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 چکیده
در  یسع یادیتوجه مسلمانان را به خود جلب کرده است و مترجمان ز شه،یرجمه قرآن به عنوان کتاب مقدس، همت

اند و اند که گاه موفق بودهداشته ،یو متناسب با ساختار زبان فارس یحال ادب نیو مناسب و در ع بایز یاارائه ترجمه
را در چهار  هیه حالساختار جمل یقیـ تطب یلیتحل یکردیبحث با رو نیا.انداوردهیبه دست ن یچندان قیتوف زیگاه ن

و  یواژگان یابیو معادل یساختار یکرده است، و با بررس یبررس ،یو بروجرد انیانصار ،یاقمشه ،یتیترجمه آ
به  مه،هر کدام در هر چهار ترج قیو تطب سهیترجمه مقصد و مقا ییوایو ش یها بر اساس اصول نحو عربآن لیتحل
و  یبا ساختار زبان فارس قیهستند و در تطب یمشکالت یها داراترجمه نیکه هر کدام از ا افتهیدست  جهینت نیا

اند که ها، دچار اشتباه شدهها و به تبع آن در ترجمه آنجمله یحال بودن برخ خصیو گاه در تش یواژگان یابیمعادل
 .بدأ شده استآن در انتقال معنا و مضمون مورد نظر جمله م ییامر منجر به نامأنوس شدن ترجمه و نارسا نیا

 
 های کلیدیواژه
 .انیانصار ،یبروجرد ،یتیآ ،یاقمشه ه،یترجمه، جمله حال م،یرآن کرق
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 مقدمه

 نینـو یدر حـوزه ترجمـه نشرشـ سـتمیدر قرن ب

 یهاهیـنظر یغربـ یشکل گرفته است و در کشـورها

و ترجمـه را از  افـتیترجمه نمـود  نهیدر زم یمختلف

وارد  ،یمعنـو ایـ یترجمـه لفظـ نیب یششیجدال هم

و  دایــچــون نا یاعلــم کــرد  و افــراد برجســته رهیــدا

-62ص، ص5951)گنتزلر،  شرانیو د زوهر و لفوراون

 میعلـم سـه نیا شبردیخود در پ نینو اتیبا نظر (93

 یخود شکل یبودند، و به تبع آن ترجمه از حالت سنت

 شیشـد. پـ یقواعد و اصول یمند گرفت و داراضابطه

در قـرن  یولـ شـد یمـ یهنر تلق یاز آن ترجمه نوع

اسـتخرا   هیـو بعـد از آن رو  ترجمـه بـر پا ستمیب

نهـاده شـد و  انیـبن یبتجر قاتیاز تحق یمباحث نظر

باشـد و  دیـچشونـه با»بـر دو محـور  دیترجمه با تأک

 یاوهی( شــ576، ص5952 ،ی)حقــان« چشونــه اســت 

 خود قرارداد. یمتن فرا رو لیو تحل هیخاص در تجز

ــاب مقــدس  مترجمــان ــرآن، کت مختلــب بارهــا ق

اند، با توجه بـه برگردانده ینان، را به زبان فارسمسلما

 نیـترجمـه ا ،یو فارسـ یساختار متفاوت زبـان عربـ

ــاب مقــدس، به ــهکت ــ ،یلفظــ یهاســبب جنب و  یوزن

سـاختار  تیـدر رعا ییو دقت باال تیحساس ،ییمعنا

 وصبـه خصـ طلبـد،یمـ یواژگان یابیو معادل ینحو

 یو قواعـد خاصـ یدستور یهاجنبه یزبان عرب نکهیا

گـاه  یها در زبان فارساز آن یبعض ینیشزیدارد که جا

اسـت  رممکنیهمان ساختار غ تیمشکل و گاه با رعا

 (.69-65، صص5،  5956)آذرتا ، 

مقاله کوشش شده است تـا سـاختار جملـه  نیدرا

مفرد، جمله و شبه »و مشکالت ترجمه انواع آن  هیحال

ر ترجمـه معـرو  بر چهـا هیو با تک یرا بررس« جمله

 65در جـز   «انیو انصـار یبروجرد ،یاقمشه ،یتیآ»

 یهـایها و هنجارها و ناهنجارچالش نیا م،یقرآن کر

ــه ــرا تحل یاترجم ــ لی ــد  هم ن ــ  نیکن ــا بررس  یب

به  ،یو عرب یدر زبان فارس یحال یهاجمله یساختار

ها، چـه از لحـا  جمله نیموانع موجود در برگردان ا

ــتور ــاختار یدس ــان یو س ــا  واژگ ــه از لح و  یو چ

 اشاره داشته است. ییمعنا

اسـت کـه  نیـچهـار ترجمـه ا نیـانتخاب ا علت

 یو به نـوع ییترجمه معنا نیاول یاقمشه یترجمه اله

قرآن در قرن حاضـر  یینهضت ترجمه معنا»سردمدار 

و  یتـیآ یها(، و ترجمـه53، ص5952عـادل، «)است

 یاجمــه قمشــهتر رویــپ یبــه شــکل واحـ یبروجـرد

 ومشـابه  یهاجملـه یریمسأله در وامش نیهستند، و ا

از آن در متن مقاله  ییهاکه نمونه ابد،ییهمانند نمود م

عـالوه بـر شـباهت  زیـن یآمده است. ترجمـه انصـار

 زیـن یریترجمه تفسـ ینوع ،یافراوان با ترجمه قمشه

با  یریترجمه تفس کی سهیمقا یو برا د،یآیبه شمار م

 انتخاب شده است.  شرید ییمعنا سه ترجمه

مناسـب  ییهاپاسـ  افتنیـحاضر در صدد  قیتحق

 است: ریز یهاسؤال یبرا

 یکامـل بـا قواعـد دسـتور ییمترجمان آشنا ایآ -

 یهــااند و در ترجمــه تفاوتداشــته یزبــان عربــ

 اند دو زبان را مدّ نظر قرار داده نیب یساختار

توانسـته  هیـحال یهاساختار برگـردان جملـه ایآ-

 موجود در زبان مبدأ را انتقال دهد  یهااست ظرافت

برگردان در زبـان مقصـد مـأنوس و متناسـب  ایآ-

 ساختار مقصد است 

 تیـزبان مبـدأ را رعا یبرگردان ساختار اصل ایآ -

 داده است  رییرا تغآن  اینموده 

 نامـهانیبـه پا تـوانیپژوهش، م نهیشیرابطه با پ در

حـال در قـرآن  ینحـو یمعناشناسـ»ارشد  یکارشناس

خوشرنگ اشاره کرد که بـه طـور  ینوشته مجتب «میکر

مختلـب  یهارا که حال به صـورت ییهامفصل نمونه

جمـالت  یکاررفته و مواضع اختالفـبه میدر قرآن کر

 کرده است. یرا بررس هیحال

ترجمـه  یمشـکالت سـاختار»به کتـاب  نیهم ن

اشـاره کـرد  توانیم زادهیقل درینوشته ح «مین کرقرآ
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 یازحاالت نحو یاکه در آن مشکالت ترجمه در پاره

ترجمـه  یهـامانند مفعول مطلـق و رو  ،یزبان عرب

 یترجمـه آن و حـال و بررسـ یهـاو رو  زیآن، تم

 طوربـهکتـاب  نیـشده است، امـا ا انیمشکالت آن، ب

ها و نمونـه یو روشمند به تمـام یاسهیگسترده و مقا

حال نپرداخته، بلکه بحـث  یهاترجمه جمله اتیجزئ

و  یو وضع قاعـده داشـته و جنبـه عملـ یاو جنبه کل

 خود نشرفته است. گسترده به

 

 ترجمه و بازساخت ساختار

 یاترجمه ظاهراً گرفتار مسئله هینظر ستمیقرن ب تا»

 «ثمـریبـ» یبود کـه پژوهشـشران ترجمـه آن را بح ـ

 ،«یتحـت اللفظـ: »یعنـیمدل سه گانه ترجمـه  ۀدربار

 نیبـ یزگـااریقدمت تما» دانند،ی، م«آزاد» ای«ییمعنا»

و  سـرویترجمه کلمه به کلمه و مفهوم به مفهوم بـه س

کـه  ییجـا یعنـیغـرب  در گـردد،یسنت جروم برمـ

و روم باســتان  ونانیکیکالســ ســندگانینو شــاهیجا

 یهانوشـته یرا برا یاشالوده ز،یتما نیشاخص بود، ا

به مدت دو هـزار سـال  بایدر باب ترجمه، تقر یدیکل

 (.99، ص5993 ،ی)ماند« دادشکل

و  شـودیعلم نشاه مـ کیم ابه به ترجمه به امروزه

اســت:  «تیــموجود»اصــل  یمـتن ترجمــه شــده دارا

متن در  کیکردنِ  نیشزیاست از جا یندیترجمه فرآ»

و  یمتن اول متن اصل شر،یدر زبانِ د یزبان با متن کی

مشـتق  یامتن دوم به منزلـه نسـخه یمستقل است ول

، 5955)هـاوس، «ابـدییم تیشده از متن اول، موجود

 (.  92ص

که  یکار نیترمهم د،یبخش تیبه ترجمه علم داینا

 یهابـود کـه اصـطال  نیـترجمه انجام داد ا یاو برا

رجمـه آزاد و و ت یترجمه تحت اللفظـ لیاز قب یمیقد

را  یاساســ یریگوفــادار را کنارگااشــت و دو جهــت

. از نظـر ایـتعادل پو -6 یتعادل صور -5مطر  کرد: 

است چه به  امیتوجه، معطو  به خودِ پ یتعادل صور

 نیـا دیـلحا  صورت و چه به لحا  معنا، شـخص با

 رندهیدر زبان گ امیموضوع را مد نظر داشته باشند که پ

به عناصر مختلب در زبـان مبـدأ  کیتا حد امکان نزد

 دایـاست کـه نا یبر اساس مفهوم ایباشد. اما تعادل پو

کـه در آن، ارتبـا   نامـد،یمعـادل مـ ریآن را اصل تأث

 یااسـاس همـان رابطـه دیـبا امیمقصد و پ نخوانندهیب

شـته وجـود دا امیو پ یخواننده متن اصل انیباشد که م

 (.  56-55، صص5993 ،یماند«)باشد.

را تـا حـد  ا هیـبود و نظر یبه شدت ماهب داینا

ترجمـه متـون مقـدس ارائـه کـرد. او بـه  یبرا یادیز

شدت نشـران واکـنش به» یماهب شیگرا نیخاطر هم

 یحیمسـ مـانیهـد  ا دایگمان، نابود، به امیپ رندهیگ

او  جـه،یو در نت یاست تا معرفت شناخت یرفتار شتریب

 ییبه آغاز گفتشـو کهینظر دارد، امر یبه واکنش رفتار

، 5951)گنتزلـر، «شودیو خداوند منجر م رندهیگ انیم

 (.71ص

 ریتـأث»اصـل  یبـرا یاریـکردن مع دایآنجا که پ از

آن  یهم بـرا دایو خود نا ستین یاکار ساده« مشترک

و  یتعادل صـور» هینظر نینداشته است، بنابرا یپاسخ

و مخاطب مدار گـره  یکه با ترجمه مفهوم «یساختار

روزگـار را جلـب  نیـتوجه مترجمان ا شتریرده، بخو

و مهـم در  یکرده است، صاحب نظـران، هـد  اصـل

مؤلـب  انیمترجم بتواند ب»که:  دانندیم نیترجمه  را ا

در  ضیو تعـو بیـو بـدون تحر ادیـرا بدون کم و ز

ــب فارســ ــ یقال ــوم و روان ــرا یمفه ــه درک آن ب  یک

زبـان  یو خواننده فارسـ زدیخوانندگان آسان باشد، بر

را  بیـدرست و بـدون تحر یبتواند با آن ترجمه معن

هـد   نیـ(. ا95، ص5953 ،فـرد ی)قـانع« درک کند

دست کـم در -ن قرآ ریاخ یهاترجمه یدر تمام بایتقر

 نیـ. مترجمـان امـروز بـر اشـودیمـ دهید -مقام ادعا

که در ترجمه متـون مقـدس، سـاختار زبـان  انددهیعق

لفـ  و  یهـوم را قربـانمف دیو نبا ستیمقدس ن یاصل

 دأساختارِ زبان مبـ یساختار زبان مبدأ کرد  لاا بازساز
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است  یمفهوم و مأنوس، کار یدر زبان مقصد به شکل

 نیهد  مترجم در ا»که همه مترجمان در صدد آنند: 

مـتن مبـدأ بـه  یو محتوا امیپ قینوع ترجمه، انتقال دق

و  یو بالغـــ یادبـــ یســـاختارها تیـــانضـــمام رعا

زبـان مقصـد  اریـمع یها، به ساختارهاآن یهاظرافت

 (.83، ص5959 ،ی)جواهر« است

مرحلـه  نیزبان مبدأ، آخـر یساختارها بازساخت

مرحلـه را  نیـاسـت، او ا«  هلبِـک»در ترجمه از نظر 

 نیـا یبـرا: »]دیگویم بارهنیو در ا نامدیم یکدگاار

 بـه ، خواننـدهسـتین یکار[ اطالع از زبان مقصد کـاف

 ی)هلبک، نقل در مختـار« است ازمندین یتقابل تیاهل

به متـرجم  یتقابل تیاهل نی(. ا93، ص5978 ،یادرکان

 یرا بـرا یمناسـب یمتنـ یهاتـا مؤلفـه دهـدیامکان م

انتخـاب و در زبـان مقصـد  یزبـان اصـل یمؤلفه متنـ

ــازآفر یمأنوســ یســاختارها ــان ینیرا ب ــد )قهرم  ،یکن

جملــه  یکــه دربــاره ســاختارها ی(. امــر5، ص5999

 .ستیاصال آسان ن یزبان عرب هیحال

 

 هیحال یهامشکل بازساخت ساختار جمله

در  هیـحال یهاجملـه یتوجه به تنوع و گستردگ با

دشـوار  یامر یها در زبان فارسترجمه آن ،یزبان عرب

 ،یو عربـ یمترجم از بافت زبـان فارسـ یاست، آگاه

 کیـر ب تواندیدر ترجمه دارد و م یاکنندهنیینقش تع

 یافکنـد. در زبـان عربـ هیو ساختارمند سـا یمتن ادب

دهنده ظرافت نشان هیاستفاده از جمالت و کلمات حال

است و توجـه متـرجم بـه  یو سبک خاص زبان عرب

ها در ترجمه، نشـان از کارگرفتن آنها و بهظرافت نیا

ــابتکــار، خالق ــا تی ترجمــه  یاو دارد. گــاه ییو توان

 جـهیمترجم را دچار مشکل کرده  در نت هیجمالت حال

و  شـودیمواجـه مـ یساختار رییشده با تغمتن ترجمه

 رییـتغ نیـا ابـد،ییم رییـتغ شرید یبه بافت یبافت حال

زبـان مبـدأ کـه  یغرض اصل انیممکن است قادر به ب

 رییتغ نیا زیخاص است، نباشد، گاه ن یحالت ۀکنندانیب

آن بـا  یهماننـدساختار سبب بهتر رساندن مفهـوم و 

 ایرییتغ»عمل مترجم  نیکه ا شودیبافت زبان مقصد م

شکل دستور  رییکه شامل تغ شودیم دهینام «ینیشزیجا

(. 519، ص5952 ومارک،ی)ن« مبدأ به زبان مقصد است

کـه ترجمـه  دهـدیرخ م یدر ساختار، زمان رییتغ نیا

 یباشد  ولـ ریپاامکان یاز لحا  دستور یتحت اللفظ

با کاربرد معمول در زبان مقصد مطابقت نکند. ترجمه 

 ننشـا دا،یـاست کـه بـه قـول در یگاهدانیدر واقع م

 مانـدیم یبه هنشام عبور از مرز باق یزیچه چ دهدیم

. به نظر او بهتر است ترجمه را، زدیگریم یزیو چه چ

 یتـازه بـه رو یا ـهیکه در میحساب آوربه یادهیپد

 یفـرا رفـتن از مرزهـا»و بـا  کندیباز م شتریتفاوت ب

مــتن، مبــدأ زبــان را گســتر   رییــزبـان مقصــد، و تغ

را  ییهاهـا فرصـتنمـو آن ورشـد  یو بـرا دهـدیم

 (.959، ص6119 نتسلر،ی)غ «کندیفراهم م

بازساخت به تجزیه جمله به واحدهای نحـوی آن 

و هریــک از  شــودیعنــی تجزیــه روســاختی گفتــه می

نـام « سـازه»واحدهای نحوی حاصـل از ایـن تجزیـه 

ـــد دارد. (. ســـاخت 595، ص5952 ،ینی)مشـــکوۀ ال

 لیــبــه دل یزبــان یواحــدها دهندهلیتشــک یهاســازه

متـرجم در  نیتفاوت ساختار، متفـاوت اسـت، بنـابرا

و  ییرا رمزگشـا یزبـان یهاسـازه نیـا دیبا ولوهله ا

لحا  مده را، چه از دست آبه میسپس مفاه کند،لیتحل

بــه زبــان مقصــد  ،یو چــه از لحــا  دســتور ییمعنــا

 یدر زبـان عربـ هیـحال یهاکند. ساختار جملـهترجمه

اسـت و ترجمـه  یاز زبان فارس تردهی یتر و پگسترده

 یاز لحا  واژگان مو ه یهم از لحا  دستور زیها نآن

 یهااز شـکل یبرخ»ساز است و مشکل ،یابیو معادل

ــ ــنظ یآن در فارس ــدارد ری ــا ، « ن ، 5،  5955)آذرت

 (.65ص
 

 حال یدستور یمشکل بازساز

 یاسـت، بـرا یاضـاف یوصف»حال  یزبان عرب در

( و در 383(، صتـای)ب د،ی)ع« حالت صاحب خود انیب
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 یحـال وصـف»دانشنامه قواعد زبان عرب آمده اسـت: 

حالـت  انیـب یو بـرا «یفـ» یثابت، دربردارنده معنـا

(. حال بـه 992، ص5952 ع،ی)بد« صاحب خود است

 می: جملـه، مفـرد و شـبه جملـه تقسـیسه دسـته کلـ

به هر سه صـورت  یو کاربرد آن در زبان عرب شودیم

« و»با  یمتداول است، به خصوص حال جمله که گاه

 .نامندیم هیحال« واو»که آن را  شودیهمراه م

بـه  یبـدر زبـان عر هیـجمالت حال ینحو ساختار

 بیـترت تیـرعا یاست که در ترجمـه فارسـ یاگونه

بـر اسـاس حالـت  یجمالت و ترجمه معـادل ییمعنا

ــل  ــفاع ــا ،  ای ــول )ر.ک: آذرت (، 59، ص5959مفع

مقالــه خواهــد آمــد، منجــر بــه  نیــهم نــان کــه در ا

بـار  جـهیکه در نت شودیم یزیغرابت و ساختارگرینوع

هـا در ترجمـه، آن یمجـاز یداللت یهاهیو ال ینشفره

کـه جمـالت  یبه خصوص در مـواقع ابد،یینمود نم

. شـوندیدر نظر گرفته مـ کسانییبا جمالت ربط هیحال

در  هیــجمــالت حال یمشــکالت دســتور انیــب یبــرا

بـه سـاختار حـال مفـرد و  ،یسطو  مختلب دسـتور

 انهـا بـه زبـجمله و شبه جمله و مشکل برگـردان آن

ها اشــاره شــده، اندر چهــار ترجمــه کــه بــد یفارســ

 .میپردازیم

 

 حال مفرد یدستور یبازساز

کـه در زبـان  یجـازیو ا یمفرد بـا گسـتردگ حال

همـان  تیـرود، برگـردان آن بـا رعا یکار مـبه یعرب

و گـاه مشـکل  طلبـد،یم ییساختار مفرد، مهارت واال

 نیمترجمــان در ترجمــه قــرآن بــا چنــ اســت. اغلــب

بـا آن، سـاز و  ییارویـاند و در روروبرو بوده یمشکل

 یمعادل فارس افتنی. اندگرفتهشیدر پ یمختلف یکارها

 یدیــق یهاحالــت و صــفت یدهایــق یمناســب بــرا

جملـه  میشـویو اغلب ناچـار مـ ستیآسان ن شهیهم

 کـهیامروزه با درحـال»و م،یرا مقابل آن قرار ده یکامل

اما چنـدان  کند،یتر مکه البته کار را آسان کنندیآغاز م

(و مترجمـان 9، ص5959. )خوشـرنگ، «ستین حیفص

 یمناسب جمله برا یخود معادل قهیبر اساس سل شرید

 نیـو نقـد ا یبـه بررسـ نجای. در ارندیگیآن در نظر م

و بـه مشـکالت و  میپـردازیها مـها و معادلبرگردان

 . میکنیها اشاره مآن وبیع

ـــار  خا. »... 5 ـــا ا نه ـــن تَحتِه ـــری مِ ـــدِتَج  نَیلِ

 (.  66)مجادله: «هایف

اسـت در  یکه در آن نهرهـا جـار: »...یتیترجمه آ

 (.838، ص5973 ،یتیآ«)آورد، در آنجا جاودان باشند

 ریـکـه ز ییوآنان را به بهشـتها: »انیترجمه انصار

در آنجا  آورد،یاست در م ی}درختان{ آن نهرها جار

 (.838، ص5959 ان،یانصار«)اندجاودانه

 یدرختـانش جـار ریـنهرهـا ز: »یاقمشـه ترجمه

ــد ــاودان در آن متنعمن ــت و ج ــه«)اس ، 5951،یاقمش

 (.838ص

 ست،یدرختانش نهرها جار ریز: »یبروجرد ترجمه

 (.891، ص5922،یبروجرد«)در آن جاودانند وستهیپ

خاطر کـه بـه شودیدر هر چهار ترجمه مشاهده م

 یمتفـاوت یهاصـورتترجمـه حـال مفـرد، به یسخت

 ه شده است:ترجم

ــب ــه آال ــی. در ترجم ــار یت ــورت به انیو انص ص

وجداگانـه ترجمــه شـده اســت، کــه  دهیــبر یاجملـه

 .شودیاز حالت در آن مشاهده نم یاحهیرا

« واو»عــالوه بــر آوردن  ،یا. در ترجمــه قمشــهب

کـه « متـنعم»صورت جملـه، کلمـه عطب و ترجمه به

ه است، بدان افزوده شـده و جملـ یعرب یاخود کلمه

 به جمله معطو  شده است. لیتبد هیحال

همان ساختار ترجمـه  زین ی( در ترجمه بروجرد 

با آن  زین «وستهیپ» دیق نکهیکار رفته، افزون بر ابه یتیآ

 همراه شده است.

و  جـازیاند آن ااز سه ترجمه نتوانسته  کدامیه اما

کننـد   انیـنهفته است، ب یرا که در جمله عرب یقصد
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 نشیـدر حف  ساختار زبان مبدأ و چ یدر عوض، سع

ساختار منجـر  نیاند، که حف  همآن داشته یهاجمله

ترجمـه آن و کـاهش بـار  یو نامأنوسـ یبه گسسـتش

نکتـه  نیآن در برگردان شده است. و ا یمعادل ییمعنا

کننـده حالـت  انیـب «نیخالـد»در نظر گرفته نشده که 

 هیـآ نیـبه هنشام ورود به بهشت اسـت. ا« هم» ریضم

ترجمـه کـرد  توانیم یشرید یهاصورترا به فهیشر

و  ییوایساختار حال مفـرد، شـ ختنیکه بدون به هم ر

شده باشد، ماننـد:  تیدر آن رعا زیزبان مقصد ن یروان

کـه  کنـدیم یجاودانه .. آنان را وارد بهشت یبا سرشت»

.»... 

 (.  51ممتحنه: «)إذا جا َکم المؤمنات  م هاجِراتٍ. »6

ــان مــؤمن کــه مهــاجرت : »یتــیآ ترجمــه چــو زن

 (.881، ص5973 ،یتی)آ«ندیاند، به نزدتان آکرده

 یبـه صـورت جملـه وصـف نجـایمفـرد در ا حال

 یجاکه زنان به دینمایم نیترجمه شده، و ترجمه چن

)ص(  امبریـانـد، سـپس نـزد پمهـاجرت کرده یشرید

 یانکتـه نیچنـ یاز جمله عرب کهیاند، درحالبازگشته

 . شودیت نمبرداش

 مانیکه به عنوان اسالم و ا یزنان: »یاقمشه ترجمه

 ،یا)قمشـه«نـدیشـما آ یانـد و بـه سـوهجرت کرده

 رییـساختار مفرد را به جمله تغ یعنی( 881، ص5951

در  زیـن یداده است، عالوه بر آن مشـکل ترجمـه قبلـ

بـدان  زیـو سـاختار عطـب را ن شودیمشاهده م نجایا

 یمـورد نظـر، کمـ یکه معنـا یاافزوده است، به گونه

 دیاز ق یرد چیاست، و ه یجمله عرب یدورتر از معنا

 .شودیمشاهده نم یحالت در برگردان فارس

ماننـد ترجمـه  یادیتا حد ز زین یبروجرد ترجمه

از  مـانیعنوان اسـالم و اکه بـه یزنان»است:  یاقمشه

 ،ی)بروجرد«ندیشما آ اند و نزدخود هجرت کرده ارید

 آن اشاره شد. وبی( که به ع5111، ص5922

)با جدا مانیکه زنان با ا یهنشام: »انیانصار ترجمه

کفـر( بـه  اریـکنـان )از دشدن از همسرانشان( هجرت

( از ساختار 881، ص5959 ان،ی)انصار«ندیشما آ یسو

اسـت،  یبه زبـان فارسـ کیحال مفرد که مشابه و نزد

مطلـب از  شـتریب انیـب یبـرا نیاستفاده کرده  هم نـ

بهره برده است  زین تزداخل پران یریترجمه تفس ینوع

ندارد و نشـان ضـعب  یکه آوردن آن در ترجمه لزوم

مترجم در رساندن مقصود جمله مبدأ به همـان سـبک 

 نیـموجز و خالصـه اسـت. بـدون در نظـر گـرفتن ا

حا  سـاختار و هـم هم از ل انیموضوع، ترجمه انصار

خـود  یمعنـا و لفـ ، بـا مشـابه عربـ یاز لحا  برابر

دارد و مشکالت موجود در  یشتریب ییشباهت و همپا

 تر است.   در آن کم رنگ زین یقبل یهاترجمه

مِـنَ التَّـوراۀِ  دیَّینَیإنّی رَسول  اهللِ م صدِّقاً لما ب.  »9

 (.2صب: ...«)وم بشِّراً بِرَس ولٍ 

از مـن بـوده  شیپـ کـه یتـورات: »... یتـیآ ترجمه

، 5973 ،یتـی)آ«دهـمی... بشـارتتان مـ کنمیم قیتصد

 (.  886ص

صـورت اخـتال  به یبا اندک زین شریمترجم د سه

 اند. ترجمه کرده «دهمیو مژده م کنمیم قیتصد»

جملـه، بـه همـان  نیترجمه معادل حال در ا البته

 یبــه ســبک عربــ شــتریرا بصــورت معــادل مفــرد، آن

نامـأنوس  یاترجمـه نیچن یو تا حد کند،یم کینزد

در هر سه ترجمه بـه صـورت  لیدل نیهمبه د ینمایم

 نیحالت ترجمه شده است، ا یبدون معنا یول ،یفعل

 همـانبـا حفـ   یجمالتـ نیترجمه چن یمسأله سخت

 توانیجمله م نی. هر چند در ادهدیمساختار را نشان

ارائـه  زیـن یتـربا استفاده از حر  متمم، ترجمه روان

از خـود و بـا  شیتـوراتِ پـ قیمن با تصد:»داد، مانند

بعـد از خـودم ... فرسـتاده خـدا بـه  امبریبشارت به پ

این ترجمه که گویای آن است کـه  «.شما هستم یسو

عیسی در لحظه بع ت خود تصـدیق کـرده و بشـارت 

درسـتی پیـامبری او و داده است زیرا یکـی از دالیـل 

اعجاز سخنانش تصـدیق تـورات و پیشـشویی آمـدن 

پیامبری بعد از او بوده، نه این که مبعوث شده است و 
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پس از آن در حین دعوت به چنین اموری اقرار کـرده 

اسـت کـه در جملـه  یمسأله همان ظرافت نی. و اباشد

چهارگانـه بـه آن  یهاترجمـه یمبدأ وجـود دارد، ولـ

 د.اننپرداخته

 

 حال جمله  یدستور یبازساز

 هیحال« واو» یساختار یبازساز

است، از  یاقسام متعدد یدارا« واو» یزبان عرب در

 نیمطلـق جمـع کـردن بـ یواو عطب بـرا»آن جمله: 

ــتئنا  و واو  ــم، واو اس ــده، واو قس ــات، واو زائ کلم

ــت ــراض اس ــلمان، « اعت ــم س (. 633، ص6119)جاس

حـال دارنـد و « واو»بـا  یادیها شباهت زاز آن یبعض

حـال  «اوو»بـا  یدر برگردان بـه زبـان فارسـ توانندیم

 زیـجمله ن یمعنا جهیدر نظر گرفته شوند  درنت کسانی

 یهـا دارا«واو» نیـ. هرکدام از اکندیم رییبه تبع آن تغ

خـاص خـود هسـتند.  یها وساختارهاظرافت ط،یشرا

بـه اقسام و توجه نکردن مترجمان  نیاز ا یتشابه برخ

در امر ترجمه اسـت،  یمطلب سبب بروز مشکالت نیا

خصـوص . بهشـودیمبحث بدان پرداخته م نیکه در ا

 ،ی)ابتـدا (، کـه در زبـان فارسـ هیـحال« واو»در مورد 

وجود نـدارد، و مترجمـان اغلـب آن را  ی«واو» نیچن

 .کنندیعطب ترجمه م« واو»صورت به

 (.2مجادله:«)أحصاه اهلل  ونَسوه .»5

ــــه ــــه ترجم ــــو  : »... یاقمش ــــا فرام وآنه

 (.836، ص5951،یاقمشه«)اندکرده

ـــه ـــرد ترجم ـــانیو ا: »... یبروج ـــو   ش فرام

 (.952، ص5922،یبروجرد«)اندکرده

ــه ــار ترجم ــال»...  انیانص ــهیدرح ــان، آن را  ک آن

(. در دو 836، ص5959 ان،یانصـار«)انـدفرامو  کرده

ــ« واو»ترجمــه اول   هیــحال« واو» یکــه در جملــه عرب

در آن نهفتـه  یعطفـ یمعنـا چیو هـ شـودیمـ دهیـنام

 نیبه صورت واو عطب ترجمه شده است، و ا ست،ین

. دهنـدیاز مترجمان انجام م یاریاست که بس یاشتباه

 «کـهیدرحال» یاللفظو در جمله سوم به صورت تحـت

متـداول و  یترجمه شـده کـه چنـدان در زبـان فارسـ

-65، صـص5،  5956)ر.ک آذرنو ، ستیمأنوس ن

 (.9، ص5959  خوشرنگ، 69

ـــیآ ترجمـــه ـــد خـــود از : »... یت ـــهـــر چن  ادی

« هر چنـد»(. به صورت 836، ص5973 ،یتیآ«)اندبرده

حالـت را در خـود نهفتـه  یترجمه شده که هم معنـا

 در آن وجود ندارد.« واو» یدارد و هم حالت عطف

 وَاللَّه  م تِمُّ ن ورِهی رید ونَ لِی طْفِؤ ا ن ورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ . »6

 (5صب: «)وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ

و خـدا نـور خـود را تمـام و : »یبروجـرد ترجمه

 (.  5113: 5922،یبروجرد«)محفو  خواهد داشت

و البته خدا نور خود را، هر چند : »یاقمشه ترجمه

ــد  ــو  خواه ــل و محف ــد، کام ــو  ندارن ــافران خ ک

ترجمــه (. در دو 886، ص5951،یاقمشــه«)داشــت

صـورت عطـب به هیـحال« واو» ،یاو قمشه یبروجرد

جملـه  هیـترجمه شده است که متناسب با ساختار حال

ساختار عطـب و حـال در  نیو ظرافت ب ستین یعرب

 گرفته شده است.   دهیآن ناد

کننده نـور خدا کامل کهیدر حال: »انیانصار ترجمه

صــورت (. به886، ص5959 ان،یانصــار«)خــود اســت

به ترجمـه لفـ  بـه  شتریترجمه شده و ب «کهیدرحال»

 است.  کیلف  نزد

خـدا  یولـ»اسـت: یتـیترجمـه برگـردان آ نیبهتر

(،  886، ص5973 ،یتـیآ«)است شیکننده نور خوکامل

در  یآورده است، و با تـأمل «یول»صورت که آن را به

کـه در  هیـجملـه حال نیکه ا دیفهم توانیم هیآ یمعنا

 یااست، در تقابل بـا جملـه یحالت نور خداوند انیب

 ینور خداونـد دناست که کافران عزم در خامو  کر

حـال را، هـم  یهم معنـا «یول»دارند، و آوردن کلمه 

و  دهـدیدو جمله را بهتـر نشـان مـ نیحالت تقابل ب

 .  کندیتر مبرجسته
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 (.53)حشر: «یوق لوب ه م شَتّ عاًیتحسَب ه م جَم. »9

و بـه  «یوقلوبهم شتّ» حال بودن جمله ه،یآ نیا در

خصـــومت  یامـــر« واو»دانســـتن  هیـــتبـــع آن، حال

ــت،یبرانش ــ زاس را « واو( »623، ص3)نحاس،  یبعض

را متســأنفه  حــر  اســتئنا  و جملــه بعــد از آن

( 85، ص 51،  5358 ش،ی)درویانــد، و برخــدانســته

ــه حال ــآن را جمل ــد دهینام هی ــا در برگردان ان ــاام  یه

 هیـدر هر چهار ترجمـه فقـط بـه صـورت حال یفارس

 ترجمه شده است.

وحـال آنکـه  شانیپنداریم کدلیتو : »یتیآ ترجمه

 (.837، ص5973 ،یتیآ«)از هم جداست شانیدلها

ــه ــار ترجم ــت آن: »انیانص ــد و دوس ــا را متح ه

ـــ ـــداریم ـــال ،یپن ـــهیدر ح ـــده  ک ـــان پراکن دلهاش

 دو ترجمـه نی(.  در ا837، ص5959 ان،یانصار«)است

 یمعنـا ،یمشابه سـاختار عربـ ،«کهیدرحال»با عبارت 

شده اسـت، صورت لف  ترجمهبه« واو»حال مقدر در 

 ،یمتناسـب بـا سـاختار فارسـ یاترجمـه نیچنـ یول

 . ستین بایو ز سیلس

هــا را جمــع و متفــق شــما آن: »یاقمشــه ترجمــه

ــپنداریمــ دلهاشــان ســخت متفــر   کهیدر صــورت دی

 یا(، در ترجمه قمشـه837ص، 5951،یاقمشه«)است

ساختار به  نیا یتا حد «کهیدر صورت» ۀبا آوردن کلم

دو جملـه نمـود  انیـشده، و تقابل م ترکینزد یفارس

 است. افتهی یشتریب

هـا بـا آن دیکنیو شما گمان م: »یبروجرد ترجمه

بلکـه دلهاشـان  سـت،ین نیا قتیحق یاند  ولهم متفق

 نیـ(. در ا998، ص 5922 ،ی)بروجـرد« متفر  است

دو  یسـازتقابل وهیمتفاوت، به شـ یترجمه با ساختار

 یول» یبا کلمات ربط «یپراکندگ»و  «یهمدست»حالت 

دو حالـت مختلـب  رگروه د کییداللت ی، معنا«و بلکه

کردن جملـه  یبا طوالن یشده  ول انیوجه ب نیبه بهتر

و  جــازیجملــه، ا کییــو اســتفاده از دو جملــه بــه جا

 حف  نشده است.   یساختار اصل ییبایز

عبارتنـد از:  شودیمشاهده م نجایکه در ا یمشکالت

مشـکل  -6دو زبـان   انیم یمشکل تطابق ساختار -5

 تیمشکل رعا -9حالت در دو زبان   یمعنا ینیبازآفر

مفرد و جمله بودن جمله. کوشـش متـرجم در حفـ  

به  ،یدیترجمه به صورت ق ایساختار مفرد و جمله و 

بـه  زیـن نیکه ا رشده،تفاده از ساختار زبان مبدأ منجاس

 نیآفرترجمـه مشـکل یو روانـ ییواینوبه خود در شـ

جمله بدون در نظر گـرفتن  نیبوده است. اما اگر در ا

مناسب بافـت  یبرگردان میبخواه یاسم اییساختار فعل

هـا وحفـ  معادل یابیـقـدرت باز م،یمقصد ارائـه کنـ

مـتن بهتـر  بـودن و مـوزون یقیو موس یدرون ییبایز

را  ریـز یهاترجمـه تـوانینمونه مـ یراخواهد بود، ب

 زیـمختلـب زبـان مقصـد را ن یهاکار برد، که جنبهبه

 کـدلیآنـان را کـه نابسـامانند، »منظور داشته باشـند: 

شـان، همـدل گونهگونه یهـاها را با قلبآن.»«یپندار

ان گونـه اما دلهاشـ ،یآنان را همدل پندار»  ای«یپندار

 «.گونه است

 

 حال جمله یبازساز

اسـت کـه  یابـه گونـه هیـجملـه حال یفعلـ بافت

 یبـدون در نظـر گـرفتن نقـش حـالت یمترجمان گاه

صـورت به زیـن یمنقطع پنداشـتن آن، و گـاه جمله و

مسـأله  نیـکـه ا کننـد،یآن را ترجمه مـ هیجمله وصف

 .  ستیمدّ نظر در زبان مبدأ ن یمطابق با مفهوم و معنا

 شرکنَیأن ال  یعل عنکَیبای إذا جا ک المؤمنات  .»5

 (.  56)ممتحنه:  «ئاًیباهلل ش

تـو  شیاگر زنان مـؤمن پـ امبریپ یا: »یتیآ ترجمه

، 5973 ،یتـیآ«.)شر  کـه... نیکنند، بد عتیآمدند تا ب

را از زمان آمـدن آنـان  امبریکردن با پ عتی(. ب882ص

 کـهیمتأخرتر دانسته است، در حـال زین امبریپ یبه سو

هنشام حضورشان حالت آن زنان را به «عنکَیبای»کلمه 

 ینه هنشام رساند،یبا او، م عتیب الو در ح امبرینزد پ

 رایاند  زبا او داشته عتیاو و ب یکه قصد آمدن به سو
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داللـت  یعنیخود،  یاصل یاز معنا نجایدر ا« إذا»کلمه 

زمان حال اسـتفاده شـده » یاخار  شده و بر ندهیبر آ

امر،  نیا لی(. ودل56، ص6،  6115)ابن هشام،« است

زمان حـال  یکه برا است«عنکَیبای» هیآمدن جمله حال

 نیبـ م،یریـدر نظر بش ندهیآ یرا برا« إذا»است، و اگر 

)ابـن  «دیـآیوجود مو حال منافات به ندهیدو زمان آ»

 نیبــد» ن،یــ(. عــالوه بــر ا56، ص6م،  6115هشــام،

 «شـرکنی أن ال  یعلـ» یبـرا یمعادل درسـت« شر  که

 یشر  برا نییآنان در آن حالت، قصد تع رایز ست،ین

 یبـرا عـتیرا نداشتند  بلکه در حـال ب امبریبا پ عتیب

در  امبریـبـه پ نانینشرفتن خدا، و وعده و اطم کیشر

 یشر  برا نییبازنششتن به شرک بودند نه در حال تع

 .عتشانیب

تـا  ندیتو آ یچو زنان مؤمن سو: »یاقمشه ترجمه

ــتیب ــه د ع ــد ک ــریکنن ــز ش ــه«)هرگ ، 5951 ،یاقمش

امر که جملـه  نیا تیرعا زیترجمه ن نی(. در ا882ص

زمان حال اسـت در نظـر  یحال بوده و برا «عنکَیبای»

و در  امبریـآنـان در حضـور پ رایـگرفته نشده است، ز

 او.  یبه سو تنبا او بودند، نه در حال رف عتیحال ب

که زنان مؤمن نـزد تـو  یهنشام: »انیانصار ترجمه

(. تا 882، ص5959 ان،ی)انصار« کنند عتیبا تو ب ند،یآ

بـا حـا   رایاست، ز نیشیپ یهابهتر از ترجمه یحد

را از آن برداشـته و  نـدهیقصـد در آ یمعنـا« تا»کلمه 

 کرده است. کیبه حالت نزد شتریآن را ب یمعنا

 یچون زنان مؤمن آمدند سـو» :یبروجرد ترجمه

ــو، ا ــریپ یت ــا بغمب ــتی! ت ــر ا ع ــد ب ــانیکنن ــه  م ک

(. جمله شر  بعـد 5115، ص5922 ،ی)بروجرد«شرید

ــبه« إذا»از  ــورت ماض ــت، در  یص ــده اس ــه ش ترجم

زمـان  یبـرا نجایبنابر آن ه اشاره شد، در ا کهیصورت

 ازترجمـه،  نیدر ا نی. عالوه بر ایحال است، نه ماض

استفاده شده است، کـه  زین «مانیبر ا» یریترجمه تفس

 یفـایو ا جـازیداللت بـر ضـعب متـرجم در حفـ  ا

 مضمون جمله دارد. 

مجادلـه: «)فَبِئسَ القَـرار  صلَونهایَحَسب ه م جَهنّم  . »6

5.) 

اسـت، بـدان  یکـاف شـانیجهنم برا: »یتیترجمه آ

 (.839، ص5973 ،یتی)آ«شوندیداخل م

است، در  یآنان کاف یدوزخ برا: »انیانصار ترجمه

 (.839، ص5959 ان،یانصار«)آن وارد شوند

سـاختار زبـان  تیدو ترجمه عالوه بر رعا نیا در

ترجمـه نشـده اسـت.  یبه درست زین «صلونهای» ،یعرب

را هنشـام ورود بـه دوزخ  انیـحالت دوزخ «صلونهای»

بر اسـاس آن ـه در لسـان العـرب آمـده  کند،یم انیب

 کـهیبـه: در صـورت ت یصَلِیَ با مر وقـد صـل»است: 

مـالزم  یبه معنـا نیهم ن  «یحرارت آن را تحمل کن

إذا لَزِمَ:  یقدصَلی و اصطل»است: آمده زیبودن ن یزیچ

 ، 5353ابـن منظـور، «)مالزم آن باشـد کهیدر صورت

ـــه آ322، ص53  ـــاس دو ترجم ـــر اس ـــی(. ب  و یت

ــا «یصــلی» ان،یانصــار ــه معن ــدن» یب « وارد دوزخ ش

 نیـآن، ا قیمعادل درست و دق یترجمه شده  اما معنا

 یابـه صـورت جملـه هیـدر ضمن جملـه حال ست،ین

مستأنفه ترجمه  یابهصورت جمله یعنیو جدا   دهیبر

از مشکالت دو  یبرخ شریشده است. در دو ترجمه د

 برطر  شده است. یترجمه قبل

 تیـهـا را کفاعـااب دوزخ آن: »یاهقمشـ ترجمه

 وسـتهیاسـت، پ یبـد منزلشـاه اریاست که در آنجا بس

 (.839 : 5951 ،یاقمشه«)معاب خواهند شد

بــد  اریتــا در آنجــا کــه بســ: »یبروجــرد ترجمــه

 ،یبروجـرد«) معـاب بماننـد وستهیاست، پ یمنزلشاه

 (.957، ص5922

جا کردن جمـالت مبـدأ، دو ترجمه با جابه نیا در

فبـئس »جملـه  یشده  ول هیدر ترجمه جمله حال یسع

حالـت ترجمـه شـده  دیق ای یبه صورت وصف« القرار

 هیـو جمله حال ست،ین نیچن یاست، که در جمله عرب

و  ییبـایبه صورت منقطع برگردان شده اسـت، کـه ز

رساند. منظـور  یرا نم یظرافت موجود در جمله عرب

در آتش  شانیآنان جاودانش یوقت»است که:  نیاز آن ا
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 شـانیبرا نیهمـ ننـد،یآتش را بب یسوزناک یوقت ایرا، 

 نیدو ترجمـه، چنـ نیا کهیدر حال« خواهد بود یکاف

دو  نیعالوه بر آن شـباهت بـ کنند ینم انیرا ب ییمعنا

دو  نیـاز ا یکـیاقتباس  ایدر استفاده  یاترجمه ش بهه

است که  یامسأله نی. البته اگااردینم یباق یشریاز د

ــه ــر ترجم ــتدر اک  ــرو هس ــا آن روب ــتریو ب م،یها ب  ش

 یتـا حـد ،یداشتن اصالت و نوآور یها به جاترجمه

ترجمـه  نیکـه چنـد یاگونهاند، بهعمل کرده یالتقاط

 شریکـدیبه یو گاه صد در صد کینزد اریبس یشباهت

 تــوانیمــ یبهتــر یهاصــورترا به هیــآ نیــدارنــد. ا

در  شـانیزمان مشاهده جاودانش»برگردان کرد، مانند: 

 ایـ« اسـت! یبس است، چه بد منزلشاه شانیآتش، برا

اسـت،  یکاف شانیسوز آتش جهنم، برا دنیلحظه چش»

 «.است! یگاهکه چه بد منزل

 ق ول ـونَیَ مـانِهِمیبِأ و همیدیـأ نَیب یسعَیَنور ه م . »9

 (.  5: میتحر«)ربَّنا ... 

ــه ــیآ ترجم ــان پ: »یت ــاپیو نورش ــمت  شیش و س

، 5973 ،یتـیآ...«)ندیگویراستشان در حرکت است، م

 (.  825ص

آنــان و از  شیشــاپینورشــان پ: »انیانصــار ترجمــه

ـــو ـــ یس ـــت م ـــتابان حرک ـــان ش ـــد،یراستش  کن

ــ ــدیگویم ــ(. در ا825، ص5959 ان،ی)انصــار«ن دو  نی

 یکه در سـاختار زبـان عربـ...« قولونی»ترجمه جمله 

بـه صـورت جداگانـه و بـدون  شـود،یمـ دهیحال نام

 یبـاز هـم معنـا یحر  ربط ترجمه شده اسـت، ولـ

امـا متـرجم خـود را را  شـود یم دهیحالت از آن فهم

 ساختار زبان مبدأ کرده است. تیملزم به رعا

و سـمت  روشیها در پنور آن: »یبروجرد ترجمه

« و»با حر  عطـب  «ندیگویو م رودیم شانیراست ا

بـل معطـو  شـده اسـت، امـا نتوانسـته به جمله ما ق

 رایـرا، برسـاند  ز یظرافت جمله حال در زبـان عربـ

کــه  نــد،یگویمــ انیبهشــت یرا زمــان «قولــونی»جملــه 

معنـا و  نیاست. و اآنان در حرکت  شیشاپینورشان پ

 .ستین یفارس یهاظرافت و ارتبا  در ترجمه

وعبـادت(  مانیدر آن روز، نور)ا: »یاقمشه ترجمه

و در  رودیمـ شانیرو و سمت راست ا شیها در پآن

(. در 825، ص5951 ،ی)قمشـه ا «نـدیگویآن حال مـ

 ونـدیارتبـا  و پ« و در آن حـال»ترجمه با آوردن  نیا

دو جمله برقرارشده  امـا عـالوه بـر آوردن کلمـه  نیب

اسـتفاده  زین« واو» بطاز حر  ر« در آن حال» یارتباط

 تیـمترجم خـود را ملـزم بـه رعاشده است. هرچند 

ترجمه بهتـر از  نیساختار جمله مبدأ کرده است  اما ا

مدنظر را برساند. اگـر  یتوانسته معنا یقبل یهاترجمه

 انیدر م ایترجمه شود،  هیجمله ابتدا جمله حال نیدر ا

ــه د ــریجمل ــ ش ــاختار فارس ــه س ــود، ب ــده ش  یگنجان

 نیـاننـد اتر خواهد بـود، مو روان ترسیتر، سلکینزد

ــه:  ــ»جمل ــان پ ــه نورش ــاه ک ــمت  یروشیآنش و س

شان شـتابان اسـت، خطـاب بـه پروردگارشـان راست

 .«ندیگویم
 

 هیحال« واو» یواژگان یابیمعادل 

در جمالت مختلب با توجه به بافـت  هیحال «واو»

ترجمه شـده اسـت،  یجمله به اشکال مختلف یو معنا

ها متناسب با بافت زبان مقصد ترجمه نیاز ا یکه برخ

بــه ســبک و بافــت زبــان مبــدأ نظــر  یاســت و برخــ

 اند. داشته

ــونَیَوإنَّه ــم : »فهیشــر هیــنمونــه در آ ی. بــرا5  ق ول 

ــراً ــه آ« م نکَ ــار ترجم ــر چه ــیدر ه و  انیو انصــار یت

ــرد ــه یبروج ــه صــورت  یاو قمش ــو  « واو»ب معط

بـه ظرافـت  یبرگردانـ نیترجمه شده است، کـه چنـ

 ینظر نـدارد و از لحـا  داللـ هیموجود در جمله حال

 نسبت به زبان مبدأ دارد. یسطح محدودتر

در ترجمـه  «ئاًیبِضَارِّهِم شَ سَیَوَل» فهیشر هی. در آ6

برگـردان « و حال آنکـه»به صورت  یو بروجرد یتیآ



 
 

 27   قرآن یفارس یهادر ترجمه هیساختارِ جمله حال یبررس

 

 

تحت اللفظی بوده و در  اریبرگردان بس نیشده است، ا

 .رسدیبه نظر م یعیرطبیس و غزبان مقصد، نامأنو

و در ترجمـه  «کـهیدر صورت» یادر ترجمه قمشه

دو معـادل در  نیـترجمه شده است. ا «یول» انیانصار

و  یآشنا هسـتند کـه باعـث روانـ یمعادل یزبان فارس

اند، بودن برگردان شده یعیو طب سیمتن و سل ییوایش

که به ترجمـه لفـ  بـه لفـ  از آن شیدو معادل، ب نیا

به ساختار جمله و معنـا  ،نظر داشته باشند هیحال« واو»

ساخت  دنیدو جمله نظر دارند و با فهم نیو ارتبا  ب

دو  نیب وندیپ ،ییبایاند به زتوانسته ،ییو معنا یدستور

 جمله را همانند ساختار مبدأ منتقل کنند.

 

 هجینت

کامل با قواعد زبـان  ییاز مترجمان آشنا یبعض -5

اسـتئنا   ایعطب  ایهیحال صینداشته و در تشخ یعرب

 اند.بودن جمله، دچار مشکل شده

بـا  ییناآشـنا نیها به خاطر همـترجمه یبعض -6

دستور زبـان مبـدأ، و گـاه مهـارت نداشـتن در زبـان 

 یموجــود در برخــ یهــااند ظرافتمقصــد، نتوانســته

 کند. انیرا ب هیحال یهاجمله

ــاه -9 ــم و ترت یگ ــر نظ ــز ب ــه و تمرک ــتوج  بی

 ترجمه شده است. یمبدأ، منجر به نامأنوس یهاجمله

هـم در سـطح  هیـمشکل ترجمه جمـالت حال -3

مفرد و جملـه بـودن  تیهم در سطح رعا ،یابیمعادل

ها جملـه نیارتبا  بـ یها و هم در سطح برقرارجمله

 .است زیبرانشچالش

 منابع
 هاکتاب

ــد ) .5 ــ ، عبدالمحم ــرآن (، 5973آیت ــه ق ، ترجم

 تهران: انتشارات سرو .

ــو  ) .6 ــا ، آذرن ــان  (، 5956آذرت ــوز  زب آم
 .یتهران: مرکز نشر دانششاه ،یعرب

ترجمـه  (، 5959) شـرانیآذرنو  ود آذرتا ، .9
 ، تهران: نشر کتاب مرجع.قرآن

، لســان العــرب (،  5353منظــور، محمــد ) ابــن .3

 .9: دار صادر، چروتیب

، ترجمـه قـرآن (، 5951اى، مهدى)قمشه یاله .8

 قم: انتشارات فاطمۀ زهرا .

عـن  بیـاللب یمغنم(، 6115ابن هشام ) ،یانصار .2
 ،یعاشـور الجنـوب یعلـ قیـتحق ،بیکتب االعار

 : لبنان.روتیب

، قـم: ترجمه قـرآن (، 5959) حسین انصاریان، .7

 انتشارات اسوه.

ــردى، .5 ــراهیم ) بروج ــد اب ــید محم  (، 5922س

 تهران: انتشارات صدر. ،ترجمه قرآن

ــد .9 ــام عقوب،یعیب ــو 5952) لی ــوعۀ النح م(، موس

 .نیی: دار العلم للمالروتیوالصر  واالعراب، ب

ــدادا .51 ــود) ،یح ــان (، 5976محم ــه یمب ، ترجم

 تهران: انتشارات جمال الحق.

موسـوعۀ معـانی م(، 6119)یسـلمان، علـ جاسم .55
 .عی، اردن: دار أسامۀ للنشر والتوزالحرو  العربیۀ

درســنامه  (، 5959ســن )محمدح ،یجــواهر .56
چ قم: پژوهششاه حوزه و دانشـشاه. ،ترجمه قرآن

6. 

إعـراب القـرآن  (، 5358) نیالد ییمح ش،یدرو .59
 : دار اإلرشاد.هیسور ،انهیوب

 یهاهیـنظر و نظر (، 5952حداد، نادر ) یحقان .53
 .  ریرکبی، تهران: انتشارات امترجمه

ــع .58 ــ د،ی ــا(،  یمحمــد )ب ــاهرۀ:  ،ینحــو مصــفّت ق

 انتشارات دار النشر لل قافۀ.

و رسـالت  یقاضـ (، 5953فرد، عرفان ) یقانع .52
 ، تهران: نقش و نشار.مترجم

 یمشکالت سـاختار (، 5951) دریزاده، ح یقل .57

علوم  یقاتی: مؤسسه تحقزیتبر ،میترجمه قرآن کر

 .زیدانششاه تبر یوانسان یاسالم



 
 

 5998بهار و تابستان  (9) یاپیپ سال پنجم، شماره اول،، «قرآن یشناختزبان یهاپژوهش» یپژوهش یدوفصلنامه علم   25

 

 

ــان .55 ــر ،یقهرم ــه و تحل (، 5999) میم ــترجم  لی
 دوم، تهران: علم. راستی، وگفتمان یانتقاد

الترجمـۀ  ۀیـنظر یفـم(، 6119) نیـادو نتسلر،یغ .59

 زیــ، متــرجم: ســعد عبــد العزاتجاهــات معاصــرۀ

 العامۀ للکتاب. ۀیالمصر ئۀیمصلو ، قاهرۀ: اله

ترجمـه در  یهاهینظر (، 5951) نیادو گنتزلر، .61
 ، تهران: انتشارات هرمس.عصر حاضر

ــاس، .65 ، اعــراب القــرآن (، 5365ابــوجعفر) نح

 : دارالکتب العلمیۀ.روتیب

دوره آمـوز  فنـون  (، 5952) تـریپ ومارک،ین .66
 ، تهران: انتشارات رهنما.ترجمه

ــد .69 ــ ،یمان ــ(، 5993)  یجرم ــات  یمعرف مطالع
 ک،یـتاج نـبیو ز یبهرامـ ی، ترجمه علـترجمه

 .9چسوم، تهران: رهنما. راستیو

هفـده  (، 5978) یمحمد عل ،یاردکان یمختار .63

، گفتار در اصـول، رو  و نقـد ترجمـه ترجمـه

 تهران: رهنما. 

دسـتور زبـان  (، 5952) یمهد ،ینیالد مشکوۀ .68
 تهران: سمت. ،یفارس

ـــجول هـــاوس، .62 ـــر  یامقدمـــه (، 5955) انی ب
 ،یبهرامـ ی، ترجمـه علـمطالعات زبان و ترجمه

 تهران: رهنما.
27. Ertel, E (2011),Derrida on Translation 

and his (Mis) reception in America. 

 

 هانامهانیها و مجالت و پامقاله

قـرآن  یترجمـه فارسـ (، 5952حـداد ) عادل، .65
 .5  ،یمجله ترجمان وح ،میکر

ـــ خوشـــرنگ، .69  یمعناشناســـ (، 5959) یمجتب
اصـفهان، دانشـشاه  ،میحال در قـرآن کـر یینحو

   .اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


