به ترجمده آیده  77سدوره فصدلت ﴿ومدَ

أحسَ قوال ممَ عا إلی ُ هلل﴾  :و که نیکوتر است از جهت گفتار از آنى که خواند بده سدو
خدا ؛ و همچنین آیه  125سوره مبارکه نسا /اشاره کرد.
 -3-2-3حال
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در این بخش به بررسی نحوه برگردان عنصر حال میوردازیم:
ِ ِ ِ
یَ﴾ (بقدره )17/ترجمده :و بسدیار تبداهی مکنیدد در زمدین تبداه
﴿ َوال تَعثَول فِيلألرض ُمفسُ َ

کاران .این عبارت ارآنی در آیه  38سوره اعراف ،آیه  35سوره هدود و آیده  137شدعرا /نیدز
آمده که مترجم ،تقریباً ترجمهای همسان از تمامی آیدات مدذکور ارائده داده و معندای لغدوی
واژه "مفسدین" را ذکر کرده و به معنا و نقش این عنصر در ساختار نحدوی توجده نکدرده و
بهتر بود از اید حالت "تبهکارانه" استفاده مینمود که چنین نکرده است.
ناصرون﴾ (صافات )25/ترجمه :چیست مر شما را که یاری نکنیدد یکددیرر
َ ﴿-ما لَکُم ال ت َ

را .عبارت "ال تناصدرون" حدال و محدالً منصدوب اسدت (صدافی ،1813 ،ج ،)57 :27کده در
برگردان آن نیز از اید حالت استفاده نشده است.
ِ
ِ
سیر﴾ (ملک )8/ترجمه :بدازگردد بده
ص َر کَ َّرتَیَ یَن َقلب إل َ
َیک للبَ َ
﴿ثُ َّم لرجع ِ للبَ َص ُر َخاسئا َوهو َح ٌ

سوی تو بینایی چشم ...مانده و او کند است .در این آیه مبارکه "خ سئ" حدال مفدرد و "هالو
حسیر" جمله حالیه بوده و واژه "اةبصر" ذوالحال است که در برگردان آیه به زبدان فارسدی،
به نقش نحوی آن اشاره نشده است.
در برگردان آیات  11 ،38 ،35سوره مبارکه بقره ،آیه  85سوره مبارکه آلعمدران ،آیده 25
سوره صافات و ...نیز همین شیوه در ترجمده حدال در ودیش گرفتده شدده اسدت و سداختار
نحوی معادل و وفادار به چشم نمیخورد.
 -3-3ساختار لغوی

بررسی ساختار لغوی ترجمه دهم هعری از کارآمدترین شاخ
ترجمه مذکور و سنعش نقاط اوت و ضع

هدا جهدت ارزیدابی کیفدی

آن است که در این بخش از مقاله ،بددین مهدم

می وردازیم:
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ِ
ل َوجه َه (.....ابن منظدور ،ذیدل واژه
،وقِی َ
اةس ه ِ َر األ ض َ
﴿ َفإ َذل ُهم ب ِ َّ
الساه َرة﴾ (نازعاتَ .)18/و َّ
واةس هِر :اةفَل َو َوجهاأل ِ
ض(یزیددی ،1875 ،ج .)812 :1در ترجمده دهدم هعدری از
سهر)؛ َّ َ

این آیه مبارکه ،واژه "س هر "بهدرستی به "زمین" ترجمه شده است.

األب:هالو
که َوأبها﴾ (عبس» )71/األب کلُُّ مَرعیً لِلهَوَامف» (یزیددی ،1875 ،ج)818 :1؛ َو ُّ
﴿ َوفَ َ
رعی( ....طبرانی ،2773 ،ج)887 :1؛ که در ترجمه دهم هعری نیدز ایدن واژه بدهدرسدتی بده
اةم َ
َ
"چراگاه" که معادل فارسیف "مرعی" است ،برگردان شده است.

﴿فَ َة أقسِم ب ِ ُ ِ
للجولرِ للکُن َّس﴾ (تکویر .)11/ترجمه :وس سدوگند یداد
الخن َّس﴾ (تکویرَ ﴿ ،)15/
ُ
ِ
میکنم بازوس شوندگان ( )15رونددگان ونهدان شدوندگان ( .)11اةخالنَُّ:هالااةنُّرالو اةَّ الا

سنب ِ ة َّن َه ِ(....دینوری ،1828 ،ج833 :2؛ اشیری ،2777 ،ج .)118 :7معنای اولدی "خالنُ"و
یَخنَ َ
"خنوس" در صحاح ،تفسیر بیضاوی و کشاف" ،ت خّر" و "واوس ماندن" ذکر شدده کده در
ترجمه دهم هعری نشان داده شده است.
اء کُشِ َطت﴾ (تکویر .)11/ترجمه :و چون آسمان باز کرده شود .واژه "کَشط"بده
﴿إ َذل َّ
للس َم ُ
معنای برداشتن ووشش از چیزی است (ابن منظور ،ذیل واژه کشط) .در غریب القدرآن نیدز واژه
شطَ ت" مترادف "ق ِ
"ک ِ
شطَ ت" آمده (ن.ک :یزیدی ،1875 :ج ،)811 :1که به معنای جددا کدردن،
برداشتن و درآوردن چیزی از چیزی دیرر اسدت« .قشالطاةراللعالناةفالرسقشالط :ن عاله
وکشفه،وکذةكَیرهمناألشی ء،وق لفاقراء عب" هلالبنمسعود:وإذااةسم ءقشالطت؛قال ل
اة ج ج:قشطتوکشطتواح"معن هم قلعتکمال یللال اةساللف؛یلال ل:کشالطتاةساللف
وقشط ه(ابن منظور ،ذیل واژه اشط) .در تفسیر کبیر نیز این واژه مترادف "العت" آمده کده بده
معنای برچیدن و کندن است (طبرانی ،2773 ،ج.)881 :1

حار ُس ِّج َرت﴾ (تکویر )1/ترجمه :و چون دریاها ورکدرده شدود .واژه "سدعرر" بده
﴿ َوإ َذل للب ِ ُ
معنی ورکردن ،افروختن آتش ،سرخ کردن تندور ،اندداختن هیدزم در آتدش و ...آمدده اسدت
(ارشی ،1711 ،ج .)272 :7مفسران نیز ویرامون واژه "سعرر" در این آیه ت ویلهدای گونداگونی
چون ور شدن ،مملو و سرریز شدن ،درهم آمیختن آب شور و شیرین دریا ،خشک شدن ،بده
15
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حرکت در آمدن ،برافروخته گشتن ،به سرخی خون در آمدن ،به آتش تبدیل شددن و تبددیل
شدن آب دریا به شرابی جهت نوشاندن به دوزخیان ارائه دادهاند؛ ولدی در بیشدتر تفاسدیر از
جمله ایعاز البیدان (نیشدابوری  ،1815ج ،)311 :2غریدب القدرآن (ابدن اتیبده ،1811 ،ج،)881 :1
التفسیر الکبیر (طبرانی ،2773 ،ج ،)883 :1التبیان فی تفسیر القدرآن (طوسدی ،بدیتدا ،ج،)232 :17
اذکر األریب (ابن جدوزی ،1825 ،ج ،)887 :1العدام ألحکدام القدرآن (ارطبدی ،1718 ،ج :11

 ،)277تفسیر القرآن العزیز (صدنعانی ،1811 ،ج )238 :2و ...به معنی ور شدن و ورشدن از آتدش
ت ویل شده است؛ همانگونه که به تنور ور از آتش "مُسَعَّر" گفته میشدود .در ترجمده دهدم
هعری این واژه به "ورکرده شود" برگردان شده است؛ اما ور شدن دریا از آب ،حادثه و خبدر
جدیدی نیست و مراد از "سعررت" در اینجا" ،تبدیل آب دریدا بده آتدش و در نتیعده ،ودر
شدن دریا از آتش" است که مترجم به این نکته اشارهای ننموده و فقط به ذکر معندای لفظدی
واژه بسنده کرده است.
﴿ َّ
للط َّام ُ للکُ َبری﴾ (نازعدات )78/ترجمده :رسدتخیز بدزر تدر .ویرامدون معندی لغدوی واژه

"ط م"" ،لغویان و مفسران دیدگاههای متفاوتی داشته و غالباً در لغت آن را مترادف واژههدایی
چون "َ شی"" َ"،مر ""،ه ئل"""،ع ةی""و"عظیم"" دانستهاند؛ آندان ویرامدون معندای ایدن
واژه در سیا این آیه نیز به راههای گوناگونی رفتهاند و معانیای چون "ح دثال"""،صالیة""،
"اةنفخ"اةث نی"""،اة"اهی"اةعظمی""،اةس ع"""،اةلی مال"" و ...را بدرای آن ذکدر کدردهاندد؛ امدا
غالب مفسران بر این عقیدهاند که "ط م"" به معنی ایامت و یا یکدی از اسدما /ایامدت اسدت،
که از مهمترین این تفاسیر عبارتند از :معانی القرآنف فدرا( /فدرا ،1137 ،/ج ،)278 :7تفسدیر ابدن
وهب (دینوری ،1828 ،ج ،)831 :2تفسیر ثعلبدی (ثعلبدی ،1828 ،ج )123 :17لطدائ

اششدارات

(اشددیری ،2777 ،ج ،)135 :7روض العنددان وروح العنددان رازی (ابوالفتددوح رازی،1873 ،
ج ،)181 :27اةه"ای"إةیبلوغاةنه ی" و( ...مکی بن حمدوش ،1821 ،ج .)3788 :12طبرسدی نیدز
در معم البیان آن را به معنی ایامت دانسته؛ چرا که آن بداالتر از هدر بلیده هولنداک بدوده و
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ایامت باالی بر هر بلیه و ط م" است (طبرسی ،1877 ،ج .)233 :21در ترجمه دهم هعدری نیدز
براساس نظر غالب مفسران مبنی بر اینکه "ط مال"" از اسدامی ایامدت اسدت ،ایدن کلمده بده
رستخیز برگردان شده است ،اما اشکالی که در معادل ویشنهادی مترجم وجود دارد این اسدت
که وی صفت را در ترجمه ،ذکر نکرد و بهتر بود که در ترجمه ایدن آیده برویدد" :رسدتخیز
کوبنده بزر " ،نه "رستخیز بزر تر".
دیرر واژههای ارآنی نیز در ترجمه دهم هعری غالباً بهدرستی معادلیدابی شددهاندد کده
فقط به ذکر آن واژههدا بسدنده مدیکندیمَ " :سالفَر " در آیده﴿بأیدُی سدفرة﴾ (عدبس )15/بده
سعس﴾ (تکویر )13/به "وشت کرد"؛ "انفِطدار" در
"نویسندگان"؛ عَسعَس در آیه ﴿ولللیل إذل َع َ
آیه ﴿إذل للسماء لنفطرت﴾ (انفطار )1/به "شکافته شدن"؛ بُعثِرَت در آیه ﴿وإذل للقبدور بعثدرت﴾

(انفطار )8/به "کاویده شود"؛ ثبُور در آیه ﴿فسوف یُعول ثبورل﴾ (فرادان ،)17/بده "هالکدت"؛
"أخدُود" در آیه ﴿قرل أصحاب لألخُو ﴾ (بروج )8/به "شکاف"؛ "ضَری " در آیه ﴿لیس لهدم
طعام إال مَ ضریع﴾ (غاشدیه ،)1/به "خار خشک زهدردار"؛ "ن ع ِ َمال"" در آیده ﴿وجدو یومئدی

ناعم ﴾ (غاشیه ،)3 /بده "ندازان"؛ " َالَِیَال"" در آیده ﴿ال تسدمع فیهدا لغید ﴾ (غاشدیه ،)11/بده

"بیهوده"؛ " َمسالََبَ"" در آیده ﴿أو إطعدام فدی یدوم ذی مسدغب ﴾ (بلدد ،)18/بده "گرسدنری"؛
"مُورفیات" در آیه ﴿فالموریت قُحا﴾ (عادیات ،)2/به "افروزندگان"؛ "عِهن" در آیه ﴿وتکدون

مس سقر﴾ (امدر،)83/
للجبال کالعهَ للمنفوش﴾ (معارج ،)1/به "وشم"؛ "سَقَر" در آیده ﴿ذوقول ه

به "دوزخ"؛ "مُستَنفرَة" در آیه﴿کأنههم حمدر مسدرنفرة﴾ (مددثر ،)57/بده "فدراری و رمندده"؛

َسو " در آیه ﴿ هفرت مَ قسورة﴾ (مدثر )51/به "شیر" برگردان شده است.
"ق َ
نتیعه واکاوی معانی تعدادی از واژگان ارآنی د که در این بخش از مقالده مدورد بررسدی
ارار گرفته است د و مطالعه معادلیابی دیرر کلمات آن ،نشان میدهدد کده در ترجمده دهدم
هعری ،غالباً برگردانی دایق ،صحیح و رسا از واژگان ارائه شده و این ترجمه از ایدن جهدت
میتواند مرج و منب موثق و ارزشمندی برای معادلیابی واژگان ارآن به زبان فارسی باشد.
13
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 -4-3سطح بالغی
 -1-4-3مجاز

معاز ،کلمهای است که در معنایی غیر از آنچه واض  ،وض نموده ،بهکار رود و بین معندای
اولیه و ثانویه ،عالاه غیرمشابهت وجدود داشدته باشدد (جرجدانی .)725 :1737 ،مترجمدان در
ترجمه معازهای ارآنی ،روشهای گوناگونی در ویش گرفتند؛ »گاه مفهوم و معنای مدتن مبددأ
را بدون تغییر در متن مقصد آوردند و بهعبارتی ،ترجمهای معندایی از آن ارائده دادندد و گداه
ویام متن مبدأ را با متداولترین عبارات و ساختهای دستوری به زبان مقصدد برگرداندندد و
ترجمددهای ارتبدداطی ارائدده دادنددد» (ن .ک :امددانی .)37 :1712 ،در ایددن اسددمت از مقالدده بدده
روششناسی ترجمه انوا معاز در ترجمه دهم هعری میوردازیم:
ان صِ ٍ
ُق َعلیها﴾ (مریم" .)57/ةس نص"ق" در این آیه و همچندین آیده 38
﴿ َو َجعلنَا ل َُهم ل ِ َس َ
حسالن فِالااآلخالرین» (ابوعبیدده ،1731 ،ج )33 :2اسدت و واژه
سوره شعرا /به معندی «ثنَال ء َ
"لسان" در معنای حقیقی خود بهکار نرفته و معاز است .در ترجمه دهدم هعدری ،ایدن واژه

به "ثنا "/برگردان شده است؛ یعنی مترجم به ذکر معنای حقیقدی و مفهدوم و مقصدود معداز
بسنده کرده و ترجمهای ارتباطی از آن ارائه داده است .اصطالح "ةسال نصال"ق" در آیده 38
سوره شعرا /به "زبان راست ثنای نیکو" معدادلیدابی شدده کده "زبدان راسدت" ،ترجمدهای
معنایی و "ثنای نیکو" ،ترجمهای ارتباطی است؛ یعنی از یک سو تعبیرف معازیف ذکدر شدده در
آیه ،به مخاطب منتقل شده و خواننده با مطالعه متن ترجمه ،میتواند همچدون خوانندده مدتن
اصلی ارآن ،عناصر زیباییشناختی آن را درک کند و از سویی دیرر با ذکر معندای حقیقدی و
مفهوم معاز ،این امکان برای مخاطب فراهم شده که معنا و مقصدود معداز را نیدز دریابدد و
ترجمهای تلفیقی (معنایی -ارتباطی) از معاز ارائه شده است.
أوز َلر َها﴾ (محمد )8/ترجمه :تا بنهد اهدل جندگ بارهدای خدویش را.
رب َ
للح ُ
﴿ َحرَّی تَ َال َع َ

اسناد "تض " به"حَرب" غیرحقیقی است؛ زیرا جنگ ،شخصیت حقیقی ندارد تا فاعل تضد

ارار گیرد (سیوطی ،1137 ،ج  .)71 :2مترجم به ذکر معنای حقیقدی و مفهدوم ومقصدود معداز
13
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ورداخته و معنای غیر لفظی آن را بیان کرده و بهعبدارتی ترجمدهای ارتبداطی از آن ارائده داده
است.
للولُلن َشیبا﴾ (مزمل )13/ترجمه :روزی که گرداند کودکدان را سدریدمویان از
جعل
َ
﴿یَوما یَ َ

هول و بیم .واژه "یوم" در این آیه ،فاعل حقیقی نیست ،بلکه ظرف زمان ویر شددن کودکدان
است (ن .ک :سیوطی ،1137 ،ج .)71 :2مترجم در این آیه به ذکر معنای لفدظ بسدنده کدرده و
ترجمهای معنایی و غیر ارتباطی ارائه داده است.

ِ
للس َماءِ رِزقا﴾ (غافر )17/ترجمه :فرو میآورد برای شدما از آسدمان روزی.
﴿یُنَ ِّز ُل لَکُم م ََ َّ

واژه "رز " در آیه ،معاز از "مطر" است و بیشتر مفسرین رز را معاز از باران دانسدتهاندد
که مهمترین آنها عبارتند از :تفسیر سدمراندی (سدمراندی ،1811 ،ج ،)277 :7التفسدیر الکبیدر
(طبرانی ،2773 ،ج ،)715 :5تفسیر ابن ابیزمنین (ابن ابدی زمندین ،1828 ،ج ،)258 :2تفسدیر ابدن
وهب ،تفسیر مقاتل بن سلیمان (مقاتدل بدن سدلیمان ،1827 ،ج )373 :7تفسدیر بغدوی (بغدوی،
 ، 1827ج ،)173 :8اذکر األریب (ابن جوزی ،1825 ،ج ،)778 :1التسهیل لعلدوم التنزیدل (ابدن

جزی ،2775 ،ج ،)221 :2لباب الت ویل فی معانی التنزیل(خازن ،1815 ،ج ،)37 ،8تفسیر جاللدین
(محلی ، 1811 ،ج )831 ،1تفسیرالقرآنالعظیم ،جال /األذهان فی معانیالتنزیل ،عیون التفاسدیر،
زب" التفاسیر ،سواط اشلهام ،حاشیه محییالدین بر تفسیر بیضاوی و خیلی دیردر از تفاسدیر.
مترجم در ترجمه آیه مذکور به ذکر معنای لفظی (معازی) بسنده نموده و مفهدوم و مقصدود
معاز را ذکر نکرده است.
روششناسی ترجمه انوا معاز در ترجمه دهم هعری نشان میدهد که مترجم دادت و
توجه فراوانی به این صنعت بالغی دارد ،ولی روش واحدی ندارد؛ بلکه بسدته بده مواعیدت،
ترجمهای ارتباطی ،تلفیقی و یا معنایی از آن ارائده داده و بیشدتر از روش ارتبداطی و تلفیقدی
بهره گرفته و در برگردان آن موفق بوده است.
 -2-4-3استعاره
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در ترجمه استعارههای ارآنی ،مترجمان ،روشهدای گونداگونی را بدهکدار گرفتدهاندد؛گاه بده
معادلیابی آن در زبان مقصد (ترجمه استعاره به استعاره) ،گاه به ترجمه آن به تشبیه ،گداه بده
صِرف ترجمه تحتاللفظی استعاره و گاه به ترجمه تحتاللفظی آن با افدزودههدای تفسدیری
ورداختهاند (ن .ک :نیومارک .)51 :2771 ،بیشدتر مترجمدان ادرآن ،ترجمدهای تحدتاللفظدی از
استعاره ارائه دادهاند؛ چراکه به اعتقاد آنان »مترجم در این روش میکوشد از هرگونه افدزایش
و یا کاهش در ترجمه احتراز کند تا بدین طریق ،سبک و شیوه بیان نویسنده را حفظ نمایدد»

(فرحزاد .)23 :1733 ،در این اسمت از بحث ،به روششناسی ترجمه استعاره در ترجمه دهدم
هعری میوردازیم:
﴿فَأ َذلقَها ُ ِ
بداَ للجدو ﴾ (نحدل )112/ترجمده :ودس چشدانید آن را خددای ووشدش
لل ل َ
َ هُ
گرسنری را و ترس را .خداوند آنها را به علت کردار زشتشدان گرفتدار گرسدنری و تدرس

کرد و اثر ترس و گرسنری را لباس نامیده است؛ زیرا اثر گرسنری و الغری مانند لبداس ،بدر
بدن انسان ظاهر میشود (طبرسدی1732 ،ش ،ج .)177 :1فعل "أذاق" در ایدن آیده ،اسدتعاره از
"أةبُ" است؛ چون لباس چشانیده نمیشود ،بلکده ووشدانده مدیشدود" .أذاق" در آیده 21
سوره زمر نیز همانند آیه ویشین ،استعاره عنادیه بدوده و بشدارت ،اسدتعاره از اندذار اسدت و
مترجم هردو واژه را بهصورت تحتاللفظی (چشانید) برگردانده است.
للرشِ ُیُ﴾ (هود )33/ترجمه :بهدرستی که تو در هر آینه بردبار راه یافتده.
ک َ
﴿إن ه َ
للح ُ
ألنت َ
لیم َّ
اوم شعیب »بر سبیل تهکم و سخریت به او گفتند :که نماز تو میفرمایدد تدو را( »...ابوالفتدوح

رازی ،1873 ،ج )721 :17عبارت "أنتاةةلیماةرشی"" دارای استعاره عنادیه است ،اما متدرجم
به ترجمه تحتاللفظی بسنده کرده ،چراکه از ابتدای آیه  33هود﴿ :قالول یا شدعیب أصدةتک

تأمرک أن نررک ما یعبُ آباءنا﴾ تهکم و استهزا /به سهولت فهمیده میشود و نیداز بده افدزوده
تفسیری ندارد.
﴿وآی ٌ لَهم لللَّیل نَ ُ ِ
َّهدار﴾ (یدس )73/ترجمده :بیدرون مدیگیدریم از وی روز را.
سلخ منده للن َ
ُ
َ
ُ

"نسلخ" در این آیه استعاره از "سلخ" ،به معنی بیرون کشیدن و کندن ووست حیدوان اسدت
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و در این آیه ،استعاره از ،از بین رفتنف روشناییف روز و ویدا شدن تاریکی شب است (طبرسدی،

 ،1812ج  .)731 :7که مترجم ،ترجمهای ارتباطی از استعاره ارائه داده و معندا و مقصدود آن را
ذکر نموده است.
کان َمیرا فَأحیَینا ﴾ (انعام )122/ترجمه .. .:باشد مدرده ،ودس زندده کدردیم او را .در
أومَ َ
﴿ َ
این آیه »خداوند کفر را به مر

و ایمان را به حیات تشبیه کرده اسدت» (طبرسدی ،1732 ،ج:8

 )555و مترجم ترجمهای تحتاللفظی از استعارههای موجود در آیه ارائه داده است.
﴿فَ َ ِ
ؤمر﴾ (حعر )18/ترجمده :ودس جددا کدن و ودیش بدر بده آنچده فرمدوده
اصُ ب َما تُ َ

میشوی" .إصدَ " در آیه مبارکه ،استعاره است و مترجم ،ترجمده تلفیقدی (تحدتاللفظدی و
ارتباطی) از آن ارائه داده است.
ییَ لشرَ ُرول َّ
تجدارتُ ُهم﴾ (بقدره )11/ترجمده :ایندان
دُی َف َمدا َرب ِ َحدت
﴿
َ
اله َ
َ
للالةل ب ِ ُ
أولئک لل َّ َ

آنانیاند که خریدند گزیدند گمراهی را کافری را به راه راست .خریدن در این آیده ،اسدتعاره
از انتخاب کردن و دوست داشتن است (ن.ک :طبرسدی ،1732 ،ج .)187 :1متدرجم ،ترجمدهای
تلفیقی از استعاره ارائه داده است.
جمله " ِّ
بشرهم" در آیات  21آلعمران 78 ،توبه و  28انشدقا  ،آمدده و اسدتعاره اسدت.
بشارت برای خبر خوب بهکار میرود ،ولی در آیات مذکور به شیوه اسدتعاری بدهکدار بدرده
شد و خبردادن به عذاب کفار ،در برابر بشدارت بهشدت بده مدممنین اسدت (ن .ک :طبرسدی،

 ،1732ج  .)327 :2فعل " ِّ
بشر" در آیه  7سوره توبه و آیه  3سوره لقمان نیز آمده کده همانندد
آیات ویشین »بشارت به طریق استهزا /است ،و از آن جهت بشارت میفرماید کده اثدر آن در
بشددره ایشددان ظدداهر شددود» (حسددنی واعددظ .)82 :1731،در ترجمدده دهددم هعددری ترجمددهای
تحتاللفظی از این آیات ارائه شده و به "مژده ده " برگردان شده است.
استعارههای موجود در آیه  3سوره ملک ،آیه  13سدوره تکدویر ،آیده  11سدوره کهد ،
آیات 11و  51سوره مائده ،آیه  52سوره حج ،آیه  112سوره آلعمران ،آیه  33سوره حعدر،
آیه  215سوره شعرا /و آیه  11سوره حااه در ترجمه دهم هعری بهصدورت تحدتاللفظدی
21

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _______________________ دوره  ،3شماره  ،6پاییز و زمستان 5331

بدون افزوده تفسیری ترجمه شدهاند که غالباً نیازی به اضافات و توضیحات نداشتهاندد و در
ترجمه ابهام وجود ندارد؛ ولی استعارههای موجود در آیه  17سوره بقدره و آیده  125سدوره
توبه بهصورت تحتاللفظی همراه با افزودههای تفسیری ترجمه شدهاند.
نتیعه ارزیابی ترجمه استعارههای ارآنی در ترجمه دهم هعری نشان میدهد که متدرجم،
روش واحدی در برگردان این عنصدر بالغدی نداشدته اسدت .هدی اسدتعارهای بده اسدتعاره
معادلیابی نشده و بهندرت ترجمهای ارتباطی از آن ارائه شده است؛ امدا غالبداً ویژگدیهدای
ادبی زبان مبدأ و ت ثیرف القاییف ویامف غیرمستقیم مورد توجده ادرار گرفتده و تصدویروردازیهدای
متن به زبان مقصد منتقل شده است؛ ولی برخی مواا جهت رف ابهام و غرابت استعاره ،بده
معنا و مقصود غایی استعاره اشاره شده است.
 - 3-4-3کنایه

مترجمان در ترجمه کنایه ،به راههای گوناگونی رفتهاند .برخی به ارائه ترجمده تحدتاللفظدی
از آن بسنده کردهاند ،برخی دیرر از افزودههدای تفسدیری در کندار ترجمده معندایی اسدتفاده
نمودهاند ،برخی به بیان معادل تعبیر کنایی در زبان مقصد ورداخته و برخی دیردر نیدز مفهدوم
کنایه را در زبان مقصد ذکر کردهاند .در ادامده بده بررسدی تطبیقدی شدیوه معدادلیدابی کنایده
میوردازیم:
رطو ِم﴾ (الم .)11/ترجمه :زودا که نشانی کنیم او را بر بیندی .آیده ،کنایده
للخ ُ
﴿ َسنَسِ ُمه َعلی ُ

از "تحقیر و ذلت" است و »خدای سبحان از داغ نهادن بر بینی ،به کمال اهانت تعبیدر نمدوده
است» (طبرسی ،1812 ،ج .)773 :8در ترجمه دهم هعری ،ترجمده تحدتاللفظدی کنایده ذکدر
شده و در زبان فارسی مبهم بوده و در رساندن ویام مورد نظر موفق نیست.
أح ُُکُم م ِ ََ لل َغائِطِ﴾ (نسا .)87//ترجمه :یا آید یکی از شدما از گدودال" .غدائط"
اء َ
﴿إ َذل َج َ
در اصل ،به معنی زمین وستی است که مردم برای اضای حاجت بدانعا میرفتند و بهتددریج
بر اثر کثرت استعمال ،کنایه از نفس آن عمل ارار گرفدت .در ترجمده دهدم هعدری از ایدن
عبارت که در آیه  1سوره مائده نیز آمده ،به ذکر معنای لفظی عبارت بسنده شده است.
22
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للع ِ
رش لسرَ َوی﴾ (طه .)5/ترجمه :خدای مهربان بر عرش استیال کرد یعندی
حم َُ َعلَی َ
﴿ َّ
للر َ

بر آن ااهر است" .استوی" در این آیه ،کنایه از چیرگدی ،وادشداهی و اددرت اسدت کده در
ترجمه دهم هعری در کنار ترجمه معنایی (لفظی) ،از افزوده تفسیری نیز بهدره گرفتده شدده
است.
نتیعه ارزیابی ترجمه کنایه نشان میدهد ،ترجمه دهم هعدری در برگدردان ایدن صدنعت
بالغی روش واحدی را در ویش گرفته و به ارائده ترجمده تحدتاللفظدی (معندایی) کنایدات
ارآنی بسنده کرده است .وی همچنین اصل یکسان سازی در معادلیدابی کنایدات را رعایدت
کرده و ترجمهای یکسان از عبارتهای کنایی ارآن ارائه داده است .بدهعندوان نمونده وی در
ترجمه عبارتی چون ﴿یُ َولهوکم لأل بار﴾ (آلعمران )111/که در صیغههای گوناگون ،در آیده 15
سوره انفال و احزاب ،آیه 22سوره فتح و آیه  12سوره حشر تکرار شده ،ترجمهای واحدد و
المسدرُ ُم
تحتاللفظی ارائه داده ،چنانکه در ترجمه آیه  87سوره نسا /و آیه  1سدوره مائدده ﴿ َ

اء﴾ نیز چنین کرده است .در ترجمه مذکور ،کنایههای ارآندی موجدود در آیدات 18و 35
للنِّ َس َ

مائددده 55 ،و 15بقددره 181 ،أعددراف 72 ،21 ،27 ،و 51یوسدد  21 ،إسددرا 23 ،/فراددان12 ،
تحریم و  8مسد نیز بهصورت تحتاللفظی ترجمه شدهاند؛ اما در آیات  23أحزاب 13 ،زمدر
و  82الم ،مترجم عالوه بر ترجمه تحتاللفظی ،معنا و مفهوم کنایده در زبدان مقصدد را نیدز
ذکر کرده است؛ بهعنوان نمونده آیده مبارکده﴿وللسدمولت مطویهدت بیمینده﴾ (زمدر )13/را بده

"آسمانها درنوردیده شدگانند به یمین او یعندی ادوه واددرت او" برگرداندده و بده معندای
تحتاللفظی بسنده نکرده است.
 -9-3ساختار معنایی

یکی از معیارهای سنعش کیفیت ترجمه ،بررسی تطبیقی ساختار معنایی آن است .توجده بده
ژرفساخت جملهها از مهمترین مملفههای ساختار معنایی است .بدین صورت کده غالبداً بدا
توجه به روساخت ،نمیتوان به معنا دست یافت و باید ژرفساخت درنظر گرفتده شدود تدا
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واحدهای معندایی و روابدط ویچیدده میدان آنهدا و در نتیعده مفداهیم نهدایی کشد

شدود.

»ژرفساخت سطحی از جمله است که عناصر تشکیل دهنده آن از سطحی که دیده میشدود
متفاوت است» ( .)No am Ghomsky, 2007:61و از آنجا که اصدل در جملده افداده معناسدت
(ن.ک :تمام حسان )121 :2777 ،و روساخت بده تنهدایی نمدیتواندد موجبدات توجیده روابدط
نحوی موجود میان جملهها و ایفای معنا گردد ،توجه به ژرفساخت ،چه در فهم متن و چده
در ترجمه ،ضروری است .اکنون با ذکر چندین مثدال بده ارزیدابی ترجمده دهدم هعدری در
توجه به ژرفساخت آیات میوردازیم.
ِ
زع ُمون﴾ (اص 12/و .)38ت ویل این آیه در اصدل بدهصدورت
ییَ کُنرُم تَ َ
أیَ ُش َرکَائي لل َّ َ
﴿ َ

»أینَ شرَکَائِی الَّذِینَ کندتم تَزعَمُدونَهُم شدرَکَائِی» بدوده (ن .ک :غالییندی ،1113 ،ج )5 :7کده در
ترجمه هردو آیه ،ژرفساخت آیه در نظر گرفته شده است :کعااند آن انبازان من؟ آندانی کده
همیگفتید به گمان دعوی میکردید که ایشان شرکای مناند.
محالینإذبلََ ِ
ون﴾ (وااعه .)38 /حالت ژرفساختی این آیده »وأنال ِ
َالت
نظ ُر َ
﴿ َوأنرُم ِحینَئِیٍ تَ ُ
َ َ

اةروحاةةللو َ اَنظرونه»بوده و عبارت "بلَتاةروحاةةللو " حذف ،و تنوین جدایرزین آن
ل
شد (ابن عقیل ،ج .)13 :1در ترجمه دهم هعری فقط به روساخت این جملده توجده شدده و
ژرفساخت آیه مورد غفلت واا شده است :وشما آنراه همی نررید به آن محتضر.

ضعالن
ف أعرِض َعَ َهیَ ل﴾ (یوس  .)21 /ژرفساخت این آیه "یال یوسالفأعال ِر
وس ُ
َ
﴿یُ ُ

َهذَ ا"بوده که حرف ندا از آن حذف شده است .در ترجمه دهم هعدری ،ژرفسداخت ایدن
عبارت ارآنی در نظر گرفته شده و حرف ندای مقدر در برگردان کالم در زبدان مقصدد ذکدر
شده است.
ب لغفِر لِي﴾ (أعدراف" .)151/ربِّ" در اصل َ " ،بِّا" بوده که "ی" از آن حذف شده و
﴿ َر ِّ

کسره به نیابت از آن باای مانده است .در ترجمه دهم هعری ضمیر "ی" محدذوف در نظدر
گرفته شده و در ترجمه ذکر شده است :ای وروردگار من بیامرز مرا.
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ِ
ك لَکُم َض هرل َوال نَفعا﴾ (جن .)21/ترجمه :برو تو ای محمد بدهدرسدتی کده
﴿ ُقل إنِّي ال أمل ُ

من نتوانم بیهدایت خدای بر شما دف گزندی و نه نمودن راه راستی .که محدذوف و مقددر
در ترجمه نشان داده شده است.
بررسی ساختار معنایی ترجمه دهم هعری نشان میدهد که به جز موارد اندکی ،غالباً بده
ژرفساخت ،توجه شده که از نقاط اوت این ترجمه است.

 -4نتیجه
 -1زبان ترجمه مذکور با دیرر ترجمههای ارآن متفاوت بوده و فعلها در آن غالباً به سدبک
متون کهن بهکار رفتهاند .سرهنویسی ،ورهیز از بهکار گرفتن واژگان عربی و برگردانی دایدق و
رسا از واژگان ارآنی از دیرر ویژگیهای این ترجمه است و به جز در موارد اندکی ،غالباً بده
ژرفساخت آیات توجه شده است.
 -2غالب کلمات و حروف ،بدون کم و کاستی و با نهایت دات و احتیداط بده زبدان مقصدد
منتقل شده که از جمله این موارد ،توجه به ادوات ت کید ،برگردان اسم به اسم و فعل به فعدل
و رعایت اصل یکسانسازی در ترجمه است و متدرجم نهایدت دادت را در اماندتداری بده
خرج داده و نکات ظری

صرفی را به زبان مقصد انتقال داده است.

 -7ترجمه ارائه شده از مفعول مطلق ،تحتاللفظی بوده و ساختار نحوی زبان مبددأ ،اصدل و
معیار ارار داده شده و مترجم از معادلیابی مفعول مطلق در زبان فارسی و توجه بده سداختار
نحوی زبان مقصد ورهیز نموده است .اواعد و راهکارهای درست انتقدال تمییدز و حدال بده
زبان مقصد رعایت نشده است و ساختار نحوی معادل و وفادار به چشم نمیخدورد .اشدکال
دیرری که در سطح نحوی این ترجمه وجود دارد حذف افعال ربط از متن ترجمه است کده
ابهام و نارساییهایی را در متن مقصد در وی داشته است.
 -8مترجم ،روش واحدی در ترجمه معاز ندارد ،بلکه بسته به مواعیت ،ترجمهای ارتبداطی،
تلفیقی و یا معنایی از آن ارائه داده و بیشتر از روش ارتباطی و تلفیقی بهره گرفته است .هدی
25
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استعارهای به استعاره ،معادلیابی نشده و از این لحاظ میان متن مبدأ و مقصدد تعدادل وجدود
ندارد ،ولی غالباً ویژگیهای ادبی زبان مبدأ و ت ثیر القاییف معنای غیرمستقیم مورد توجده ادرار
گرفتده اسددت .در برگددردان کنایدده روش واحدددی در ودیش گرفتدده شدده و بدده بیددان معددادل
تحتاللفظی (معنایی) کنایات ارآنی بسنده شده است.
 -5ویشنهاد میشود ترجمه دهم هعری مدورد بدازبینی ادرار گرفتده و بدا اسدتفاده از عالئدم
سعاوندی مناسب ،اضافات تفسیری و توضیحی از متن اصلی مشدخ

و متمدایز گدردد تدا

این ترجمه به علت مزایا و ویژگیهای منحصر به فرد بهویژه در معادلیابی صدحیح واژگدان
و سرهنویسی ،بتواند واسخروی خواستههای مخاطبان خود ارار گیرد.

 -9منابع
أ –کتابها
*ارآنکریم
 -1ابنابىزمنین ،محمد بن عبداهلل ،تفسیر ابن ابى زمنین ،ط ،1بیروت :دار الکتب اةعلمیال" ،منشدورات
محمد علی بیضون.) 1828( ،
 – 2ابنعقیل ،بها/الدین عبداهلل ،شرح ابن عقیل ،شرح محمد محدیالددین عبدالحمیدد ،ج ،1طهدران:
انتشارات ناصر خسرو1118( ،م).
 – 7ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدین محمدبن مکرم ،لسان العرب ،دار صادر2777( ،م).
 -5ابنجز  ،محمد بن احمد ،التسهیل لعلوم التنزیل ،تحقیق :عبدد اهلل خالدد  ،ط ،1بیدروت :شالرک"
دار األرام بن أبی األرام.) 1811( ،
 -1ابنجوز  ،عبدالرحمن بن على،اذکر األ یبفاافسیراةَریب(َریالباةلالرآناةکالریم) ،ط،1
بیروت :دار الکتب اةعلمی" ،منشورات محمد علی بیضون.) 1825( ،
 -3ابنهائم ،احمدبن محمد ،التبیان فى تفسیر غریب القرآن ،تحقیق :ضاحى عبددالبااى محمدد ،ط،1
بیروت :دار الغرب اشسالمی.) 1827( ،
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 -3ابنهشام ،جمالالدین ،مغنی اللبیب عن کتب االعاریب؛ تحقیدق مدازن المبدارک؛ بیدروت :بدیندا،
(1131م).
 -1أبوعبی"  ،معمر بن مثنی» ،معاز القرآن» ،بیمک ،مک ب" اةخ نرا1731( ،ش).
 -17ابوالفتوح راز  ،حسدینبدنعلدى ،روض العندان وروح العندان فدی تفسدیر القدرآن ،تصدحیح:
محمدمهد ناصح ،مشهد :آستان ادس.) 1873( ،
 -11باطنی ،محمدرضا ،ویرامون زبان و زبان شناسدی ،چداپ دوم ،تهدران :ممسسده انتشدارات آگداه،
(1731ش).
 -12بغو  ،حسین بن مسعود ،تفسیر البغو المسمى معالم التنزیل ،محقق :عبد الرزا مهدد  ،ط،1
بیروت :دار إحیا /التراث العربی.) 1827( ،
 -17بیآزار شیرازی ،عبدالکریم ،ارآن ناطق ،بیمک :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1731( ،ش).
 -18بیضاو  ،عبداهلل بن عمر ،أندوار التنزیدل و أسدرار الت ویدل (تفسدیر البیضداو ) ،اعدداد :محمدد
عبدالرحمن مرعشلى ،بیروت :دار إحیا /التراث العربی.) 1872( :
 -15تفتازانی ،سعد الدین ،مطول ،ام :مک ب" الدواری.) 1871( :
 -11ترجمه ارآن (دهم هعر ) ،کوشش :علدى رواادى ،تهدران :فرهنرسدتان زبدان و ادب فارسدى،
(1737ش).
 -13ثعالبى ،عبدالرحمنبنمحمد ،تفسیر الثعالبى المسمى بالعواهر الحسان فى تفسیر القرآن ،تحقیدق:
عادل احمد ابوسنه و عبدالفتاح معوض و على محمد عبددالموجود ،ط ،1بیدروت :دار إحیدا /التدراث
العربی.) 1813( ،

 -13ثعلبى ،احمدبنمحمد ،الکش

و البیان المعروف تفسیر الثعلبی ،تحقیق :ابى محمد ابدن عاشدور،

چاپ اول ،بیروت :دار إحیا /التراث العربی.) 1822( ،
 -11جرجانی ،عبدالقاهر ،أسراراةبلَال" ،ترجمده :جلیدل تعلیدل .تهدران :انتشدارات دانشدراه تهدران
(1737ش).
 -27حسان ،تمام2777 ،م ،االصول د اس" إبسال یموةوجی" للفکدر اللغدوی عنددالعرب ،القداهره :عدالم
الکتب2777( ،م).
 - 21حسن ،عباس1135م النحو الوافی ،ج ،1ط5؛ مصر :دارالمعارف1135( ،م).
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 - 22حسنى واعظ ،محمود بن محمد ،داائق الت ویل وحقائق التنزیل ،تحقیق :جویا جهدانبخش ،ط،1
تهران :میراث مکتوب1731( ،ش).
 -27خازن ،علىبنمحمد ،تفسیر الخازن المسمى لباب الت ویل فی معانی التنزیل ،تصحیح :عبدالسدالم
محمدعلى شاهین ،ط ،1بیروت :دار الکتب اةعلمی" ،منشورات محمدعلی بیضون.) 1815( ،
 - 28خولی ،محمد علی ،اواعد اةویلی" ةلَ" اةعربی" ،الریاض :دار اةم ین"1131( ،م).
 - 25دینور  ،عبداهلل بن محمد ،تفسیر ابن وهب ،بیروت :دار الکتب اةعلمی" ،منشورات محمد علدی
بیضون.) 1828( ،
- 21رضایى اصفهانى ،محمدعلى ،ترجمه ارآن ،ام ،دارالذکر1737( ،ش).
 - 23سراج ،رضا ،ترجمه ارآن ،چاپ اول ،تهران :سازمان چاپ دانشراه.) 1717( ،
 -23سمراند  ،نصر بن محمد ،تفسیر السمراند المسمى بحر العلوم ،تحقیدق :عمرعمدرو  ،ط،1
بیروت :دار الفکر) 1811( ،
 -21سیواسى ،احمد بن محمود ،عیون التفاسیر ،تحقیق :بها /الدین دارتمدا ،ط ،1بیدروت :دار صدادر،
() 1823
 - 77سیوطی ،جالل الدین ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :اةمک ب" اةثل فی"1137( .م).
 -71شعرانى ،ابوالحسن ،ترجمه ارآن ،چاپ دوم ،تهران :کتابفروشى اسالمیه1738( ،ش).

 -72شیخ علوان ،نعمهاهلل بن محمود،اةفوااحاإلةهیال"واةمفال احاةَیبیال"اةموضالة"ةلکلالماةلرآنیال"و
اةةکماةفرق نی" ،ط ،1ااهره :دار رکابی للنشر1111( ،م).
 - 77صافى ،محمود ،العدول فی إعراب القرآن وصرفه وبیانه م فوائد نةوی" ه م" ،ط ،8دمشدق :دار
الرشید.) 1813( ،
 - 78طبرانى ،سلیمان بن احمد ،التفسیر الکبیر ،ط ،1اربد :دار الکتاب الثقافی2773 (،م).
 -75طبرسى ،فضل بن حسن ،تفسیر جوام العام  ،تصحیح :ابوالقاسم گرجى ،ام ،بینا.) 1812( ،
 - 71طبرسى ،فضل بن حسن ،معم البیان فی تفسیر القرآن ،تصدحیح :یدزد طباطبدایى ،فضدلاهلل،
ط ،7تهران ناصر خسرو1732( ،ش).
 - 73غالیینی ،مصطفی ،جام الدروس اةعربی"؛ ج7؛ ط17؛ تهران :انتشارات ناصر خسرو؛ (1113م).
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 -73فرا ،/یحیى بن زیاد ،معانى القرآن ،تحقیق :محمد على نعار ،احمد یوس نعداتى ،ط ،2اداهره:
اةهیئ"اةمصری"اةع م"ةلک ب1137( ،م).
 -71ارشی ،سیدعلیاکبر ،ااموس در ارآن ،ج ،7چاپ سوم ،تهران :دارالکتب االسلمی"1711( ،ش).
 -87ارطبى ،محمد بن احمد ،العام ألحکام القرآن ،ط ،1تهران :ناصر خسرو1718( ،ش)
 - 81اشیر  ،عبدالکریم بن هوازن ،لطائ

االشارات ،ط ،7تحقیدق :ابدراهیم بسدیونى ،اداهره :اةهیئال"

اةمصری" اةع م" ةلک ب2777( ،م).
 -82لطفی وورساعدی ،کاظم ،درآمدی به اصول و روش ترجمه ،تهران :نشردانشراهی1733( ،ش).
 -87محلى ،محمد بن احمد ،تفسیر العاللین ،تحقیق :عبدالرحمن بن ابىبکر سیوطى ،ط ،1بیدروت:
مؤسس" اةنو ةلمطبوع ت.) 1811( ،
 -88مقاتل بن سلیمان ،تفسیر مقاتل بن سلیمان ،محقق :شحاته ،عبدداهلل محمدود ،ط ،1بیدروت :دار
إحیا /التراث العربی.) 1827( ،
 - 85مشکو اة"ینا ،مهدی1737هد ،دستور زبان فارسی بر وایه نظریده گشدتاری ،مشدهد ،انتشدارات
دانشراه فردوسی مشهد1737( ،ش).
 –81مکارمشیرازی ،ناصر ،تفسیرنمونه ،ج ،21چاپ هعدهم ،تهران :دارالکتباالسلمی"1733( ،ش).
 -83مکىبن حموش ،اةه"ای"إةیبلوغاةنه ی" ،اشراف :شاهد بوشیخى ،ط ،1امارات -شارجه :ج معال"
اةش قه.) 1821( ،
 -83نیومارک ،ویتر ،العام فی اة رجم" ،ترجمه :حسن َ اة" ،بیروت :مک ب" اةهلل 2771( ،م).
 -81نحاس ،احمدبن محمد ،اعدراب القدرآن ،حاشدیه :عبددالمنعم خلیدل ابدراهیم ،ط ،1بیدروت :دار
الکتب اةعلمی".) 1821( ،
 -57یزید  ،عبداهلل بن یحیى ،غریب القرآن و تفسدیره ،تحقیدق :محمدسدلیم الحداج ،ط ،1بیدروت:
عالم الکتب.) 1875( ،

منابع فارسی
ب  -مقاالت
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 - 51امانی ،رضا ،زربخش ،لیال ،فرهادی ،ام البنین» ،روش شناسی نقد ترجمه معاز در ادرآنکدریم»،
معله وژوهشهای ترجمه در زبان و ادبیات عربی ،سال ،7شماره1712( ،1ش).
 -52الیزاده ،حیدر» ،نقش ساختار دستوری در ترجمده ادرآنکدریم» ،وژوهشدراه علدوم و فرهندگ
اسالمی ،وژوهشکده فرهنگ و معارف ارآن ،دانشنامه موضوعی ارآن ،شماره1737( ،7ش).
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