دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان  ،1400صص 310-278
DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9

مقاله پژوهشی

بررسی شیوههای برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم و قابلیت انطباق
آن با ساختار دستوری زبان فارسی
(مطالعه موردی ترجمههای الهیقمشهای ،آیتی ،خرمشاهی و انصاریان)
حوریه کوکبی دانا ،1علی سعیداوی

*2

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
-2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
دریافت1399/8/29 :

چکیده
تفاوت در ساختار دستوری میان زبانها ،همواره یکی از مباحث چالش برانگیز در ترجمه است و شااید بتاوان
گفت هر چه دو زبان از لحاظ اصل و ریشه از هم دورتر باشند ،تفاوت دستوری میان آنها بیشتر خواهاد باود
یکی از مقولههایی که تفاوت ساختاری در آن نمود برجستهای دارد ،مقوله شامار اسات در زباان عربای باه
عنوان یکی از زبانهای سامی برای این مقوله سه برش یعنی مفرد ،مثنی و جمع وجود دارد ودر زبان فارسای
که از جمله زبانهای هند و اروپایی بهشمار میرود ،برای مقوله شمار فقط دو برش مفرد و جمع در نظر گرفتاه
شده است حال با توجه به اینکه صیغه مثنای عربی در شمار زبان فارسی معاادلی نادارد ،چاه راهکارهاایی
برای برگردان آن به زبان فارسی وجود دارد؟ این جستار پس از بررسی ترجمه  150آیه حاوی صیغه مثنای در
چهار ترجمه الهیقمشهای ،آیتی ،خرمشاهی و انصاریان به این نتیجه رسیده است که مترجماان در برگاردان
صیغه مثنی از چهار راهکار بهره جستهاند 1 :استفاده از عدد دو  2تصریح و ذکر مرجع مثنی  3ترجمه مثنای
به مفرد 4حذف مثنی در ترجمه از میان این شیوهها استفاده از عدد دو در ترجمهها بسامد بیشاتری داشاته
است همچنین مشخص گردید که مترجمان در اعمال این شیوهها ،گاه ساختار زبان فارسی را رعایت نکرده و
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پذیرش1400/2/25 :

این امر منجر به عدم درک صحیح معنا و یا نقض ساختار فارسی شده است
واژگان کلیدی :ترجمه قرآنکریم ،شیوه های مترجمان ،مقوله شمار ،صیغه مثنی
* نویسنده مسئول مقاله:
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Email: a.saedavi@basu.ac.ir

بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

 -1مقدمه
ترجمه قرآنکریم ،به عنوونن کاوام مقود

ک یاو نم م ومتوری منوابف هق و ک نی قو

مسلمانان ،نم دیربام مورد توجه بوده نست .نیرننیان نیز نم سالهای نکلیه پذیرش دیو نسو ،
در رنه کسب معارف نس م ک علو قرآن کمر همت بساه ک در نی مسیر آثار با نرمشو نم
یود بر جای گذنشاهنند ک در حومه ترجمه قرآن به مبان هارس هم در قدیم ک هم در عصور
حاضر کارهای ساودن ننجا دندهنند .نم جمله ترجمههای ک

قرآنکریم م تونن به ترجموه

تفسیر طبری ک ترجمه نجمنلدی عمر نسف نشاره کرد ک در دکره معاصر ترجمههای کوه در
نناقال آمومههای نی کاام هدنیت گر به آن گرکه نم نهورند جامعوه کوه بوا مبوان عربو آشونا
نیساند ،نقشآهرین نمودند ،بسیار میاد هساند.
حال با توجه به نی که مبان هارس ک عرب نم دک شوایه مافواکه هسواند ،یعنو مبوان
کام ً طبیع به نظر م رسد که مارجم در معادلیاب برنی بری سایاارهای دساوری مبوان
عرب با چالشهای رک به رک شود .نم جمله تفاکههای سایااریِ میان مبان عرب ک هارسو
م تونن به مقوله شمار نشاره کرد .مقوله دساوری شمار در نی دک مبان بهطور یاسان بورش
نخورده نست .در مبان عرب برنی نی مقوله سه برش مفورد ،مننو ک جموف کجوود دنرد .در
صورت که در مبان هارس برنی مقوله شمار هقط دک برش مفرد ک جمف در نظر گرهاه شوده
نست .در نایجه در مبان هارس معادل برنی منن کجود ندنرد ک بورنی تعبیور نم آن نم جموف
نسافاده م شود ک قونعد جاری در جمفِ هارس درباره منن لحاظ م گوردد .بنوابرنی چوون
تمایزی میان منن ک جمف کجود ندنرد ک در ترجمه مننای عربو بوه هارسو بایود قونعود ک
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هارس میر مجموعه مبانهای هند ک نرکپای ک مبان عرب میر شایه مبانهای سوام نسوت،

سایاار مبان هارس نیز مورد توجوه باشود ،ماورجم بوه هنتوا ترجموه ج وت معوادلیواب
سایااری ک هماهنگسامی مبان مبدأ با مبان مقصد رنهاارها ک شیوههای رن در پیش گرهاوه
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ک دست به تغییرنت م مند.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

در نی جساار نتارندگان در نظر دنرند ضم بررس شیوه ترجمه منن در مبان هارسو ،
به تحلیل رنهاارهای نتخاذ شده توسط بری نم مارجمان قرآن بورنی برگوردنن نیو مقولوه
بپردنمند .همچنی میزنن کارن بودن ک مطابقت یا عد مطابقت رنهاارهای آنوان رن بوا سوایاار
مبان هارس بررس نمایند .بدی منظور نویسندگان نم میان کل آیاه حاکی صیغه مننو کوه
 230آیه بوده نست به دلیل محدکدیت حجم مقاله هقط150آیوه رن نناخوام کورده ک ترجموه
آنها رن در چ ار ترجمه قرآن نم مح نلدی م دی نل قمشهنی ( ،)1323عبدنلمحمود آیاو
( ،)1367ب اءنلدی یرمشاه ( )1374ک حسی ننصاری ( )1383با رکش توصیف –تحلیلو
مورد تحلیل ک نرمیاب قرنر دندهنند.
 -1-1سؤاالت پژوهش

برگردنن صیغه منن چه شیوههای رن نتخاذ کردهنند؟
 .2شیوههای مارجمان در برگردنن صیغه منن چه تأثیری در درک معنای آیاه دنرد؟
 -2-1پیشینه پژوهش

نم پژکهشهای که به مقوله شمار در مبان عرب ک هارس پردنیاه شده نسوت مو توونن بوه
مقااله ذیل نشاره نمود:
مقاله «نقد ک تحلیل ماهیت ک نقش تاونژ جمفسوام «نه» عربو در هارسو » نم کوورش
صفوی ک مجید هصیح هرندی ( .)1399در نی مقاله نتارندگان تاوونژ جموفسوام «نه» رن
که نم مبان عرب کنرد مبان هارس شده نست موورد بررسو قورنر دندهننود ک بوه شوباهت ک
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 .1با توجه به عد برش بندی مؤلفوه مننو در سوایاار مبوان هارسو مارجموان مناخوب در

تفاکه نی تاونژ نم نظر کنجشناس  ،سایت صره  ،نحوی ،معنوای  ،کاربردشونایا در دک
مبان عرب ک هارس پردنیاه ک چنی نایجهگیری کردهنند کوه تاوونژ «نه» پو
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نم کرکد بوه

بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

مبان هارس دساخوش تغییرنه گشاه ک با قونعدی مافاکه نم قونعد مبان عرب بهکار گرهاوه
شده ک بهعنونن یک عنصر در نظا سایاونژی مبان هارس قرنر گرهاه نست.
مقاله «تحلیل بر داللت «نعدند معدکله» در تعبیر قرآن «منن ک ث ث ک رباع» نم علیرضوا
هخاری ک مهرن بشارت ( .)1398نتارندگان در نی مقاله با بررس ترجمههای معاصور ،پو
نم ریشهشناس نعدند معدکله در یانونده مبانهای سام ک توجه به معنای بواها بوه تحلیول
آرنی مارجمان پردنیاهنند ک چنی نایجهگیری نمودهنند که مف وو تاورنر ک تنووع در ضوم
معنای شمارش برنی نعدند منن ک ث ث ک رباع برجساه به نظر م رسد ک با ترجمه دکگانوه
ک سهگانه ک چ ارگانه سامگاری بیشاری دنرد.
مقاله «تحلیل مقولههای نسبیت مبان در عرب نسبت به هارس ک تأثیر آن بر ترجموه» نم
علیرضا نظری ( .)1396در نی مقاله به بررس مقولههوای دسواوری ک قاموسو نسوبیت در
نتارنده در پژکهش یود چنی نایجهگیری کرده نست که مبان عربو در مقولوههوای مموان،
عدد ک جنسیت در نهعال ،بری سایتهای صوره  ،رنوگ ،توصویفاه ک نعموال ک بریو
پدیدههای طبیع جزئ نترتر نم مبان هارس نست .بنابرنی به هنتا ترجمه به مبان هارسو
توجه یاص رن م طلبد.
مقاله «منن در عرب » نم محمد م دیپوور ( .)1376نیو مقالوه ترجموه ک ی صوهنی نم
کاام «نلمنن » تألیف نبونلطیّب نللغوی نلحلبو نسوت .در نیو ملخور ماورجم بوا نهوزکدن
ملحقات به آن مباحن نم نی کاام رن مانند تقسیمبندیهای منن به مننای منفرد ک غیرمنفورد
در مبان عرب ک دساهبندی منناها با توجه به ندکنر پدید آمدن آنهوا ک پدیود آکرندگانشوان ک
توضیح منناها ،ترجمه نموده نست.
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مبان عرب ک چتونت تأثیر آن مقولهها بر ترجمه ماون عرب به هارس پردنیاه شده نسوت.

با توجه به پژکهشهای که درباره مقوله شمار ننجوا شوده ،هوی یوک نم آنهوا بوهطوور
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مساقل به مقایسه مؤلفه منن در مبان عرب ک هارس نپردنیاهنند.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

مقاله حاضر نی مؤلفه رن بهعنونن یک مقوله دساوری یوا

مبوان عربو بوا توجوه بوه

سایاار مبان هارس در ترجمه قرآن مورد بررس قرنر دنده ک شیوههای رن کوه مارجموان در
برگردنن نی مؤلفه نعمال کردهنند ،مشخر نموده ک توأثیر نیو شویوههوا رن در درک معنوای
آیاه بیان دنشاه نست.

 -2چارچوب نظری پژوهش
هر جامعه مبان با ج انبین یاص مفاهیم دنیای یارج رن ساممانده م کند .نیو نمور نوه
تن ا موجب تفاکه در آدنم ک رسو ک عادنه م شود ،بلاه در کنژگان ک سوایاار دسواوری
مبان نیز تأثیرگذنر نست ک در ن ایت منجر به شالگیری جامعههای مبان مافاکه م شود.
نم نی رک بری نم نظریه پردنمنن مبان ک ترجمه بر نیو باکرنود کوه ترجموه نموری نوامما
هی مبان درک کامل نم مبان دیتر ندنرند .نما در مقابلِ نی نظریهپردنمنن ،گرکه دیتور بوا
تحلیل تقابل مبانها ک مشخر نمودن کجوه نشارنک ک نهاورن آنهوا ،بور نیو باکرنود کوه
ترجمه به لحاظ کیژگ های مشارک میان مبانها نمری نامما نیست ک تفواکههوای مبوان
منجر به عد درک مبانها نم گردد .چرن که م تونن با دساااری مبانها بوه درکو نم آنهوا
دست یاهت ک مف و ک پیا مورد نظر در مبان مبدأ رن به مبان مقصد مناقل نموود (صولحجوو،
.)19 :1365

صلحجو به نقل نم یوجی نایدن م گوید« :چنانچه مارجم ناونند معنای صووری کنژهنی نم
مبان مبدأ رن در مبان مقصد بیابد یا ،به بیان دقیقتر ،آن کنژه در مبوان دیتور حروور ندنشواه
باشد ،م تونند نم کنژهنی در مبان مقصد نسافاده کند کوه دنرنی هموان نقوش نرتبواط در آن
باهت یا
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نست؛ چرن که مبانها نم لحاظ سایااری ک کنژگان منطبق بر همودیتر نیسواند ک گویشوورنن

باشد» (صلحجو .)78 :1383 ،نی همان رکش نست کوه در مبوانشناسو بوه آن

282

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9

«تقریب» م گویند« .منظور نم تقریب کنژهنی نست با مف و نزدیک به آنچوه در موا  ،موورد
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نیام نست تا با جایتزی سایا آن در ما ترجمه شده [باوونن مف وو رن بوه یونننوده نلقوا
نمود» (کیس  ،ب تا .)14 :بنابرنی  ،تفاکه میان مبانها باعث نم شود ترجموه نموری نوامما
شود ک به نظر م رسد هر مبان با باارگیری نمااناه دساوری ک لغوی کوه نم آن بریووردنر
نست م تونند هر معنای رن هر چند به شال تقریب به یوننندگان یود مناقل کند.
نم جمله مقولههای دساوری که در مبانهای مخالف به نحو مافواکت بورشبنودی شوده،
مقوله شمار نست .با تأمل در جدکل میر م تونن تفاکه در برشبنودی نیو مقولوه در مبوان
ننتلس ک هارس رن مشاهده کرد:
جدول  -1تفاوت شمار در زبان انگلیسی و فارسی

ننتلیس

You

You

She / He

They

هارس

تو

شما

نک

آنها

I

we
ما

م

م حظه م شود در مقابل ضمیرننتلیس  ،Youدک ضمیر تو ک شما کجوود دنرد .نیو بودی
معنا نست که مبان ننتلیس میان دک شخر مفرد ک دک شخر جمف تمایز قائل نیسوت ک
نی کیژگ رن ممیز محسوم نم کند (باطن  .)33 :1348 ،نم طرف دیتور در برنبور دک ضومیر
 She / Heدر مبان هارس هقط ضمیر نک کجود دنرد که نایجه عد تموایز جنسویت در نیو
مبان نست.
جدکل میر تفاکه در برشبندی شمار میان مبان عرب ک هارس رن نشان م دهد:
جدول  -2تفاوت شمار در زبان عربی و فارسی

مبان

مخاطب

مخاطب

مخاطب

غایب

غایب

غایب

مفرد

منن

جمف

مفرد

منن

جمف

ماالم

هارس

تو

شما

شما

نک

آنها

آنها

م  /ما
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عرب

أنت /أنت
َ

أنتما

أنتم /أنتن

هو /هی

هما

هم /هن

أنا /نحن
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مبان

مخاطب مفرد

مخاطب جمف

غایب مفرد

غایب جمف

ماالم

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

م حظه م شود در مبان عرب برنی نشاره به تعدند نهرند سه سایاار مفرد ،مننو ک جموف
کجود دنرد .حال آنکه مبان هارس هقط نم مفرد ک جمف ب وره مو بورد .بودی ترتیوب مبوان
عرب در مقوله شمار میان یک ک بیش نم یک تفاکه قائل نست ک مؤلفهنی به نوا مننو دنرد
ک نی سایاار در مورد همه پدیدههای قابل شمارش صد م کنود .نموا مبوان هارسو هاقود
منن نست .در نی مبان هر لفظ که بر دک داللت کند در کاربرد به جمف ملحق م شوود .بوه
عباره دیتر مف و جمف در مبان عرب مافاکه نم مف و جمف در مبوان هارسو نسوت؛ در
مبان عرب مف و جمف به بیش نم دک داللت دنرد نما در مبان هارس مف و جمف بوه بویش نم
یک نط
جن

م گردد .همچنی در مبان عرب به هنتا جمف بسا پدیدهها با در نظور گورها
آنها مبن بر مذکر یا مؤنث بودن نم نشانههای «کنَ -یو َ» بورنی جموف موذکر ک «نه»

برنی جمف مؤنث نسافاده م شود در حالیاه در مبان هارس جنسیت در مقوله شومار لحواظ
.)185 :1399

بر نی نسا « ،در گفاار ک نوشاار عادی در همه نسمها نشانه جمف «ها» بوهکوار مو رکد،
در حال که در گفاار ک نوشاار رسم  ،با نسم جاندنر ک بری نسم گیاهان نشوانه جموف «نن»
ک با نسم غیر جاندنر نشانه جمف «ها» ظاهر م شود»( 1مشاوهنلدین  .)151 :1370 ،بوه عبواره
دیتر در مبان هارس نسمهای جاندنر رن غالباً با نهوزکدن پسووند «نن» ک دیتور نسومهوا رن بوا
نهزکدن پسوند «ها» جمف م بندند ک در مطابقت با هعل ،موضوع جاندنر بودن یا نبوودن نسوم
رن لحاظ م کنند( 2رکنی ک معصوم .)15 :1361 ،

بنابر مف و جمف در مبان هارس  ،آنچه با عنونن منن در مبان عرب برش یوورده نسوت
در مبان هارس جزء صیغه جمف قرنر م گیرد .معی در کاام مفورد ک جموف یوود در بوام
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نم شود بلاه جاندنر یا غیر جاندنر بودن نسم لحاظ مو گوردد (صوفوی ک هصویح هرنودی،

منن در مبان هارس به نقل نم نجم نلغن م گویود« :در پارسو بورنی تننیوه لفوا جدنگانوه
موضوع نیست ،بلاه نم صیغه جمف گاه معن تننیه ک گواه معنو جموف گیرنود بحسوب
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قرینه ک یونهش مقا » (معی  .)7 :1340 ،با کجود نی  ،عد برش منن در مبان هارسو بودی
معنا نیست که هارس مبانان منن رن درک نارده ک یا آن رن بوهکوار نمو برنود ،بلاوه هقوط در
سایاار مبان هارس برنی منن به مانند مبان عرب لفظو جودن ک مسواقل کجوود نودنرد .در
کاام مفرد ک جمف ،قونعدی ذکر شده نست که گویشوورنن هارسو در صووره لوزک ک در
صوره عد کجود قرینهنی که منن بودن لفا رن مشخر سامد ،م توننند نم آنهوا نسوافاده
نمایند .نی قونعد عبارتند نم :آکردن عدد دک بر سر نسم ،نسافاده نم کلموه «مکج» یوا «جفوت»
پیش نم نسم ک نسافاده نم صیغه مننای عرب (معی .)9-14 :1340 ،

با توجه به آنچه که گفاه شد به دلیل برشبندی مقوله شمار در سایاار مبوان هارسو بوه
مفرد ک جمف ک عد برش منن در آن ،مننای عرب در مبان هارس  ،جزء جمف قرنر م گیورد
ک به صیغه جمف نساعمال م شود .بنابرنی در ترجمه مننای عربو بوه مبوان هارسو قونعود
بر نسا

نی توضیحاه به طور کل برنی داللت بور مننو ک بیوان آن در مبوان هارسو

چ ار شیوه کجود دنرد:
أ .نسافاده نم صیغه جمف
م .بهکار بردن عدد دک
ج .نسافاده نم کلمه مکج یا جفت
د .نسافاده نم صیغه مننای عرب

 -3مؤلفه مثنی در ترجمه قرآن
در نی بخش نم مقاله نتارندگان در نظر دنرند با نرنئه نمونوههوای نم آیواه ضوم بررسو
سایاار مبان هارس در برگردنن صیغه منن بهعنونن یک مقوله دساوریِ یا

ِ مبوان عربو
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9
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جاری در جمفِ هارس  ،درباره مننای عرب نعمال م گردد.
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که دساور مبان هارس هاقد معادل برنی آن نست ،شیوههای رن که مارجموان در نیو رنسواا
نتخاذ نمودهنند ،مشخر نمایند.
 -1-3آوردن عدد دو بر سر اسم

نی رنهاار جزء قونعدی نسوت کوه در کاوام مفورد ک جموف (معوی  )1340 ،آموده نسوت ک
مارجمان مناخب نیز در ترجمههای یود نم نی رکش بیشواری ب وره رن بوردهننود .نموا نیو
رکش با توجه به تفاکه سایااری میان دک مبان هارس ک عرب در تما برگردننهوای مؤلفوه
منن الم ک ضرکری بهنظر نم آید .در ذیل با ذکر نمونههوای ضورکره ک عود ضورکره
نعمال نی رکش مورد بررس ک نرمیاب قرنر م گیرد.

همانطور که پیشتر ذکر شد ،در مبان هارس منن ک جمف در کواربرد مشوارک هسواند ک در
صوره کجود قرینه ،منن نم جمف قابل تمییز نست ک در صووره عود قرینوه تشوخیر ک
تمییز منن نم جمف غیر مما م گردد ک مخاطب هقط معنای جمف رن دریاهت م نماید .لوذن
هقط در نی صوره ضرکره م یابد که گوینده ک نویسنده ج ت تصریح شومار نم عودد دک
ک یا رکشهای دیتری نسافاده نماید .به هنتا ترجمه نم مبوان عربو بوه هارسو بوه دلیول
تفاکه سایااری در برشبندیِ مقوله شمار ،گاه ترجمه منن به جمف -به دلیول تأکیودی کوه
بر رکی عدد کجود دنرد -موجب نیجاد نب ا در ترجمه م شود .در نایجه مارجم برنی رهوف
نب ا ناچار نست نم عدد دک نسافاده کند:
َّ
الط اَل ُق ام َّرتاان (بقره)229/

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

 -1-1-3ضرورت آوردن عدد دو بر سر اسم

نل قمشهنی :ط ق که شوهر رجوع در آن تونند کرد دک مرتبه نست.
آیا  :نی ط

[رجع

دک بار نست.
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دک بار نست.
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ننصاریان :ط

ِ [رجع که برنی شوهر در آن حقّ رجوع ک بامگشت بوه همسور نسوت

دک بار نست.
ام َّرتاان :نی آیه به دک نوع ط
م گیرد ک ط
تعدند ط

نشواره دنرد :طو

رجعو کوه نم سووی مورد صووره

یُلف که نم سوی من ،با پردنیت مال به مرد صوره م گیرد .در نیو آیوه
رجع که برنی مورد ک من نماوان رجووع ک بامگشوت دنرد ،مشوخر شوده ک

« ام َّرتاان» بیانتر تعدند دهعات نست که مرد م تونند بعد نم ط

ِ همسرش به نک رجوع نمایود.

در سایاار مبان هارس  ،به دلیل عد برش لفظ مساقل برنی مؤلفه منن نصل بر نیو نسوت
که منن بهصوره جمف ذکر شود .نما در نی آیه نم تونن نم نی نصل پیرکی نموود؛ میورن در
صوره پیرکی نم نی نصل ک نساعمال صیغه جمف بهجای صیغه مننو  ،نیو تووهم رن نیجواد
م کند که تعدند دهعاه ط

رجع بیش نم دک بار نسوت ک مف وو آیوه بوهدرسوا مناقول

در ترجمههای یود هساند.
اَّلل لر ُج ٍ
ل م ْن قالْبايْن في اج ْوفه (نحزنم )4/
اما اج اع ا
ل َّ ُ ا

نل قمشهنی :یدن در درکن یک مرد دک قلب قرنر ندنده.
آیا :یدن در درکن هی مردی دک قلب نن اده نست.
یرمشاه  :یدنکند برنی هی مردی دک دل در درکنش نن اده نست.
ننصاریان :یدن برنی هی مردی در درکنش دک قلب قرنر ندنده.
یدنکند در نی آیه به عمل ظ ار (یعن مردی همسر یود رن مادر یود یونند ک نینچنوی
نک رن بر یود حرن نماید) ک نیوز هرمندیوننودگ پسور نشواره دنرد ک هور دک عمول رن در آن
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نم گردد .بنابرنی مارجمان ج ت تصریح تعدند ط

رجع  ،ناگزیر نم نساعمال عودد «دک»

نقض م کند؛ یعن نه همسرِ مردی م تونند مادر کی شود ک نه هرمندی که به عنونن هرمنود،
یوننده م شود هرمند نست.
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اَّلل ل ار ُج ٍل م ْن اقلْبايْن في اج ْوفه در تفسیر نلمیزنن آمده نست« :نیو
درباره جمله اما اج اع ا
ل َّ ُ
جمله کنایه نست نم نیناه مما نیست کسى بی دک نعاقاد ماناهى ک دک رنى مانواقض جموف
کند ،نگر دک نعاقاد ماناهى دیدیم باید بدننیم که دک قلب به آن دک معاقد نست ،یعنوى دک هورد
مخالف هر یک به یاى نم آن دک نعاقاد دنرند ک مما نیست یک هرد به هر دک معاقد باشود
ک نی که هرمود( :ما جعل ه لاَّلل لرجل من قلبين فى جوفه -یدن در جوف کسى دک قلب نن واده)
منظور نم آن بیشار بیان کردن نست.
بعرى نم مفسری گفاهنند :جمله مورد بحث ،ممینهچینوى ک مقدموهنى نسوت کوه نلغواى
مسأله ظ ار ک پسرگیرى رن که بعدنً بیان مىکند تعلیل نماید ،برنى نی کوه ظ وار ...جموف بوی
دک ماناهى نست ،یعنى مکجیت ک مادرى ک همچنی هرمند دیترنن رن هرمند یود یوننودن دک
ماناهى نست ،که در یک قلب جمف نمىشوند »...در ندنموه تفسویر نلمیوزنن نیو جملوه رن بوه
تعلیل مطلب قبل نست ،که رسول یدن (

) رن نم نطاعت کفار ک مناهقی ن ى مىکورد ک بوه

پیرکى آنچه به کى کحى مىشود نمر م هرمود ،جمله مورد بحث نی نمور ک ن وى رن تعلیول
مىکند ک مىهرماید نطاعت یدن با نطاعت کفار ک مناهقی تناهى دنرد ،چون قبول کالیت یودن
ک کالیت آنان ماناهى نست ،منل توحید ک شرک ،که در یک قلب جمف نمىشود( »...طباطبوای ،
 ،1384ج.)410 :16

قالْبين :با توجه به آنچه که نم تفسیر نلمیزنن ذکر شد ،منظور نم «قلبين» ،چه معنوای لغووی
آن مورد نظر باشد ک چه معنای مجامی آن ،به هرحال یدنکند با نف منن بودن آن ،بر یاو
بودن قلب در درکن مردنن تأکید م کند .به عباره دیتر ،یدنکند دکتای بودن قلوب رن نفو
م کند تا بر یا بودن آن تأکید نماید .حال چوه منظوور نم آن قلوب ،گورنیشهواى قلبوى ک
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مطلب قبل نرتباط دنده ک ماذکر م گردد «کلى به نظر ما بعید نیست کوه بتووییم آیوه شوریفه

هطرى ننسان ک نعاقادنه ماناه باشد یا همان قلب در معنای لغوی یود باشد؛ بوه هور حوال
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هدف نم منن بودن قلب ،تأکید بر تعدند آن نست ک مارجمان نیوز نواگزیر نم ذکور تعودند آن
هساند تا مف و آیه رن بهدرسا به یونننده نناقال نمایند.
 -2-1-3عدم ضرورت آوردن عدد دو بر سر اسم

شیوه «آکردن عدد دک بر سر نسم» نغلب برنی نیراح ک رکشون تننیوه (نشواط )140 :1368 ،ک
نیز ممان که قرینهنی بر لفا منن داللت ناند ،نسافاده مو شوود (معوی  .)7 :1340 ،نموا نیو
رکش در تما برگردننهای مؤلفه منن الم ک ضرکری بهنظر نم آید؛ میرن همانطور که قوب ً
ذکر شد ،گویشورنن هارس ممان مجام به نساعمال نم نیو شویوه یونهنود بوود کوه شورنیط
نیجام کند ک ضرکره یابد؛ مانند ممان که گوینده یا نویسنده تعدند یاصو رن -کوه هموان
منن نست -در نظر دنرد ک بر آن تأکید م کند نما به علت عد تصوریح تعودند ،مقصوود کی
کنقف نشده ک مارجمان بدکن ضرکره نم عدد دک نسافاده نمودهنند:
نن نا ْْعه امنا
ك اعن ال اْخ ْمر اوال اْميْسر ُق ْ
يا ْس األُونا ا
ير او امنااف ُع للن َّاس اوإثْ ُم ُه اما اأكْبا ُر م ْ
ل فيه اما إثْ ٌم كاب ٌ

(بقره )219/

نل قمشهنی :نی پیغمبر نم تو حام شرنم ک قمار م پرسوند بتوو در نیو دککوار گنواه
بزرگ نست ک سودهائ کل میان گناه آن دک بیش نم منفعت آن نست.
آیا  :تو رن نم شرنم ک قمار م پرسند .بتو :در آن دک گناه بوزر ک سوودهای نسوت
برنی مرد  .ک گناهشان نم سودشان بیشار نست.
یرمشاه  :نم تو درباره شرنم ک قمار مو پرسوند ،بتوو در آنهوا گنواه بوزر ک نیوز
سودهای برنی مرد هست ،کل گناه آنها بر سودشان م چربد.
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بر مخاطب مب م باق م ماند .گاه نی نااه در ترجمه قرآن آگاهانه یا ناآگاهانه موورد توجوه

ننصاریان :درباره شرنم ک قمار نم تو م پرسند ،بتو :در آن دک مطلب هم ،گنواه بوزر
ک هم سودهای برنی مرد نست ک گناه هر دک نم سودشان بیشار نست.
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فيه اما -إثْ ُم ُه اما :مرجف ضمایر منن «ال اْخ ْمر اوال اْميْسر» نست .در مبان هارس نسافاده نم عودد
ممان جایز نست ک ضرکره م یابد که مرجف ک یا قرینهنی کجود ندنشاه باشود توا شومار رن
مبن بر منن بودن مشخر سامد .بنابرنی چون مرجف در نیو آیوه ذکور شوده ک تعودند آن
مشخر نست ،ضرکرت به تصریح دکباره شمار ضمایر نیست .با توجه به نی نااه ،نم میوان
مارجمان مناخب هقط یرمشاه سایاار مبان هارس رن در برگوردنن ضومایر مننوای عربو
رعایت نموده نست ک ب ار نست دیتر مارجمان نیز نی ضمایر رن طبق سایاار مبوان هارسو
به صوره جمف ترجمه نمایند.
ل اوالن اَّه اار آياتايْن (نإلسرنء)12/
او اج اعلْناا اللَّيْ ا

نل قمشهنی :ک ما شب ک رکم رن دک آیت ک نشانه قدره یود قرنر دندیم.
آیا  :شب ک رکم رن دک آیت نم آیاه یدن قرنر دندیم.
ننصاریان :ما شب ک رکم رن دک نشانه [قدره ک حامت یود قرنر دندیم.
آياتايْن :منظور نم «آياتايْن» همان شب ک رکم نست که در نبادنی آیه تصوریح شوده نسوت ک
همه مارجمان ج ت تصریح شمار ک نلقای نی مف و که شب ک رکم هقط دک نمونه نم آیواه
ک نشانههای قدره یدنکند نست ک نشانههای یدنکند به دک پدیوده شوب ک رکم محودکد ک
منحصر نم گردد ،در برگردنن آن نم عدد نسافاده نمودهنند .نما ب ار م نمود که مارجمان نیو
آیه رن بهگونهنی ترجمه م کردند که در ضم رعایت سوایاار مبوان هارسو ک ذکور معوادل
جمف ،مف و آیه نیز بهطور کامل ک صحیح مناقل م گشت؛ یعن ترجمه بهگونهنی باشد کوه
هم معجزنه یدنکند محدکد ک منحصر به شب ک رکم نشود ک هم نی که در ترجمه نم عودد
نسافاده نتردد.
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یرمشاه  :ک شب ک رکم رن دک پدیده قرنر دندیم.

ترجمه پیشن ادی :ک ما شب ک رکم رن نم نشانههای قدره یود قرنر دندیم.
] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9
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بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

 -2-3تصریح مثنی با ذکر مرجع

یا دیتر نم شیوههای که مارجمان در ترجمه منن در برگردننهای یود نتخاذ نموودهننود،
تصریح مرجف ضمیر ک هعل منن نست .نی شیوه در ترجمه بریو نم آیواه کوه مرجوف بور
یونننده مب م ک مشابه نست مفید هایده ک نعمال آن ضرکری م نمایود .نموا در بریو موونرد
مارجمان بدکن لزک ک ضرکره ،نی شیوه رن در ترجمههای یود نعمال کردهنند.
 -1-2-3ضرورت ذکر مرجع مثنی

مارجمان در برگردنن بری نم صیغههای منن که در آنها مرجف مشخر نیست ک یوا دنرنی
مرجفهای مافاکه هساند ک تمییز مرجف منن نم جمف بر یونننده دشوونر نسوت بوه نواگزیر
مرجف رن در ترجمههای یود تصریح کردهنند:
نل قمشهنی :پ

آد ک حون نم آن دریت تناکل کردند.

آیا  :نم آن دریت یوردند.
یرمشاه  :آنتاه نم آن [میوه ممنوعه یوردند.
ننصاریان :پ

هر دک [به سبب کسوسه شیطان نم میوه آن [دریت یوردند.

فا اأكا اَل :هعل منن بر حرره آد ک حون داللت دنرد .نما در آیواه  115توا  119یدنکنود
هقط درباره گفاتویش با آد ک در آیه  120نیز نم کسوسه کوردن آد توسوط شویطان سوخ
م گوید .در نی آیاه نشارهنی به حو ون نشوده ک یوا آد ک حوون بواهم موورد یطوام کنقوف
نشدهنند .به عباره دیتر در آیاه  115تا  120آنکه مورد یطام قرنر گرهاوه ،حروره آد
نست ک در آیاه  120تا  123بدکن آنکوه بوه حوون نشوارهنی شوده باشود ،نهعوال ک ضومایر
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ت ل ُاه اما اس ْوآتُ ُه اما (طه)121/
فا اأكا اَل منْ اها فابا اد ْ

بهصوره منن ذکر شدهنند .بنابرنی عد تصریح شمار در نهعوال ک ضومایر مننو  ،موجوب
م شود که یونننده قادر به تشخیر مرجف منن نم جمف نباشد .به هموی علوت ننصواریان
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در برگردنن نی هعل منن  ،در ترجمه یود نم شیوه ذکر عدد دک نسافاده نموده نست .گرچوه

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

نی شیوه تعدند ک شمار مرجف رن مشخر مو سوامد ک یونننوده رن نم مننو بوودن آن آگواه
م کند ،نما بام هم مرجف بر یونننده مب م نست ک بر نک سؤنل نست کوه مرجوف چوه کسوان
هساند؟ آنان که نم میوه دریت ممنوعه یوردند ک مشا هایشان بر یاودیتر آشواار گشوت
چه کسان بودهنند؟ ک شاید یونننده چنی پندنرد که آد ک شویطان نم آن میووه یووردهننود.
بنابرنی در نی آیه بهنظر الم نست که مارجمان ،مانند نل قمشوهنی مرجوف رن بوه صووره
نسم ظاهر ذکر کنند.
فاانْتاقامناا منْ ُه ْم اوإن َّ ُهما لابإما ٍم مب ٍ
ين (حجر)79/
ا ا ُ
ْ

نل قمشهنی :آنها رن نیز به کیفر رسانیدیم ک نی هر دک شو ر بورنی نهول نعابوار رنهو
رکش ک آشاار نست.
آیا  :نم آنان نناقا گرهایم ک ش رهای آن دک قو آشاارن بر سر رنهند.
ننصاریان :در نایجه نم آنان نناقا گرهایم ک [آثار دک ش ر نابود شده [قو لووط ک شوعیب
بر سر جادهنی آشاار قرنر دنرد.
إن َّ ُه اما :ضمیر مننای « ُه اما» بر ش ر قو لوط ک ش ر نیاه داللت دنرد کوه در آیواه قبول در
مورد آنها سخ گفاه شده نست .در نی آیه نگر مارجمان در برگوردنن ضومیر «هُمَوا» طبوق
سایاار مبان هارس عمل نمایند ک نم ضمیر جمف در مقابل آن نسافاده کننود ،ترجموه آنوان -
همانطور که در ترجمه یرمشاه مش ود نست -با نب ا مونجه یونهود شود ک بور یونننوده
چنی نلقا م شود که ضمیر هارس به یک مرجف بام م گردد ک نماان تشخیر مرجوفهوای
مافاکه بر کی غیرمما م نماید .به عباره دیتر ذکر معادل جمف در مقابول ضومیر مننو ،
نه مرجف رن مبن بر منن بودن تصریح م کند ک نه نوع مرجف رن مشخر م سامد .یعنو در

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

یرمشاه  :نم نی رکی نم آنان نناقا گرهایم ک آنها بر سر رنه آشاار هساند.

ترجمه یرمشاه مشخر نیست که ضمیر «آنها» به ضمیر «هُم» نشاره دنرد یا بوه شو رها.
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در برگردنن ضمیر منن  ،حا نگر تعدند ک شمار آن مشخر گردد ،یعن نم برنبرن ادی چوون

بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

«آن دک» نسافاده شود ،نی نب ا همچنان باق یونهد ماند؛ به همی دلیل الم نست بوهجوای
ضمیر نم نسم ظاهر نسافاده شود .بنابرنی  ،سه مارجم دیتر ج ت نجانام نم نی نب ا مرجوف
ضمیر منن رن با تصریح شمار آن ذکر کردهنند .نلباه ب ار م نمود ،نل قمشوهنی ک ننصواریان،
مرجف ضمیر منن رن بهصوره جمف ،یعن «نی ش رها» ک «آثار ش رها» ذکور مو کردنود؛ میورن
همانطور که ذکر شد در آیاه قبل تعدند ش رها بر یونننده مشخر نسوت ک در سوایاار مبوان
هارس نصل بر نی نست که در صوره مشخر بودن منن نم معادل جمف نسافاده شود.
 -2-2-3ترجیح ذکر مرجع بهجای ذکر عدد دو

با توجه به نی نااه که مارجمان در صوره لزک مجوام بوه ذکور عودد دک هسواند ،نموا گواه
به نظر الم م آید که بهجای نسافاده نم آن ،مرجف رن ذکر نمایند:
نل قمشهنی :یدن به موس ک هارکن هرمود دعای شما رن مساجام کرد .
آیا  :گفت :یونست شما نجابت شد.
یرمشاه  :هرمود دعای شما دک ت نجابت شده نست.
ننصاریان[ :یدن هرمود :دعای شما دک نفر پذیرهاه شد.
اد ْع اوتُكُ اما :در آیه  88موس (ع) نم یدنکند نابودی نمونل هرعون ک سرننش رن دریونسوت
م کند .به عباره دیتر دریونست نوابودی نموونل هرعوون ک هرعونیوان تن وا نم موسو (ع)
حاایت شده نست؛ نما در نی آیه ( )89یدنکند در پاسخ بوه موسو (ع) ،بوا بیوان ضومیر ک
نهعال منن  ،موس ک هارکن (ع) رن مخاطب قرنر دنده نست .در تفاسیر نقل نست که «موسوى
هر ممان دعا م کرد هارکن آمی م گفت ،چون آمی هم یود دعا نست ،ق رنً هر دک با هوم
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ت اد ْع اوتُكُ اما (یون )89/
قاا ال قا ْد ُأجيبا ْ

دعا کردهنند» (طباطبای  ،1384 ،ج .)171 :10به همی دلیل مرجف ضومایر ک نهعوال مننو رن در
نی آیه موس ک هارکن (ع) قرنر دندهنند .یرمشاه ک ننصاریان بخاطر تصریح ضومیر مننو ،
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شمار رن در ترجمههای یود ذکر کردهنند؛ چون با توجه بوه نیو کوه در مبوان هارسو مفورد

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

مخاطب به ج ت نحارن ک تعظیم بهصوره جمف مورد یطام قورنر مو گیورد ،در صووره
عد تصریح شمار ،مانند ترجمه آیا  ،بر یونننده چنی نلقا م گشت که مارجموان در مقوا
نحارن به موس (ع) نم ضمیر جمف (شما) نسافاده کردهنند .نما نل و قمشوهنی بوهجوای ذکور
عدد دک ،مخاطب یدنکند رن مشخر نموده ک مرجف رن ذکر کورده نسوت .کی نیو شویوه رن
چون ع که بر تصریح ضمیر منن در ترجمه ،نشاره به همرنه هارکن با موس (ع) در دعوا
دنرد ،ترجیح دنده نست.
قاالُوا إ ْن اهذا ان ل ااساح اران (طه)63/

نل قمشهنی :هرعونیان گفاند نی دک ت دک ساحرند.
آیا  :گفاند :نی دک جادکگرنن هساند.
یرمشاه [ :ک ندعا کردند نی دک جادکگرنن هساند.
اهذا ان ل ااساح اران :به موس ک هارکن (ع) نشواره دنرد .در آیوه  ،42نیو دک پیوامبر نم سووی
یدنکند مأموریت م یابند که برنی هدنیت ک دعوه به حق ،بوه سووی هرعوون ک هرعونیوان
رکند .در آیه  ،57هرعون ،آنها ک نشانهها ک آیات رن که به نک عرضه دنشاند ،هموه رن تاوذیب
کرده ک آنها رن سحر ک جادک م یوننود ک در آیوه  ،58نم موسو (ع) مو یونهود رکمی رن
معی کند تا نک نیز سحر ک جادکی بوه حروره موسو عرضوه نمایود .در آیوه  ،61در رکم
موعد که موس (ع) یطام به هرعونیان ،آنهوا رن نم درکغ بسوا بوه یودن ننوذنر مو دهود
هرعونیان در پاسخ به موس  ،در آیه  ،63کی ک برندرش هارکن رن جادکگر م یوننند.
در نی مخاصر که ذکر شد مشخر م شود که گفاتوها میان حرره موس ک هرعوون
جاری نست نما در نی آیه هرعون بدکن نا بردن نم هارکن ،هقط با به کار بردن ضمیر ک نسوم
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ننصاریان :گفاند :مسلماً نی دک نفر جادکگرند.

نشاره منن  ،دک پیامبر رن جادکگر م یونند .به همی دلیل مارجموان ج وت تصوریح شومار،
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عدد «دک» رن ذکر کردهنند .نما چون میان مرجف ک ضمایر ک نهعال منن  ،هاصله میاد نسوت ک نم

بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

طره گفاتوها هقط میان موس ک هرعون صوره گرهاوه ،شواید یونننوده قوادر بوه درک ک
تشخیر مرجف نباشد؛ به همی دلیل به نظر الم ک ب ار آن بود که مارجمان نم نسم ظاهر بوه
جای ضمیر نسافاده م نمودند که در نی صووره ،نعموال شویوه ذکور عودد نیوز ضورکره
نم یاهت.
ترجمه پیشن ادی :گفاند :موس ک هارکن جادکگرنن هساند که...
 -3-2-3عدم ضرورت ذکر مرجع مثنی

شیوه ذکر مرجف در ترجمه بری آیاه که مرجف بر یونننده مب م ک مشابه نست مفید هایوده
نست نما در مونردی که مرجف مشخر نسوت تصوریح ک ذکور آن بوهنظور الم ک ضورکری
نم آید .با نیو حوال مارجموان در برگوردنن بریو نم نهعوال ک ضومایر مننو مرجوف رن در
اَّلل قانالُوا إ َّن
حاب ال اْجن َّة اأ ْن اأف ُ
يضوا اعلايناا م ان ال اْماء اأ ْو م َّما ار ازقاكُ ُ
ص ا
ص ُ
اونا ا
نم َّ ُ
حاب الن َّار اأ ْ
ادى اأ ْ
ين (أعرنف)50/
اَّلل اح َّر ام ُه اما اعلاى الْكاافر ا
َّ ا

نل قمشهنی :ک نهل ب شت دکمییان رن آکنم کنند که موا رن نم آمهوای گوونرن ک نم نَعَوم
ب شا که یدن رکمی شما کرده ب رهمند کنید آنها پاسخ دهند که یودن نیو آم ک طعوا رن
برکاهرنن حرن گردننیده نست.
آیا  :دکمییان ب شایان رن آکنم دهند که نندک آم یا نم چیزهای که یدن به شما نرمننو
کرده نست بر ما هرکریزید .گویند :یدن آنها رن بر کاهرنن حرن کرده نست.
یرمشاه  :ک دکمییان ب شایان رن ندن دهنود کوه نم آم یوا آنچوه یدنکنود ب ورهمنودتان
سایاه نست به ما ببخشید ،گویند یدنکند نی ها رن بر کاهرنن حرن گردننده نست.
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ترجمههای یود تارنر نمودهنند:

ننصاریان :ک دکمییان ب شایان رن آکنم م دهند که نم آم [یوشگوونر یوا نم آنچوه یودن
رکمی شما هرموده بر ما هرک ریزید[ .ب شایان گویند :یدن آم ک نعموتهوای ب شوا رن بور
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کاهرنن حرن کرده نست.

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

اح َّر ام ُه اما :ضمیر ،کلمهنی نست که جانشی نسم م شوود ک موانف نم تاورنر آن مو گوردد.
بنابرنی ممان که مرجف ضمیر مشخر نست ک مخاطب در تشخیر مرجوف بوا نب وا ک یوا
دشونری مونجه نیست ،تارنر مرجف ک تصریح آن ضرکرت ندنرد .با توجه به نی نااه ،ب اور
بود که نل قمشهنی ک ننصاریان در برگردنن ضمیر ،نم معادل جمف هارسو در ترجموه یوود
نسافاده م نمودند.
 -3-3ترجمه مثنی به مفرد

مارجمان در برگردننهای یود گاه منن رن به صوره مفرد ترجمه کوردهننود کوه بریو بوه
قرینه ک برنسا

سایاار مبان هارس بوده ک بری بدکن قرینه ،که منجر بوه تغییور مف وو ک

کاهش معنا شده نست.

مارجمان با توجه به قونعد جاری در مبان هارس ک کجوود قورنی  ،گواه صویغه مننو رن بوه
صوره مفرد ترجمه کردهنند:
ول (هاطر)41/
ض اأ ْن تا ُز ا
اوات او ْاْلا ْر ا
الس ام ا
اَّلل يُ ْمس ُ
ك َّ
إ َّن َّ ا

نل قمشهنی :محققاً یدن آسمانها ک ممی رن نم نی که نابود شود نتاه م دنرد.
آیا  :یدن آسمانها ک ممی رن نته م دنرد تا مکنل نیابند ک نگر به مکنل گرنیند.
یرمشاه  :ب گمان یدنکند آسمان ا ک ممی رن نم مکنل نته م دنرد ک نگر بخونهنود مکنل
یابند.
ننصاریان :یقیناً یدن آسمانها ک ممی رن نم نی که نم جای یوود منحورف شووند [ک هورک
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 -1-3-3ترجمه مثنی به مفرد با رعایت ساختار زبان فارسی

ریزند نته م دنرد.
ض» نست .برنسا
تا ُز ا
اوات او ْاْلا ْر ا
الس ام ا
ول :مرجف ضمیر منن َّ « ،

کاام نانوشاههوای دسواور
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مبان هارس « 1هرگاه دک یا چند ن اد ب جان مفرد با «ک» بههم ربط دنده شووند ،بورنی آنهوا

بررسی شیوه های برگردان مثنی در چهار ترجمه قرآنکریم ______________ ...حوریه کوکبی دانا و علی سعیداوی

هعل مفرد م آکریم» (سرمساان  )38 :1394 ،ک همچنی ییامپور ( ،)77 :1344مطابقوه ک عود
مطابقه هعل با هاعل ب جان ،هر دک رن جایز شمرده نست .بنابرنی نل قمشوهنی در برگوردنن
هعل منن  ،بر نسا

سایاار مبان هارس هعل رن به مفرد ترجمه نموده نست.

ُ
نن ُدون َّاَّلل
ت قُل ا
يسى ابْ ان ام ْريا ام اأ اأنْ ا
ني إل ااهنيْن م ْ
اَّلل ياا ع ا
اوإ ْذ قاا ال َّ ُ
ْت للن َّناس ات َّخنذُ وني اوأ َم ا

(مائده)116/

نل قمشهنی :کیاد ک آنتاه که یدن به عیس ب مریم گفت آیا تو مرد رن گفا که مو
ک مادر رن دک یدنی دیتر سونی یدنی عالم نیایار کنید؟
آیا  :ک آنتاه که یدن به عیس ب مریم گفت :آیا تو به مرد گفا کوه مورن ک موادر مورن
سونی نهلل به یدنی گیرید؟
یرمشاه  :ک چنی بود که یدنکند گفت نی عیس ب مریم آیا تو به مرد گفا که مو
ننصاریان :ک [عرصه هولننتیز قیامت رن یاد کنید هنتام کوه یودن بوه عیسو بو موریم
م هرماید :آیا تو به مرد گفا که م ک مادر رن بهعنونن دک معبود بوه جوای یودن نناخوام
کنید؟!
إل ااهيْن :نسم مننای نست که مرجف آن به حرره عیس ک موادرش موریم بوام مو گوردد.
آیا به دلیل مشخر بودن مرجف (قرینه لفظ ) ،آن رن به مفرد ترجمه نموده نست.
 -2-3-3ترجمه مثنی به مفرد بدون رعایت ساختار زبان فارسی

نعمال شیوه ترجمه منن به مفرد در ترجمه بری آیاه گاه منجر به کاهش معنا شده نست:
اس ام ُه اما (أعرنف)21/
اوقا ا
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ک مادر رن همچون دک یدن به جای یدنکند بپرساید؟

نل قمشهنی :ک بر آن سوگند یاد کرد.
آیا  :ک برنیشان سوگند یورد.
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یرمشاه  :ک برنی آنان سوگند یاد کرد.
ننصاریان :ک برنی هر دک سوگند سخت ک نساونر یاد کرد.
ُه اما :مرجف ضمیر منن حرره آد ک حوون در آیوه  20نسوت کوه نل و قمشوهنی آن رن
بهصوره مفرد ک به «آن» برگردننده نست .در مبوان هارسو «نیو » ک «آن» بورنی نشواره بوه
چیزی یا کس بهکار م رکد .ک نگر نی دک کنژه «پیش نم نسم قرنر گیرند یعن به همرنه نسوم
بیایند ،صفت نشاره نامیده م شوند؛ میرن حالت ک چتونت نسم رن نم لحاظ نزدیک بوودن یوا
دکر بودن چیزی یا کس نم ماالم ،بیان م کنند ک بوه آن نشواره مو کننود» (عموادی حوائری،

 )25 :1360ک نگر «با نسم همرنه نباشند ک جانشی نسم گردند ...آنها رن ضومیر نشواره نامنود»
(همان.)35 :
با توجه به نی توضیحاه ،ضمیر مننای «هُمَا» در مبان هارس نه جزء صفت نشاره نسوت
(یعن آنها) ترجمه گردد .شایان ذکر نست که در مبان هارسو « ،نیو » ک «آن» جوزء ضومایر
شخص نیساند ک کنژه «آن» هقط در حالت جمف بهعنونن ضمیر شخص بهکار م رکد.
بنابرنی نساعمال کنژه «آن» ،در ترجمه نل قمشهنی دنرنی دک نشاال نست:
اول نی که «آن» ،نهاده معنای جمف نم کند.
دوم نی که نساعمال «آن» ،بهعنونن ضمیر شخص صحیح نیست.
بنابرنی با توجه به سایاار مبان هارس به نظر ترجمه نل قمشوهنی در برگوردنن ضومیر
منن به مفرد ،صحیح نیست.
اج اعلْناا ْلا احدهما اجنَّتاين م ْن اأ ْعنا ٍ
اه اما بنا ْخ ٍ
ل (ک ف)32/
اب او احْاْْنا ُ
ْ
ا
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نل قمشهنی :که به یاو نم آنهوا دک بواغ ننتوور دندیوم ک بوه نخول یرموا نطورنهش رن
پوشانیدیم.
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آیا  :که به یا دک تاکساان دنده بودیم ک بر گرد آنهوا نخولهوا ک در میانشوان کشوازنر
کرده بودیم.
یرمشاه  :که به یا نم آنان دک تاکساان دنده بوودیم ک پیرنموون آن رن دریوت یرموا...
قرنر دنده بودیم.
ننصاریان :که به یا نم آنان دک باغ ننتور دندیم ک نطرنف آن دک باغ رن بوا دریاوان یرموا
پوشاندیم.
اه اما :مرجف ضمیر منن « اجنَّتايْن» نست .نل قمشهنی ک یرمشاه ضمیر مننو رن در
احْاْْنا ُ
ترجمههای یود به مفرد برگردنندهنند .نساعمال ضمیر مفرد بهجای ضمیر جمف بورنی نشواره
به مرجف جمف صحیح نیست؛ میرن نی سایاار در دساور مبان هارس معاصور کواربرد نودنرد
هقط به یا نم آنها نشاره م نماید که نی نمر موجب کاهش معنا در ترجمه م شود.
 -4-3حذف مثنی در ترجمه

در دساور مبان هارس «حذف عباره نم آن نست که کلمه یا جملهنی رن به قرینه بیندنمنود ک
قرینه چیزی نست که دلیل ک نشان بر محذکف باشد» (قریب ک هماارنن.)283 :1380،
قرینهنی که دنل بر حذف بخش نم ک

نست یا لفظ نست یا معنوی ،که مخاطب رن بوه

مقصود گوینده یا نویسنده رنهنمای م کند ک مخاطب در درک مقصود بوا دشوونری ک نب وا
مونجه نم گردد .بر نی نسا

مارجمان ،صویغه مننو رن در برگوردنن بریو آیواه حوذف

نمودهنند ک نی حذف ،گاه به قرینه ک بر نسا

سایاار مبان هارس بوده ک گاه بدکن قرینه.

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9
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 -1-4-3حذف مثنی در ترجمه به قرینه

در ما های که مورد ترجمه قرنر م گیرند ،مارجم به دالیلو «حوذف» رن در برگوردننهوای
یود نعمال م نماید؛ مانند ممان که مارجم به دلیل کنضح بودن یا تاورنری ک یسواهکننوده
بودن ،بخش نم جمله رن در ترجمه یود حذف م نماید (کمال .)116 :1387 ،
اد ُاه اما ارب ُّ ُه اما األ ْام اأنْ اهكُ اما اع ْن تلْكُ اما َّ
الش اج ارة (أعرنف)22/
اونا ا

نل قمشهنی :ک یدن ندن کرد که آیا م شما رن نم نی دریت منف نارد .
آیا  :پرکردگارشان ندن دند :آیا شما رن نم آن دریت منف نارده بود .
یرمشاه  :ک پرکردگارشان به آنان ندن در دند که متر شما رن نم نی دریت ن و ناورده
بود .
ننصاریان :ک پرکردگارشان بر آن دک بانگ مد :آیا م شما رن نم آن دریت ن

نارد .

یطام به آد (ع) ،کی ک همسرش حون رن نم نزدیک شدن به دریت ممنوعه منوف مو کنود؛
نما شیطان در آیاه  20ک  21آنها رن کسوسه کرده ک هریب م دهود ک چوون در آیواه قبول
مرجف ضمایر بر یونننده مشخر نست ،مارجمان ،مرجف رن در برگردننهای یوود تصوریح
ناردهنند.
اد ُاه امنا ارب ُّ ُه امنا» ذکور شوده قوادر بوه
اد ُاه اما ارب ُّ ُه اما :چون یونننده نم جملهنی که بعد نم «نا ا
نا ا
تشووخیر مخاطووب یدنکنوود نسووت ک در درک مف ووو دچووار نب ووا ک نشوواباه نم و شووود،
اد ُاه اما ارب ُّ ُه اما» حذف نموده ک آیاو
نل قمشهنی هر دک ضمیر منن رن به قرینه جمله بعد نم «نا ا
نیز ضمیر منن رن در «نَادَنهُمَا» ترجمه ننموده نست .به عبارت دیتر نی دک ماورجم بوه دلیول
کجود قرینه لفظ ک تشخیر منئد بودن ک کنضح بودن نی ضمایر ک عد ضورکرهَ ذکور ک
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مرجف ضمایر منن به حرره آد ک حون در آیوه  19بوامم گوردد .یدنکنود در آیوه 19

تارنر آنها ،ضمایر منن رن در برگردننهای یود حذف نمودهنند.
وم ُه اما (أنعا )146/
اوم ان الْبا اقر اوالْ اغنام اح َّر ْمناا اعلايْه ْم ُش ُح ا
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نل قمشهنی :ک نم جن

گاک ک گوسفند نیز پیه رن حرن کردیم.

آیا  :ک نم گاک ک گوسفند پیه آن دک رن
یرمشاه  :ک نم گاک ک گوسفند پیهشان رن بر آنان حرن کردیم.
ننصاریان :ک پیه گاک ک گوسفند رن بر ی ودیان حرن کردیم.
وم ُه اما :مارجم ممان که تشخیر دهد قسمتهای نم جمله یا ما  ،تاورنری ک منئود
ُش ُح ا
ک یا کنضح ک رکش نست مجام به حذف آن در ترجمه یود نست (کمال  .)116 :1387 ،نیو
مورد رن در مبان هارس با عنونن حذف به قرینه یواد مو کننود ک سوایاار مبوان هارسو نیوز
حذف به قرینه رن چون موجب کاهش معنا ک پیچیدگ ک نب ا در دریاهت مف و نم گوردد،
مجام م دنند .بور نیو نسوا  ،بوه دلیول مشوخر بوود ِن مرجوف ضومیر مننو در ترجموه
نل قمشهنی ،کی برگردنن ضمیر منن رن منئد دننساه ک به قرینه لفظ  ،آن رن ترجموه ننمووده

 -2-4-3حذف مثنی در ترجمه بدون قرینه

مارجم هنتا نعمال حذف در ترجمه باید دقت دنشاه باشد که حذهیاه کی به کواهش معنوا
ک تغییر مف و ک پیا ما مورد ترجمه منجر نتردد .نما در بری آیاه نعموال شویوه حوذف
منجر به کاهش معنا ک تغییر مف و شده نست:
ون بنه بانيْ ان
او اما يُ اعلَ امان م ْن اأ احدٍ احتَّى ياقُ ا
ون منْ ُه اما اما يُْا َرقُ ا
ول إن َّ اما نا ْح ُن فتْنا ٌة فا اَل تاكُْْ ْر فاياتا اعل َّ ُم ا
ال اْم ْرء او از ْوجه (بقره)102/

نل قمشهنی :کآن دک مَلک به هی ک  ،چیزی نم آمویاند متر آنکه بدک م گفانود کوه
کار ما هانه ک نماحان نست مبادن کاهر شوی ک دیونن بوه مورد چیوزی کوه میوان من ک شووهر
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آیا  :در حال که آن دک به هرک

که جادکگری م آمویانود مو گفانود :کوار موا هانوه

نست ،مباد کاهر شوی .ک مرد نم آن دک جادکهای م آمویاند کوه مو توننسواند میوان من ک
شوی جدنی نهانند.
یرمشاه  :نی دک به هی ک

چیزی نم آمویاند متر آنکه م گفاند موا مایوه آمموونیم

[با بهکار بسا سحر کاهر مشو .نما [مردمان نم آنها چیزی م آمویاند که با آن بوی مورد ک
منش جدنی نهانند.
ننصاریان :ک حال آنکه آن دک هرشاه به هی ک

دننوش جوادکگری نمو آمویانود متور

آنکه م گفاند :ما هقط مایه آممایشیم [ک دننش جادکگری رن برنی مبارمه با سواحرنن ک باطول
کردن سحرشان به تو تعلیم م دهیم  ،پ

[با بهکار گرها آن در مونردی کوه حورن نسوت

کاهر مشو .نما آنان نم آن دک هرشاه مطوالب [نم سوحر مو آمویانود کوه بوا آن میوان مورد ک
منْ ُه اما :در ترجمه نل قمشهنی ضمیر «هما» ترجموه نشوده نسوت .حوذف یوا کواهش در
ترجمه ممان موجه شمرده م شود که آن موردَ حذه  ،کو

یوا نندیشوهنی هرعو باشود ک

منید تشخیر دنده شود ک حذف آن منجر به تغییر مف و ک پیا نصل نتردد (کموال :1387 ،

 .)115با توجه به نی نااه ،حذف ضمیر در برگردنن نل و قمشوهنی بوهنظور حوذه نابجوا ک
نشاباه نست؛ میرن با حوذف نیو ضومیر ،یونننوده بوه هنتوا یوننودن ترجموه کی نم هعول
«آمویا » مف و مقایسه رن نم عمل هرشاتان ک دیونن درم یابد؛ یعن یونننده نم مف وو آیوه
چنی بردنشت م کند که هرشاتان به هنتا آمومشِ سحر به مرد  ،هانه ک نماحان بوودن کوار
یود رن هشدنر دنده ک ماذکر م شدهنند؛ نما دیونن بدکن ننوذنر مورد سوحری رن کوه موجوب
جدنی همسرنن م گردد ،آمومش م دندهنند .به عباره دیتر ،در مبان هارس «آموویا » بوا
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م رکد .بنابرنی با حذف «منهما» در ترجمه نل قمشهنی بر یونننده چنی نلقا مو شوود کوه
کی هعل رن در معنای نکل ،یعن آمومش دندن ،بهکار برده ک نی نمر موجب تغییر مف وو آیوه
م گردد.
اء في ْاْلا ْرض (یون )78/
اءناا اوتاكُ ا
ون لاكُ اما الْكبْريا ُ
قاالُوا اأجئْتاناا لتالْْتاناا اع َّما او اج ْدناا اعلايْه آبا ا

نل قمشهنی :بام به موس پاسخ دندند که آیا تو آمدهنی که موا رن نم عقایود ک آدنبو کوه
پدرنن ما بر آن بودند بام دنری تا یوود ک بورندره هوارکن در مموی سولطنت یابیود ک برموا
حامفرما شوید.
آیا  :گفاند :آیا آمدهنی تا ما رن نم آن آیی که پدرننمان رن بر آن یاهاهنیم منصورف سوامی
تا در ممی سرکری یابید؟
یرمشاه  :گفاند آیا به سرنغ ما آمدهنی که ما رن نم شیوهنی که پودرننمان رن بور آن یاهاوه
ننصاریان :گفاند :آیا به سوی ما آمدهنی تا ما رن نم آیین که پودرننمان رن بور آن یاهاوهنیوم،
برگردنن ک [با نابود کردن ما قدره کحاومت در نی سرممی برنی شما دک نفر باشد؟!
لاكُ اما :با توجه به نی نااه که در مبان هارس منن ک جمف کاربردی مشارک دنرند ک گواه
نیز ج ت تجلیل ک نحارن به شخر مخاطب نم ضمیر ک هعل جمف نسافاده مو گوردد ،عود
تصریح مرجف ،موجب نب وا در تشوخیر شومار ضومیر مو شوود؛ یعنو هارسو مبوان در
تشخیر نی که ضمیر یا هعل جمف بر چه تعدند نم نهرند نشاره دنرد با نب ا مونجوه مو شوود.
بنابرنی الم نست که ج ت جلوگیری نم نیجاد چنی نب ام  ،مرجف یا شمار آن در کو

یوا

ما مشخر گردد .نی مسئله در ترجمه آیا مش ود نست؛ مرجف ضمیر «كما» به حروره
موس ک هارکن (ع) در آیه  75بام م گردد .آیا  ،ضمیر مننو رن حوذف ک در ضوم هعول
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بودیم ،بامدنری ک در نی سرممی ریاست نم شما دک ت باشد؟

«سرکری یابید» ترجمه کرده نست نما چون هاعل در ترجمه تصریح نشده ،تعدند ک شومار آن
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نی که :چرن مارجم بعد نم نهعال مفرد «آمدهنی -منصورف سوامی» ،هعول «سورکری یابیود» رن
بهصوره جمف ذکر کرده نست؟ آیا کی در ترجمه نی هعل نشاباه نموده یا به ج ت نحاورن
آن رن جمف ذکر کرده ک یا نی که هاعل آن جمف نسوت کوه در ترجموه بوه آن نشواره ننمووده
نست؟ بنابرنی چون حذف ضمیر منن ک عد تصریح شمار مرجف ک عود کجوود قرینوهنی
مبن بر منن بودن هعل ،منجر به نب ا در درک مف و گشواه ،نیو حوذف بوهجوا ک صوحیح
نم نُماید.

 -4بررسی آماری
 150آیهنی که در نی جساار مورد بررس قرنر گرهانود بریو شوامل یوک صویغه مننو ک
بری دنرنی بیش نم یک صیغه منن بودهنند .صیغههای که بهصووره جموف ترجموه شوده
شیوههای دیتری غیر نم جمف ترجمه شده نست .حاصل بررس همه نی صویغههوا در نیو
 150آیه نساخرنج چ ار شیوه بوده نست که جدکل ذیل تعدند نمونههای بررس شده در هور
شیوه رن در برگردننهای مارجمان مناخب نشوان مو دهود ک بسوامد رعایوت سوایاار مبوان
هارس ک عد رعایت آن رن در نعمال نی شیوهها بیان م دنرد.
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بودند در نی جساار مورد بررس قرنر نترهاند ک هقط به صیغههوای پردنیاوه شوده کوه بوه
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جدول  -3بسامد صیغههای مثنی در هر شیوه
خرمشاهی
آیتی
الهیقمشهای
شیوههای برگردان مثنی

تعداد کل

رعایت ساختار زبان فارسی

عدم رعایت ساختار زبان فارسی

آوردن عدد دو بر سر اسم
ذکر مرجع مثنی

ترجمه مثنی به مفرد

35

31

4

35

31

4

12

11

1

13

13

ــــ
حذف مثنی در ترجمه

تعداد کل

رعایت ساختار زبان فارسی

عدم رعایت ساختار زبان فارسی

تعداد کل

34

26

8

13

13

ــــ

16

14

2

19

18

1
رعایت ساختار زبان فارسی

عدم رعایت ساختار زبان فارسی

تعداد کل

رعایت ساختار زبان فارسی

عدم رعایت ساختار زبان فارسی

33

17

16

11

10

1

5

5

ــــ

18

13

5
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90

58

32

118

65

53

98

69

29

155

70

85

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9

305

انصاریان

دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث ______________________ دوره  ،8شماره  ،15بهار و تابستان 1400

با توجه به جدکل  ،3هر چ وار ماورجم در برگوردننهوای یوود نم شویوه ذکور عودد دک
بیشاری نسافاده رن دنشاهنند .با نی کجود میزنن ب رهگیوری مارجموان نم نیو شویوه مافواکه
نست ک نی بدنن دلیل نست که آگاهانه یا ناآگاهانه سوایاار مبوان مقصود موورد توجوه قورنر
نترهاه ک یا نم شیوههای دیتر در برگردنن صیغههای منن نسافاده شده نست.
در نمودنر  ،1عملارد مارجمان در نعمال نی شیوهها با توجه بوه سوایاار مبوان هارسو
بهصوره تفایک شده ک جزئ تر ،با معیار درصدی نشان دنده شده نست.
نمودار  -1عملکرد مترجمان در هر شیوه با توجه به ساختار زبان فارسی

46

43.33
35.33

19.33

7.33
3.33
1.33
12
0.66
8.66
0

0.66
0
0.66
9.33
1.33
7.33
0.66

4.66
0.66
2
8.66
0
15.33
0

عدم ضرورت آوردن عدد دو بر سر اسم
عدم ضرورت ذکر مرجع مثنی
ترجمه مثنی به مفرد به قرینه

38.66

خرمشاهی

21.33
8.66
10.66
2.66
17.33
5.33
20.66
2.66

انصاریان

آیتی

الهیقمشهای

ضرورت آوردن عدد دو بر سر اسم
ضرورت ذکر مرجع مثنی
ترجیح ذکر مرجع مثنی
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46.66
56.66

عملکرد مترجمان در هر شیوه
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 -5نتیجهگیری
 -1با توجه به برشبندی مقوله شمار در مبان هارس به دک عنصور مفورد ک جموف ک نلحوا
منن به جمف در مبان هارس  ،نسافاده نم صیغه جمف در حقیقت طبیعو توری معوادل بورنی
مننای عرب نست .نما پ

نم بررس  150آیه نم  230آیه حاکی مؤلفه منن در چ ار ترجموه

معرکف قرآن یعن ترجمه نل قمشهنی ،آیا  ،یرمشواه ک ننصواریان نتارنودگان بوه نیو
نایجه دست یاهاند که مارجمان در برگردنن مننای عرب نم چ ار شیوه ب ره جساهنند:
أ .آکردن عدد دک بر سر نسم :نی شیوه نم شیوههای پرکواربرد مارجموان بووده نسوت .در
حقیقت در آیات که تأکید بر رکی عدد دک کجود دنشت مارجم ملز بوه نسواعمال عودد دک
بوده نست؛ میرن در صوره عد کاربرد آن باعث نلقای معنوای جموف بوه ذهو یونننودگان
م شد که ی ف مقصود بود .نی شیوه در برگردنن آیات که تأکید بر تعودند دنشوت ک عود
برگردنن بری آیاه مارجمان بدکن نیجام ضرکرت نی شیوه رن نعمال کردهنند که م توونن
گفت در نینصوره مارجمان پیرک سایاار مبان مبدأ بودهنند.
م .تصریح ک ذکر مرجف منن  :مارجمان در برگردنن بری نم نهعال ک ضمایر منن -آنجوا
که نحامال م رهت تشخیر مرجف بر یونننده دشونر آید ک یا در تمییز مرجفِ منن نم جموف
به یطا رکد -به ناگزیر مرجف رن در ترجمههای یود بهصوره نسم ظاهر ذکر کردهننود .نیو
شیوه در ترجمه چنی آیات که مرجف بر یونننده مب م ک مشابه بود مفید هایوده ک نعموال آن
ضرکری م نمود .نما در بری مونرد مارجموان بودکن لوزک ک ضورکره ،نیو شویوه رن در
ترجمههای یود نعمال نمودهنند .در مونردی نیز ذکر عدد دک ج ت تمییوز مننو نم جموف ک
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تصریح تعدند موجب نیجاد نب ا در تمییز منن نم جمف م شد ضورکری ک الم بوود نموا در

تأکید بر تعدند الم ک ضرکری م نمود نما مارجمان به ج ت مبرن نمودن ترجموههوای یوود
نم نب ا ک تس یل در درک ک تمییز مرجف توسط یونننوده ،ذکور مرجوف رن بور ذکور عودد دک
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ج .ترجمه منن به مفرد :مارجمان با توجه بوه کجوود قورنی ک قونعود جواری در مبوان
هارس مانند مطابقه هعل ک هاعل در مفرد ک جمف ،گاه صیغه منن رن به صوره مفرد ترجموه
کردهنند .نما در مونردی نعمال نی شیوه بدکن توجه به قرنی ک سایاار مبان هارسو بووده ک
موجب کاهش معنا شده نست.
د .حذف منن در ترجمه :نساعمال نی شیوه در برگردننهای مارجمان ،بری به قرینه ک
برنسا

سایاار مبان هارس بوده ک بری بدکن قرینه ،که منجر بوه تغییور مف وو ک کواهش

معنا شده نست.
 -2مارجمان با بهکارگیری شیوههای مخالف نط عات رن که به دلیول تفواکه سوایااری
مبان عرب با هارس بر مخاطبان هارس مبان مب م ک یا پن ان بوود تصوریح ک رکشو کورده ک
دریاهت ک درک مف و آیاه رن تس یل نمودهنند ک در بری مونرد نیز بوا توجوه بوه سوایاار
نمودهنند .نما با توجه به نی که با بهکارگیری نی شیوهها سع بور آن دنشواهننود در برگوردنن
صیغه منن تعادل ک هماهنت در سایاارهای مبانها نیجاد نمایند ک نی تفواکه دسواوری رن
در ترجمههای یود کمرنگ سامند ،گاه در بوهکوارگیری نیو رکشهوا نسوبت بوه بایودها ک
نبایدها ک ضرکرههای که در مبان هارس مطرح بوده آگاهانه یا ناآگاهانه ب توجه بوودهننود
ک نی نمر در مونردی مانند توجه ناردن به کجود قرینهها یا تمییز ندندن مننو نم جموف درک
معنا رن گاه با دشونری ک نب ا مونجه سایاه ک یا منجر به کاهش معنا ک عود نناقوال صوحیح
مف و آیاه شده نست ک در مونردی دیتر مانند عد رعایت ضرکره ذکور عودد منجور بوه
نقض دساور مبان هارس ک بهکارگیری ک تبعیت نم سایاار مبان عرب در مبان هارس گشواه
نست.
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هارس نط عاه نضاه ک تارنری رن که بر یونننده صوریح ک رکشو بووده نسوت ،حوذف
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 -6پی نوشت
 -1در مبان هارس نشانههای جمف دیتری چون «نه -کن -ی  -گان -جاه» ک نیز جمف ماسر کجود
دنرد .برنی مطالعه بیشار رجوع شود به کاام دساور مبان هارس مشاوهنلدین ()1370
کاام دساور مبان هارس عماد حائری ()1360

 150ک نیز

 9ک دساور مبان هارس پنج نسااد ()1380

 -2ک نیز برنی مطالعه بیشار رجوع شود به کاام مفرد ک جموف محمود معوی ()1340
کاام نانوشاههای دساور مبان هارس  1جمشید سرمساان ()1394

.25

 .141ک نیوز

.30

 -7منابع
*قرآنکریم
 -1آیا  ،عبدنلمحمد ،ترجمه هارس قرآنکریم ،چاپ چ ار  ،ت رنن :سرکش1388( ،ش).
 -2نل قمشهنی ،مح نلدی م دی ،ترجمه قرآنکریم ،چاپ نکل ،قم :سپ ر نوی 1390( ،ش).
 -4باطن  ،محمدرضا ،توصیف سایامان دساوری مبان هارس  ،ت رنن :نمیر کبیر1348( ،ش).
 -5یرمشاه  ،ب اءنلدی  ،ترجمه قرآنکریم ،مرکز تحقیقاه رنیانهنی قائمیه نصف ان1386( ،ش).
 -6ییامپور ،عبدنلرسول .دساور مبان هارس  ،چاپ پنجم ،تبریز :دننشتاه تبریز1344( ،ش).
 -7رکنی  ،محمد ،معصوم  ،ج انتیر ،دساور میان هارس  ،چاپ نکل( ،ب مک) :علوی1361( ،ش).
 -8سرمساان  ،جمشید ،نانوشاههای دساور مبان هارس ( 1هعل مفورد ک جموف) ،چواپ نکل ،ت ورنن:
سرمساان1394( ،ش).
 -9صفوی ،کورش ،هصیح هرندی ،مجید« ،نقد ک تحلیل ماهیت ک نقوش تاوونژ جموفسوام «نه»
عرب در هارس » ،نشریه ندبیاه تطبیق  ،شماره 1399( ،194-181 ،22ش).
 -10صلحجو ،عل  ،گفامان ک ترجمه ،چاپ سو ( ،ب مک) :نشر مرکز1383( ،ش).
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 -3ننصاریان ،حسی  ،ترجمه قرآنکریم ،چاپ پنجم ،قم :نحسان1395( ،ش).

 -11ووووووووووووو« ،بحن در مبان ترجمه» ،نشر دننش ،شماره 1365( ،24-17 ،35ش).
 -12طباطبای  ،محمدحسی  ،تفسیر نلمیوزنن ،جلود دهوم ک شوانزدهم ،ترجموه محمودباقر موسووی
همدنن  ،چاپ بیسام( ،ب مک) :دهار نناشارنه نس م 1384( ،ش).
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 -13عمادی حائری ،نسماعیل ،دسواور مبوان هارسو عمواد (دک جلود در یوک مجلود) ،چواپ نکل،
(ب مک) :محمدعل علم 1360( ،ش).
 -14قریب ،عبدنلعظیم ک هماارنن ،دسواور مبوان هارسو (پونج نسوااد) ،چواپ دک  ،ت ورنن :ناهیود،
(1380ش).
 -15کمووال  ،محموودجوند ،نصووول هو ترجمووه (هرننسووه بووه هارسو ) ،چوواپ نکل ،ت وورنن :سوومت،
(1387ش).
 -16معی  ،محمد ،مفرد ک جمف ،چاپ سو  ،ت رنن :نمیرکبیر1340( ،ش).
 -17مشاوهنلدین  ،م دی ،دساور مبان هارس بر پایه نظریه گشوااری ،چواپ دک  ،مشو د :دننشوتاه
هردکس 1370( ،ش).
 -18نشاط ،سید محمود ،شمار ک مقدنر در مبان هارس  ،چاپ نکل ،ت رنن :نمیرکبیر1368( ،ش).
نور ،شماره1382( ،21-11 ،3ش).

] [ DOR: 20.1001.1.24233757.1400.8.15.7.9

310

] [ Downloaded from qhts.modares.ac.ir on 2022-08-17

 -19کیس  ،نلخا « ،بررس مشا ه معادل یاب کنژگان قرآن ک مذهب در مبان ننتلیس » ،پیوک
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