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 دهیچک

عنهوان   ، بهه کند. بررسی اسلوب تأکید ترجمه آن به زبانی دیگر را با مشکل مواجه می ،زبان قرآن  خاصادبیات 

نظریات موجهود   براساسها را  های آن تواند اختالف و نارسایی معادل های قرآن می یک مقوله نحوی در ترجمه

های دو وجه مفعهول   و ارزیابی معادلدر این علم نشان دهد. با توجه به موقعیت این اسلوب در زبان مبدأ، نقد 

تهر در ایهن    گشای ترجمه دقیهق  تواند راه گرایی هاوس می مطلق تأکیدی و عطف مترادف براساس الگوی متن

خهان بها ایهن     –های انگلیسی شاکر، ایروینگ و هاللهی  زمینه باشد. بررسی دو وجه تأکیدی مزبور در ترجمه

هها در   ارز با متن مبدأ استوار اسهت، پهرده از برخهورد نهاهمگون آن     معیار که بر گزینش واژگان و ساختار هم

یابی سطحی مفعول مطلق تأکیدی، عدم انعکاس ساختار تأکیهدی   دارد. معادل های مذکور بر می برقراری تعادل

مناسب در آیات مهزینن بهه   ساختاری برقراری تعادل معادل در زبان مقصد و کیفیت برخاسته از آن و نیز عدم 

 ،ن در برخی مهوارد هاست. اما مترجما نواقص این ترجمهترین  قاعده عطف به مترادف )توسط واو( از جمله مهم

چون برقراری تعادل مناسب ساختار تأکیدی با استفاده از الگوی ساختار موازی در زبان مقصد در مورد قاعهده  

ههای   اند. گرچه اعجاز بیهانی قهرآن، تفهاوت    وسط واو به همراه ال( عملکرد مناسبی داشتهعطف به مترادف )ت

دستوری دو زبان و نقش خود مترجم در ترجمه متعادل و یا نامتعادل این ادوات تأثیر مشههودی دارد، امها بها    

 ر این حوزه درنظهر تواند روش برتر د توجه به موقعیت زبانی تأکید در متن مبدأ، روش ترجمه آشکار هاوس می

 گرفته شود.

گرایی هاوس، تعهادل   قرآن، مفعول مطلق تأکیدی، عطف مترادف، نظریه متن انگلیسی ترجمه واژگان کلیدی:

 واژگانی و ساختاری

                                                                                                                                        
                                                                                         Email: mr.rasuli@ut.ac.ir نویسنده مسئول مقاله:* 
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     مقدمه -1
شمامل انمواو و اقسمان فنمون      ،ترین کتاب آسماان   ترین و فصیح کامل عنوان به کریم قرآن

آوری گشمته   های مختلف جام   مسلاان در مجاوعه بالغ  است که توسط علااء -ادب 

است که وفور و تنوو کماربرد  « تأکید» ،یک  از این فنون پرکاربرد و بدان اشاره شده است.

و قابلیت نحوی، بالغ  و معنای  آن از سوی دیگر، زمینمه مسماعدی    سو یکاین مقوله از 

جهت بررس  آن در نحوه برگردان به زبان  دیگر با توجه به اصل صحت، رعایمت امانمت   

که زبان انگلیس  یکم  از پمر     . از طرف  با توجه به اینآورد و مطابقت با اصل را، فراهم م 

رود و از اختالفما  ششماگیر در    م  شاار بهصد های قرآن به زبان مق ترین ترجاه مخاطب

همای موجمود بمه     برد، بستر مناسب  جهت نقد و ارزیاب  ترجاه های مختلف رنج م  زمینه

آیمد.   های موجود در علم ترجاه، فراهم م  نظریه براساساین زبان در این حوزه خاص و 

ک الگموی علام  در   یم  براسماس های قرآن در حوزه تأکید  بنابراین بررس  تطبیق  ترجاه

تمر   ای دقیق تر در این حوزه و نیز کاک به ارائه ترجاه این زمینه، راه معرف  ترجاه صحیح

 سازد. در آینده را هاوار م 

قرآن به زبمان انگلیسم ، نظریما  مختلمف ترجامه و نیمز انمواو          گرشه در زمینه ترجاه

محدودیت پژوهش، سمه ترجامه    دلیل بهگوناگون اسلوب تأکید با فراوان  مواجه هستیم، اما 

خان در حوزه مفعول مطلمق تأکیمدی و عطمف متمراد       –انگلیس  شاکر، ایروینگ و هالل 

گیرد. بنابراین مسائل این پمژوهش در   گرای  هاوس مورد کنکاش قرار م  نظریه متن براساس

 گردد: بندی م  قالب موارد ذیل دسته

ن مفعمول مطلمق تأکیمدی و عطمف     گانمه در برگمردا   همای سمه   های منتخب ترجاه معادل

 متراد ، در زبان انگلیس  کدان است؟

ارزی مناسمب   همای منتخمب مترجامان، همم     گرای  هماوس، آیما معمادل    طبق الگوی متن

 واژگان  و ساختاری با متن مبدأ جهت انعکاس تأکید مربوطه را دارند؟  

 ست؟    ادوا  تأکیدی مزبور در قرآن، کدان ا متعادل ترین موان  ترجاه مهم
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 بهترین روش برای ترجاه ادوا  تأکید، شه روش  است؟

 

 پیشینه پژوهش -1-1

ای در حوزه بررس  مسائل مختلف ادب  قرآن توسمط محققمان    مطالعا  و تحقیقا  گسترده

"شناس  تقابمل در قمرآن    سبکشناخت  و   زیبابررس  "صور  گرفته است. 
حسمین   هنوشمت  1

"تغییر معنای  در واژگان قرآن، بررس  رابطه بینامتن  قرآن با شعر جماهل  "جاعه، 
از سمید   2

"روابط متن  در قمرآن: مناسمبت، انسمجان و سماختار    "حسین سیدی، 
اثمر سملوی علموی،     3

"شناخت  روابط متن  قرآن مطالعا  زبان"
از هاین نویسمنده، آثمار حسمین عبمدالرئو  در      4

"شناسم  قرآنم    سبک"شناس  مانند  زمینه زبان و سبک
"ترجامه ناپیمدای  قمرآن   "و  8

اثمر   ،8

 لحما   بمه بکری در این راستا قابل ذکر است. گرشه کتب و مقمات  مموکور   خربشه و اعظم 

گرایم    ممتن  ناسم  و ش های زیباشناخت ، سبک ت بحث و از این جهت که قرآن در حوزهکلیّ

پویری شندگانه دارد، با موضموو ممورد بررسم  ایمن پمژوهش نقطمه        قابلیت تفسیر و ترجاه

همای پمژوهش، ایمن     گیری و نیمز یافتمه   روش، هد ، نحوه ناونه لحا  بهول   ،اشتراک دارد

 گردد.   تحقیق از سایر موارد مزبور متاایز م 

بررسم   "شود، مقاله  پژوهش مربوط م  مستقیم به موضوو این صور  بهتنها موردی که 

"های انگلیس  قرآن مقوله تأکید در ترجاه
از جالل الدین جاللم  اسمت. در ایمن تحقیمق،      8

همای   رجامه سمطح  در ت  صمور   بمه نویسنده اکثر ادوا  تأکیدی را با بررسم  یمک آیمه و    

یمک  عل ، ارزیاب  ناوده است. بمدیه  اسمت قوماو  در ممورد      پیکتال، ایروینگ و یوسف

ای اطاینمان بخمش نام  دهمد.      نتیجمه  –سطح  صور  بههم  آن –یهترجاه با بررس  یک آ

 وجوه تاایز پژوهش حاضر در موارد ذیل است:

 گیری بیشتر در بررس  ادوا  تأکیدی بسامد -

 تر شبکه ساختاری و معنای  ترجاه ادوا  موکور تحلیل دقیق -

 یک نظریه علا  براساستطبیق و تحلیل این ادوا   -
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 ها تفاو  در گزینش ترجاه -

 موردنظریاب  موان  ترجاه متعادل ادوا  تأکید  ریشه -

 معرف  روش برتر برای ترجاه این موارد -

 
 کاربرد تأکید -1-2

رفمتن   که اسلوب تأکید باعث تقریر و تثبیت حقیقت کالن، تاکین سام ، از بمین  با توجه به آن

، تما  بم  حسمن،   ؛ عبماس 833: 14ج، تا ب )ر.ک: خطیب، شود  شکّ، احتاال، مجاز و .. م  هرگونه

 ،بالغمت و اصمول   ،های گوناگون در علون مختلف دارد. نحمو  کاربرد ،(828و  804-801: 3ج

 ها کاربرد دارد.   سه علا  است که تأکید در آن

مطلمق   شمامل تأکیمد لفظم  و معنموی، قسمم، مفعمول       ،های مختلف نحوی این فمن   گونه

تأکیدی، ضایر، نون تأکید، بدل، عطف بیان، عطف ش ء به متراد  خویش، تأکیمد بما ادا    

شود. کاربرد این فن در بالغت در مباحث اسمناد خبمر،    إن ، أن ، کل ا، قد، حرو  زائد و ... م 

گمردد. و در   یل و .. خالصمه مم   فصل و وصل، تقدیم و تأخیر، قصر، اعتراض، تتامیم، تموی  

نسبت تأکید را با موضوعا  مختلف  شون دتلمت الفما  بمر منطموی و یما       ،نهایت اصولیون

مفهون، بحث زیاد  و یا عدن زیاد  حرو  و کلاا  در قمرآن، حقیقمت و مجماز، اممر و     

، 1388 ، همای ایمن فمن ر.ک: زرکشم     )برای اطالو بیشتر از کماربرد کنند  نه  افعال و .. بررس  م 

 .(132-88: 2002، عبیزة، النوو السادس و األربعون، القسم األول: التأکید؛ 3و 2ج

 

 مبنای نقد ترجمه -1-3

همای   تموان در دو دسمته جمای داد: روش    های نقد و ارزیاب  ترجاه را مم   طور کل  روش به

ارزی، نظمر   همبر های تطبیق  مبتن   های غیر تطبیق . روش ارزی و روش تطبیق ِ مبتن  بر هم

 ،کمه متمرجم   پم  آن اسمت    بله دو متن اصل  و ترجامه شمده، در  د و با مقابه متن اصل  دار

همای مبتنم  بمر     ارز باشد یا نه. در نقد توانسته متن  پدید آورد که در سطح  با متن اصل  هم

میزان وفاداری متمرجم بمه ممتن     ،این روش، ترجاه کاری صرفاً زبان  است و اساس داوری
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از جالمه پیشمگامان ایمن روش     11و جولیمان هماوس   10نیومارک 2رایس، 5اصل  است. نایدا،

 .  (58-50: 1324)ر.ک: خزاع  فرید، روند  م  شاار به

نوو نقدی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مبتن  بر هامین روش اسمت و از   

مالک بررس  انتخماب شمده    عنوان بهبین متخصصین این حوزه الگوی نظری جولیان هاوس 

 است.  
 گرایی هاوس نظریه متن -1-3-1

همای نقمد و ارزیماب  کیفیمت      معتقد است یکم  از ممالک   12جولیان هاوس به تب  از هالیدی

در  13گمردد.  هما بمر مم     ها و سماختار  شیوه انتخاب واژه رجاه، کارکرد متن  زبان است که بهت

رابطمه برقمرار    ،ها بمین دیگمر اجمزاءا بافمت کمالن      تارها و ساخ کارکرد متن  با استفاده از واژه

هما و   واژه دارد و را همای خماصّ خمود    دستور و سماختار  ،شود. طبیع  است که هر زبان م 

گیمرد. همد  ارزیماب      مم   کمار  بمه  هما  های  متفاو  با دیگر زبان یوهش های خود را به ساختار

ترجاه این است که ببینیم این نقش )کارکرد متن : استفاده صحیح از واژگمان و سماختار( تما    

متنم    ،ممتن ترجامه شمده    ،هاوس نظر بهحفظ شده است؛ زیرا  ،شه حد در متن ترجاه شده

زممه  ارزی را ت همم  وی،بلکه باید آن را با متن اصمل  مقابلمه کمرد. در واقم       ؛مستقل نیست

ابزاری جهمت بمه لفمظ درآوردن     عنوان بهداند و بدین منظور کارکرد متن  زبان را  ترجاه م 

محتوای گفتار و یا نوشتار و نشان دادن رابطه میان مخاطب بما گوینمده یما نویسمنده معر فم       

ه همماوس . البتمم(58-53؛ خزاعمم  فریممد، هاممان: 88-83، 38-21: 2018)ر.ک: همماوس، کنممد  ممم 

که برای مخاطبان  خاص یا مقاصدی خاص ترجاه شده باشمند )ماننمد ترجامه    های  را  متن

 .(33)ر.ک: هاوس، هاان: کند  آثار کالسیک برای کودکان( از بحث خود خارج م 

و  14آفرین  نقش متن اصل  در ترجاه را بمه دو نموو ترجامه آشمکار     باز ،بدین قرار وی

یعن  متمرجم   ؛رجاه بودن آن آشکار باشدکند. ترجاه آشکار آن است که ت تقسیم م  18پنهان

نخواسته پنهان کند که متن، ترجاه است و رنمگ و بموی ترجامه را از ممتن نمزدوده اسمت.       

هد ، نوشتن متن  است که ترجاه بودن آن کمامالً محسموس بناایمد. بما      ،روش  که در آن

های  متناظر در زبان مقصد و بدون نیماز بمه تغییمرا  فرهنگم  در ممتن، ایمن        انتخاب معادل
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ترجامه بمودن آشمکار     ،امما در ترجامه پنهمان    روش به بهترین نحو، شکل خواهد پمویرفت. 

متمرجم بما اسمتفاده از     در ایمن روش کمه  آید.  م  نظر بهمتن  تألیف   ،نیست و در زبان مقصد

ای اسمت کمه از    هد ، نوشتن ترجاه ،ریزد ای م  صاف  فرهنگ ، متن اصل  را در بافت تازه

ای متناسمب   هاوس، شنین شمیوه  نظر بهنظر خوانندگان، متن  اصیل و تألیف  محسوب گردد. 

دأ ندارند و به زبمان، فرهنمگ،   برای ترجاه متون  است که جایگاه ویژه و مستقل  در زبان مب

؛ 85-88، 88-84)برای اطمالو بیشمتر ر.ک: هماوس، هامان:      نت یا تاریخ شندان وابسته نیستندس

 .(58-53هاان:  18خزاع  فرید،

همای   مبنا در بررس  میزان تطابق و تعادل ترجامه  عنوان بهشه در این پژوهش  آنبنابراین 

و  18همای واژگمان،   مؤلفمه  براساسگرای  هاوس  تنالگوی م ،ا متن اصل  قرار گرفتهمنتخب ب

روش آشمکار و پنهمان ترجامه     براسماس متمرجم   شیوه بهبردن  و در نهایت پ  15دستور زبان

کماربرد   بمه  کمه بما توجمه    ذکر دو نکته ضمروری اسمت: اول آن   ،ثاست. قبل از ورود به بح

)ر.ک: مفعول مطلق تأکیدی و عطف متمراد  در علمم نحمو و اثبما  نقمش تأکیمدی آن دو       

، 1388؛ زرکشم ،  225: 1، ج1228الدین اسمترآبادی،   ؛ و نیز ر.ک: رض 208: 2تا، ج حسن، ب  عباس

هاسمت.   منظور از تعادل ساختاری در این پژوهش، میزان انعکاس نقش تأکیدی آن ،(482: 2ج

ها به دنبال ترجیح یک مؤلفه بر دیگری نیستیم. بلکمه تعمادل    که در بررس  ترجاه  و دیگر آن

  در نظر گرفته شده و سپس نوو برخمورد متمرجاین   دو مبنای کل  عنوان بهواژگان و ساختار 

 گردد.   این مبان  بررس  م  براساسبا ادوا  تأکیدی مربوطه در متن اصل ، 

 

 بررسی ادوات تأکیدیارزیابی عملکرد مترجمان در  -2
« تأکیمد »دهد،  یک  از اسالیب  که بخش  از اعجاز بیان  این کتاب عظیم آساان  را تشکیل م 

 دلیمل  بمه خمورد. در ایمن پمژوهش     مم   ششمم  بهدر بسیاری از آیا  آن  است که مصادیق آن

همای   محدودیت دو وجه مفعول مطلق تأکیدی و عطف ش ء به متراد  خویش، در ترجامه 

گردد. بدین منظمور پمس از اخمراج آیما       خان بررس  م  –هالل  ایروینگ و ترجاهشاکر، 
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مزیّن به وجوه تأکیدی فوی و ترجاه فارس  آن و بیان نظرا  علاماء ادب و مفسمران قمرآن    

الگموی پیشمنهادی هماوس     براسماس ( عالکمرد مترجامان   موردنظر)با محوریت ابالغ تأکید 

 گردد.   ارزیاب  م 

 

 مفعول مطلق تأکیدیتأکید با  -2-1

ُ ُموسى﴿ الف( ََّم اّلَله )ترجامه  سمخن گفمت    آشمکارا : و خدا با موسى (184)نساء/ ﴾تَكْليما    َو كَل

 .فوتدوند(
Allāh addressed His Word, speaking (to him) (Shakir). 

God spoke directly to Moses (Irving). 

And to Mūsā (Moses) Allāh spoke directly (Hilali-Khan). 

دارد و بما تأکیمد آن توسمط     م خداوند با حور  موس )و( پرده بر م این عبار  از تکل 

)ر.ک: کند که وقوو فعل )تکل م( بر سمبیل حقیقمت اسمت نمه مجماز       مصدر، بر این دتلت م 

 .(820: 1، ج1414؛ شوکان ، 132: 4ج، 1420ابوحیان، 

گانمه بمه دو صمور  متفماو  ترجامه شمده        های سه مفعول مطلق در این آیه در ترجاه

برآمده است. وی بما   "تکلیم"در صدد برگردان لفظ  مصدر  "speaking"است. شاکر با فعل 

استفاده از قالب استاراری این فعل فوای تکل م خداوند با حومر  موسم )و( را بازسمازی    

نشان داده اسمت.  را حور   آن ، تخصیص این امر مهم به"to him"کرده و با آوردن عبار  

دتلمت   ،ای کمه در ترجامه در پمیش گرفتمه بمر تأکیمد       ول  معادل  که انتخاب ناوده و شیوه

بازگوکننده فن تأکید نیست، ولو بما آوردن ضمایر    ،کند. صر  استفاده از فعل استاراری نا 

قصد تخصیص آن را داشته باشد. تکل م خداوند با حومر  موسم )و( تنهما     ،در داخل پرانتز

حبت کمردن  شه مهم است کیفیمت صم   اما آن ؛شود این ترجاه برداشت م  ب  است که ازمطل

است که ترجاه شاکر در این زمینمه نارساسمت. ایمن نموو ترجامه معمادل        خداوند با ایشان

 ترجاه فارس  ذیل است:

 ."خداوند با موسى سخن گفت، سخن گفتن "
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ایمن واژه   هسمتیم.  "تَکلیما ً"معادل  عنوان به "directly"شاهد قید  ،اما در دو ترجاه دیگر

تأکیمد   "پرده سخن گفمتن  ب "و  "مستقیم"شود. در حقیقت  قید تأکیدی شناخته نا  عنوان به

که حداقل از کیفیت سخن گفتن خداوند بما حومر  موسم )و(     این نیست. ول  با توجه به

های  مفعول مطلق )بیمان حقیقمت    دارد، معادل مناسب  برای انعکاس یک  از نقش پرده بر م 

توسمط   ،بر ایمن اسمت کمه هرگماه کمالن      نحاةگوید: اجااو  نحاس م  آید. م  شاار بهکالن( 

 ،دیگمر بما مصمدر    عبمار   بمه مجاز نیست.  ،رساند که آن کالن مصدری مؤکَّد شد، این را م 

. در نتیجمه  (822-821)ر.ک: شوکان ، هاان: که قصد بیان حقیقت باشد  شود مگر این نا  تأکید

و آشمکار )حقیقم ( خداونمد بما      پمرده  بم  جا حقیقت، عبار  است از سمخن گفمتن    در این

)ر.ک: حقم    پندارنمد  مم   هطمور کمه قدریم    هامان  ،نه صر  خلق کمالن  ،حور  موس  )و(

   .(324: 2، جتا ب بروسوی، 

خان بخش  از پیان و محتوای کالن )حقیق  بمودن   –بنابراین در ترجاه ایروینگ و هالل 

 محتوا یعن  تأکیدی بمودن کمالن اسمت؛   ها فاقد بخش دیگر  تکل م( منعکس شده و ترجاه آن

که بما   مگر این ،گیرد های تأکید در زبان انگلیس  قرار نا  ها در دایره شیوه زیرا قید منتخب آن

 برد. اه شاکر نیز از آن رنج م که ترج ضعف  های تأکیدی، ترکیب شود. دیگر شیوه

اگمر متمرجم در مقابمل عناصمر سماختاری      گویند  دلیل است که محققان م  هاین بهشاید 

یک زبان، معادل  در زبان دیگر نیابد و یا عناصر موجود در یک زبان فاقد ارتبماط سماختاری   

بلکمه   ؛وظیفه وی حفمظ سماختارهای مشمابه در دو زبمان نیسمت      ه در زبان دیگر باشد،مشاب

همای  از زبمان مقصمد ارائمه      وظیفه او این است که محتوا و پیان ساختار زبان مبدأ را در قالب

: 1358ترسمن،  ؛ نیمز ر.ک:  81: 1382)شاهسموندی،  نااید که هاان پیان را به خواننده منتقل کند 

 .  ، ترجاه رحیا (18

د است. در نهایمت  قصارزی ساختاری با متن م ای فاقد هم صور  شنین ترجاهاما در هر

همای ایروینمگ و    ترجامه  گرای  هاوس در ترجاه مفعمول مطلمق ایمن آیمه،     طبق الگوی متن

بمردن   کمار  بهخان با  –ترجاه هالل  عالوه بهاند.  خان تطابق واژگان  را رعایت کرده –هالل 
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"directly"  در انتهای جاله، به شینش صحیح این واژه در جاله توجه داشته است که این بما 

نموو  آیمد، مطابقمت دارد.    جهت که مفعول مطلمق بعمد از فعمل مم     از این  ،سبک ادب  قرآن

 addressed … speaking"ای که شاکر در ترجاه مفعول مطلق اسمتفاده کمرده    عبار  و شیوه

to him"  معمادل  متنم  دیگمر اسمت ولم        دهد که ترجامه  نشان م"spoke directly"  در دو

 ندارد.    ترجاه دیگر این وضوح را 

ا  َو نَُمدُّ لَُه مَِن الَْعذاِب ﴿ب(  افمزوده خواهمد شمد     شمدیداً : عواب ما بمر او  (82)مریم/ ﴾َمدًّ

 .)ترجاه صفارزاده(
And We will lengthen to him the length of the chastisement (Shakir). 
And extend a chance of torment to him (Irving). 

We shall increase his torment (in the Hell) (Hilali-Khan). 

ّا  ً»شمود.   افزاییم و هرگز از عواب او کاسته نامى  پیوسته بر عواب او مى  بمرا  تأکیمد   « َمد

 12.(518: 8، ج1382)طبرس ، فعل است 

مغفمول گواشمتن    –هاسمت  تمرین آن  که از شای  –یک  از مشکال  ترجاه مفعول مطلق

نقش مفعول مطلق در ترجاه است؛ بدین معن  که مترجم اساساً مفعمول مطلمق را بمه زبمان     

. در دو ترجامه اخیمر   (24: 1382زاده،  )قلم  کند و ایمن، حمو  نابجاسمت     مقصد ترجاه نا 

خان( شاهد وجود این مشکل ساختاری هسمتیم. امما در ترجامه شماکر      –)ایروینگ، هالل  

ّا  ً"معادل  "the length of"عبار  اسا   قرار گرفتمه اسمت. تشمابه سماختاری اسمتفاده از       "َم

 ریشه فعل در برگردان مفعول مطلق در ترجاه شاکر جالب است.   هم
Lengthen                v               length                 n 

 

ّا  ً" ً...ًَم ُّّ  "یَُم

                                   of   Lengthen ... length    

  

گرشه روش شاکر با گزینش لغا  متناظر و سماختاری مشمابه در زبمان مقصمد از روش     

آشکار ترجاه بهره برده و ترجاه بودن متن خویش را محسوس کرده اسمت، ولم  بایمد در    

تعمادل سماختار نیسمت. مقمدار     ، "Resemblance Structural"اوتً تشابه سماختار   ،نظر داشت
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مطلب  هست که از عبمار    ،و نیز افزایش طول و مد  آن -در این جا برای عواب  -زمان 

طمور    هامان  .(851: 2002)ر.ک: تنگامن،  بیاید  بدست "length"و فعل  "the length of"اسا  

)ر.ک: که مفسران نیز بر این امر )طوتن  کردن زمان عواب، افزایش و تادید آن( نظمر دارنمد   

اممما ایممن  ،(448: 5، ج1418؛ آلوسمم ، 883: 21، ج1420؛ فخممز رازی، 40: 3، ج1408زمخشممری، 

ًُّّی"موارد هاه از فعل  ّا  ً"نه مصدر آن  - "ُم طریمق در زبمان    هامین  بمه آیمد، و   بمر مم    – "َم

گرشه تطابق واژگمان  در ایمن ترجامه فقمط،      ،. دوماً"length"نه  "lengthen"مقصد، از فعل 

ّا  ً"ما درصدد فهم آن هستیم، قید تأکید یا هاان کیفیمت   شه آنما رعایت شده ا درست  به  "َمد

یمک از   کمه در همی   جا(  )ر.ک: زمخشری، هااناست که مبل غ شد  و خشم عواب اله  است 

زیرا تطابق ساختاری مربوطه با زبان مبدأ رعایمت نشمده    ؛منعکس نگشته ،گانه های سه ترجاه

 است.  

سمختى و   : هرگمز پپنمدار شماا در هنگمان    (21)فجر/ ﴾َدكًّا   َدكًّاكَّل إِذا ُدكَِّت اْْلَْرُض ﴿ ج(

)ترجامه  همم کوفتمه شمود     و شمد  در  سمختى  بمه  گاه که زممین   [ آن گشایش عاقالنه نیست

 .طاهری(
Nay! when the earth is made to crumble to piece (Shakir). 

Indeed when the earth has been completely flattened out (Irving). 

Nay! When the earth is ground to powder (Hilali-Khan). 

که در ادامه اضافه شده تأکیمد آن )تکمرار    "َدکاا ً"مفعول مطلق تأکیدی و  "َدکاا ً"در این آیه 

دعماس و دیگمران،   ؛ 122: 8، ج1421)ر.ک: نحماس،  یا مفعول مطلمق تأکیمدی( اسمت    مصدر و 

از ایمن رو در  در این آیه دو مرتبه تأکید شده اسمت.   ،"ُدکَّت". بنابراین فعل (448: 3، ج1428

با یک عنصر نحوی دیگر مؤکمد   -مثالً قید تأکید  -ترجاه این آیه نیز باید معادل تأکیدی آن 

توان قید تأکیمد را بما    منظور م کامل برقرار گردد، بدین  طور بهشود تا تعادل نحوی و بالغ  

و ( 28 :1382، زاده قلم  )ر.ک: انتقال یابد صفت پتأکیدی[ هاراه کرد تا تأکید موکور به ترجاه 

 کامل برقرار گردد.   طور بههاوس  موردنظرتعادل متن  

توصیف  ترجامه شمده اسمت. خمرد و      صور  بهدر هرسه ترجاه  "َدکاا ً"مصدر تأکیدی 

قطعه قطعه شدن زمین )ترجاه شاکر(، صا  و مسطح شدن زمین )ترجاه ایروینمگ( و نیمز   



 محمود واعظی و همکاران _____________ تحلیل انتقادی ادوات تأکیدی مفعول مطلق تأکیدی و عطف مترادف ...

28 

گمر احموات     خمان(، هاگم  بیمان    –تبدیل اجزای زمین به ذرا  ریز و غبار )ترجاه هالل 

ناشم    "دکاا"های مترجاان برای  زمین به هنگان وقوو قیامت است. تفاو  در گزینش معادل

ها هاگم  از نظمر مفسمران تأییمد      گرشه این معادل هاست؛ های تفسیری آن ز تفاو  نگرشا

مختلمف در کتمب تفسمیری بیمان شمده       صور بهشده است. به واق  توصیف احوات  زمین، 

و  (282: 8، ج1420بغموی،   20؛881: 4، ج1408؛ زمخشمری،  484: 1، جتما  ب )ر.ک: ابن قتیبه، است 

ّا ً لددّیّ": " لدّ ًا"معنمای لغموی    درسمت   بمه هر سه متمرجم   )کوبیمدن سمخت( را    " لد

 .  (254: 20، ج1418)ر.ک: طباطبای ، اند  رسانده

لفظ  و بمدون   صور  بهها  احواتت  که زبان قرآن با تأکید به مخاطب رسانده در ترجاه

از آن  خبمر  ،ای کمه ایمن آیمه    انمد. حموادت تکمان دهنمده     گونه قید تأکیدی برگردان شده هی 

و روشمن  ( 348: 1، جتما  ب )طوس ، برای مخاطب قرآن  ،تهدید و وعید شدیدی است ،دهد م 

از  یمک  همی  شمود. در   است که این حدّ  و شدّ  توسط تأکیمد مفعمول مطلمق ابمالغ مم      

خورد و فقمط   نا  ششم بههای فوی، معادل  که غلظت این حوادت )تأکید( را برساند  ترجاه

 لحما   بمه  ها ترجاه گردد. بنابراین قعه قیامت را شامل م اتوصیف احوات  زمین به هنگان و

 ساختار تأکیدی و نیز معنای  نارسا هستند.

رسد این است که هر سه مترجم با نگرش ادبم  متفماو     م  نظر بهاحتاال دیگر که بعید 

ک: زمخشمری،  .)ررا حال و نه تأکید گرفته باشند  ی اول"َدکاا ً"و در عین حال مشابه یکدیگر، 

کمه در ایمن وجمه تفسمیری      اما با توجه بمه ایمن   ؛(488 :10، ج1420؛ ابوحیمان،  881 :4، ج1408

، 1418.ک: درویمش،  )ری دون در حکم تکرار اول  است، باز نیز مفید تأکید خواهد بود "دکاا"

 .  (488: 10ج

انعکاس تأکید برخاسته از وقمای  روز قیاممت،    لحا  به ،ها ترجاه ،بنابراین در هر صور 

 نارسا هستند.

مفهمون تأکیمدا  آیمه را برسمانیم      درست  بهاگر بخواهیم  ،مثال در ترجاه فارس  عنوان به

 باید بگوییم:
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 ."متالش  و درهم کوبیده شود شدیدو  سختآن گاه که زمین " 

 
                                                                       واقعهبیانگر کیفیت                            

 

ِ ﴿ د( بُونا إِلَى اّلَله کمه مما را بمه     : ما اینمان را جمز بمرا  آن   (3)زممر/  ﴾ُزلْفىما نَْعبُُدُهْم إاِلَّ لِيُقَرِّ

 .)ترجاه گرمارودی(پرستیم  نزدیک گردانند ناى نیکخداوند، 
We do not serve them save that they may make us nearer to Allāh (Shakir). 
We do not serve them except to bring us closer to God in homage (Irving). 

We worship them only that they may bring us near to Allāh (Hilali-Khan). 

کنمد   ایفما مم    "یُقَدِّب ًُ"خود  معنای را برای هم 21مصدری است که نقش تأکید ،"ُزلْفی"

جهمت شمفاعت کمافران نمزد      ،ای منزلت و درجمه  معنای بهو ( 355: 5، ج1418)ر.ک: درویش، 

 .(882: 2، ج1423)مقاتل بن سلیاان، خداوند است 

هم باید به نحو صحیح )متعادل( ترجاه شمده و   ،این واژه ،طبق الگوی پیشنهادی هاوس

را داشمته باشمد، لموا جهمت      –با توجه به نقمش تأکیمدی کمه دارد     –هم توانای  ابالغ تأکید 

یمد بما   پوشش هر دو مؤلفه مزبور، ترجاه این نوو از مفعول مطلق نیز به مانند سایر مموارد، با 

هما بما شنمین     انجمان پمویرد و یما معمادل آن     هستند،  کیفیتشنین قیودی که مبل غ قید تأکید و 

متوجمه   ،همای فموی   . اما بما نگماه  بمه ترجامه    (28: 1382 ،زاده قل )ر.ک: قیودی هاراه گردد 

های تأکیدی رایج در زبمان انگلیسم     و یا دیگر شیوه ا از قیود تأکیدمترجاان نه تنه ،شویم م 

یماب  جالمه    هما راه نیافتمه و بما معمادل     که این واژه اساساً بمه ترجامه آن  بلاند،  استفاده نکرده

بُونا" گویمد: هنگمام  کمه بمه کمافران گفتمه        م  قتادةاند.  ترجاه خویش را به پایان برده "لِیُقَِّب

ها و زمین را آفرید و آب را از آساان نمازل   شود پروردگار شاا کیست و شه کس  آساان م 

بمدین   :گویند پرستید؟ م  ها را م  شود پس شرا بت گفته م  ها آن: اهلل، پس به گویند م کرد؟ 

)ر.ک: شموکان ،  ما شود  مایه شفاعتنزد خداوند نزدیک گرداند و  ای به درجهجهت که ما را 

 .  (818: 4، ج1414
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گر ساختار تأکید در زبمان انگلیسم  و    تواند بیان نا  "nearer"و  "closer"صر  واژگان 

یا مبل غ کیفیت عال )نزدیک کردن تا حدی که مایه شفاعت گردد( باشمد. البتمه محرمیمت و    

برداشمت   - "close"متراد   - "near"در یک رابطه نزدیک وجود دارد از واژه صایایت  که 

توان گفت ایمن واژه نسمبت بمه معمادل      م  ، عبارت به، شود )ر.ک: وبستر ذیل هر دو مدخل( م 

"close"  کند ول  در هر صور  بازگو کننده پیمان   ایجاد م  "زلفی"تعادل بهتری برای معنای

 لحما   بهشه  ،کند، در متن ترجاه شراکه نقش  که این واژه در زبان مبدأ بازی م  ؛آیه نیست

هاوس در هر دو مؤلفمه مغفمول    موردنظرارزی  معنای  و شه ساختاری، منعکس نگشته و هم

آید این اسمت کمه همر     م  بدستسازی مترجاان  مانده است. نتیجه دیگری که از نوو معادل

ها رنگ و بوی  از ممتن مبمدأ را    اند و ترجاه آن اه استفاده کردهسه مترجم از شیوه پنهان ترج

ای در متن مبدأ ندارند و بمه   جهت متون  که جایگاه ویژه ،که این روش ندارد. با توجه به این

مناسب اسمت، نبایمد بمرای ترجامه ادوا  ادبم        ،شوند تاریخ و فرهنگ خاص  مربوط نا 

   .(88-88)ر.ک: هاوس، هاان:  مانند اسباب تأکید در نظر گرفته شوند 

انارِ َجَهنََّم   يَْوَم يَُدعُّوَن إِلى﴿ (و به آتش پرتماب شموند    شد به : روز  که (13)طور/ ﴾َدعًّ

 .)ترجاه أحسن الحدیث(
The day on which they shall be driven away to the fire of Hell with violence (Shakir). 

On the day they will be pushed firmly towards Hell fire (Irving). 

The Day when they will be pushed down by force to the Fire of Hell, with a horrible, 

forceful pushing (Hilali-Khan). 

ع" َّ . در روز قیامت در حال  کمه دسمتان   (12: 10، ج1418)طباطبای ،  هوً لّفعً لدّیّ " ل

ها به سات جلو رانده شده )سرها بمه سمات    هاشان زنجیر شده و پیشان  آن کافران به گردن

نقمل از   245: 2، ج1382)ر.ک: طبرسم ،  شوند  جلو(، با صور  به سوی آتش جهنم کشیده م 

 .مقاتل(

در بمه آتمش      عامل مالئکمه  جهت برقراری تعادل مناسب واژگان  و ساختاری، شدّ

معمادل   "with violence"واره  جاله ،منعکس گردد. در ترجاه شاکر بایست  ،افکندن کافران

ا" جالمه: اعامال فشمار و     ازدایمره معنمای  وسمیع  دارد     ،قرار گرفته است. این واژه "َدعًّ
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، هتک حرمت، فشار و رفتمار مخمر ب   -شود که منجر به آسیب دیدگ  م  -نیروی فیزیک 

توان گفت شاکر تعادل واژگمان  و معنمای     م  ،. با این حساب(violence)ر.ک: وبستر، ذیل 

در نظر گرفته است. عالکمرد ترجامه    -قول مقاتل که در بات بیان شد به با توجه -مناسب 

 خان در این راستا نیز مناسب است. –هالل 

ا ً"شاهد برگردان تفسیری واژه  ،در این ترجاه ی که مترجامان سمع    طور به ،هستیم "َدعا

  عال مالئکه نسمبت بمه کمافران را در ذهمن مخاطمب      شدّ ،اند با ایجاد فوای  دقیق داشته

هما و نیمز    ر و نیروی اجبماری وارد شمده بمر آن   متجسم کنند. اکراه کافران در این حادثه، فشا

 ؛سمت در این ترجاه منعکس گردیده ا خوب  بهحاکم است  ،بر آن میدان عب و وحشت  کهر

توان گفت آشکار بودن روش ترجاه در این ترجامه وضموح بیشمتری دارد.     که م    یطور به

د، ترسمیم دقیمق فومای عمواب و شمکنجه      جاه و نیز ترجاه شاکر دارنقطه قوت  که این تر

)ر.ک: بغموی،  سمت  ها آندو اصل اساس  برخورد مالئکه بما   ،کافران است که شدّ  و خف ت

ن  و صمر  برقمراری تعمادل واژگما     ،ش مترجاان این دو ترجاه. عاده تال(221: 4، ج1420

دا ً"یماب    تالش  جهت برقراری تعمادل سماختار تأکیمدی در معمادل    و معنای  قرار گرفته   "َدعا

همای تأکیمدی کمه     های منتخب این دو ترجاه با شیوه . این بدین معناست که معادلاند نداشته

 در زبان انگلیس  رایج است مطابقت ندارد.

گرفتمه، ترجامه او را    کمار  بمه جهت ترسیم فوای عمواب   ،اما معادل تأکیدی که ایروینگ

ذیمل گمروه    ،زبان انگلیس  در دستور "firm"کند. زیرا  ارز متن مبدأ م  ساختاری هم لحا  به

در نتیجمه شمکل قیمدی     ،(422: 1258)ر.ک: کوئیرک و دیگمران،  گیرد  صفا  تشدیدی قرار م 

باشد. ایروینگ با گزینش این معادل، هامان  )تأکید(   عال شدّ اند بیانگرتو م  ،واژه نیزاین 

است، را منعکس کرده است. نقطه قمو  شمیوه ایروینمگ،     "َدعًا"دف  شدید که معنای لغوی 

مفعمول مطلمق تأکیمدی اسمت. ولم        برای تعادل ساختار تأکیدی و در نظر گرفتن قید تأکید

عدن فواسازی مناسب جهمت آگماه کمردن مخاطمب از جزئیما  حادثمه و        ،نقطه ضعف او

رفتمه در   کمار  بمه فوای  است که کافران در آن لحظه قرار دارند. بنمابراین ترکیمب دو شمیوه    
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هماوس را تحمت پوشمش خمود      موردنظرگرای   های متن تواند مؤلفه م  ،گانه های سه ترجاه

 أ ایجاد کند.وزن متن مبد قرار داده و بدین لحا  متن  هم

رفمتن دو تکنیمک از    کمار  بهخان شاهد  -های شاکر و هالل  که درترجاه نکته آخر این

یاب  به تطابق مناسب واژگان  هستیم. شماکر بما    جهت دست ،نیاز در امر ترجاهموارد مورد

ا ً"تحلیل واژگان  خوب  از  ،"violence"استفاده از واژه  همم رویمداد    ،داشته و توانسته "َدعا

که شامل اعاال، تغییرا  حات  )فرآیند( و تجارب است و هم اسناد )شامل هامه اسمناد   

کاّ  و کیف  استناد شده به هر شیز( را منعکس نااید. ترکیب تعدادی از معان  مختلمف و  

ها در یک کلاه واحد، اصل اقتصاد و یما مموجز بمودن زبمان را ممنعکس       متارکز شدن آن

. از طرفم  گماه  اوقما  متمرجم در     ترجاه رحیا ( 48و  32: 1358ترسن، ر.ک: کند. ) م 

یابد که معادل دقیق  میان کلاا  یک زبان و کلاا  زبان دیگر وجود ندارد. بعوم  از   م 

 هامین  بمه آید.  م  وجود به ندر  بهها  اما تطابق کامل میان زبان ،صفا  مشترک وجود دارد

 ،یک کلاه از زبان مبدأ را به منظور ارائه هامان معنما   کند که احساس نیاز م  ،علت مترجم

. هاانند روشم  کمه   (45-48)ر.ک: هامان:  شندین کلاه در زبان مقصد ترجاه کند  وسیله به

 رفته است. کار بهخان  –در ترجاه هالل 

 
 گیری: نتیجه -2-1-1

 ،تأکیمدی  گانه در برگردان مفعول مطلمق  های سه گرای  هاوس، ترجاه براساس الگوی متن -

یماب  سمطح  مفعمول مطلمق      ها در معادل مشکل اصل  این ترجاهاند.  عالکرد ضعیف  داشته

برخاسته از مفعمول مطلمق تأکیمدی، نقمص عامده ایمن       تأکیدی است و عدن بازتاب کیفیت 

 رود.   م  شاار بهها  ترجاه

کمه در   ها یما حماتت  اسمت    مفعول مطلق در زبان عرب  از نقش جا که حالت نحوی از آن -

نیازمنمد   ،ارز کردن آن با متن مبدأ انگلیس  دارای ساختار مشابه نحوی نیست، جهت هم  زبان

های  است کمه جهمت    یک  از روش ،تأکید متناسب دن قیودبر کار بهساختاری معادل هستیم. 

واژگمان  نیمز بما     لحما   بمه شود. قید منتخب باید  تأکید این مقوله نحوی پیشنهاد م انعکاس 
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کلاه مفعول مطلق تطابق داشته باشد، در غیر این صمور  بایمد بما واژه و یما صمفت  دیگمر       

 22.منتقل شود درست  به موردنظرترکیب گردد تا معنای 

 
   تأکید با عطف شیء به مترادف خویش -2-2

الاعنما بما آن    از دیگر طری تأکید در قرآن، عطف یک  از دو متراد  بر دیگری یا بمر قریمب  

: 1428؛ نیمز ر.ک: سمیوط ،   482: 2، ج1388شمود )زرکشم ،    مم  است که با قصد تأکیمد انجمان   

مختلف در قرآن آمده است. یک  از این ساختارها، عطف توسمط   صور به. این اسلوب (1888

است که ابتدا شند ناونه از این سماختار بررسم     "ال"راه حر  نف  به ها "و و"حر  نف  

 شود. م 

ا ﴿ الف( افَّل يَخاُف ُظلْم  از ستم و کم شمدن حمق خواهمد     هرگز نه: (112)طه/ ﴾َوال َهْضم 

 .)ترجاه مشکین (خواهد هراسید  و نه از خرد شدن شخصیتترسید 
He shall have no fear of injustice nor of the withholding of his due (Shakir). 
A believer will need fear no harm nor any injustice (Irving). 

Then he will have no fear of injustice, nor of any curtailment (of this reward) (Hilali-

Khan). 

)دعماس و  اسمت   "ظلدم" معطو  بمر  "هضما ً"و  ، عاطفه«و و» ،«َوًالًَهْضما ً»در عبار   

جهت برگمردان حمر     ،قالب ساختاری یکسان ،. در هر سه ترجاه(283: 2، ج1428دیگران، 

و آن  رفتمه  کمار  بمه  "هضما ً"و معطو  علیه  "ُظلما ً"، معطو  "ال"، حر  نف  "و و"عطف 

. (251و  250، 283، 241: 1258)ر.ک: کموئیرک و دیگمران،   گیری از ساختار مموازی اسمت    بهره

ای  واژه ،است. در ایمن سماختار   ".… no …. nor"یک  از این ساختارها، ساختار منف  ساز 

آمده از لحا  ساختاری یکسمان   "nor"شه بعد از  آید باید با آن م  "no"که بعد از منف  ساز 

در آغماز    واژه واژه یا گروهکه یک  . در این ساختار هنگام (344-342: 2014)ر.ک: شافر، باشند 

و  "both x and y" ،"either x or y" ،"neither x nor y"سماز شمون    وهمای مهممِ هااهنمگ   الگ

"not only x but(also) y"    اضافه شود، دو طر  اجزاء جاله طوری به یکدیگر وابسمته شمده

 .(208تا:  )ر.ک: لی  و اسوارتویک، ب دهند  که تشکیل ساختاری مؤکَّد م 



 محمود واعظی و همکاران _____________ تحلیل انتقادی ادوات تأکیدی مفعول مطلق تأکیدی و عطف مترادف ...

101 

ها باعمث تأکیمد    صحیح عال کرده و شیوه کاربردی آن ،ساختاری لحا  بههر سه ترجاه 

رفمتن   کمار  بمه خمان بما    –های ایروینگ و هاللم   شود. با این تفاو  که در ترجاه مطلب م 

. (858-858: 1258)ر.ک: کموئیرک و دیگمران،   دتر شمده اسمت   این نف  مؤک م  ،"any"ساز  منف 

، بما ممتن مبمدأ مطمابق     کیدمتن  و در حوزه ساختاری و انعکاس تأ لحا  بهها  ترجاه ،بنابراین

خاص معیار افمرادی   طور به ،بوده و از این منظر، هاگان با نظریه طرفداران روش تطبیق  نقد

هما یکسمان نیسمت و     آیند. اما در سطح واژگان عالکرد آن م  شاار بهشون هالیدی و هاوس 

ایمن واژه   موردنظردر دو ترجاه، تعادل تزن با معنای  "هضما ً"های کانون تأکید جاله  معادل

 در متن مبدأ را ندارد.

یعنم  حقمم نماقص و     "هضمتًلكًمنًحقادیًي ًحططتد " :گوید هنگام  که عرب م 

، تما  بم  فمر اء،  ر.ک: ) زایل گشت. سخن امان عل  )و( در جنگ جال نیز شاهد هاین معناست

)ر.ک: ابمن  شده است  دعباس وار نیز از ابن "غصبا ً"معنای  "هضما ً". البته در تفسیر (123: 2ج

در  "هضدم"را بمرای   "نقص"هاان معنای  ،ن. اما جاهور مفسرا(2438: 8، ج1412أب  حاتم، 

نماقص نیسمت و از او تنمگ گرفتمه     من در روز قیاممت  نظر دارند. بدین معنا که حسنا  ممؤ 

 .  (88: 4، ج1422، عطیةً بن)شود  نا 

حمق، ایمن معنما را     معنمای  بمه  "due"هامراه واژه   بمه  "withhold"از فعل شاکر با استفاده 

؛ وبسمتر هامین   withhold)ر.ک: آکسمفورد ذیمل   رسانده است: اجتناب از اعطای حمق شمخص   

زیمرا   را برسماند؛  برای آن وضم  شمده   "هضم"تواند معنای اصل  که  . این مفهون نا مدخل(

ندادن حمق.   معنای بهکسر حق و نقصان آن است نه  معنای بهاین کلاه  گفته شدکه  طور هاان

 ،آممد  مم  شمد،   این عبار  قیدی که عدن کاال و تاان از آن برداشمت مم    ،آری اگر در ادامه

 توانست معادل نسبتاً خوب  برای این واژه باشد. مانند: گاه م  آن

        عدن اعطای حق                                                                               
Withholding of the due completely 

                                                                                                                
       عدن اعطای کامل حق   
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"injustice"  باشمد بلکمه معمادل     "هضدم"تواند معادل دقیمق   در ترجاه ایروینگ نیز نا

 است.   "ظلم"مناسب 

ًب "که: در تعریف ظلم آمده  توضیح این راغمب،  ) ".وضعً لدیءًفیًغیًِّموضعً لمختصا

دای ظلمم  بنابراین عدن وض  یک شیز در جای  که حق آن است، مص (ظلم، ذیل 838ی: 1412

نسبت به اجرای حق و حقموی   ،که به تخلف "injustice"عدالت   است و این هاان مفهون ب 

گرشمه در   "هضم"و  "ظلم". رساند ( را م injustice)ر.ک: وبستر، ذیل تعریف شده دیگران 

و هریک مخصموص مفهمون    بوده "هضم"اعم از  "ظلم"معنا به یکدیگر نزدیک هستند ول  

 .جا( : هاانعطیةً بن)ر.ک: خاص  در این آیه است 

دارد. ایمن واژه   "هضم"تری به  ی نزدیک، معنامعادل فوینسبت به دو  "curtailment"اما 

)ر.ک: وبستر و آکسمفورد،  کردن شیزی است  از سر و ته شیزی زدن یا محدود  معنای بهدر کل 

در داخمل   "reward"کمردن واژه   انمد بما اضمافه     خان سع  کرده . هالل  و محسن(curtailذیل 

را معمادل   "reward"هما   کننمد. آن  نزدیک  "هضم"معنای این معادل را هرشه بیشتر به  ،پرانتز

که مورد اجااو مفسران نیمز هسمت    "عدن نقصان حسنا "دانسته و در مجاوو  "حسنا "

تری در سطح واژگان و معنا نسبت به دو متمرجم دیگمر    سبو عالکرد منا  را برگردان ناوده

 اند. به ناایش گواشته

و نمه از غمری   : نه از رسیدن فرعونیان بترسمى  (88)طمه/  ﴾َوال تَْخَشىال تََخاُف َدَركا ﴿ ب(

 .)ترجاه انصاریان( شدن بهراس 
Not fearing to be overtaken, nor being afraid (Shakir). 

Do not fear being overtaken nor dread anything (Irving). 

Fearing neither to be overtaken [by Fir'aun (Pharaoh)] nor being afraid (of drowning 

in the sea) (Hilali-Khan). 

خداوند جهت ثبا  قلب و اطاینان خاطر حور  موس  )و( ایمن جالمه را بمه ایشمان     

در محمل  نصمب و   ...«  الًتخددی»با توجه به این که جالمه   .(132: 2، جتا ب )طنطاوی، گفت 

  گفت تثبیمت و قموّ   توان م  ،(325: 18، ج1415)صاف ، است  "الًتخاف" معطو  بر جاله
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الً"تأکیمد   "الًتَخَددی"دیگمر جالمه    عبمار   بهشود.  قلب حور  موس  )و( نیز بیشتر م 

 .  (30: 3، ج1405)گنابادی، است  "تَخاف

گمر   مجمدداً بیمان   "الًتَخددی"و  "الًتَخداف"جهت برگمردان   ،استفاده از ساختار موازی

 اهایت و تناسب این ساختار با این شیوه تأکید قرآن  است.  

"no … nor…"  مورد منتخب ترجاه شاکر و ایروینگ و"neither … nor …"   سماختار

خان است. تفاوت  که در ساختار ترجامه ایروینمگ نسمبت بمه دو ترجامه       –منتخب هالل 

در بخش انتهمای  جالمه اسمت     "anything"ساز  داً مشهود است، آمدن مؤکا د منف دیگر مجد

-858: 1258)ر.ک: کموئیرک و دیگمران،   شمود   که باعث تأکید بیشتر معنا و مواون جالمه مم   

. امتیاز مهم دیگر این ترجاه در رساندن تأکیمد سماختاری جالمه، آوردن فعمل کاکم       (858

"do" به هاراه  ،کامل صور  به"not" رشمه  . گ(1418)ر.ک: هامان:  ست ا و عدن ادغان آن دو

و به ممورد بررسم     شده الًتَخاف(ارائه شنین ساختاری، باعث تأکید هاان فعل )در این جا 

اما به هر ترتیب استفاده از سه قالمب تأکیمدی در ترجامه یمک      ( مربوط نیست،الًتَخدیما )

 نااید. جاله در زبان مقصد، کاری آسان نا 

 
Do not fear being overtaken nor dread anything 

   

خان در ترجاه این آیه، استفاده از توضمیحات  اسمت کمه     –شاخصه مهم عالکرد هالل 

ن ها جنبه تفسیری به خود بگیرد. در تفسیر ایم  ترجاه آن ،در داخل پرانتز آمده که سبب شده

ها به تمو نخواهنمد    رغم تعقیب فرعون، آن فرماید عل  )و( م  خداوند به حور  موس  ،آیه

[ و از خطر غری شدن در نیل در امان خواه  بمود پبنمابراین بماز    الًتَخافرسید پپس نترس 

 .(280: 8، ج1412)ر.ک: ابن کثیر، [ الًتَخدیبیم نداشته باش 

در این نوو ترجاه، مترجم جهت بازسازی فومای آیمه در زبمان مقصمد و رفم  فاصمله       

آورد کمه ایمن توضمیحا      ترجامه مم   تی  بمه توضمیحات  در ت تقال بهتر مفماهیم  زمان  و ان

متن ، پانوشت و یا ترکیبم  از همر دو روش باشمد. شماید      مزج  یا درون صور  بهتواند  م 
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هامین باشمد    ،داننمد نیمز   برخ  علااء و محققان ترجامه را تفسمیر مم     ،که یک  از دتیل این

. اما به هر ترتیمب در ایمن   (8: 1388محامد،  ؛ صدراألفاضل و هاشم 248: 2، جتا ب محقق کرک ، )

شود. گرشه برخ  الفا  و عبمارا  قرآنم  کمه در زبمان      وارد حوزه تفسیر م  ،شیوه، ترجاه

)بمرای اطمالو بیشمتر ر.ک:    کنمد    سخت  ترجاه را دوشندان م  ،ارز ندارند غیر عرب  مطابق هم

امما اسمتفاده از ایمن روش     ،(345و نیمز هامان:    325-328: 2، ج1388نقل رشید رضا از غزالم ،  

رز ا در یمافتن معمادل همم    کاتمری شمود مترجامان بما دشمواری      ترجاه )تفسیری(، باعث م 

صماحبان ایمن ترجامه     . امما از باشمد مفهون بم  برای رساندن بهتر ها رو گردند و دست آن بهرو

 ضعف دارند. "الًتَخدی"رغم اتخاذ این روش، در گزینش معادل مناسب برای  عل 

"being afraid"    خمان( و   –)در ترجاه شماکر و هاللم"dread"    )در ترجامه ایروینمگ(

تزن اسمت   ،معمادل بهتمری اسمت    ،یمک  که کدان هستند. در مورد این "الًتَخدی"های  معادل

، 1414)ابمن منظمور،   خمو  و تمرس    معنای بهدانسته شود. این لغت را برخ   "خدیة"معنای 

در اصمطالح   "خدیة". اما (280: 2، ج1412)قرش ، اند  فتهو برخ  ترس شدید گر (225: 14ج

بیاى است که با تعظیم و بزرگداشت شیز  هاراه است و بیشمتر ایمن حالمت از راه     ،قرآن 

شود لموا دانشماندان    حاصل مى ،علم و آگاهى نسبت به شیز  که از آن خشیت و بیم هست

 :مخصوص شنان حالتى هستند

َّما يَْخَشى﴿ َ   إِن  23.(خددیةذیمل   253: 1412ر.ک: راغمب،  ) (25)فماطر/  ﴾مِْن عِبادِهِ الُْعلَماا ُ اّلَله

 ،ای ترس  است هاراه با عظات و مهابمت و از نظمر عمده    ،"خدیة"بنابراین به عقیده برخ  

. همر  (388: 12، ج1414)زبیمدی،  هر دو نظر صحیح است  البتهترس  است هاراه با تعظیم که 

: 18، جتما  ب ر.ک: ابن عاشور، )بیشتر و باتتر است  "خدیة"شد  و غلظت ترس با  ،شه باشد

رسماند مطابقمت    مم   "afraid"که ترس  شدیدتر را نسمبت بمه    "dread"و این با لغت  (188

 .  (dread and afraid)ر.ک: کابریج، ذیل بیشتری دارد 

 کمار  بمه یمدی ایمن آیمه    های مختلف  جهت بازتاب ساختار تأک در مجاوو، مترجاان شیوه

اند و در این بین ترجاه ایروینگ با تطابق مناسب واژگان و در نتیجه ابالغ بهتر معنا، بمه   برده
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ی کمه شمیوه وی در شیمنش و گمزینش واژگمان و نیمز       طور بهمتن مبدأ وفادارتر بوده است. 

سمازد )روش ترجامه    انعکاس ساختار تأکیدی، موقعیت ویژه متن در زبان مبدأ را بمرمال مم   

 آشکار(.  

 و هی  )شیمز را( رهما نکنمد   : )آتشى که(: باقى نگوارد، (25)مدثر/ ﴾ال تََذرَو   ال تُبْقي﴿ ج(

 .ترجاه رهناا()
It leaves naught nor does it spare aught (Shakir). 

It spares nothing nor leaves anything over (Irving). 

It spears not (any sinner), nor does it leave (anything unburnt)! (Hilali-Khan). 

که نفى مطلق است، اقتوا دارد که ممراد از آن را   به خاطر این ،"الًتُبْقِيًَوًالًتََذرًُ"عبار  

گموارد و هامه را    بماقى نامى   ،آورده بدسمت شمه او   هی  شیز  از آن "سقِّ"این بگیریم که 

از قلمم نینداختمه پو بلکمه[ هامه را      ،افتنمد  هایى که در آن مى سوزاند و احد  را هم از آن مى

افتمد   شمود بعومى از شیزهما کمه در آن ممى      ار ممى خال  آتش دنیا که بسی شود، به شامل مى

)ر.ک: قرطبم ،  اسمت   "الًتُبْقِي"تأکید  "الًتََذرًُ"پس 24.(55: 20، ج1418)طباطبای ، سوزاند  ناى

، 1338اهلل کاشمان ،   )ممال فمتح  مورد تأکید واقم  شمده اسمت     ،و شد  عواب (88: 20، ج1384

 .(88: 10ج

ای است که جهت حفمظ سماختار و نقمش تأکیمدی      ساز تأکیدی شیوه ساختار دیگر منف 

گرفته شده اسمت. جالمب اسمت کمه در      کار بهاسلوب عطف متراد ، در ترجاه این آیه نیز 

 معنمای  بمه  "naught"سر فعل نیاممده و بلکمه اسمم منفم       "not"قید منف  ساز  ،ترجاه شاکر

 سمازی  موازی را تکایمل کمرده اسمت. برجسمته    ه و ساختار بعد از فعل قرار گرفت "شیز هی "

در ایمن ترجامه مشمهود     "nor + does + it"شینش جاله  سازیِ کالن با استفاده از ادا  وارونه

 .(1351: 1258)ر.ک: کوئیرک و دیگران، است 

   It   + does  

 nor            it does                nor  does it                            در حالت عادی  + 

   فعل  ل فاع

                                        ساز وارونه ادا  
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در  گوار وجوه دیگری از تأکیمد  تواند پایه م  "nothing" معنای به "aught"استفاده از واژه 

 a / n"آهنگ  حمرو    تکنیک همو نیز  "naught"سازی با  تحت عنوان متراد  ،ترجاه شاکر

ught +"   ذیمل فصمول سمیزده    2008)ر.ک: رابمر  همریس،   باشمد :Onomaton Scesis   و شهمارده

Alliteration). 

که از قالب ساختار تأکیدی موازی استفاده کمرده بما اسمتفاده از     رغم این ایروینگ نیز عل 

ن آرایمه را زیبماتر و   ایم  "nor"در طر  دیگمر   "anything"و  "nor"قبل از   "nothing"واژه 

 عنموان  بمه توانمد   مم   "anything"که خمود   زیرا عالوه بر این زی ناوده است؛سا مؤکدتر جلوه

 کمار  به ،(858-858ن، ص1258)ر.ک: کوئیرک و دیگران، ساز در نظر گرفته شود  یک مؤکاد منف 

پم  دارد. در    عف  درتأکید معنای  موما در بخش ابتدای  جاله،  "nothing"رفتن آن هاراه با 

 کمار  بمه آهنگ  حرو  کلاما    سازی و هم از فن هم قیقت ایروینگ هم از تکنیک متراد ح

)ر.ک: شمود   رفته در یک جاله، استفاده کرده که هر دو این فن بالغ  باعث تأکید جاله مم  

 .  جا( رابر  هریس: هاان

 
It spares nothing nor leaves anything over 
 
              

                  آهنگ یکسان  +   متراد 

    
 

      "thing"  در بخش پایان  هی  / معنای بههر دو        

 

خمان   –، در ترجاه هالل رفته کار بههای شاکر و ایروینگ  مجاوو تأکیدات  که در ترجاه

در شیمنش  رفتن واژگمون فاعمل و فعمل )تغییمر      کار بهآمده است. استفاده از ساختار موازی، 

مؤکامد   عنموان  بمه  "nothing"گیمری از واژه   و نیز بهمره  "nor"ساز  ها( به علت دخول منف  آن

عمدن   ،این که عالوه بهرفته است.  کار بههای تأکیدی هستند که در این ترجاه  ساز، شیوه منف 
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 کمار  بمه ن نیز از دیگر اسمالیب تأکیمد   مستقل و جدا آوردن آ صور  بهو  "not"ادغان فعل با 

، 138: 1258)برای اطالو بیشتر از ایمن قاعمده ر.ک: کموئیرک و دیگمران،     رفته در این جاله است 

 لحما   بمه . بنمابراین  "الًتَدذر"اسمت نمه    "الًتُبقدی"فعل به که البته مربوط  ؛(821-824، 888

تمر اسمت. شیمنش زیبمای      کاممل تمر و     مواعف  داشمته و جمام   شدّ ،ساختار، این ترجاه

کنمد کمه همد  صماحبان ایمن ترجامه،        در این ترجاه بر این نکته نیز دتلت م  ،ساختاری

نوشتن متن  بوده که ترجاه بودن آن محسوس بنااید و این از دیگر خصوصیا  ترجاه بمه  

 .(84-88)ر.ک: هاوس، هاان: روش آشکار است 

ترک توجه و نظر نسبت به شیمزی   معنای هب "وذر"دهد که  نشان م  "تذر"بررس  لغوی 

بدین معناسمت کمه گوشمت و خمون اسمتخوان       ،و در آیه (88: 13، ج1385)مصطفوی، است 

. معنای تفسیری کمه ایمن واژه در ایمن آیمه     )قرطب ، هاان(سوزد  شود و م  رها نا  ،ها نیز آن

باشد و هنگمام    دن م صدمه نز معنای بهتناسب بیشتری دارد. این کلاه  "spare"رساند با  م 

( 288: 2002)ر.ک: تنگامن،  رود که بخش  از یک کل مورد آسیب قرار گرفته باشمد   م  کار به

شمود کمه صمدمه و     شمود: نام    موجبه ترجاه مم   صور  بهرود  کار بهو هنگام  که با نف  

گیرند. قسات دون ترجاه این واژه نیمز بما    آسیب نبینند، پس قطعاً مورد ضرر و زیان قرار م 

 آیه متناسب است.

ماکن است اشاره بمه آن باشمد کمه آتمش دوز  بمر       "الًتُبقیًوًالًتَذر" :که توضیح این 

مانمد، و گماه در    کند، و نقطه دیگر سالم مى ثر مىا  از بدن ا خال  آتش دنیا که گاه در نقطه

راگیر که تاامى وجود انسمان  آتشى است ف ،باشد گوارد، و روح از آن در امان مى جسم اثر مى

بنمابراین ایمن طمور    ( 233: 28، ج1384)مکمارن،  کنمد   شیز را رها نامى  گیرد، و هی  بر مىرا در 

دیگر در امان باشد. در نتیجمه ترجامه   بخش  ،مورد آسیب قرار گرفت ،نیست که اگر بخش 

گردد که قرار است مورد آسمیب قمرار    به بخش آسیب ندیده بر م  "spare"با واژه  "الًتَذر"

 بگیرد.
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 کمار  بمه  "alone"کند. اگر این واژه به هامراه   به تنهای  به این معنا دتلت نا  "leave"اما 

همای ایروینمگ و    کمه ترجامه  ( 882: 2002)ر.ک: تنگامن،  مؤدی شنین معنای  بمود   ،رفت م 

خان فاقد آن هستند. پس ترجاه شاکر در زمینه گزینش صحیح واژگان و رسماندن   –هالل  

 تر عال کرده است. صحیح ،مفهون احتاال  آیه

ََّما َأْشكو بَثِّى َو ﴿ د( ِ   ُحزنىإِن شمکایت   فقط( گفت من : )یعقوب )و((58)یوسف/ ﴾إِلَى اّلَله

 .)ترجاه خسروی(برن  سو  خدا م  خود را به حالى نیازمند  و پریشان و اندوه و
He said: I only complain of my grief and sorrow to Allāh (Shakir). 
He said:" I complain only to God about my sorrow and my sadness (Irving). 

He said: I only complain of my grief and sorrow to Allāh (Hilali-Khan). 

یما   عطف به مفهون شرخش و بازگشت است و منظور از عطف متراد ، بازگشمت واژه 

. ناونمه ایمن   (38: 1352)جاللم ،  واژه به متراد  پیشین با هد  برقمراری تأکیمد اسمت     گروه

 مشهود است. "بَثای"به  "ُحزنی"کار در آیه فوی با عطف وساز

م. بلکمه  تیها نیسم  یک از ترجاه در هی  "بثاً"شاهد اعاال تأکید روی معادل در این آیه، 

اسمت،   "إنامدا"کمه ظماهراً معمادل ادا  حصمر      "only"اند با واژه  هر سه مترجم سع  داشته

کمه در ایمن زمینمه    ( 825و نیز ر.ک:  858: 1258ر.ک: کوئیرک و دیگران، تأکید کالن را برسانند )

 اند.   نیز ناموفق بوده

علیه با توجه به ادا  قصر از جایگاه مختلفم  در جالمه    : مقصور و مقصورکه توضیح این

ًخلید "مثال در جاله  عنوان به. ندبرخوردار ً" ماقبمل  "مداًفمدمًإالا مقصمور و مابعمد آن    "إالا

اء شنین حکا  مجمری اسمت، امما    تثنعلیه است. به واق  در قصر با نف  و اس ( مقصورخلی )

. بعمد از  (185-188: 1222)ر.ک: هاشا ، شود  مقصور علیه وجوباً مؤخر م  "ماإناً"در قصر با 

علیمه   بایمد بمه جایگماه مقصمور     ،علیه در جاله، برای ترجاه تعیین موقعیت مقصور و مقصور

مثمال   عنوان به. (123: 1355)ریزونمدی،  توجه داشت و انحصار موضوو را روی آن اعاال کرد 

 "طالدب"علیه اسمت و لموا مقصمور     مقصور "ينت"ر این جا د ،"ماًطالبًإالًينت"در جاله 

 عبمار   بمه گردد و ترجاه آن این شنین است: فقمط تمو دانشمجو هسمت  و      بر او منحصر م 

در  "only". امما  )ر.ک: هامان( دیگر دانشجو بودن تنها منحصر بمه توسمت نمه کمس دیگمری      
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)شمکوه( قمرار داده و در    "complain"خمان تأکیمد را روی واژه    –ر و هالل های شاک ترجاه

 ،کشانده است و با جایگاه  که اشغال کمرده  "God"ترجاه ایروینگ، تأکید را به سوی واژه 

 داشته باشد.   "زنحًُ"تواند نقش  در انعکاس تأکید  نا 

نسبت به ایجاد تعادل ساختاری و در نهایت انعکاس تأکیمد   ،به ناشار باید گفت مترجاان

همای تأکیمد رایمج در زبمان انگلیسم  اسمتفاده        ه هردلیلم  از شمیوه  اند و ب معطو  غافل بوده

 اند. نکرده

تفریمق و جمدای  و انتشمار     معنای بهاصل این واژه  ،باید گفت "بثاً"اما در رابطه با لغت 

  شمدّ  دلیمل  بمه حزن عظیم است کمه فمرد    ،و در اصطالح (218: 5، ج1402)فراهیدی، است 

نتواند آن را نگه دارد و در نهایت با گفتن به دیگران آن را از خود جدا کمرده و انتشمار دهمد    

بیشتر است و معنمای   "ُحزن"  و غلظت آن از . بنابراین شدّ(245: 1، ج1418)ر.ک: جاللمین،  

های بزرگ و کوشک خمود را بمه سموی تمو و نمه ممردن        خداوندا اندوه"شود:  آیه شنین م 

 .(82: 3ی، ج1414وکان ، )ش "آورن م 

"sorrow" ر.ک: باشمد   "بدثاً"تواند معادل خموب  بمرای    م  ،نای غم و اندوه شدیدعبه م(

قمرار گرفتمه    "ُحدزن"خان معمادل   –های شاکر و هالل  که در ترجاه (sorrowآکسفورد، ذیل 

 - "grief"قرار داده اسمت. البتمه واژه    "بثاً"این واژه را معادل  درست  بهول  ایروینگ  ؛است

غم و انمدوه   معنای به "sorrow"نیز هاانند  -"بثاً"خان برای  –معادل منتخب شاکر و هالل 

یماب    . امتیماز دیگمر ایروینمگ در نحموه معمادل     ( grief)ر.ک: هاان، ذیمل بزرگ و شدید است 

)ر.ک: هامان،  غم و اندوه )معامول  و سمطح (    معنای به "sadness"است که با واژه  "ُحزن"

ای کمه از بررسم  لغموی مترجامان      برگردان کرده است. نتیجمه  درست  بهآن را  (sadnessذیل 

را انتخماب   "بدثاً"معمادل   درسمت   بمه  ،توان گرفت بدین شرح است که هر سمه متمرجم   م 

 "ُحدزن"و  "بثاً"خان عدن تاایز نهادن بین واژگان  –اند ول  اشکال کار شاکر و هالل  کرده

یماب    دیم بمین آن دو فمری اسمت. امما ایروینمگ بما معمادل       ت  کمه ثابمت کمر   راست، در صو
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مؤلفه کارکرد متن  زبان، اصل لزون توجمه   براساساین مهم را رعایت کرده و  "ُحزن"ترِ دقیق

 است. ناودهبه هاترازی واژگان دو زبان مبدأ و مقصد را رعایت 

)ترجامه   و نپسمندید  در هم کشید: پس رو  ترش کرده (22)مدثر/ ﴾بََسرَ ثُمَّ َعبََس َو ﴿ و(

 .یاسری(
Then he frowned and scowled (Shakir). 

Next he frowned and scowled (Irving). 

Then he frowned and he looked in a bad tempered way (Hilali-Khan). 

ثُدمً"دلیمل خداونمد نفرممود     هامین  بمه جاری مجرای تأکید است و  "وًبََسِّ"در این آیه 

 .  (132: 18، ج1418نیز ر.ک: آلوس ،  242: ؛8، ج1423)مالفتح اهلل کاشان ،  "بََسِّ

 درسمت   بهه گان های سه در ترجاه ،عطف "و و"راد  معنای  با تانعکاس تأکید عطف به م

یمن  طور که در بررس  آیه قبل با شنین مشکل  مواجه بمودیم، در ا  منعکس نشده است. هاان

کار تأکیدی در زبان انگلیسم  بمرای انعکماس تأکیمد معطمو       آیه نیز مترجاان از هی  سازو

: 2014)ر.ک: شمافر،  رساند  اند. گرشه در زبان انگلیس  تکرار، تأکید را م  ( استفاده نکردهبََسِّ)

تواند مؤدی تکرار و تأکید باشمد. بمه    اما عطف به متراد  معنای  در زبان انگلیس  نا  (383

 عنای  درباره عالکرد مترجاان قواو  ناود.  واژگان  و م لحا  بهناشار باید 

بمه یمک    "تقطیدب"و  "تکلیح"، "عبوس"یعن  روی ترش کرد و  "عبسًیعبسًعبوسا ً"

بنمابراین   .(853: 10، ج1382)طبرسم ،  روی  و بشاشمت اسمت    ها گشاده معناست و متواد آن

در زبمان   "frown"ای دارد. دقیقاً هاان معنمای  کمه    ای درهم کشیده و بسته فرد عبوس شهره

)ر.ک: وبسمتر، ذیمل   خم بمه ابمرو آوردن )ناراحمت شمدن( اسمت       معنای بهدهد و  انگیس  م 

frown) این فرهنگ لغت هاین معنا را برای ."scowl"  ر.ک: ذیمل  نیز ذکر کرده است(scowl) 

  درهمم  "کلدو "انقبماض شهمره و    "قدب "زیماد  در   معنمای  بمه که  "بََسِّ" و این با واژه

« بََسدًَِّ» ، شمریفه   شون در آیه. (882: 1، ج1418)ر.ک: جاللمین،  باشد  گرفتگ  است، مناسب م 

یعنمى: پمس عبموس شمد و      ؛باید آن را شدّ  عبوس بودن معنمى کمرد   ،آمده« َعبََسً»بعد از 

َو ُوُجاوه  يَْوَمِِاذ  ﴿. بیواوی نیز ذیمل آیمه   (121: 1، ج1412)قرش ،  محکم شهره در هم کشید

 .(288: 8، ج1415)داند   عبوس بودن م آن را شدّ( 24)قیامت/ ﴾باسَِرة  
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هاین است. گرشمه   ،در نظر گرفت "scowl"توان برای  در حقیقت بهترین معنای  که م  

اما با توجمه بمه فومای     ،کل  معنای ناراحت شدن و خشاگین شدن دارد صور  بهاین واژه 

انتخماب   "َعدبَس"واژه  معنمای  بهرا با توجه  "بََسِّ"رسد شاکر و ایروینگ معادل  م  نظر بهآیه 

گرشمه   ؛رسمد  م  نظر بهمناسب  ،یاب  هر دو واژه ها در معادل اند. در هرصور  شیوه آن کرده

بمردن   کمار  بمه توانستند بما   اند. این دو مترجم حداقل م  شد  عبوس بودن را انعکاس نکرده

خان شاهد عبمار    –اما در ترجاه هالل   این قویه را به تصویر بکشند. قیود تأکیدی شدّ

"looked in a bad tempered way"  هستیم. با توجه به این کمه ایمن عبمار      "بََسِّ"برای واژه

معنای  فراگیمر گرفتمه    "بََسِّ"رساند، در این ترجاه واژه  اعالن نارضایت  و خشونت امر را م 

 گردد.   و به قسات خاص  از رفتار بدن مربوط نا 

و  "َعدبَس"ایمن اسمت کمه همر دو واژه      ،شود حاصل م  ،ای که از بررس  واژگان  نتیجه

بمه   "َعدبَس"معنای  مشابه داشته و دوم  شدیدتر است. بما توجمه بمه ایمن کمه واژه       "بََسِّ"

نیز باید از این اممر متابعمت ناایمد، بنمابراین      "بََسِّ"گردد، واژه  دگرگون  حات  شهره برم 

"scowl"  خان باشد.   –کاربردی هالل  عبار  بهتری نسبت  د معادل مناسبتوان م 

در ایمن آیمه و نیمز آیمه قبمل       موردنظرنکته آخر این که روش خاص  در ترجاه اسلوب 

خورد. مترجاان با در نظر نگرفتن نقش و کارکرد تأکیمدی ایمن وجمه از تأکیمد،      نا  ششم به

هما   به نحوی کمه روش آن  ،رجاه کردهرا در قالب و بافت ساده و سطح  ت موردنظراسلوب 

 آید تا ترجاه ای )روش پنهان(.   م  نظر بهتألیف  

 
 گیری نتیجه -2-2-1

واژه به متراد  پیشمین بما همد  برقمراری      عطف متراد ، بازگشت واژه یا گروهمنظور از  -

مابین دو فعل یا اسم منف  قمرار بگیمرد    ،تأکید است. در این روش ماکن است حر  عطف

 و یا دو واژه مثبت را به هم عطف نااید.  

مترجاان از طریق اسمتفاده   ،قرار گرفته "ال"حر  نف   ،طفدر مواردی که قبل و بعد از ع -

چمون  هااز الگوی ساختار موازی در زبان مقصمد و ترکیمب آن بما دیگمر اسمالیب تأکیمدی       
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فاعممل  ، تغییممر در شیممنش فعممل و"anything"و  "any"شممون: اسممتفاده از منفمم  سممازهای  

نگم   آه و همسازی  های بالغ  شون متراد  ساز( و نیز استفاده از آرایه ادا  وارونه وسیله به)

اند. گرشمه در برخم  مموارد در برقمراری تعمادل واژگمان         حرو ، تأکید معطو  را رسانده

 اند.   معطو  موفق نبوده

توسط عطف بمه متمراد  معنمای  بما حمر        ،مترجاان در برگردان تأکیدگرای   میزان متن -

واژگان ضعیف اسمت   بعواً ( در هر دو حوزه ساختار و"ال")بدون حر  نف   "و و"عطف 

 (.45بر آیا  بررس  شده نیز ر.ک: مائده/عالوه )

)بمدون   "و و"نوو ترجاه اسلوب تأکید توسط عطف به متراد  معنای  با حمر  عطمف    -

که ایمن مهمم در ممورد عطمف      ( ظهور در روش پنهان ترجاه دارد، در حال "ال"نف  حر  

 کند. مطلق صدی نا  صور  به "ال"به هاراه حر  نف   "و و"توسط حر  نف  

 

 های کلی پژوهشیافته -3

خان در برخمورد بما ادوا     –های انگلیس  شاکر، ایروینگ و هالل  با تطبیق و تحلیل ترجاه

گرایم  هماوس    الگموی ممتن   براسماس مطلق تأکیدی و عطف به متراد  کمه  تأکیدی مفعول 

های عاده پمژوهش در دو محمور قابمل     صور  گرفت، نتایج خردی حاصل گشت. اما یافته

 ذکر است:  

ها با متن قهرآن )موانهت ترجمهه متعهادل      مطلق دیگر زبانارزی  غیرممکن بودنِ هم -3-1

 ادوات تأکید(

 ، کاری حسّماس و مشمکل اسمت؛   فوای آیا  قرآن به زبان  دیگرترجاه و انتقال مفاهیم و 

زیرا مترجم در فرایند ترجاه با موان  مختلفم  مواجمه اسمت. مموانع  کمه اجمازه برقمراری        

دهمد. تحلیمل دو وجمه تأکیمدی      ها را نا  ارزی کامل و مطلق بین زبان قرآن با دیگر زبان هم

کنمد.   هما را مشمخص مم     جاه متعادل آنهای منتخب این پژوهش، موان  تر قرآن در ترجاه

طمور کلم     موضوو مورد پژوهش حاضر، بلکه بمه  بدیه  است موارد ذیل نه تنها در راستای

 کند: در مورد ترجاه قرآن صدی م 
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 غیرقابل انتقال بودن اعجاز بیانی قرآن -3-1-1

جریمان   ای در اعجاز قرآن دارای وجوه مختلف  است ول  آن وجه از اعجاز که در هر آیمه 

تموان   هاان بالغت  است که نهفته در آن است و لوا این وجه از اعجاز قرآن را نام   ،است

 هامین  بمه . شماید  (331و  228-224: 2، ج1388)ر.ک: رشمید رضما،   به زبان دیگری برگرداند 

معتقمد اسمت   دانمد و   تبیان و اعجاز قرآن را فقط به زبان عرب  م  ،عرب  دلیل است که ابن

دیگر، گویا )بیان( نبوده و مقتو  اعجاز نخواهمد   ،به زبان  دیگر برگردانده شوداگر قرآن 

همای مفعمول مطلمق تأکیمدی و      با توجه به این اصل، تاام  معمادل  .(1888: 4، جتا ب )بود 

با گویای  زبمان   در مقایسه –حوزه واژگان و شه در حوزه ساختارشه در  -عطف متراد 

 د بود.قرآن نارسا خواه

 
 شناختی   های زبان تفاوت -3-1-2

ترجامه اسملوب    خصموص مشخصه مطابق و هااهنمگ در   ،شنانچه دستور زبان متن مقصد

 مموردنظر کل  اسملوب   طور بهدر متن مبدأ نداشته باشد، برگردان لفظ، ساختار و یا  موردنظر

ناپمویری   امه ترج". شنین مواردی با عنموان  (24: 1288)ر.ک: کتفورد، شود  ماکن م  تقریباً غیر

"زبان 
همای   یاب  صمحیح، کمامالً بمه تفماو      زیرا عدن موفقیت در معادل ؛شوند  شناخته م 28

گردد و تطابق مرسون و معامول در ایمن راسمتا انمدک      دستوری دو زبان مبدأ و مقصد بر م 

 .  (25)هاان: است 

ناپمویری   ترین موارد در ترجاه محور ذیل اصل  سهذیل موارد تأکید،  ،با تحلیل انجان گرفته

 روند: م  شاار بهمتعادل ادوا  مزبور 

 
 های نحوی قرآن شگرد -3-1-2-1

همای  در   وجود دارد کمه متمرجم را بما محمدودیت      های یک سری ویژگ  ،در گفتاان قرآن 

)ر.ک: ها در قالب برخ  فنون نحوی تعریف شمده اسمت    کند. این ویژگ  رو م  ترجاه روبه

 28.(388-388: 1352عبدالول ، 
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یمن مموارد   مفعول مطلق تأکیدی و عطف ش ء به متمراد  معنمای  خمویش، از جالمه ا    

یما  بازگشمت واژه  جهت تأکید عامل خود )تأکید وقوو فعل( و نیمز   ،زیرا ذکر مصدر هستند؛

بتموان   نمدر   بمه  هستند که   واژه به متراد  پیشین با هد  برقراری تأکید، ساختارهای گروه

توان گفت ایمن قواعمد    که م   طوری به ؛ها با هاین نقش و کارکرد یافت در دستور سایر زبان

ترجامه  فقدان سماختار مشمابه نحموی، در     دلیل بهفقط در زبان عرب  موضوعیت دارند. پس 

، "تکلیمدا ً"د. بنمابراین ضمعف مترجامان در برگمردان متعمادل      سازی تأکیدی شمو  باید معادل

ّا " ا"و  "ُزلفی"، "دکاا"، "م )قاعمده عطمف در    "بََسًَِّ"و  "ُحزنی"و نیز عبارا  معطو   "دعا

 گردد.   ( به این اصل بر م جاال  مثبت

 
 واژگانی و ساختاری هم ارز های  دشواری در یافتن معادل -3-1-2-2

همای   دشواری در یافتن معمادل  ،های  که مترجم قرآن با آن مواجه است از دیگر محدودیت

همای   هما در ترجامه   ارز در زبان مقصد است. نحوه ترجامه برخم  واژگمان و سماختار     هم

شماهد بمه   که در برخم  مواقم      طوری کند. به این اصل را آشکار م  خوب  به ،بررس  شده

ز یاب  برخ  مفردا  و ترکیبا  قرآن  بمودیم. اسمتفاده ا   زحات افتادن مترجاان در معادل

دا"آیمه در رابطمه بما واژه     موردنظرشهار ترکیب واژگان  برای فواسازی  در ترجامه   "دعا

خان و نیز درآمیختن اسالیب مختلف تأکید زبان انگلیس  جهت بازسازی سماختار   –هالل 

در هاین ترجاه، در  (25)مدثر/ ﴾َو ال تََذر  ال تُبْقي﴿تأکیدی قاعده عطف به متراد  در آیه 

 این راستا قابل ذکر است.

از یمک طمر     ،های قمرآن  های مناسب برخ  واژگان و ساختار دشوار بودنِ یافتن معادل

های گونماگون  جهمت ایجماد تعمادل تزن، وارد ممتن مقصمد        گردد مترجم از کانال باعث م 

ماکمن اسمت    ،دیگمر  کاری کند و از طرف  گردد و بعواً بیش از حدّ مجاز، ترجاه را دست

مترجم نتواند معادل مناسب را پیدا کرده و اقدان به ترجامه سمطح  ناایمد. بنمابراین تمالش      

های وی بتواند هاان تمأثیر و کمارکرد را    زمان  ارزشاند است که معادل ،مترجم در این رابطه

مقصمد  در زبان مقصد داشته باشد و گرنه شه بسا مترجم، متن را به حسب فهم خود در زبان 
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)ر.ک: غزالم ،  شه که مقصود قمرآن اسمت، دریابمد     بازسازی کند و مخاطب مفهوم  غیر از آن

 .(342-345: 2ج ،1388؛ نیز ر.ک: رشید رضا، 28-28: تا ب 

 
 های معنایی واژگان و عباراتالیه  -3-1-2-3

هما را حسّماس و در برخم      های مختلف معنای  واژگان در زبان عرب ، ترجاه آن وجود تیه

معنای  داشته کمه تشمابه و    ویژگ  شند ،مواردکند. مفردا  قرآن در خیل  از  مواق  پیچیده م 

ها سردرگا  مترجم و نیمز خطمای وی در گمزینش معمادل برتمر را بمه          برخ  از آننزدیک

 دنبال دارد.  

لدمًظًُ"های معنای  واژگان  ها و تیه گانه، عدن توجه به ظرافت های سه بررس  ترجاهذیل 

ویژگ  ذات  متاایز هسمتند،   لحا  بهکه هریک  "زنوًحًًُثاًبًَ"و  "دیةوفًوًخًَخًَ"، "ضموًهًَ

 نشان داد. خوب  بهعدن توازن متن مبدأ با مقصد در این مقوله را 

 
 نقش مترجم در نارسایی ترجمه   -3-1-3

شکوه متن مقدس و مسائل و مشمکال    دلیل بههای ترجاه قرآن هاواره  موان  و محدودیت

باشمد. گرشمه در برخم      شناس  نیست، بلکه بخش  از مشکال  متوجه مترجم متن م  زبان

مسمتقیم بمه خمود     طمور  بمه شه  اما آن ،موارد فوی، مترجم نیز در نارسای  ترجاه نقش داشت

شرایط عان آگاه  از زبان مبدأ و مقصمد، آگماه  از موضموو    گردد، داشتن  مترجم مربوط م 

ترجاه، توانای  نویسندگ ، آشنای  با فرهنگ، آداب، تاریخ و جغرافیای مردن دو زبان، و نیمز  

شرایط ویژه خاص ترجاه قرآن شون: پرهیز از ترجاه به رأی، طهار  روح ، کار گروهم   

ر قمرآن )خموی ،   شرایط مفسّنیز دارا بودن و  (88-83: 1354)ر.ک: رضائ  اصفهان ، ر ترجاه د

 .است 28(810: 1410

همای   که برخ  مترجامان در ایجماد تعمادل    نشان داد ،ترجاهگرفته بین سه   بررس  انجان

همر دو   در موفق بوده و برخ  در برقراری تعادل واژگان . در بعوم  مموارد نیمز    ،ساختاری

همای مموکور در ترجامه     یمک از تعمادل   اند و در مواق  دیگر هی    داشتهمورد عالکرد خوب
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ها با یکدیگر و توجه به زمان  است که یمک   است. نکته مهم، تطبیق این ترجاه رعایت نشده

زیرا در صورت  که شماهد ایجماد    دل، موفق و دیگری ناموفق بوده است؛مترجم در ایجاد تعا

ای نمابرابر در   واژگان  شه ساختاری( در یک ترجاه و در عین حال شاهد ترجاهتعادل )شه 

نتیجمه حاصمل   خمورد(، ایمن    مم   ششمم  بهها نیز  دیگر هستیم )مطلب  که ذیل ترجاه ترجاه

فقمدان یمک یما شنمد      دلیمل  بهشود که تعادل مربوطه در زبان مقصد قابل انعکاس بوده که  م 

 ور مانده است.  شرط از شرایط موکور از نظر به د

 

 روش آشکار ترجمه، روش برتر برای ترجمه ادوات تأکید       -3-2

مفعول مطلق تأکیدی و عطف متمراد ،   گانه در بررس  دو وجه تأکید های سه بررس  ترجاه

توانمد در انعکماس فومای     تا شه حد مم   ،های واژگان و ساختار نشان داد که توجه به مؤلفه

مؤثر باشد. به بیان دیگر شون اسلوب تأکید در زبان مبمدأ )قمرآن( زاییمده نحمو      ،آیه موردنظر

رفتمه در زبمان    کمار  بمه است، تحلیل و تطبیق ساختاری صحیح ادوا  آن با اسالیب تأکیمدی  

 مموردنظر جهمت فواسمازی    ،یماب  صمحیح واژگمان     طلبمد. معمادل   قصد )انگلیس ( را م م

مطلمب دیگمری اسمت کمه در      ،رفتمه در آیمه   کار به  منظور درک عاق معنای واژه و عبار به

کند. از طرف  دیگر با توجه به گستره وسی  کماربرد   نقش بسزای  ایفا م  ،ترجاه این اسلوب

ای کمه حاصمل    نتیجه )ر.ک: کاربرد تأکید در هاین پژوهش(این اسلوب در علون ادب ِ متن مبدأ 

ای  هستند و از موقعیت ویمژه   زبان خاص این است که ادوا  تأکید قرآن  وابسته به ،شود م 

جاه وجوه آن، روش آشمکار هماوس   در متن مبدأ برخوردارند، از این رو روش برتر برای تر

انمد و یما بمه     مناسب متون  است که برای مخاطب خاص نوشته شمده  ،زیرا این روش است؛

موضوو دقیقاً با زبمان  . و این (88-84)هاوس، هاان: اند  زبان، فرهنگ، سنت و یا تاریخ وابسته

هماوس ایمن    ،دلیمل  هاین بهخاص هااهنگ است.  طور بهعان و با ادوا  تأکید  طور بهقرآن 

    .جا( )ر.ک: هاانداند  های موهب  و برخ  متون ادب  نیز مناسب م  روش را برای خطابه
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مهام  در  جا که واژگان و ساختار تأکیدی ادوا  تأکید در متن مبدأ نقمش   بنابراین از آن

که بازآفرین  نقمش ممتن اصمل  در     ترجاه دارند و نظر به این انعکاس صحیح این ادوا  در

گردد و نیمز ثابمت شمدن مناسمب بمودن روش       ترجاه به دو ترجاه آشکار و پنهان منجر م 

روش  عنموان  بمه ترجاه آشکار برای متون وابسته به زبان، فرهنگ و تاریخ خاص، این روش 

ارز واژگمان    های متناظر و هم گردد. براین اساس با ات خاذ معادل ه پیشنهاد م برتر در این زمین

و ساختاری، وفاداری به متن مبدأ، محسوس ناودن ترجامه و نیمز عمدن تغییمرا  فرهنگم       

 تر در این حوزه ارائه ناود. ای دقیق توان ترجاه م 

 

 پی نوشت -1
 ش.1321ترجاه حسین سیدی، انتشارا  سخن،  -1

 ش.1324، بهار 1های قرآن ، شااره فصلنامه پژوهش -2

 ش.1381، دی ماه 181معرف ، ترجاه و تقریر: ابوالفول حر ی، کتاب ماه دین، شااره  -3

 ش.1352، زمستان 84های قرآن ، شااره  ترجاه ابوالفول حر ی، فصلنامه پژوهش -4

 ش.1321، مرداد 185 معرف ، ترجاه و تقریر: ابوالفول حر ی، کتاب ماه دین، شااره -8

، ر.ک: پایگاه تخصص  مقات  مجا  جهان  شیعه، 158ترجاه ابوالفول حر ی، نشریه دین، شااره  -8
"shiastudies.net" 
 ش.1352، بهار و تابستان 28ترجاان وح ، شااره  -8

8
 . Nida 

9
 . Reiss 

10
 . Newmark  

11
 . Juliane House  

12
 . Halliday  

های زبان است  ( دیگر کارکردinterpersonal( و بین األثنین  )ideationalتوای  )مح -نقش معن  -13

گمردد. امما بما     ارزی دو ترجاه در الگوی نظری هالیدی و هاوس استفاده مم   که برای داوری میزان هم

های زبان  این مالک )متن( و نیز مراحل  که وی جهت ارزیاب  کیفیت یک ترجامه بمه    کردکار بهتوجه 

محمدودیت و مناسمبت،    دلیمل  بمه ( و 58-54: 1324کند )ر.ک: خزاع  فریمد،   از هالیدی معرف  م  تب 

 ها انتخاب شده است. مالک ارزیاب  ترجاه عنوان به( زبان در این پژوهش textualکارکرد متن  )
14

 . Overt Translation  
15

 . Covert Translation 
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 امروز از وی در پایگاه اینترنت نیز ر.ک: نظریه ترجاه، دیروز و  -18
 "http://rasoul-translation.persianblog.ir"   
در زبان  موردنظرهای  یاب  واژه هاست و مترجم در این مرحله بین واژه گان اول در ترجاه، معادل -18

در زبان مقصد، در نظر  موردنظرکند. یافتن معادل صحیح برای کلاه  مبدأ و زبان مقصد تعادل برقرار م 

تلویح  و ضان  لغا  و توجه به هاایش کلاا  از جالمه   معنای بهگرفتن وجوه معنای  لغا ، توجه 

 (.80-88: 1382کنند )ر.ک: شاهسوندی،  مواردی هستند که در برقرای تعادل واژگان  ایفای نقش م 

کنمد. فعمل، حمرو ، اسمم،      ائه م هر زبان عناصر معنای  خود را در قالب ساختار زبان  خاص ار -15

صفت و .. از جاله عناصر ساختاری در هر زبان است که ترتیب قرارگرفتن این عناصر و نموو ارتبماط   

 (.81شود )هاان:  م  های ساختاری هر زبان محسوب از ویژگ  ها آن

 ترجاه انتشارا  فراهان  -12

 خان با تفسیر زمخشری مطابقت دارد. –خاص نوو ترجاه هالل   طور به -20

 180: 23، ج1415تواند نقش حال موکدة را نیز داشته باشد )صاف ،  ابوالبقاء این واژه م  نظر بهاما  -21

 پاورق (.

 23-22: 1382، زاده قل ر.ک:  -22

 ترجاه خسروی -23

 ترجاه موسوی هادان  -24
25

 . Linguistic untranslatability 

 حر یترجاه  -28

 8تعلیقیه شااره -28

 

 منابت -9
ًکِّیمًقِّآن* 

،1ً،ًتحقیق:ًعلیًعبدّ لبار ًعطیدة،ً رو ً لمعانیًفیًتفسیًِّ لقِّآنً لعظیمآلوسی،ًمحمود،ً-1

ً (.1111بیِّوت:ًد ر لکتبً لعلمیة،ً)

،3ً طیدب،ً،ًتحقیدق:ً سدعّمحمًّتفسیًِّ لقدِّآنً لعظدیم،ًّمحمًبنًحاتم،ًعبّ لِّحمنً بیً بن-2

  (.1111باز،ً)عِّبستان:ًمکتبةًنز رًمصطفیً

ً(.تاًبی،ً)ناًبی،ًبیًمک:ً لتحِّیًِّوً لتنویِّ بنًعاشور،ًمحمًّبنًطاهِّ،ً-3
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1-ً ً(.تاًبی،ً)ناًبی،ًبیًمک:ً حکامً لقِّآنً، بنًعِّبی،ًمحمًّبنًعبّ لال

عبّ لسدممًً:،ًتحقیدق لمحِّرً لوجیزًفیًتفسیًِّ لکتا ً لعزیدز بنًعطیة،ًعبّ لحقًبنًغالب،ً-1

ً (.1122،ًبیِّوت:ًد ر لکتبً لعلمیة،ً)1عبّ لدافیًمحمّ،ً 

ًبنًمسلم،ً-6 ً(.تاًبی،ً)ناًبی،ًبیًمک:ًغِّیبً لقِّآن بنًقتیبة،ًعبّ لال

محمّحسینًشمسً لدّین،ًً:،ًتحقیقتفسیًِّ لقِّآنً لعظیمعمِّو،ًًبنًکثیًِّدمدقی،ً سماعی ً بن-7

ً (.1111علیًبیضون،ً)،ًبیِّوت:ًد رً لکتبً لعلمیة،ًمندور تًمحم1ّ 

ً،ًبیِّوت:ًد رصادر،1میِّد ماد ،ً ً لّینًجمالً:،ًتحقیق لعِّ ًلسانمکِّم،ًًمنظور،ًمحمّبنً بن-8

(1111.) ً

یوسفًحسنًعمِّ،ًتمِّ ن:ًموسسةًً:،ًتحقیقشِّ ً لِّضیًعلیً لکافیة لّین،ًً ستِّآباد ،ًرضی-1

ً (.1311 لصاد ،ً)

محمدًّجمید ًصدّقی،ًبیدِّوت:ًً:،ًتحقیدق لتفسدیِّ لبحًِّ لمحدی ًفدیً نّلسی،ً بوحیان،ً-11

ً (.1121د ر لفکِّ،ً)

،1ًممدّ ،ً عبدّ لِّز  ًً:،ًتحقیقمعالمً لتنزی ًفیًتفسیًِّ لقِّآنبغو ،ًحسینًبنًمسعود،ً-11

ً (.1121بیِّوت:ًد رًإحیاءً لتِّ ثً لعِّبی،ً)

ًمحمدودًشدحاتًعبدّتحقیدق:ً،ًتفسیًِّمقات ًبنًسلیمانبلخی،ًمقات ًبنًسلیمان،ً-12 ،1ًة،ً  لال

ً (.1123بیِّوت:ًد رًإحیاءً لتِّ ث،ً)

ًبنًعمدِّ،ً-13 ،ًتحقیدق:ًمحمدًّعبدّ لِّحمنً ندو رً لتنزید ًوً سدِّ رً لتلوید بیضاو ،ًعبّ لال

ً (.1118،ًبیِّوت:ًد رًإحیاءًتِّ ثً لعِّبیة،ً)1مِّعدلی،ً 

، ترجامان وحم   ، «کریم قرآنبررس  مقوله تأکید در ترجاه انگلیس  »الدین،  جالل ، جالل-14

 ش(.1352، )45-24، بهار و تابستان، ص28شااره 

ً،ًبیِّوت:ًمؤسسد 1،ً تفسیًِّ لجملین لّین(،ًً لّین،ًسیوطی،ًجملًجملین،ً)محلی،ًجمل-11

ً (.1116ًً لنورًللمطبوعات،ً)ً

علدیًهملدی،ًً:،ًتحقیدق لعِّوسًمنًجدو هًِّ لقداموسًتاجحسینیًزبیّ ،ًمحمًّمِّتضی،ً-16

ً (.1112لفکِّ،ً)،ًبیِّوت:ًد رً 1سیِّ ًعلی،ً 

ً(.تاًبی،ًبیِّوت:ًد ر لفکِّ،ً) لبیانًًتفسیًِّرو حقیًبِّوسو ،ً سماعی ،ً-17
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، 3، شمااره  نامه فرهنگسمتان « ها ها و آسیب نقد ترجاه در ایران، روش»فرید، عل ،  خزاع -15

 ش(.1324، )21-83بهار، ص

 تا(.ًجا،ً)بیً،ًبی لتفسیًِّ لقِّآنیًللقِّآنیخطیب،ًعبّ لکِّیم،ً-11

  (.1111جا:ً نو رً لمّ ،ً)ً،ًبی لبیانًفیًتفسیًِّ لقِّآنخوئی،ً بو لقاسم،ً-21

ً (.1111،ًسوری :ًد ر إلرشاد،ً)1،ً إعِّ  ً لقِّآنًوًبیان درویش،ًمحیً لّین،ً-21

،ًإعِّ  ً لقِّآنً لکِّیمدعاس،ً حمًّعبیّ،ًحمیّ ن،ً حمًّمحمّ،ًقاسم،ً سماعی ًمحمود،ًً-22

ً (.1121ی،ً)ر لمنیًِّوًد ر لفار بًدمدق:ًد 

صدفو نًعدّنانًد وود ،ًً:،ًتحقیقمفِّد تًيلفاظً لقِّآنر غبً صفمانی،ًحسینًبنًمحمّ،ً-23

ً (.1112،ًبیِّوت:ًد ر لقلم،ً)1 

ً (.1367)ً،ًمصِّ:ًد رً لمنار،2،ً يلمناررشیًّرضا،ًمحمّ،ً-21

، 8شااره، پیان جاویدان، «بررس  شرایط شرایط مترجم قرآن»رضای  اصفهان ، محادعل ، -28

 ش(.1354، )88-83ص

، تهمران: موسسمه آمموزش عمال  آزاد     2، طمعان  و بیان و بدی  )بالغت(ریزوندی، سعید، -28

 ش(.1355پارسه، )

،1ًمحمًّ بو لفضد ً بدِّ هیم،ً ً:،ًتحقیق لبِّهانًفیًعلومً لقِّآنزرکدی،ًبّر لّینًمحمّ،ً-27

ً (.1376د رًإحیاءًکتبً لعِّبیة،ً)

،ًبیدِّوت:ًد ر لکتدبً لعِّبدی،3ً،ً  لکدافًفیًحقائقًغو م ً لتنزی ًزمخدِّ ،ًمحمود،-28

(1117.) ً

،ًعِّبستان:3ًمِّکزًدر ساتً لقِّآنیة،ً ً:،ًتحقیق إلتقانًفیًعلومً لقِّآن لّین،ًًسیوطی،ًجمل-21

ً (.1126مجمعًملکًفمًّللطباعةً لمصحفً لدِّیف،ً)

، مجله متمرجم ، «شناخت  آیات  از شهار ترجاه قرآن مجید بررس  زبان»شاهسوندی، شهره، -30

 ش(.1382، )23-83، تابستان، ص10، شااره 3سال 

 بدیًً:،ًتحقیدقإرشادً لفحولًإلیًتحقیقً لحدقًمدنًعلدمً لصدولعلی،ًًبنشوکانی،ًمحمّ-31

ً (.1121،ًریاض:ًد ر لفضیلةًللندًِّوً لتوزیع،ً)1حفصًسامی،ً 

ً (.1118،ًبیِّوت:ًد ر لِّشیًّموسسةً الیمان،ً) لجّولًفیًإعِّ  ً لقِّآنصافی،ًمحمود،ً-32
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تفاسیر علاای امامیه در شبه قاره هند و »األفاضل، حسین، هاشم مرتو ، سید محاد،  صدر-33

 ش(.1388، )22-8، بهار، ص10، شااره مدکوة، «پاکستان

ًًقم:ًدفتًِّ نتدار تً سدممیًجامعد ،1ً،ً ِّآن لمیز نًفیًتفسیًِّ لقحسین،ًطباطبایی،ًمحمّ-31

ً (.1117مّرسینًحوزهًعلمی ،ً)

محمًّجو دًبمغی،ًتمدِّ ن:ًً:،ًمقّم  لبیانًفیًتفسیًِّ لقِّآنًمجمعطبِّسی،ًفض ًبنًحسن،ً-31

ًش(.1372ناصًِّخسِّو،ً)

ً(.تاًبی،ً)ناًبیمک:ًً،ًبی لتفسیًِّ لوسی ًللقِّآنً لکِّیممحمّ،ًطنطاو ،ًسیّ-36

ً:شدی ًآغدابزرتًتمِّ ندی،ًتحقیدقً:،ًمقّم  لتبیانًفیًتفسیًِّ لقِّآنحسن،ًًمحمّبنطوسی،ً-37

ً(.تاًبی حمًّقصیِّعاملی،ًبیِّوت:ًد رًإحیاءً لتِّ ثً لعِّبی،ً)

خسدِّو،ً لطببدعًوً لتجلیدّ:ً دایً میدًًِّ،ًقدم:ً نتددار تًناصِّ لنحوً لدو فیًعباس،ًحسن،-38

ًتا(.ًصفاحیًصّ قتً) فست(،ً)بی

، ترجامه ابوالفومل حمری،    «کژتاب  های ترجاه قرآن به زبان انگلیسم  »عبدالول ، محاد، -32

 ش(.1352، )350-383، بهار و تابستان، ص83، شااره 18، سال پژوهش های قرآن 

 لجز ئدِّ:ًجامعدةً لحداجًًدر سةًوظیفیةًالسلو ً لتلکیًّفدیً لقدِّآنً لکدِّیم،عبیزة،ًعاید ،ً-11

 (.م2111وً لعلومً النسانیة،ً)لخضًِّببنات ،ًکلیةً آلد  ً

مک:ًوزر ةً لوقدافًوًً،ًنسخ ًخطی،ًبی لعو مًعنًعلمً لکممًإلجاممحمّ،ًًبنغز لی،ًمحمّ-11

ً(.تاًبی لدئونً إلسممیة،ًإد رةً لمخطوطات،ً)

ً (.1121،ًبیِّوت:ًد رًإحیاءً لتِّ ثً لعِّبی،ً)3،ً  لغیبًًمفاتیحبنًعمِّ،ًفخًِّر ز ،ًمحمّ-12

 حمًّیوسفًنجاتی،ًمحمّعلیًنجدار،ًً:،ًتحقیق لقِّآنًمعانیًفِّا ء،ً بوزکِّیاًیحییًبنًزیاد،ً-13

ً(.تاًبی لمصِّیةًللتللیفًوً لتِّجمة،ً)ً،ًمصِّ:ًد ر1عبّ لفتا ً سماعی ًشلبی،ً 

ً (.1111،ًقم:ًهجِّت،ً)2،ً کتا ً لعینفِّ هیّ ،ًخلی ًبنً حمّ،ً-11

  (.1112،ًتمِّ ن:ًد رً لکتبً إلسممیة،ً)6،ً قاموسًقِّآنقِّشیًبنایی،ًعلیً کبِّ،ً-11

،ًتمدِّ ن:ً نتددار تًناصدًِّخسدِّو،1ً،ً  لجدامعًلحکدامً لقدِّآن حمدّ،ًًقِّطبی،ًمحمّبن-16

ًش(.1361)
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، تابسمتان،  28، شمااره  8، سمال  بینما  ، «مفعول مطلق و نحوه ترجامه آن »، حیدر، زاده قل -48

 ش(.1382، )108-20ص

18-ً، فِّوشیًمحمًّحسدنًً،ًتمِّ ن:ًکتا  لصادقینًفیً لز مً لمخالفینمنمجًکاشانی،ًممًفتحً لال

ً (.1336علمی،ً)

،ًقدم:ًبنیدادًمعدارف1ً،ًتحقیق:ًبنیادًمعدارفً سدممی،ً زبّةً لتفاسیِّ،ً------------ً-11

ً (.1123 سممی،ً)

،ًبیدِّوت:ًمؤسسدة2ً،ً ،ًتفسیًِّبیانً لسدعادةًفدیًمقامداتً لعبدادةگناباد ،ًسلطانًمحمود-11

ً (.1118للمطبوعات،ً) لعلميً

 ش(.1358، تهران: جنگل، )1عل  رحیا ، ط :، ترجاهمعنا براساسترجاه ترسون، میلدردال،  -81

، تهمران: مرکمز نشمر    2، طدرآممدی بمر اصمول و روش ترجامه    پور ساعدی، کاظم،  لطف  -82

 ش(.1384دانشگاه ، )

 لبیتً)ع(ًًآلًموسسةً:تحقیق،ًجامعً لمقاصًّفیًشِّ ً لقو عّحسین،ًًبنًکِّکی،ًعلیًمحققً-13

ً(.تاًبیمک:ًموسس ًتحقیقاتًوًندًِّمعارفً سممی،ً)ًإلحیاءً لتِّ ث،ًبی

،ًتمدِّ ن:ًوز رتًفِّهندوًوً رشدادً سدممی،ً لتحقیقًفیًکلماتً لقِّآنمصطفو ،ًحسن،ًً-11

ًش(.1368)

 ش(.1384، ) إلسممیة، تهران: دار الکتب 1، طتفسیر ناونه، ناصر، شیرازی مکارن -88

« هلم  دو ترجامه انگلیسم  صمیحفه سمجادی     بررسم  تطبیقم  و تحلی  »اناری، ساتر،  مناف  -88

 ش(.1358، )122-111، بهار، ص38، شااره فصلنامه زبان و ادب

،ًبیِّوت:ًمندور تًمحمّعلیًبیضدون،1ً،ً إعِّ  ً لقِّآنمحمّ،ًًنحاس،ً بوجعفِّ حمّبنً-17

ً (.1121ً لکتبً لعلمیة،ً)ًد ر

ًم(.1111،ًبیِّوت:ًمکتبة لعصِّیة،ً)1یوسفًصمیلی،ً ً،ًتحقیق:جو هِّ لبمغة حمّ،ًًهاشمی،ً-85
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