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چکیده

ترجمه قرآن به عنوان کتاب مقدس ،همیشه ،توجه مسلمانان را به خود جلب کرده است و مترجمان زیادی سعی در
ارائه ترجمهای زیبا و مناسب و در عین حال ادبی و متناسب با ساختار زبان فارسی ،داشتهاند که گاه موفق بودهاند و
گاه نیز توفیق چندانی به دست نیاوردهاند.این بحث با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی ساختار جمله حالیه را در چهار
ترجمه آیتی ،قمشهای ،انصاریان و بروجردی ،بررسی کرده است ،و با بررسی ساختاری و معادلیابی واژگانی و
تحلیل آنها بر اساس اصول نحو عربی و شیوایی ترجمه مقصد و مقایسه و تطبیق هر کدام در هر چهار ترجمه ،به
این نتیجه دست یافته که هر کدام از این ترجمهها دارای مشکالتی هستند و در تطبیق با ساختار زبان فارسی و
معادلیابی واژگانی و گاه در تشیخص حال بودن برخی جملهها و به تبع آن در ترجمه آنها ،دچار اشتباه شدهاند که
این امر منجر به نامأنوس شدن ترجمه و نارسایی آن در انتقال معنا و مضمون مورد نظر جمله مبدأ شده است.
واژههای کلیدی

قرآن کریم ،ترجمه ،جمله حالیه ،قمشهای ،آیتی ،بروجردی ،انصاریان.

* نویسنده مسئول
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مقدمه

موانع موجود در برگردان این جملهها ،چـه از لحـا

در قرن بیسـتم در حـوزه ترجمـه نشرشـی نـوین
شکل گرفته است و در کشـورهای غربـی نظریـههای

دســتوری و ســاختاری و چــه از لحــا واژگــانی و
معنایی اشاره داشته است.

مختلفی در زمینه ترجمه نمـود یافـت و ترجمـه را از

علت انتخاب ایـن چهـار ترجمـه ایـن اسـت کـه

جدال همیششی بین ترجمـه لفظـی یـا معنـوی ،وارد

ترجمه الهی قمشهای اولین ترجمه معنایی و به نـوعی

دایـره علــم کــرد و افــراد برجســتهای چــون نایـدا و

سردمدار «نهضت ترجمه معنایی قرآن در قرن حاضـر

اونزوهر و لفور و دیشران (گنتزلر ،5951 ،صص-62

است»(عـادل ،5952 ،ص ،)53و ترجمـههای آیتـی و

 )93با نظریات نوین خود در پیشبرد این علـم سـهیم

بروجـردی بــه شــکل واحـی پیـرو ترجمــه قمشــهای

بودند ،و به تبع آن ترجمه از حالت سنتی خود شکلی

هستند ،و این مسأله در وامشیری جملـههای مشـابه و

ضابطهمند گرفت و دارای قواعد و اصولی شـد .پـیش

همانند نمود مییابد ،که نمونههایی از آن در متن مقاله

از آن ترجمه نوعی هنر تلقی مـیشـد ولـی در قـرن

آمده است .ترجمـه انصـاری نیـز عـالوه بـر شـباهت

بیستم و بعـد از آن رو

ترجمـه بـر پایـه اسـتخرا

فراوان با ترجمه قمشهای ،نوعی ترجمه تفسـیری نیـز

مباحث نظری از تحقیقات تجربی بنیـان نهـاده شـد و

به شمار میآید ،و برای مقایسه یک ترجمه تفسیری با

ترجمه با تأکید بـر دو محـور «چشونـه بایـد باشـد و

سه ترجمه معنایی دیشر انتخاب شده است.

چشونــه اســت » (حقــانی ،5952 ،ص )576ش ـیوهای
خاص در تجزیه و تحلیل متن فرا روی خود قرارداد.

تحقیق حاضر در صدد یـافتن پاسـ هایی مناسـب
برای سؤالهای زیر است:

مترجمــان مختلــب بارهــا قــرآن ،کتــاب مقــدس

 -آیا مترجمان آشنایی کامـل بـا قواعـد دسـتوری

مسلمانان ،را به زبان فارسی برگرداندهاند ،با توجه بـه

زبــان عربــی داشــتهاند و در ترجمــه تفاوتهــای

ساختار متفاوت زبـان عربـی و فارسـی ،ترجمـه ایـن

ساختاری بین دو زبان را مدّ نظر قرار دادهاند

کتــاب مقــدس ،بهســبب جنبــههای لفظ ـی ،وزن ـی و
معنایی ،حساسیت و دقت باالیی در رعایـت سـاختار
نحوی و معادلیابی واژگانی مـیطلبـد ،بـه خصـوص
اینکه زبان عربی جنبههای دستوری و قواعـد خاصـی
دارد که جایشزینی بعضی از آنها در زبان فارسی گـاه
مشکل و گاه با رعایت همان ساختار غیرممکن اسـت
(آذرتا  ،5 ،5956 ،صص.)69-65

آیا ساختار برگـردان جملـههای حالیـه توانسـتهاست ظرافتهای موجود در زبان مبدأ را انتقال دهد
آیا برگردان در زبـان مقصـد مـأنوس و متناسـبساختار مقصد است
 آیا برگردان ساختار اصلی زبان مبـدأ را رعایـتنموده یا آن را تغییر داده است
در رابطه با پیشینه پژوهش ،میتـوان بـه پایاننامـه

دراین مقاله کوشش شده است تـا سـاختار جملـه

کارشناسی ارشد «معناشناسـی نحـوی حـال در قـرآن

حالیه و مشکالت ترجمه انواع آن «مفرد ،جمله و شبه

کریم» نوشته مجتبی خوشرنگ اشاره کرد که بـه طـور

جمله» را بررسی و با تکیه بر چهـار ترجمـه معـرو

مفصل نمونههایی را که حال به صـورتهای مختلـب

«آیتی ،قمشهای ،بروجردی و انصـاریان» در جـز 65

در قرآن کریم بهکاررفته و مواضع اختالفـی جمـالت

قرآن کریم ،این چالشها و هنجارها و ناهنجاریهـای

حالیه را بررسی کرده است.

ترجمــهای را تحلیــل کنــد هم نــین بــا بررســی

هم نین به کتـاب «مشـکالت سـاختاری ترجمـه

ساختاری جملههای حالی در زبان فارسی و عربی ،به

قرآن کریم» نوشته حیدر قلیزاده میتوان اشـاره کـرد
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که در آن مشکالت ترجمه در پارهای ازحاالت نحوی

لحا صورت و چه به لحا معنا ،شـخص بایـد ایـن

زبان عربی ،مانند مفعول مطلـق و رو هـای ترجمـه

موضوع را مد نظر داشته باشند که پیام در زبان گیرنده

آن ،تمیز و رو هـای ترجمـه آن و حـال و بررسـی

تا حد امکان نزدیک به عناصر مختلب در زبـان مبـدأ

مشکالت آن ،بیان شده است ،امـا ایـن کتـاب بـهطور

باشد .اما تعادل پویا بر اساس مفهومی است کـه نایـدا

گسترده و مقایسهای و روشمند به تمـامی نمونـهها و

آن را اصل تأثیر معـادل مـینامـد ،کـه در آن ،ارتبـا

جزئیات ترجمه جملههای حال نپرداخته ،بلکه بحـث

بینخواننده مقصد و پیام بایـد اسـاس همـان رابطـهای

او جنبه کلی و وضع قاعـده داشـته و جنبـه عملـی و

باشد که میان خواننده متن اصلی و پیام وجـود داشـته

گسترده به خود نشرفته است.

باشد(».ماندی ،5993 ،صص.)56-55
نایدا به شدت ماهبی بود و نظریـها

را تـا حـد

زیادی برای ترجمـه متـون مقـدس ارائـه کـرد .او بـه

ترجمه و بازساخت ساختار
«تا قرن بیستم نظریه ترجمه ظاهراً گرفتار مسئلهای

خاطر همین گرایش ماهبی «بهشدت نشـران واکـنش

بود کـه پژوهشـشران ترجمـه آن را بح ـی «بـیثمـر»

گیرنده پیام بود ،بهگمان ،نایدا هـد

ایمـان مسـیحی

دربارۀ مدل سه گانه ترجمـه یعنـی« :تحـت اللفظـی»،

بیشتر رفتاری است تا معرفت شناختی و در نتیجـه ،او

«معنایی»یا «آزاد» ،میدانند« ،قدمت تمایزگـااری بـین

به واکنش رفتاری نظر دارد ،امریکه به آغاز گفتشـویی

ترجمه کلمه به کلمه و مفهوم به مفهوم بـه سیسـرو و

میان گیرنده و خداوند منجر میشود»(گنتزلـر،5951 ،

سنت جروم برمـیگـردد ،در غـرب یعنـی جـایی کـه

ص.)71

جایشــاه نویســندگان کالســیکیونان و روم باســتان

از آنجا که پیدا کردن معیـاری بـرای اصـل «تـأثیر

شاخص بود ،این تمایز ،شالودهای را برای نوشـتههای

مشترک» کار سادهای نیست و خود نایدا هم بـرای آن

کلیدی در باب ترجمه ،تقریبا به مدت دو هـزار سـال

پاسخی نداشته است ،بنابراین نظریه «تعادل صـوری و

شکلداد» (ماندی ،5993 ،ص.)99

ساختاری» که با ترجمه مفهومی و مخاطب مدار گـره

امروزه به ترجمه بهم ابه یک علم نشاه مـیشـود و

خورده ،بیشتر توجه مترجمان ایـن روزگـار را جلـب

مـتن ترجمــه شــده دارای اصــل «موجودیـت» اســت:

کرده است ،صاحب نظـران ،هـد

اصـلی و مهـم در

«ترجمه فرآیندی است از جایشزین کردنِ یک متن در

ترجمه را این میدانند که« :مترجم بتواند بیان مؤلـب

یک زبان با متنی در زبانِ دیشر ،متن اول متن اصلی و

را بدون کم و زیـاد و بـدون تحریـب و تعـویض در

مستقل است ولی متن دوم به منزلـه نسـخهای مشـتق

قالــب فارســی مفهــوم و روانــی کــه درک آن بــرای

شده از متن اول ،موجودیت مییابـد» (هـاوس،5955،

خوانندگان آسان باشد ،بریزد و خواننده فارسـی زبـان

ص.)92

بتواند با آن ترجمه معنی درست و بـدون تحریـب را

نایدا به ترجمه علمیت بخشید ،مهمترین کاری که

درک کند» (قـانعی فـرد ،5953 ،ص .)95ایـن هـد

او برای ترجمه انجام داد ایـن بـود کـه اصـطال های

تقریبا در تمامی ترجمههای اخیر قرآن -دست کـم در

قدیمی از قبیل ترجمه تحت اللفظـی و ترجمـه آزاد و

مقام ادعا -دیده مـیشـود .مترجمـان امـروز بـر ایـن

وفــادار را کنارگااشــت و دو جهــتگیری اساس ـی را

عقیدهاند که در ترجمه متـون مقـدس ،سـاختار زبـان

مطر کرد -5 :تعادل صوری  -6تعادل پویـا .از نظـر

اصلی مقدس نیست و نباید مفهـوم را قربـانی لفـ و

به خودِ پیام است چه به

ساختار زبان مبدأ کرد لاا بازسازی ساختارِ زبان مبـدأ

تعادل صوری توجه ،معطو
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در زبان مقصد به شکلی مفهوم و مأنوس ،کاری است

ساختار سبب بهتر رساندن مفهـوم و هماننـدی آن بـا

مترجم در این

بافت زبان مقصد میشود که این عمل مترجم «تغییریا

نوع ترجمه ،انتقال دقیق پیام و محتوای مـتن مبـدأ بـه

جایشزینی» نامیده میشود که شامل تغییر شکل دستور

انضـــمام رعایـــت ســـاختارهای ادبـــی و بالغـــی و

مبدأ به زبان مقصد است» (نیومارک ،5952 ،ص.)519

ظرافتهای آنها ،به ساختارهای معیـار زبـان مقصـد

این تغییر در ساختار ،زمانی رخ میدهـد کـه ترجمـه

است» (جواهری ،5959 ،ص.)83

تحت اللفظی از لحا دستوری امکانپایر باشد ولـی

که همه مترجمان در صدد آنند« :هد

بازساخت ساختارهای زبان مبدأ ،آخـرین مرحلـه

با کاربرد معمول در زبان مقصد مطابقت نکند .ترجمه

در ترجمه از نظر «هلبِـک» اسـت ،او ایـن مرحلـه را

در واقع میدانگاهی است کـه بـه قـول دریـدا ،نشـان

کدگااری مینامد و در اینباره میگوید[« :بـرای ایـن

میدهد چه چیزی به هنشام عبور از مرز باقی میمانـد

کار] اطالع از زبان مقصد کـافی نیسـت ،خواننـده بـه

و چه چیزی میگریزد .به نظر او بهتر است ترجمه را،

اهلیت تقابلی نیازمند است» (هلبک ،نقل در مختـاری

پدیدهای بهحساب آوریم که دری ـهای تـازه بـه روی

ادرکانی ،5978 ،ص .)93این اهلیت تقابلی به متـرجم

تفاوت بیشتر باز میکند و بـا «فـرا رفـتن از مرزهـای

امکان میدهـد تـا مؤلفـههای متنـی مناسـبی را بـرای
مؤلفه متنـی زبـان اصـلی انتخـاب و در زبـان مقصـد
ســاختارهای مأنوســی را بــازآفرینی کنــد (قهرمــانی،
 ،5999ص .)5امــری کــه دربــاره ســاختارهای جملــه
حالیه زبان عربی اصال آسان نیست.
مشکل بازساخت ساختار جملههای حالیه
با توجه به تنوع و گستردگی جملـههای حالیـه در
زبان عربی ،ترجمه آنها در زبان فارسی امری دشـوار
است ،آگاهی مترجم از بافت زبـان فارسـی و عربـی،
نقش تعیینکنندهای در ترجمه دارد و میتواند بر یـک
متن ادبی و ساختارمند سـایه افکنـد .در زبـان عربـی
استفاده از جمالت و کلمات حالیه نشاندهنده ظرافت
و سبک خاص زبان عربی است و توجـه متـرجم بـه
این ظرافتها و بهکارگرفتن آنها در ترجمه ،نشـان از
ابتکــار ،خالقی ـت و توانــایی او دارد .گــاهی ترجمــه
جمالت حالیه مترجم را دچار مشکل کرده در نتیجـه
متن ترجمهشده با تغییر ساختاری مواجـه مـیشـود و
بافت حالی به بافتی دیشر تغییـر مییابـد ،ایـن تغییـر
ممکن است قادر به بیان غرض اصلی زبـان مبـدأ کـه
بیانکنندۀ حالتی خاص است ،نباشد ،گاه نیز این تغییر

زبـان مقصــد ،و تغییـر مــتن ،مبــدأ زبــان را گســتر
میدهـد و بـرای رشـد و نمـو آنهـا فرصـتهایی را
فراهم میکند» (غینتسلر ،6119 ،ص.)959
بازساخت به تجزیه جمله به واحدهای نحـوی آن
یعنــی تجزیــه روســاختی گفتــه میشــود و هریــک از
واحدهای نحوی حاصـل از ایـن تجزیـه «سـازه» نـام
دارد( .مشـــکوۀ الـــدینی ،5952 ،ص .)595ســـاخت
ســازههای تشــکیلدهنده واحــدهای زبــانی بــه دلی ـل
تفاوت ساختار ،متفـاوت اسـت ،بنـابراین متـرجم در
وهله اول باید ایـن سـازههای زبـانی را رمزگشـایی و
تحلیلکند ،سپس مفاهیم بهدست آمده را ،چه از لحا
معنــایی و چــه از لحــا دســتوری ،بــه زبــان مقصــد
ترجمهکند .ساختار جملـههای حالیـه در زبـان عربـی
گستردهتر و پی یدهتر از زبان فارسی اسـت و ترجمـه
آنها نیز هم از لحا دستوری و هم از لحا واژگانی
و معادلیابی ،مشکلساز است و «برخی از شـکلهای
آن در فارســی نظیــر نــدارد» (آذرتــا ،5 ،5955 ،
ص.)65
مشکل بازسازی دستوری حال
در زبان عربی حال «وصفی اضـافی اسـت ،بـرای
بیان حالت صاحب خود» (عید( ،بیتـا) ،ص )383و در
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دانشنامه قواعد زبان عرب آمده اسـت« :حـال وصـفی

آغاز میکنند که البته کار را آسانتر میکند ،اما چنـدان

ثابت ،دربردارنده معنـای «فـی» و بـرای بیـان حالـت

فصیح نیست»( .خوشـرنگ ،5959 ،ص)9و مترجمـان

صاحب خود است» (بدیع ،5952 ،ص .)992حال بـه

دیشر بر اساس سلیقه خود معادلی مناسب جمله برای

سه دسـته کلـی :جملـه ،مفـرد و شـبه جملـه تقسـیم

آن در نظر میگیرند .در اینجا بـه بررسـی و نقـد ایـن

میشود و کاربرد آن در زبان عربی به هر سه صـورت

برگردانها و معادلها مـیپـردازیم و بـه مشـکالت و

متداول است ،به خصوص حال جمله که گاهی با «و»

عیوب آنها اشاره میکنیم.

همراه میشود که آن را «واو» حالیه مینامند.
ساختار نحوی جمالت حالیـه در زبـان عربـی بـه
گونهای است که در ترجمـه فارسـی رعایـت ترتیـب
معنایی جمالت و ترجمه معـادلی بـر اسـاس حالـت
فاعــل یــا مفعــول (ر.ک :آذرتــا  ،5959 ،ص،)59
هم نــان کــه در ایـن مقالــه خواهــد آمــد ،منجــر بــه
نوعیغرابت و ساختارگریزی میشود که در نتیجـه بـار

 ...« .5تَجـــری مِـــن تَحتِهـــا ا نهـــار خالِـــدِینَ
فیها»(مجادله.)66 :
ترجمه آیتی...« :که در آن نهرهـا جـاری اسـت در
آورد ،در آنجا جاودان باشند»(آیتی ،5973 ،ص.)838
ترجمه انصاریان« :وآنان را به بهشـتهایی کـه زیـر
{درختان} آن نهرها جاری است در میآورد ،در آنجا
جاودانهاند»(انصاریان ،5959 ،ص.)838

فرهنشی و الیههای داللتی مجـازی آنهـا در ترجمـه،

ترجمه قمشـهای« :نهرهـا زیـر درختـانش جـاری

نمود نمییابد ،به خصوص در مـواقعی کـه جمـالت

اســت و جــاودان در آن متنعمنــد»(قمشــهای،5951،

حالیه با جمالت ربطییکسان در نظر گرفته مـیشـوند.

ص.)838

بــرای بی ـان مشــکالت دســتوری جمــالت حالی ـه در
سطو مختلب دسـتوری ،بـه سـاختار حـال مفـرد و

ترجمه بروجردی« :زیر درختانش نهرها جاریست،
پیوسته در آن جاودانند»(بروجردی ،5922،ص.)891

جمله و شبه جمله و مشکل برگـردان آنهـا بـه زبـان

در هر چهار ترجمه مشاهده میشود کـه بـهخاطر

فارس ـی در چهــار ترجمــه کــه بــدانها اشــاره شــده،

سختی ترجمـه حـال مفـرد ،بهصـورتهای متفـاوتی

میپردازیم.

ترجمه شده است:
الــب .در ترجمــه آیتــی و انصــاریان بهصــورت

بازسازی دستوری حال مفرد
حال مفرد بـا گسـتردگی و ایجـازی کـه در زبـان

جملـهای بریـده وجداگانـه ترجمــه شـده اســت ،کــه
رایحهای از حالت در آن مشاهده نمیشود.

عربی بهکار مـی رود ،برگـردان آن بـا رعایـت همـان

ب .در ترجمــه قمشــهای ،عــالوه بــر آوردن «واو»

ساختار مفرد ،مهارت واالیی میطلبـد ،و گـاه مشـکل

عطب و ترجمه بهصورت جملـه ،کلمـه «متـنعم» کـه

اســت .اغلــب مترجمــان در ترجمــه قــرآن بــا چن ـین
مشکلی روبرو بودهاند و در رویـارویی بـا آن ،سـاز و
کارهای مختلفی در پیشگرفتهاند .یافتن معادل فارسی
مناســب بــرای قی ـدهای حالــت و صــفتهای قی ـدی
همیشه آسان نیست و اغلب ناچـار مـیشـویم جملـه
کاملی را مقابل آن قرار دهیم ،و«امروزه با درحـالیکـه

خود کلمهای عربی است ،بدان افزوده شـده و جملـه
حالیه تبدیل به جمله معطو

شده است.

) در ترجمه بروجردی نیز همان ساختار ترجمـه
آیتی بهکار رفته ،افزون بر اینکه قید «پیوسته» نیز با آن
همراه شده است.
اما هی کدام از سه ترجمه نتوانستهاند آن ایجـاز و
قصدی را که در جمله عربی نهفته است ،بیـان کننـد
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در عوض ،سعی در حف ساختار زبان مبدأ و چیـنش

سوی شما آیند»(انصاریان ،5959 ،ص )881از ساختار

جملههای آن داشتهاند ،که حف همین ساختار منجـر

حال مفرد که مشابه و نزدیک به زبـان فارسـی اسـت،

به گسسـتشی و نامأنوسـی ترجمـه آن و کـاهش بـار

استفاده کرده هم نـین بـرای بیـان بیشـتر مطلـب از

معنایی معادلی آن در برگردان شده است .و این نکتـه

نوعی ترجمه تفسیری داخل پرانتز نیز بهره برده است

در نظر گرفته نشده که «خالـدین» بیـان کننـده حالـت

که آوردن آن در ترجمه لزومی ندارد و نشـان ضـعب

ضمیر «هم» به هنشام ورود به بهشت اسـت .ایـن آیـه

مترجم در رساندن مقصود جمله مبدأ به همـان سـبک

شریفه را بهصورتهای دیشری میتوان ترجمـه کـرد

موجز و خالصـه اسـت .بـدون در نظـر گـرفتن ایـن

که بدون به هم ریختن ساختار حال مفـرد ،شـیوایی و

موضوع ،ترجمه انصاریان هم از لحا سـاختار و هـم

روانی زبان مقصد نیز در آن رعایت شده باشد ،ماننـد:

از لحا برابری معنـا و لفـ  ،بـا مشـابه عربـی خـود

«با سرشتی جاودانه  ..آنان را وارد بهشتی میکنـد کـه

شباهت و همپایی بیشتری دارد و مشکالت موجود در

.»...

ترجمههای قبلی نیز در آن کم رنگتر است.
« .6إذا جا َکم المؤمنات مهاجِراتٍ»(ممتحنه.)51 :
ترجمــه آیت ـی« :چــو زنــان مــؤمن کــه مهــاجرت

کردهاند ،به نزدتان آیند»(آیتی ،5973 ،ص.)881
حال مفـرد در اینجـا بـه صـورت جملـه وصـفی
ترجمه شده ،و ترجمه چنین مینماید که زنان بهجای
دیشری مهـاجرت کردهانـد ،سـپس نـزد پیـامبر (ص)
بازگشتهاند ،درحالیکه از جمله عربی چنـین نکتـهای
برداشت نمیشود.

« .9إنّی رَسول اهللِ مصدِّقاً لما بینَیدیَّ مِـنَ التَّـوراۀِ
ومبشِّراً بِرَسولٍ (»...صب.)2 :
ترجمه آیتـی ...« :تـوراتی کـه پـیش از مـن بـوده
تصدیق میکنم  ...بشـارتتان مـیدهـم»(آیتـی،5973 ،
ص.)886
سه مترجم دیشر نیز با اندکی اخـتال

بهصـورت

«تصدیق میکنم و مژده میدهم» ترجمه کردهاند.
البته ترجمه معادل حال در این جملـه ،بـه همـان

ترجمه قمشهای« :زنانی که به عنوان اسالم و ایمان

صــورت معــادل مفــرد ،آنرا بیشــتر بــه ســبک عربـی

هجرت کردهانـد و بـه سـوی شـما آینـد»(قمشـهای،

نزدیک میکند ،و تا حدی چنین ترجمـهای نامـأنوس

 ،5951ص )881یعنی ساختار مفرد را به جمله تغییـر

مینماید بههمین دلیل در هر سه ترجمه بـه صـورت

داده است ،عالوه بر آن مشـکل ترجمـه قبلـی نیـز در

فعلی ،ولی بدون معنای حالت ترجمه شده است ،این

اینجا مشاهده میشود و سـاختار عطـب را نیـز بـدان

مسأله سختی ترجمه چنین جمالتـی بـا حفـ همـان

افزوده است ،به گونهای که معنـای مـورد نظـر ،کمـی

ساختار را نشانمیدهد .هر چند در این جمله میتوان

دورتر از معنای جمله عربی است ،و هیچ ردی از قید

با استفاده از حر

متمم ،ترجمه روانتـری نیـز ارائـه

حالت در برگردان فارسی مشاهده نمیشود.

داد ،مانند«:من با تصدیق تـوراتِ پـیش از خـود و بـا

ترجمه بروجردی نیز تا حد زیادی ماننـد ترجمـه

بشارت به پیامبر بعـد از خـودم  ...فرسـتاده خـدا بـه

قمشهای است« :زنانی که بـهعنوان اسـالم و ایمـان از

سوی شما هستم» .این ترجمه که گویای آن است کـه

دیار خود هجرت کردهاند و نزد شما آیند»(بروجردی،

عیسی در لحظه بع ت خود تصـدیق کـرده و بشـارت

 ،5922ص )5111که به عیوب آن اشاره شد.
ترجمه انصاریان« :هنشامی که زنان با ایمان(با جدا
شدن از همسرانشان) هجرتکنـان (از دیـار کفـر) بـه

داده است زیرا یکـی از دالیـل درسـتی پیـامبری او و
اعجاز سخنانش تصـدیق تـورات و پیشـشویی آمـدن
پیامبری بعد از او بوده ،نه این که مبعوث شده است و
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پس از آن در حین دعوت به چنین اموری اقرار کـرده

اشتباهی است که بسیاری از مترجمان انجام میدهنـد.

باشد .و این مسأله همان ظرافتی اسـت کـه در جملـه

و در جمله سوم به صورت تحـتاللفظی «درحالیکـه»

مبدأ وجـود دارد ،ولـی ترجمـههای چهارگانـه بـه آن

ترجمه شـده کـه چنـدان در زبـان فارسـی متـداول و

نپرداختهاند.

مأنوس نیست(ر.ک آذرنو  ،5 ،5956 ،صـص-65
 69خوشرنگ ،5959 ،ص.)9

بازسازی دستوری حال جمله

ترجمـــه آیتـــی ...« :هـــر چنـــد خـــود از یـــاد

بازسازی ساختاری «واو» حالیه

بردهاند»(آیتی ،5973 ،ص .)836به صورت «هر چنـد»

در زبان عربی «واو» دارای اقسام متعددی است ،از
آن جمله« :واو عطب بـرای مطلـق جمـع کـردن بـین
کلمــات ،واو زائــده ،واو قســم ،واو اســتئنا

و واو

اعتــراض اســت» (جاســم ســلمان ،6119 ،ص.)633
بعضی از آنها شباهت زیادی بـا «واو» حـال دارنـد و
میتوانند در برگردان بـه زبـان فارسـی بـا «واو» حـال

ترجمه شده که هم معنـای حالـت را در خـود نهفتـه
دارد و هم حالت عطفی «واو» در آن وجود ندارد.
« .6یریدونَ لِیطْفِؤا نورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَاللَّه متِمُّ نورِه
وَلَو کَرِهَ الکافِرونَ»(صب)5 :
ترجمه بروجـردی« :و خـدا نـور خـود را تمـام و
محفو خواهد داشت»(بروجردی.)5113 :5922،

یکسان در نظر گرفته شوند درنتیجه معنای جمله نیـز

ترجمه قمشهای« :و البته خدا نور خود را ،هر چند

به تبع آن تغییر میکند .هرکدام از ایـن «واو»هـا دارای

کــافران خــو

ندارنــد ،کامــل و محفــو خواهــد

شرایط ،ظرافتها وساختارهای خـاص خـود هسـتند.

داشــت»(قمشــهای ،5951،ص .)886در دو ترجمــه

تشابه برخی از این اقسام و توجه نکردن مترجمان بـه
این مطلب سبب بروز مشکالتی در امر ترجمه اسـت،
که در این مبحث بدان پرداخته میشـود .بهخصـوص
در مورد «واو» حالیـه (ابتـدا ) ،کـه در زبـان فارسـی،
چنین «واو»ی وجود نـدارد ،و مترجمـان اغلـب آن را
بهصورت «واو» عطب ترجمه میکنند.
«.5أحصاه اهلل ونَسوه»(مجادله.)2:
ترجمــــه قمشــــهای ...« :وآنهــــا فرامــــو
کردهاند»(قمشهای ،5951،ص.)836
ترجمـــه بروجـــردی ...« :و ایشـــان فرامـــو
کردهاند»(بروجردی ،5922،ص.)952

بروجردی و قمشهای« ،واو» حالیـه بهصـورت عطـب
ترجمه شده است که متناسب با ساختار حالیـه جملـه
عربی نیست و ظرافت بین ساختار عطـب و حـال در
آن نادیده گرفته شده است.
ترجمه انصاریان« :در حالیکه خدا کاملکننده نـور
خــود اســت»(انصــاریان ،5959 ،ص .)886بهصــورت
«درحالیکه» ترجمه شده و بیشتر به ترجمـه لفـ بـه
لف نزدیک است.
بهترین ترجمـه برگـردان آیتـی اسـت«:ولـی خـدا
کاملکننده نور خویش است»(آیتـی ،5973 ،ص،)886
که آن را بهصورت «ولی» آورده است ،و با تـأملی در
معنای آیه میتوان فهمید که این جملـه حالیـه کـه در

ترجمــه انصــاریان « ...درحــالیکــه آنــان ،آن را

بیان حالت نور خداوندی است ،در تقابل بـا جملـهای

کردهانـد»(انصـاریان ،5959 ،ص .)836در دو

کردن نور خداونـدی

فرامو

است که کافران عزم در خامو

ترجمــه اول «واو» کــه در جملــه عرب ـی «واو» حالی ـه

دارند ،و آوردن کلمه «ولی» هم معنـای حـال را ،هـم

نامیـده مـیشـود و هـیچ معنـای عطفـی در آن نهفتـه

حالت تقابل بین دو جمله را بهتـر نشـان مـیدهـد و

نیست ،به صورت واو عطب ترجمه شده است ،و این

برجستهتر میکند.
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« .9تحسَبهم جَمیعاً وقلوبهم شَتّی»(حشر.)53 :

مشکالتی که در اینجا مشاهده میشود عبارتنـد از:

در این آیه ،حال بودن جمله «وقلوبهم شتّی» و بـه

 -5مشکل تطابق ساختاری میان دو زبـان  -6مشـکل

تبـــع آن ،حالیـــه دانســـتن «واو» امـــری خصـــومت

بازآفرینی معنای حالت در دو زبان  -9مشکل رعایت

برانشیزاســت ،بعضــی(نحاس ،3 ،ص« )623واو» را

مفرد و جمله بودن جمله .کوشـش متـرجم در حفـ

و جملــه بعــد از آن را متســأنفه

ساختار مفرد و جمله و یا ترجمه به صورت قیدی ،به

حــر

اســتئنا

دانســتهانــد ،و برخـی(درویش ،51 ،5358 ،ص )85

استفاده از ساختار زبان مبدأ منجرشده ،که این نیـز بـه

آن را جملــه حالیــه نامیدهانــد امــا در برگردانهــای

نوبه خود در شـیوایی و روانـی ترجمـه مشـکلآفرین

فارسی در هر چهار ترجمـه فقـط بـه صـورت حالیـه

بوده است .اما اگر در این جمله بدون در نظر گـرفتن

ترجمه شده است.

ساختار فعلییا اسمی بخواهیم برگردانی مناسب بافـت

ترجمه آیتی« :تو یکدل میپنداریشان وحـال آنکـه
دلهایشان از هم جداست»(آیتی ،5973 ،ص.)837

مقصد ارائـه کنـیم ،قـدرت بازیـابی معادلهـا وحفـ
زیبایی درونی و موسیقی و مـوزون بـودن مـتن بهتـر

ترجمــه انصــاریان« :آنهــا را متحــد و دوســت

خواهد بود ،برای نمونه مـیتـوان ترجمـههای زیـر را

مـــیپنـــداری ،در حـــالیکـــه دلهاشـــان پراکنـــده

بهکار برد ،که جنبههای مختلـب زبـان مقصـد را نیـز

است»(انصاریان ،5959 ،ص .)837در این دو ترجمـه

منظور داشته باشـند« :آنـان را کـه نابسـامانند ،یکـدل

با عبارت «درحالیکه» ،مشابه سـاختار عربـی ،معنـای

پنداری»«.آنها را با قلبهـای گونهگونهشـان ،همـدل

حال مقدر در «واو» بهصورت لف ترجمهشده اسـت،

پنداری»یا « آنان را همدل پنداری ،اما دلهاشـان گونـه

ولی چنـین ترجمـهای متناسـب بـا سـاختار فارسـی،

گونه است».

سلیس و زیبا نیست.
ترجمــه قمشــهای« :شــما آنهــا را جمــع و متفــق
م ـیپنداری ـد در صــورتیکه دلهاشــان ســخت متفــر

بازسازی حال جمله
بافت فعلـی جملـه حالیـه بـه گونـهای اسـت کـه

است»(قمشهای ،5951،ص ،)837در ترجمه قمشـهای

مترجمان گاهی بـدون در نظـر گـرفتن نقـش حـالتی

با آوردن کلمۀ «در صورتیکه» تا حدی این ساختار به

جمله و منقطع پنداشـتن آن ،و گـاهی نیـز بهصـورت

فارسی نزدیکتر شده ،و تقابل میـان دو جملـه نمـود

جمله وصفیه آن را ترجمه مـیکننـد ،کـه ایـن مسـأله

بیشتری یافته است.

مطابق با مفهوم و معنای مدّ نظر در زبان مبدأ نیست.

ترجمه بروجردی« :و شما گمان میکنید آنهـا بـا
هم متفقاند ولی حقیقت این نیسـت ،بلکـه دلهاشـان

«.5إذا جا ک المؤمنات یبایعنکَ علی أن ال یشرکنَ
باهلل شیئاً» (ممتحنه.)56 :

متفر است» (بروجـردی ،5922 ،ص  .)998در ایـن

ترجمه آیتی« :ای پیامبر اگر زنان مـؤمن پـیش تـو

ترجمه با ساختاری متفاوت ،به شـیوه تقابلسـازی دو

آمدند تا بیعت کنند ،بدین شر کـه(.»...آیتـی،5973 ،

حالت «همدستی» و «پراکندگی» با کلمات ربطی «ولی

ص .)882بیعت کردن با پیامبر را از زمان آمـدن آنـان

و بلکه» ،معنای داللتییک گروه در دو حالـت مختلـب

به سوی پیامبر نیز متأخرتر دانسته است ،در حـالیکـه

به بهترین وجه بیان شده ولی با طوالنی کردن جملـه

کلمه «یبایعنکَ» حالت آن زنان را بههنشام حضورشان

و اســتفاده از دو جملــه بــه جاییـک جملــه ،ایجــاز و

نزد پیامبر و در حال بیعت با او ،میرساند ،نه هنشامی

زیبایی ساختار اصلی حف نشده است.

که قصد آمدن به سوی او و بیعت با او داشتهاند زیرا

بررسی ساختارِ جمله حالیه در ترجمههای فارسی قرآن 28

« .6حَسبهم جَهنّم یَصلَونها فَبِئسَ القَـرار»(مجادلـه:

کلمه «إذا» در اینجا از معنای اصلی خود ،یعنی داللـت
بر آینده خار شده و برای «زمان حال اسـتفاده شـده
است» (ابن هشام ،6 ،6115،ص .)56ودلیل این امر،
آمدن جمله حالیه «یبایعنکَ»است که برای زمان حـال
است ،و اگر «إذا» را برای آینده در نظر بشیـریم ،بـین
«دو زمان آینده و حال منافات بهوجود میآیـد» (ابـن

.)5
ترجمه آیتی« :جهنم برایشـان کـافی اسـت ،بـدان
داخل میشوند»(آیتی ،5973 ،ص.)839
ترجمه انصاریان« :دوزخ برای آنان کافی است ،در
آن وارد شوند»(انصاریان ،5959 ،ص.)839

هشــام6115،م ،6 ،ص .)56عــالوه بــر ایـن« ،بــدین

در این دو ترجمه عالوه بر رعایت سـاختار زبـان

شر که» معادل درسـتی بـرای «علـی أن ال یشـرکن»

عربی« ،یصلونها» نیز به درستی ترجمـه نشـده اسـت.

نیست ،زیرا آنان در آن حالت ،قصد تعیین شر برای

«یصلونها» حالت دوزخیـان را هنشـام ورود بـه دوزخ

بیعت با پیامبر را نداشتند بلکه در حـال بیعـت بـرای

بیان میکند ،بر اسـاس آن ـه در لسـان العـرب آمـده

شریک نشرفتن خدا ،و وعده و اطمینان بـه پیـامبر در

است« :صَلِیَ با مر وقـد صـلیت بـه :در صـورتیکـه

بازنششتن به شرک بودند نه در حال تعیین شر برای

حرارت آن را تحمل کنی» هم نین به معنـای مـالزم

بیعتشان.
ترجمه قمشهای« :چو زنان مؤمن سوی تو آیند تـا
بیعــت کننــد کــه دیشــر هرگــز»(قمشــهای،5951 ،
ص .)882در این ترجمه نیز رعایت این امر که جملـه
«یبایعنکَ» حال بوده و برای زمان حال اسـت در نظـر
گرفته نشده است ،زیـرا آنـان در حضـور پیـامبر و در
حال بیعت با او بودند ،نه در حال رفتن به سوی او.
ترجمه انصاریان« :هنشامی که زنان مؤمن نـزد تـو
آیند ،با تو بیعت کنند» (انصاریان ،5959 ،ص .)882تا
حدی بهتر از ترجمههای پیشین است ،زیرا بـا حـا
کلمه «تا» معنـای قصـد در آینـده را از آن برداشـته و
معنای آن را بیشتر به حالت نزدیک کرده است.
ترجمه بروجردی« :چون زنان مؤمن آمدند سـوی
تــو ،ای پیغمبــر! تــا بیعــت کننــد بــر ایمــان کــه

چیزی بودن نیز آمدهاست« :قدصَلی و اصطلی إذا لَزِمَ:
در صورتیکه مالزم آن باشـد»(ابـن منظـور، 5353 ،
 ،53ص .)322بـــر اســـاس دو ترجمـــه آیتـــی و
انصــاریان« ،یصــلی» بــه معنــای «وارد دوزخ شــدن»
ترجمه شده اما معنای معادل درست و دقیق آن ،ایـن
نیست ،در ضمن جملـه حالیـه بـه صـورت جملـهای
بریده و جدا یعنی بهصورت جملهای مستأنفه ترجمه
شده است .در دو ترجمه دیشر برخی از مشکالت دو
ترجمه قبلی برطر

شده است.

ترجمه قمشـهای« :عـااب دوزخ آنهـا را کفایـت
است که در آنجا بسیار بـد منزلشـاهی اسـت ،پیوسـته
معاب خواهند شد»(قمشهای.)839 : 5951 ،
ترجمــه بروجــردی« :تــا در آنجــا کــه بس ـیار بــد
منزلشاهی است ،پیوسته معـاب بماننـد»( بروجـردی،
 ،5922ص.)957

دیشر»(بروجردی ،5922 ،ص .)5115جمله شر بعـد

در این دو ترجمه با جابهجا کردن جمـالت مبـدأ،

از «إذا» بهصــورت ماضــی ترجمــه شــده اســت ،در

سعی در ترجمه جمله حالیه شده ولی جملـه «فبـئس

صورتیکه بنابر آن ه اشاره شد ،در اینجا بـرای زمـان

القرار» به صورت وصفی یا قید حالـت ترجمـه شـده

حال است ،نه ماضی .عالوه بر این در این ترجمـه ،از

است ،که در جمله عربی چنین نیست ،و جمله حالیـه

ترجمه تفسیری «بر ایمان» نیز استفاده شده است ،کـه

به صورت منقطع برگردان شده اسـت ،کـه زیبـایی و

داللت بـر ضـعب متـرجم در حفـ ایجـاز و ایفـای

ظرافت موجود در جمله عربی را نمی رساند .منظـور

مضمون جمله دارد.

از آن این است که« :وقتی آنان جاودانشیشان در آتش
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را ،یا وقتی سوزناکی آتش را ببیننـد ،همـین برایشـان

نورشان پیشاپیش آنان در حرکت است .و این معنـا و

کافی خواهد بود» در حالیکه این دو ترجمـه ،چنـین

ظرافت و ارتبا در ترجمههای فارسی نیست.

معنایی را بیان نمیکنند عالوه بر آن شـباهت بـین دو

ترجمه قمشهای« :در آن روز ،نور(ایمان وعبـادت)

ترجمه شبههای در استفاده یا اقتباس یکـی از ایـن دو

آنها در پیش رو و سمت راست ایشان مـیرود و در

از دیشری باقی نمیگاارد .البته این مسألهای است که

آن حال مـیگوینـد» (قمشـه ای ،5951 ،ص .)825در

در اک ــر ترجمــهها بــا آن روبــرو هســتیم ،و بیشــتر

این ترجمه با آوردن «و در آن حـال» ارتبـا و پیونـد

ترجمهها به جای داشتن اصالت و نوآوری ،تـا حـدی

بین دو جمله برقرارشده امـا عـالوه بـر آوردن کلمـه

التقاطی عمل کردهاند ،بهگونهای کـه چنـدین ترجمـه

ارتباطی «در آن حال» از حر

ربط «واو» نیز اسـتفاده

شباهتی بسیار نزدیک و گاه صد در صدی بهیکـدیشر

شده است .هرچند مترجم خـود را ملـزم بـه رعایـت

دارنــد .ای ـن آی ـه را بهصــورتهای بهتــری م ـیتــوان

ساختار جمله مبدأ کرده است اما این ترجمه بهتـر از

برگردان کرد ،مانند« :زمان مشاهده جاودانشیشـان در

ترجمههای قبلی توانسته معنای مدنظر را برساند .اگـر

آتش ،برایشان بس است ،چه بد منزلشاهی اسـت!» یـا

در این جمله ابتدا جمله حالیه ترجمه شود ،یا در میان

«لحظه چشیدن سوز آتش جهنم ،برایشان کافی اسـت،

جملــه دیشــر گنجانــده شــود ،بــه ســاختار فارســی

که چه بد منزلگاهی است!».

نزدیکتر ،سلیستر و روانتر خواهد بـود ،ماننـد ایـن

« .9نورهم یَسعَی بینَ أیـدیهم و بِأیمـانِهِم یَقولـونَ
ربَّنا (» ...تحریم.)5 :

جملــه« :آنشــاه کــه نورشــان پــیشروی و ســمت
راستشان شـتابان اسـت ،خطـاب بـه پروردگارشـان

ترجمــه آیتــی« :و نورشــان پیشــاپیش و ســمت

میگویند».

راستشان در حرکت است ،میگویند(»...آیتـی،5973 ،
معادل یابی واژگانی «واو» حالیه

ص.)825
ترجمــه انصــاریان« :نورشــان پیشــاپیش آنــان و از

«واو» حالیه در جمالت مختلب با توجه به بافـت

ســـوی راستشـــان شـــتابان حرکـــت مـــیکنـــد،

و معنای جمله به اشکال مختلفی ترجمه شـده اسـت،

م ـیگوینــد»(انصــاریان ،5959 ،ص .)825در ایــن دو

که برخی از این ترجمهها متناسب با بافت زبان مقصد

ترجمه جمله «یقولون »...که در سـاختار زبـان عربـی

اســت و برخـی بــه ســبک و بافــت زبــان مبــدأ نظــر

حال نامیده مـیشـود ،بـه صـورت جداگانـه و بـدون

داشتهاند.

ربط ترجمه شده اسـت ،ولـی بـاز هـم معنـای

 .5بــرای نمونــه در آی ـه شــریفه« :وإنَّهــم یَقولــونَ

حر

حالت از آن فهمیده میشـود امـا متـرجم خـود را را

منکَــراً» در هــر چهــار ترجمــه آیتــی و انصــاریان و

ملزم به رعایت ساختار زبان مبدأ کرده است.

بروجــردی و قمشــهای بــه صــورت «واو» معطــو

ترجمه بروجردی« :نور آنها در پیشرو و سـمت

ترجمه شده است ،کـه چنـین برگردانـی بـه ظرافـت

عطـب «و»

موجود در جمله حالیه نظر نـدارد و از لحـا داللـی

راست ایشان میرود و میگویند» با حر
به جمله ما قبـل معطـو

شـده اسـت ،امـا نتوانسـته

ظرافت جمله حال در زبـان عربـی را ،برسـاند زیـرا
جملــه «یقولــون» را زمــانی بهشــتیان مـیگوینــد ،کــه

سطح محدودتری نسبت به زبان مبدأ دارد.
 .6در آیه شریفه «وَلیَسَ بِضَارِّهِم شَیئاً» در ترجمـه
آیتی و بروجردی به صورت «و حال آنکـه» برگـردان
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شده است ،این برگردان بسیار تحت اللفظی بوده و در
زبان مقصد ،نامأنوس و غیرطبیعی به نظر میرسد.
در ترجمه قمشهای «در صورتیکـه» و در ترجمـه
انصاریان «ولی» ترجمه شده است .ایـن دو معـادل در
زبان فارسی معادلی آشنا هسـتند کـه باعـث روانـی و
شیوایی متن و سلیس و طبیعی بودن برگردان شدهاند،
این دو معادل ،بیش از آنکه به ترجمـه لفـ بـه لفـ
«واو» حالیه نظر داشته باشند ،به ساختار جمله و معنـا
و ارتبا بین دو جمله نظر دارند و با فهمیدن ساخت
دستوری و معنایی ،توانستهاند به زیبایی ،پیوند بین دو
جمله را همانند ساختار مبدأ منتقل کنند.

قرآن ،تهران :نشر کتاب مرجع.
 .3ابــن منظــور ،محمــد ( ،) 5353لســان العــرب،
بیروت :دار صادر ،چ.9
 .8الهی قمشهاى ،مهدى( ،) 5951ترجمـه قـرآن،
قم :انتشارات فاطمۀ زهرا .

 .2انصاری ،ابن هشام (6115م) ،مغنی اللبیـب عـن
کتب االعاریب ،تحقیـق علـی عاشـور الجنـوبی،
بیروت :لبنان.
 .7انصاریان ،حسین ( ،) 5959ترجمه قـرآن ،قـم:
انتشارات اسوه.
 .5بروجــردى ،ســید محمــد ابــراهیم (،) 5922
ترجمه قرآن ،تهران :انتشارات صدر.

نتیجه
 -5بعضی از مترجمان آشنایی کامل با قواعد زبـان
عربی نداشته و در تشخیص حالیهیا عطب یا اسـتئنا
بودن جمله ،دچار مشکل شدهاند.
 -6بعضی ترجمهها به خاطر همـین ناآشـنایی بـا
دستور زبـان مبـدأ ،و گـاه مهـارت نداشـتن در زبـان
مقصــد ،نتوانســتهاند ظرافتهــای موجــود در برخ ـی
جملههای حالیه را بیان کند.
 -9گــاهی توجــه و تمرکــز بــر نظــم و ترتیــب
جملههای مبدأ ،منجر به نامأنوسی ترجمه شده است.
 -3مشکل ترجمه جمـالت حالیـه هـم در سـطح
معادلیابی ،هم در سطح رعایت مفرد و جملـه بـودن
جملهها و هم در سطح برقراری ارتبا بـین جملـهها
چالشبرانشیز است.

 .9بــدیعیعقوب ،امیــل (5952م) ،موســوعۀ النحــو
والصر

واالعراب ،بیروت :دار العلم للمالیین.

 .51حــدادای ،محمــود( ،) 5976مبــانی ترجمــه،
تهران :انتشارات جمال الحق.

 .55جاسم سـلمان ،علـی(6119م) ،موسـوعۀ معـانی
الحرو

العربیۀ ،اردن :دار أسامۀ للنشر والتوزیع.

 .56جــواهری ،محمدحســن ( ،) 5959درســنامه
ترجمه قرآن ،قم :پژوهششاه حوزه و دانشـشاه.چ
.6

 .59درویش ،محیی الدین ( ،) 5358إعـراب القـرآن
وبیانه ،سوریه :دار اإلرشاد.

 .53حقانی حداد ،نادر ( ،) 5952نظر و نظریـههای
ترجمه ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .58عی ـد ،محمــد (بــی تــا) ،نحــو مص ـفّی ،قــاهرۀ:
انتشارات دار النشر لل قافۀ.

منابع

 .52قانعی فرد ،عرفان ( ،) 5953قاضـی و رسـالت

کتابها
 .5آیتــ  ،عبدالمحمــد ( ،) 5973ترجمــه قــرآن،
تهران :انتشارات سرو .
 .6آذرتــا  ،آذرنــو

 .9آذرتا  ،آذرنو

ودیشـران ( ،) 5959ترجمـه

( ،) 5956آمــوز

عربی ،تهران :مرکز نشر دانششاهی.

زبــان

مترجم ،تهران :نقش و نشار.

 .57قلی زاده ،حیدر ( ،) 5951مشکالت سـاختاری
ترجمه قرآن کریم ،تبریز :مؤسسه تحقیقاتی علوم
اسالمی وانسانی دانششاه تبریز.
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 .55قهرمــانی ،مــریم ( ،) 5999ترجمــه و تحلیــل
انتقادی گفتمان ،ویراست دوم ،تهران :علم.

 .59غینتسلر ،ادویـن (6119م) ،فـی نظریـۀ الترجمـۀ
اتجاهــات معاصــرۀ ،متــرجم :ســعد عبــد العزیـز
مصلو  ،قاهرۀ :الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب.

 .61گنتزلر ،ادوین ( ،) 5951نظریههای ترجمـه در
عصر حاضر ،تهران :انتشارات هرمس.
 .65نحــاس ،ابــوجعفر( ،) 5365اعــراب القــرآن،
بیروت :دارالکتب العلمیۀ.

 .66نیومارک ،پیتـر ( ،) 5952دوره آمـوز

فنـون

ترجمه ،تهران :انتشارات رهنما.

 .69مانــدی ،جرمــی (  ،)5993معرفــی مطالعــات
ترجمه ،ترجمه علـی بهرامـی و زینـب تاجیـک،
ویراست سوم ،تهران :رهنما.چ.9

 .63مختاری اردکانی ،محمد علی ( ،) 5978هفـده
گفتار در اصـول ،رو

و نقـد ترجمـه ترجمـه،

تهران :رهنما.

 .68مشکوۀ الدینی ،مهدی ( ،) 5952دسـتور زبـان
فارسی ،تهران :سمت.

 .62هـــاوس ،جولیـــان ( ،) 5955مقدمـــهای بـــر
مطالعات زبان و ترجمه ،ترجمـه علـی بهرامـی،
تهران :رهنما.
27. Ertel, E (2011),Derrida on Translation
and his (Mis) reception in America.

مقالهها و مجالت و پایاننامهها

 .65عادل ،حـداد ( ،) 5952ترجمـه فارسـی قـرآن
کریم ،مجله ترجمان وحی،

.5

 .69خوشـــرنگ ،مجتبـــی ( ،) 5959معناشناســـی
نحویی حال در قـرآن کـریم ،اصـفهان ،دانشـشاه
اصفهان.

