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چکیده

این پژوهش به شیوه تبیویی ت تیلولی و تهییود ت در پی پا یخگیهی بیه ایین

پر ش ا ت که «ترجمههای فار

ِ حسن تعابور قرآن ت با ا یفداد ا یبد دو

الگییهی ار یییاب ترجمییه گار ی  -ییبد نیییهی وان شی ا ف  -چگهنییه ارا ییه
ش ی ا ییت » .ار یییاب ترجم ی اییین تعییابور در چتییار ترجمییه رعییرو ت بییر پای ی
ترجمههای تیت اللدظ و تدصول فار

ِ الت قمشهایت رعزیت آیفی و رایار

شورا یت به ویژ درکاربرد نمهنه های نمایان ة کیرت بخل و یهاریت انایا شی .

یاففهها نشانده ة آن ا ت که تداوتهای فره گ رهجهد روانِ دو بان فار ی

و عرب ت رعادلیاب در بد وانگان و د فهریت ا رتمفیرین چیالشهیای ایین
حه ا ت .همچ ونت در ترجمه تیتاللدظ ت بالغت یا فار ایین تعیابور یل

ش و با تاوه بر این نهع ترجمهت رع ای رهرد نظر قرآن پ تان ران ا ت .این اررت
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رشابتت های لدظ بیه بیان فار ی را ریی ود و کداییت و رییهلویت را کیاهش

ر ده .

واژههاای کلیاادی :قییرآنت ار ییاب ت حسیین تعابوراییبالح ت ترجمییهت ری ل
گار

 .1مقدمه
ار یاب ترجمهت یا ا روشهای نی ا ت که برای ش ا ای

بد شایسفگ رفنهای ترجمهش

به کار گرففه ر شهد .حسن تعابور قرآنی ییا روانیهروی در بیه کیاربردن رعیان نا هشیای ت یی

ش ا ت این تعابور و را یاب آنها در بافت قرآن ر شهد .رشاالت ترجم این تعابور به بانهیای

گهناگهن ا جمله فار

ت نوا ر آگاه رفرجمان ا روش رع اش ا

گدفمیان قرآنی ت ابزارهیای

ترجمه و برابریاب تعابورت ا ت .ایبالح حسن تعیورهای ایبالح قرآنت یا نوکوان و بهگیهی ت

تعیورهای هسف که ا رامهع وان ها به د ت آر و رع ای ویژ ای دارن  .تلبوف هی بیه رع یای

بهکارگوری وان یا پار گدفهای ا ت که به ع هان نیاب یا رپهشت برای پهشان ن رداهو دردآورت
شت و نا هشای به کار ر رود .به همون ی ت ایبالح ررک

به کار رففه تا بیه روش بیان و

بوان ویژ ای اشار داشفه باش  .بهگهی یا حسین تعیابور اییبالح ت در رویان بیان ش ا یان رایی

گشت .با این ه

که ابزار بان بیرای آنچیه در جارعیه شیت و نیاروا دیی ری شیهد  -ران ی
اعضای ب نت فیرت بالهای طیوع و بر

بوماریت ررگت روابط ج س ت بر

یدتهای حسی و

رع هی شت و رهارد رشابه -باش تا به یهرت غور آشاار و قابلِ پذیرشت تعیویر شیهن  .در ریهرد

جایگا تعیور بهگهی یا تلبوف در بانش ا
رثیت و ردو ا ت .چرا که رهانع را ا

ت بای اشار کرد که در فرآی ایااد ارتیاطت ابیزاری

یر را ارتییاط ایی آل ا بیون بیرد و یی

ارتییا یبد

گدفگه ر شهد .همچ ون ا رر آشاار ا ی گذشفه و به تلهید و اشار ر ر  .همچ ونت بع های
ه ری را با ا فداد ا

ا فار بالغ ای چهن ک ایهت ا فعار و تشیوه به وجهد ر آورد .قرآن کیری ت

به رثابه کفاب آ مان دارای بوشفرین فصاحت و بالغت ا تت پوهنی ی ریای بیا گدفمیان حسین
تعیورت یا تلبوف و بهگهی دارد.
ا

هی دیگرت ترجمه ا طریق فرای نظریه ا ی در ذهنت نتادی ه ش و گسفرش ر یاب  .در

فرای ترجمهت رفرج با دو یا چ

کالن) بان این بان ها را برر

ریص ا نه ترکو

بان رفداوت ر و کار دارد .ب ابراین بای تمیا

یبهح ( یرد و

و ریایسه ک ت تا آنها را در ریفن ریی ا تیلویلت یر

در ریفن

ک  .چگهنگ انفیال ا بان ری أ به بیان ریصی بسیوار رتی ا یت و نوا ر ی

بهکیارگوری شیگردها و راهیردهیای ترجمیه ا یت .درک در یت ردتیه ریفنت رتمفیرین ررحلیه
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رعادلیاب در ت ا ت .چه بسا که فت اشفیا ربل ت رع ای یک رفن را به طهر کلی تیوویر دهی .

ب ابراینت رفرج نخسیت بایی بیر ا یاس فتی در یتت در پوهنی بیا وان هیا و اییبالحهیای ریفنت

رعادلیاب در ف داشفه باش ت ر

الگهی ار یاب ترجمه کاررن گار

به رراحل پسون ترجمه گیا گیذارد .ا جملیه ایین نظرییههیات
( )Garcés, 1994ا تت که یای ا بتفیرین و ج یی ترین

ر لهای بدب یش ار یاب ترجمه رفنهای ادب ا ت .این ر ل در چتیار یبد ( وانگیان ت
د فهریت گدفمان و یا ) طراح ش و کداییت پیذیرش ترجمیه ریفن را اریری رتی بیه شیمار

ر آورد .در این پژوهشت برآنو تا با بتر ر ی ا
وان ش ا ف  -چتار ترجمه ا ترجمههای رعرو

یبد دو الگیهی گار ی  -یبد د یفهری

تیت اللدظ و تلهیی بیه بیان فار ی (التی

قمشه ایت رعزیت آیف و راار شورا ی) را رهرد ار یاب قرار دهیو  .بیا ایین هی

لیزشگا های این رفرج ها ا ج ی
قرآن ت به بان فار

کیه رتمفیرین

بد د فهری وان ش ا ف ت در ترجمه حسن تعابور ایبالح

ت آشاار گردد .همچ ون برآنو تا روش ر ا

رهجهد در بد وانگان به ه گا ترجمه ا رفهن عرب به فار

 .2پیشینه پژوهش
در پوهن با نی ترجمه رفنهای عرب به فار
فراوان نگارش ش ا ت .در ادارهت به بر

برای ا بون بردن چالشهای

را ارا ه داری .

در ایرانت کفابهات ریاالتت پایاننارهها و ر الههای

پژوهشها وآثاری کیه بیه رهعیهع پیژوهش حاعیر

نزدیک هسف ت اشار ر شهد؛ در ارتیاط با پژوهشهای که با الگههای نی ترجمه رفهنت نگیارش

ش ان ت ر تهان به این رهارد اشار کرد :کفاب فن ترجمه :ایهل نظری و عمل ترجمیه ا عربی
به فار

را

و ا فار

به قل دکفر ییو رعرو

( )Marof, 2016نگارش ش کیه وی روشهیای

برای رعادل یاب وانگیان رات بیه کیار بیرد ا یت .طتما یی و نیی

اد (

& Tahmasebi

)Samadi, 2016ت کفاب «ورشه الفعری » را نهشفهان که به یهرت تخصصی بیه رهعیهع ترجمیه

رفنها ا فار

به عربی پردا فیهانی  .همچ یون در پوهنی بیا ری ل نیی ترجمیه کیاررن گار ی

پیژوهشهیای انایا گرففیها یت؛ رفیی اد و نیی اد (

)2017ت اثری با ع هان ار یاب ترجم رفهن ادب فار
(پوا رهیر انیالب به ر ا یت ره
تلبوف یا بِه گهی در بان ش ا

Motaghi Zadeh & Naghi Zadah,

به عرب بر ا یاس ری ل کیاررن گار ی

ح  1395برای نمهنیه) را بیه چیا ر یانو انی  .در پوهنی بیا

نوز پیژوهشهیای انایا گرففیها یت .ا آن جملیه ب

ره هی ( )Badakhshan & Mousavi, 2014ریاله برر
را ارا ه کردن که به برر

بان ش ا ف به گهی در بان فار ی ت

شوه های ا ت بهگهی ها و طییهب ی آنها در بان فار

ان  .بوات ( )Bayati, 2010در پایان ناره هد با ع هان برر ی

شیان و

پردا فه

یا فاری حسین تعیویر در فار ی ت
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انهاع فرای

های بان که در احت حسن تعیور در فار

د الیت دارنی را ریهرد برر ی قیرار

داد ا ت .نهرآبادی ( )Noorabadi, 2011پایاننارهای با نا تیلول بانش ا ف فرای حسین تعیویر
فار ی و جایگییا آن در رییهاد آره ش ی

بییان فار ی بییرای غوییر فار ی

آورد ا ت .وی در این اثرت به ر ظهر آره ش به غور فار

بانییان بییه نگییارش در

بانانت راهاارهای را ار ه نمهد ا ت.

بر پایه آنچه اشار ش ت در حه ار شیاب کود ترجمهت آن ه در حه ترجمه قیرآن کیری و
بر ا اس ر ل گار

ت پژوهش رسیفیل انایا نشی ا یت .ب یابراین در ایین پیژوهشت بر ی ا

ترجمههای تیت اللدظ و تلهیی فار

گار

ت رهرد ار یاب قرار هاهو داد.

ا حسن تعابور ایبالح قرآن کری رات بر پایی نظرییه

 .3واژههای تخصصی
در این بخشت وان های کلو ی پژوهش شرح داد ر شهن که ا این قرارن :
 .1 .3ترجمه
نظریهپردا ان عل ترجمه در تعریف وانة «ترجمه» به رع ای نیل افاار ا بان ری ا به بان ریص ت
1

دی گا یاسان دارن  .رفرج بای

بان ری أ را به یهرت کارل درک کرد ت پ

2

ا آن به یهرت

رعادلت به بان ریصی ر فییل ک ی  .ب یابراین ترجمیه فرآی ی ی پوچوی ای ا یت کیه بیون دو بیان

گهناگهنت ارتیاط برقرار ر ک  .چهن این دو بان رسلماً به دو فره گ گهناگهن در همیه ع اییر
فره گ نسیت داد ر شهن  .ران بوشفرین بخیش فره گی ت ریوبی ت اجفمیاع ت دی ی ت وا ی ت

ادب  .این همان ا فالف ا ت که در ا فار وانگان هر دو بان ا ج ی فت و نفواه با تاب دارد
( .)Al-Albani, 1992, vol. 1, p. 27کار ترجمه ا عرب به بانهای گهنیاگهنت ا جملیه فار ی ت

رشاالت و خف های را به همرا دارد که ابف ا در بد بان یرف ت د فهری و وانگان بیرو

ر ک .

 .2 .3الگوی ارزیابی ترجمه «گارسس»
برای ریایسه شیاهتهای بون رفن ری أ و رفن ریص چتار بد پوش تاد ر ک ( Garcés,
گار
 .)1994, p. 79این چتار بد رشفمل بر بد اول رع ای – وانگان ت بد دو د یفهری  -وان

ش ا ف ت بد ه گدفمان  -کارکردیت بد چتیار

ییا – عملی هسیف  .یبد دو ایین
source language
target language

1
2
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نظریه شارل ترجمه تیت اللدظ ت تیوور نیهی و د فهریت تلهیدت تهعود یا گسفرش رع یات جییران
ا یت (

Rashidi, & Farzaneh, 2010, vol. 3, p. 68; Haqqani, 2007, p. 152; Farhadi,

 )2013, p. 166ا آنجا که در این پژوهشت بد دو این نظریه و شوه تیتاللدظی و تلیهیی

آن رهشااف ش ا تت شرح آن به قرار یر ا ت:

الف) ترجم تیتاللدظ  :1در این شوه ترجم وان به وان ت عیارت به عیارتت همان بیه همان ی ت

شیه جمله به شیه جملهت جمله به جملهت حف ا فعار به ا یفعار و عیربالمثیل بیه عیربالمثیل را

رمان و هشای دانسفهان ( .)Newmark, 1989, p. 68گار

رعفی ا ت ه گار کیه ترجمیه

تیت اللدظ ا ان ا ة وان فراتر رودت رففهرففه کار دشهارتر ری شیهد ( .)Garcés, 1994, p. 81او

بون ترجم تیتاللدظ  2و ترجم یک به یک 3تداوت ر نتی  .شیوهة نخسیتت چگیهنگ ترتوی

وان ها و رع ای ایل وانة بان ری أ را انفیال ر ده و رعمهالً دربارة جملیههیای کهتیا ت ثی و
اد کاربرد دارد .در شوهة دو ت هر وانة بان ری أت وانة رشیابت در بیان ریصی داردت اریا رع ی

ایل آنها رفداوت ا ت (همانت  )82او رعفی ا ت ترجم ییکبیهییک ا ترجمی تییتاللدظی

رای تر ا ت .ه گار که ترجم تیتاللدظ به ی
پرهوز کرد (همان)

ا فال

4

فره گ رسئله ا شیهدت بایی ا آن

یا تلهید  :به رع ای «تیوور ا طریق ا فال

شوهة نگرش و بوشفر شوهة تدایر» بیه کیار

را بر نم تاب » (همان) جای که رفرج بون کاربرد یا ع

رخفار باشی ت بایی فییط

ب) دگربو

ر رود ( .)Garcés, 1994, p. 88کاربرد آن در رهاردی ا ت که « بان ریص ترجمه تیتاللدظ
کاربرد دگربو

در رهاردی به آن د ت بزن که در غور این یهرتت ترجمه را غورطیوع ر نمای  .دگربو هیا نویز
شارل عالیق گهناگهن راا ت ا جمله کُل به جزت جز به کُلت حال به ریلت ظر به رظرو ت صهص

به عمه ت عمه به صهصت رسیّ

به ی ت کان و رایاهنت ال و رلزو و رهارد رشابه هسف .

به طهر کل ت بای اشار کرد در الگهی گار

ت ترجمهها ا نظر دو رعوار شایسفگ و پذیرش

رهرد ار یاب قرار ر گورن  .این دو رعوارت با ا فداد ا ویژگ های رثییت و ر دی رعرفی شی در
ر ل پوش تادیت شرایط ال را برای ارا ه ترجمهای ر ا

ت فراه ر

ا د .این شرایط ه ا ج ی

انبیاق رؤلدههای رع ای و یا هیای د یفهری دو بیان ریی ا و ریصی و رویزان دقیت رفیرج در

ر ان ن پوا رهردنظر و ه ا نظر قابل قیهل بهدن رفن ترجمهش در نظیا بیان ریصی ت و رویزان
پذیرش ا

هی هان گان رفن ریص در نظر گرففیه ری شیهن

( Tajli, 1989, p. 105; Garcés,
1

literal translation
word–for–word
3
one–to–one
4
modulation
2
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 .)1994, p. 81در ادارهت ترجمه بر

و تلهیی ِ بد دو نظریه گار

ا حسن تعابور قرآن کری رات بر ا اس ویژگ تیتاللدظ

ت ار یاب

ت در چتار ترجمه رای تیتاللدظ و تلهیی فار

ر شهن  .به این ر ظهر که حسن تعابور قرآن هرچه بوشفر آشاار و کودوت ترجمهها ارتیا یاب .
 .4ترجمه حُسن تعابیر قرآنی
رفنهای گهناگهن به ی کارکرد بوان

هدت یک تعابوری دارن که بار رع ای

ا فار ترکوی ت

ا فعار ت رشابتتهای بان بون وانگان نارأنهست دقت در ترجمه به یک فره گ ت دی ت و آداب
و ر ه بان ری ا را بر دوش ر کش  .این یکهات رفرج را وادار به گزی ش روش ر ا ی

رعادل ا ی ترجمهت به دور ا

در

تلانگاری و اهمیالکیاری ری ک ی ت تیا ترجمیه را بیه ریفن اییل

نزدیک دارد .)Al-Hayek, 1999, p. 10; IIyas, 1999, p. 14 ( 1رفن قرآن کری ت رفن بیا اعفییار و

ری

ا ت که به قلههای فصاحت و بالغت در عرب د ت پو ا کرد ا ت .ریفن قیرآن رضیارون

الت را بوان داشفه که بشر نم تهان به اعاا آن د ت پو ا ک و ران آن را بواورد .ر الت قرآن

و نوا ش ی بشر به جتان ش ن و گرایش بسوار رسلمانان و غور رسلمانان -ا جمله عرب بان و غور

عرب بانت ی

ش بسواری ا رفرج ها با بانهای گهناگهنت عت دار ترجمی قیرآن بیرای فتی

قرآن آن شهن  .ترجمه قرآن به بانهیای دیگیر ا فتی بالغیت و رضیارون واالی آن ری کاهی و

ییای اش را ا د ت ر ده  .به گهنهای که آه گ ره وی و ره ون بهدن آن را که چوزی باالتر

ا آن نوستت را ا بون ر برد .به همون یی

ب طر

دانشیم ان رعفی نی رفیرج قیرآنت بایی در ترجمیه

بهد و غرضور انه رع ای را آشاار یا پ تان نارد ت و بالغتت یر ت نیه و ا لهبهای

بوان را نوز رعایت ک  .همچ ون رفرج قرآن بای بای فت عموی ا علی قرا یاتت علیه قیرآن و

تدسورت و فره گ ایول ا الر داشفه باش تا بفهان ترجمه قرآن را با تهجیه بیه رعوارهیای یییود

ا الر تبابق داد و ترجمه ربلهب ارا ه ک  .ا این روت ترجمیه حسین تعیابور اییبالح قیرآنت

فیط وابسفه به ش ا ت بان و فره گ یر

نوست .بلاه بای فردی باش که عله دی

و فت ا الر و احاا شرع را نوز رعایت ک  .قرآن کیری

را فتمو ت

رشیار ا حسین تعیابور وانگیان در
2

یکهای گهناگهن ا ت ( .)Al-Hayek, 1999, p. 22برای نمهنهت تعیابوری بیرای ریرگ ت الدیا

 1برای نمهنه تعیور«حا حهل الت » یع
تعیور ا

دور قُرُق ر چر

ت به رع ای نزدیک ش ن به گ یا و اریر رم یهع ا یتت ایین

خن گتربار پواریرا ال (ص) نشأت ر گورد که فررهدن «هرک

اطرا

قُرُق بچر ی ت رماین ا یت در آن

بودف » ()Al-Bukhari, 2001, vol. 1, p. 19؛ و ییا تعیویر «دو رو «بیه رع ی ر یافق و ریاکیارت کیه ا حی یث شیریف
پواریر(ص) ا ذش

که فررهدن « :ب ترین ررد تکس ا ت که دورو باش )Payandeh, 1945, p. 341( ».

 2ران  :انعا  2:؛ قوارت28 :
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ک ای برای پهشان ن راببه وجوت و حدظ حیری شخصی 1ت اجف یاب ا آشیاار گدیفن در ریهرد

روابط ج س 2ت تعابوری دال بر فعالوتهای انسان ت اعضای ج س 3ت ناراحف و حسرت و پشومان 4ت
احساس ناراحف و ت گ

و ه5ت احساس ترس ش ی 6ت احسیاس شی 7ت بی رحمی و ی گ ل 8و

رهارد رشابه به کار رففها ت .عالو برآنچه گدفیه شی ت در ییک و یواق قرآنی رامهعیهای ا

تعابور وجهد دارد که بر یدتهای ناپس و ناههو ای چهن کیرت بخلت دروغت کو هت نداقت ععف

و شاست داللت ر ک 9و این تعابور را به بتفرین شال بوان ری دارد (

Ibn Sayyid, 1978, vol.

)2, p. 203; Abu Zalal, 2006, p. 185-186

 .5نقد ترجمه برخی از حُسن تعابیر قرآنی بر اساس نظریه گارسس
یدات باط ناههو و ناپس ران بخلت نادان ت ترست حرصت وانتت دروغت خن چو ت فخر
فروش ت نداقت ریات ا را ت و رهارد رشابه در قرآن کری دارای تعابور و رعان دقوی هسف  .بر
(شارل تیت اللدظ و تلهیی ) عیارت ا :

ا این رعان بر ا اس بد دو ر ل گار

 .1 .5تعابیر دال بر کبر
کیر به رع ای عظمت و نمایان ن جایگاه باال ا ت که در رهرد ریا واالی الت ر ح ا ت ارا در
انسان ا یدتهای ناپس ا ت .یرا ند

را ب ون شایسفگ در جایگاه باال قرار ر ده  .تاییر
10

به رع ای بوان کیر و هدبرتر بو ی ت وان هیای هی رع یای ا یت (

Ibn Manzur, n.d, vol. 1, p.

123; Mostafavi, 1981, vol. 1, p. 196; Ibn Sayyid, 1978, vol. 2, p. 203; Abu Zalal,

 1بیر  223:؛ اعرا  189:؛ بیر  222:؛ آل عمران121:

 2را  5:؛ یه ف 24:؛ نسا  15:؛ ع ایهت 29:؛ نمل 54:؛ شعرا165 :
 3را  6:؛ اعرا  20:و  22؛ رهر هن13:
 4آل عمران106:
5

شعرا13 :

7

آل عمران119:

 6احزاب 10:؛ رر23:
 8آل عمران159 :؛ ههد56:

 9ح  9 :؛ نسا  53 :؛ آل عمران 78 :؛ احزاب15 :
 10ران َ « :
الجبرية»ت رانواه فرد رفایر ق رت و قهت پو ا ک ی ت و غیرور و ویالش او را بیه کیاری وا داردکیه بیه عیرر
َ
او ت« .الزَّهه» :فخر و تایرت و جا  .ند انسان رات به طهر غور واقع ت دچار غرور ر شهد« .الن ْخوة » :ر را ا روی کییر
ثابت نگه داشفن ا تُ « .
الخ ْن ُزوانة»:غرور و تایرا ت.
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 .)2006, p. 185-190گدفمان قرآن ت رامهعهای ا تعابور دال بر کیر را در یهرتهای گهنیاگهن
بوان و نشانههای تایر درفره گ عرب ت نهع را رففنت طیوانت گیردن فیرا یتک کیردن گیردنت و

رهارد رشابه را بوان ر دارد .باتهجه به شال را رففنت بر
گهنه ا ت:

الف) «رشى ف األرض ررَحاً»ت یع

ا این تعابور قرآن به ردته کییرت دو

با غرورت تایر و هدبزرگبو ت را رفیفن ا یت« :وَالَ تَمْیشِ

ف األَرْضِ رَرَحًا» (إ را  )37 :ش ت شاد بهدنت را نوز «ررح» گهی ت که بوشفر همرا با یهدبو
تایر ا ت« .ذه

یفمبى»ت یع

و

هدپس انه را ر رود ()Al-Askari, 1998, p. 246ت «ثُ َّ ذَهَی َ

إِلَى أَهْله یَفَمَبَّى»(قوارت )33:در واق قرآن به رع ای آناه در را رفف ش فخر فروش و هدنمای
بهد ت و به دیگران ب تهجه ا ت« .عال ف األرض»ت یع

)vol. 2, p. 713ت «إِنَّ فرْعَهْنَ عَلَا ف الْأَرْضِ» (قصص)4 :

( Al-Sharbji, 2002,

تایر و هد هاه

ب) رویگردان با اعضای ب ن« :ثَان َ عبْده لوضلَّ عَن َیِولِ اللَّه» (حی )9 :ت رع یای قرآنی دوریون

«عبده» رشفمل ا ت بر ک کردن گردن ا روی فخر و کیر .به این رع یا کیهت ا حیق رویگیردان
ش و رفایرانه ا آنچه که به آن فرا هان ش ت رویگردان شی (.)Mustafa Ebrahim, 2008

«وَلَا تُصَعِّرْ َ َّکَ لل َّاسِ»(لیمان)18:ت یع
خن ر گهی ت روی بیر رگیردان (

 .)509پار گدف «لهّى رأ ه»ت یع

تایر نانت ررد را نیاچوز رشیمار و ه گیار کیه بیا تیه

Mustafa Ebrahim, 2008; Al-Sharbji, 2002, vol. 2, p.

رش را ا روی کییر و غیرور راییل کیرد (کی

گرفیت) (Al-

)Baghawi, 1997, vol. 5, p. 368ت «وَإِذَا قولَ لَت ْ تَعَالَهْا یَسْفَیْدرْ لَاُی ْ رَ یهلُ اللَّیه لَیهَّوْا رؤُو َیت ْ»

(ر افیهن)5 :ت یع

ا روی کیر و ل با یت رشان را به طر

دیگر چر ان ن

«( .)& 19أَعْرَضَ وَنَأَى بِاَانیِه» (إ را )83 :ت به رع ای تایر ور ی ن و ع
برای

ا و ش ا ت فضل و برتری

( Sini, 1996, p. 84

فروت

و گیردن نتیادن

ات رویگردانو ن (.)Eliazji, 1985, p. 73-74

این تعابور قرآن نشانههای رفایرانه را در ج یههای رخفلف تر و کرد و ور حرکت تایر را

تشاول ر ده .

 .1 .1 .5ارزیابی ترجمه تعابیر قرآنی دال بر کبر
الف) «وَالَ تَمْشِ ف األَرْضِ رَرَحًا» (ا را  37 :؛ لیمان )18 :و هرگز با غرور و تیخفر قی

بیر ری ار

( .)Elahi Qomshei, 1999, p. 50 & 75به هدپس ى بر ریون را ریرو (.)Ayati, 1995, p. 53
را نرو در رون راران ( )Moezzi, n.d, p. 49و روی رونت با تایر و غرور را

ررو ( Makarem

 .)Shirazi, 2001, p. 51رفرجمان «رَرَحًا» را بیر کییر و غیرور کیه در فتی عربی ری گ ای ت رع یا
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کرد ان  .آنها ترجمه تیت الدظ این وان که بر رور و شادی داللت ک را به کار نیرد ان  .در
واقعت آنها رع ای ایبالح را به کار برد ان تا داللت بر را رففن رفایرانه ک « .ذَهَ َ إِلَیى أَهْلیه

یَفَمَبَّى» (قوارت )33 :با تایر و نخهت به هی اهل هیش روی آورد (

Elahi Qomshei, 1999,

 )p. 578پ

روان ش به هی ان ان هیش راران ( مویا کشیان) ()Moezzi, n.d, p. 570

رفایّرانه ق

ترجمیههیای نیا بیرد ت بیر

راران نزد کسانش رففها ت ( )Ayati, 1995, p. 571به هی انهاد
برر داشت! ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 578برر

ا اس بد دو الگهی گار

شورا یت به روش

هد با گشت در حال که

نشان ر ده کیه کیه ترجمیه التی قمشیه ایت آیفی و رایار

وان های را انفخاب کرد ان  .این وان ها داللت بر غرور و تایر دارد و ردرد و

آشااریرید ترجمه نش ان ت بلاه وان را ررک ت و شال را رففن رفایرانه را شرح داد انی  .هیر

چ رعزی با ترجمه تیت اللدظ

هدت رع ای دور این لدظ را برگزی ا ت« .إِنَّ فرْعَیهْنَ عَلَیا فی

الْأَرْضِ» (قصص)4 :ت همانا فرعیهن در ریون تاییر و گیردنکشی آغیا

کیرد ( Elahi Qomshei,

 )1999, p. 385همیان فرعیهن برتیری جسیت در ریون ( )Moezzi, n.d, p. 380فرعیهن در آن
ر رون برترى جست ( )Ayati, 1995, p. 381فرعهن در ریون برتیریجیهی کیرد (

Makarem

 )Shirazi, 2001, p. 385هییر یییک ا اییین رفییرج هییات در ترجمییه ییهد ا اییین آیییهت رع ییای را

برگزی ان که به روش

بر فایش ند

را در نظر نگرففهان که ی

و تایر داللت دارد .این رفرج ها رع ای تیت اللدظی آن

ر ا بهدن ترجمهشان ش ا ت.

ب) «ثَان َ عبْده لوضلَّ عَن َیِولِ اللَّه» (حیی  )9 :بیا تاییر و نخیهت ا حیق اعیراض کیرد (
 .)Qomshei, 1999, p. 332بر تاب

پتلهی هیش تا گمرا ک ریرد را ا را

 .)n.d, p. 330گردن را به تایر به یاسه رىپوچانی تیا ریرد را ا را
 .)1995, p. 331آنها با تایّر و ب اعف ای (نسیت به خ ان الت )ت ر

ی

Elahi

ا ( Moezzi,

ی ا گمیرا یا

د ( Ayati,

هاه ریرد را ا را

ی ا

گمیرا یا ن ! ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 332آیفی در ترجمیه یهد ا ایین آییهت ترجمیه

تیتاللدظ اناا داد ا ت .این ترجمه رشفمل بر چر ان ن گیردن ا روی کهچیک شیمردن ییا

درحال که دیگران را تییور ر ک که آن روی گردان ا حیق ا یت .التی قمشیهای و رایار

شورا یت رع ای کیر را ا این تعیور ارا ه داشفهان  .هر چ رشاه ری شیهد کیه رعیزی بیا ترجمیه
تیت اللدظ

هد رع ای نأآش ا و ناپذیرفف ت ا این وان ها را برگزی ا ت .با وجهد نیل ترجمهها

به یهرت و ابزارهای گهناگهنت ترجمه همچ ان ناتهان ا نیل یکپارچه و ر سا ا حسین تعیویر
ایبالح پار گدفه ا ت« .وَلَا تُصَعِّرْ َ َّکَ لل َّاسِ» (لیمان )18 :و هرگز به تایّر ا ررد رخ رفاب

( .)Elahi Qomshei, 1999, p. 411دن نسیا روی یهد را بیرای ریرد و نیرو در ریون راریان
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( .)Moezzi, n.d, p. 410به تایر ا ررد روى رگردان ( .)Ayati, 1995, p. 408بیا بی اعف یای ا

ررد روی رگردان ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 411رع ای رعرو

و ش ا فه ش «لَا تُصَعِّرْ»ت

اإلرال ت رویگردان ن ا ت .ب ابراینت با تهجه به بد دو الگهی ار یاب گار
و تیتاللدظ آن را رد ر ک و  .چرا که بای به یهرت ررک

ت ترجمه حرف

ترجمه شهد تیا نتی آن را تیویون

ک  .ارا رشاه ر شهد کهت رعزی به رع ای تیت اللدظی و ناآشی ا آن بسی

کیرد ا یت« .لَیهَّوْا

رؤُو َت ْ» (ر افیهن )5 :ر بروچ ( )Elahi Qomshei, 1999, p. 554با ر گردان

رهای یهد

را ( )Moezzi, n.d, p. 550ر رىپوچ ( .)Ayati, 1995, p. 550رهای هد را ( ا روی ا فتزا

و کیییر و غییرور) تاییان ر ی ده ی ؛ ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 560اییین رفرجمییان «ل یهّوا

رؤو ت »ت را به رع ای ک گرففن و برگردان نت آورد ان ارا در نهع اراله با هی ا یفال

دارنی .

الت قمشهایت رعزی و آیف ت آن را به رع ای روی برگردان ن و رپوچ ت رع ا کرد انی ؛ و رایار
شورا ی به رع ای کیر و غرور اشار داشفها ت« .أَعْرَضَ وَنَأَى بِاَانیِه» (إ را  83 :؛ فصیلت )51 :ا

آن رو بگردانی و دوری جهیی ( )Elahi Qomshei, 1999, p. 282روى گردانی و دوری ک ی

( .)Moezzi, n.d, p. 285اعراض کرد و هیشفن را به یک ه کشو و به تایر گیردن ریىافیرا د

([ .)Ayati, 1995, p. 280ا حق] روی ر گردان و به حال تایّر ا حق دور ر

شهد ( Makarem

 )Shirazi, 2001, p. 283وانة «ال أی» آورد که به رع ای دورش ن ا یت .رفیرج هیا بیرای درک

ایبالح ت اشار به رع ای تلهیی آن «تایر و اظتیار برتیری»ت داشیفهانی  .هیر چ ی همچ یان ایین

ترجمههات رعادل ر ا ی برای بوان حسن تعیور ایالح این وان ت ارا یه ن اشیفهانی تیا در شیش و
تاب گ رع ای قرآن را بر ان .

 .2 .5تعابیر دال بر بخل
بخل به رع ای رانع ش نت دوری جسفنت و نیخشو ن ه گا نوا دیگران ا ت .بخول به کس گهی

که ا رال هد انداق نا ی ( )Mustafa Ebrahim, 2008; Al-Juhari, 1956, p. 42در تعیورهیای

قرآن جتتگوری ج ی ی ا ردته بخیل در فره یگ عربی دیی شی کیه در رع یای یهد بیا
بخشش یا ع

بخشش پوهن ر

هرد .ران :

 .1د فش به گردنش بسفه ش ت به این رع ا که ا هر هب و عبا هدداری ر ک ؛ «الیُیل» :ردیرد
َ ََ ْ َْ ََ َ ُ َ َ
ك» (إ را )29 :ت بر پای
كَ َم ْغلةل َةَِإلىَ ُ َع ُن ِق َ َ
لَيد َ
اغاللت یع برگردنش ناوری ا آهن ا ت« :و َلَتجع َ
یک قرآن ت بسفه ش به گردنت ک ایه ا بخل ا ت .به این رع ا کیه د یفت را در اندیاق یهب و
بخشش با رگورت همان کس که د فش بسفه ا ت و نم تهان آن را به هی یهب

بییرد (Al-
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َُْ َ َُ ْ َ
ُ
تَأ ْي ِد ِيه ْ َم» (را ة )64 :بر پای
اّللَمغلةل َةَغل َ
َ « .)Juhari, 1956, p. 42; Al-Askari, 1998, p. 176ي َدَ ِ َ

واق قرآن ت یع د فش در دادن رو ی بسفه ا ت و جلیهی نعمیت آنهیا گرففیه شی ا یت .بیه
َ َ
ْ
اونی نسییت بخیل دادنی (َ « )Mustafa Ebrahim, 2008; Al-Juhari, 1956و َيق ِب ُضوة ََأ ْي ِود َي ُه ْمَ»
(تهب )67 :ت یع د فش را رشت کرد و ا انداق در را ور با داشت .بر پای واق قرآنی ت ک اییه
ا بخلت ترک انداق در را

ات هدداری ا جتاد ا ت.

 .2کمک ناردن به انسانهای فم ی و نوا ر ا یت .همان ی «:وَیَمْ َعیهنَ الْمَیاعهنَ» (ریاعهن)7 :ت
یع

بسوار بخول ان  .اینها به اطر طیوعت و فبرت پست یهدت ا بخشیش ر یع ری ک ی ت یع ی

نتاییت سا یت ( « .)Al-Sharbji, 2002, vol. 2, p. 314 & vol. 1, p. 421 & vol. 3. P. 754الَّ

یؤْتُهنَ ال َّاسَ نَیوراً» (نسا )53:ت نیور نوز به رع ای شاا

و ط ررات ا نظر کی بیهدن ریی ار ا یت

(.)Sini, 1996, p. 107 & 141; Eliazji, 1985, p. 63-65

ال به اشار ا تت ا فار وانگان در این تعیابور قرآنی ت ا فره یگ ریوبی عربی ت گرففیه

ش ا ت.

 .1 .2 .5ارزیابی ترجمه تعابیر قرآنی دال بر بخل
َ ََ ْ َْ ََ َ ُ َ َ
كَ َم ْغلةل َةَ ِإلىَ ُع ُن َِقک» (إ یرا )29 :ت و نیه هرگیز د یت یهد (در احسیان بیه لیق)
لَيد َ
« .1و َلَتجع َ
ریا به گردنت بسفهدار ( .)Elahi Qomshei, 1999, p. 282نگردان د فت را بیه گردنیت بسیفه
( )Moezzi, n.d, p. 285نه د ت هیش ا روى سّت بیه گیردن بی ی (.)Ayati, 1995, p. 280

هرگز د فت را بر گردنت ناویر راینت (و تیرک اندیاق و بخشیش ر میا) (
َُْ َ َُ ْ َ
ُ
تَأ ْي ِد ِيه ْ َم»(را ة )64:د ت (ق رت) ا بسفه ا ت!
اّللَمغلةل َةَغل َ
 .)2001, p. 290همچ ون آیه « َي َدَ ِ َ
( )Elahi Qomshei, 1999, p. 106د ت ا بسفه به ناور ا تت به ناور بسفه باد د یت آنهیا
Makarem Shirazi,

( )Moezzi, n.d, p. 108د ت ی ا بسیفها یت ( )Ayati, 1995, p. 109د یت ی ا (بیا ناویر)
بسفها ت ( .)Makarem Shirazi, 2001, p. 110تیلول و ار یاب این ترجمهها بر ا اس بد دو
الگهی گار

گهیای آن ا ت که این رفرجمان در هر دو آیهت تعابور را به یهرت تیت اللدظ

ترجمه کرد ان  .د تبسفه ریسهس بهد و نهع فری

دادن ا ت .چرا که ا آن تعیور ایبالح

کس که د فانش بسفه باش فتمو ر شهدت و آن به رع ای عاجز بهدن ا اناا کار ا ت .هر چ
الت قمشه ای و راار شورا ی با پ ا بردن به تهعود رع ای این تعیور دا ل پرانفزت ی

شی انی

این تعیور به هب بوان شهد (ترک انداق و بخشش) .آیف ه با اشار به سا یتت رع یای آییه را
بوان داشفها ت ارا رعزی فیط به بوان ترجمه تیت اللدظ ناآش ا و پس ی ت بس

کرد ان  .در آیه
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«وَیَیْیِضُهنَ أَیْ یَت ْ» (تهب  )67 :و د ت هد را (ا انداق در را

ا) ر ب نی (

Elahi Qomshei,

 .)1999, p. 187بسفه دارن د فتای هد را ( .)Moezzi, n.d, p. 190رشت هد را ا انداق در را
ا رىب ن ( )Ayati, 1995, p. 185و د تهایشان را (ا انداق و بخشش) ر ب ن

( Makarem

 .)Shirazi, 2001, p. 191الت قمشه ایت آیف و راار شورا یت با تهجه به رع ای تلبود و تعیویر

ایبالح آن (به رع ای بخول) ترجمه کرد ان  .حف در ترجمه ایین وان ت ا تهعیودهیای دا یل

کمانکت به غور رع ای تیت اللدظ ت یاری جسفها ت .هر چ ی رعیزی بیه رع یای تییت اللدظی و
ناآش ا بس

کرد ا ت.

« .2وَیَمْ َعهنَ الْمَاعهنَ» (راعهن( )7:هیر ویر کهچیک را) ر یع ک ی
 )607و با دارن

( Elahi Qomshei, 1999, p.

کات را (یا ور را) ( )Moezzi, n.d, p. 610و ا دادن کات دریی ریىور نی

( )Ayati, 1995, p. 611ر ییع ری نمای ی ! ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 615رفرجمییان بییا

با گردان ن یک تعیور و گسفرش رع ای آن به گزی ش وان های رخفلف پ ا برد انی  .ران ی ر یع

حاجاتت هدداری ا کمک کردنت رد کردن رتربان و کمک به هم هعت ر ع احسان به آنتا برای
داللت بر تعیور ا این وانگان ا فداد کرد ان ت که همگ به رع ای ش ت بخل و سا یت ا یت.

«الَّیؤْتُهنَ ال َّاسَ نَیوراً» (نسیا  )53 :ا احسیان بیه لیق بیه هسیفه رریای بخیل ری ور نی (

Elahi

)Qomshei, 1999, p. 77بیه قی ر نیبیه پشیت هسیفه رریایى(چویزى)ن ه ی بیه ریرد پشیوزی را

( )Moezzi, n.d, p. 79به ق رآن گهدى که بر پشت هسفه ررا تت به ررد

یهدى نمیىر یان

( )Ayati, 1995, p. 80کمفرین حق را به ررد نم دادن (.)Makarem Shirazi, 2001, p. 81

رشاه ر شهد که رفرجمان یک تعیویر را برگردانی تیا رع یای آن را انفییال ده ی و یع

کرد ان بر ع

بخشش تاکو ک ت لیذا در بویان رع یای ایین تعیویرت و انفییال رع یای آن در بوشیفر

حاالتت رع ای ایبالح آن را آورد ت و ا حسن تعیور چش پهش کیرد ت و ترجمیه را ا لییا
نشانه های بالغ گدفمان قرآن

ال و عاری کرد ان .

 .3 .5تعابیر دال بر ذلّ و خِزْی
«ذل» به رع ای ناتهان ت پسف و ر ارات اطاعتت و فروت ؛ » زْی» نوز به رع ای ب آبروی ت ر یهای ت
دوری و پشومان ا ت .همچ ون « زْی» به رع ای ب گ همرا با شررساریت نمایان ن شیف هیای

که بوان آنها ی

شرر گ و راا ات و رهج

برپا داشفن فساد ری

شیهد ( Al-Zabidi, 2001,

 .)vol. 1, p. 37; Al-Sharbji, 2002, vol. 3, p. 593-594گدفمیان قرآنی تعیابور اییبالح ت بیا
روش روانه داللت بر بلو ترین رعان «ذل و زی» ر ک  .بر

ا آنها عیارت ان ا :
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 .1تعیوری که داللت بر جیر به فروت

و ریروروت ا ق رت اناا کار دارد «لَأَ َیذْنَا ر ْیه بِیالْوَمونِ»

(حاقه )45 :و آیه«:نَاکسه رؤُو تِ ْ ع ی َ رَبِّتِی ْ» ( یا ة)12 :ت در ییک قرآنی بیه رع یای ا روی
هاریت ر های

ر افا

ش ن .

َ َ « .2سمه عَلَى الْخُرْطُه ِ» (قل  )16 :یع

نشانه ال را بر روی نهک بو

اش قرار دادت تیا داللیت

بر بهن اشخاص فرورایه و پست درریابل ررد دارد .بوان رطه نوز بیرای یهار شیمردن آنهیا

ا ت و اگر برای انسیان بیه کیار رود بیه رع یای تییویر او ا یت (« )Ibn Fars, 1979إِالَّ هیهَ آ یذ
بِ َایوَفتَا» (ههد)56 :ت گرففن ا رهی پوشان ت تمثول برای بوان ق رت و رالاویت التی ا یت .ییرا
کس که رهی پوشان او را بگورنی ت بیر او چویر شی و آن شیخص در نتاییت پسیف ا

یت (Al-

.)Askari, 1998, p. 250; Al-Zabidi, 2001, vol. 1, p. 37

به کار بردن تعیورهای چهن ر و اجزای آن ران بو ی ت گیردن و پوشیان ت عضیهی اییل در

داللت بر اطاعت و بهن بهد ا ت که همسیه بیا فره یگ عربی ا یت (

& Sini, 1996, p. 103

.)107

 .1 .3 .5ارزیابی ترجمه تعابیر دال بر ذلّ و خِزی
« .1لَأَ َذْنَا ر ْه بِالْوَمونِ» (حاق  )45 :را او را (به قتر و انفیا ) ا یمو ش ر گرففو ( Elahi Qomshei,

 )1999, p. 567ری گیرففو ا او بیه د یت را یت ( )Moezzi, n.d, p. 560بیا قی رت او را فیرو

رىگرففو ( )Ayati, 1995, p. 567را او را با ق رت ری گیرففو (
 )570روشن ا ت که در اینجا ترجمه تیتاللدظ بوانک
ترجمه را

Makarem Shirazi, 2001, p.

رع ای اییبالح نوسیت .ب یابراینت

هد را در بوان و داللت ا د ت ر ده و رع ای رهرد نظر دور ا د فرس ر شهد .در

ترجمه الت قمشه ایت آیف و راار شورا یت با کمک شرحهای درون کمانکت رع ای ر ا

تلهیی با یک و گدفمان قرآن ارا ه کرد ان  .هر چ رعزی این آیه را به یهرت تییتاللدظی
رع ا کرد ا ت .این ترجمه رع ای ر ا

و

با این آیه نیهد و نأرانهس و غور ریییهل ا یت .همچ یون

درآیه «نَاکسه رؤُو تِ ْ ع َ رَبِّتِ ْ» ( ا ة )12 :در حضیهر ی ای یهد یر بیه ییر و یهار انی

( )Elahi Qomshei, 1999, p. 415یر افا گان ی نیزد پرودگارشیان ()Moezzi, n.d, p. 400

رارران را در نزد پروردگارشان رافا
ر به یر افا

بو ى ( )Ayati, 1995, p. 411در پوشگا پروردگارشیان

( )Makarem Shirazi, 2001, p. 420رع ای تییت اللدظی ایین آییه داللیت بیر

هاری و بهن ر ک  .این ترجمه رربهط به بوان داللت ع ایر وانگان ا ت که ناش ا ارتیاط

آن با ترجمه تیت اللدظ یر

نوستت تا یک وانگان در فت داللت آیه به پسیف و احسیاس
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هاری کمک ک  .هر یک ا ترجمههای رهرد اشار ا ایین آییهت رع یای الخیزی را بیه شیوه ای

راهرانه ر فیل کرد ان ت که احساس ر د

یهاری و پشیومان را در بیر دارد .ب یابراینت یر افا ی

بهدن گ ا کاران درریابل القت در بردارن پسف ت هاری و احساس پشومان ا ت.

 .2در ترجمه آیه « َ َسمه عَلَى الْخُرْطُه ِ» (قل  )16 :بیه ودی بیر رطیه و بو ی اش داغ (شمشیور)
نتو ( )Elahi Qomshei, 1999, p. 564رتر نتومش بر پوشیان (داغ بیر بو ی

) ( Moezzi, n.d, p.

 )560بر بو ىاش داغ گیذاری ( )Ayati, 1995, p. 567بیه ودی بیر بو ی او عالریت و داغ ن یگ

ر نتو ! ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 570ار یاب این ترجمههای بر ا اس بد دو الگهی
گار

عیارت ان ا آناه الت قمشه ای عالو بر ترجمه تیت اللدظ ت تهعوی را در کمانیک

ارا ه داد تا رع ای این لیت را بوان ر دارد .هر چ فیط اشار بیه یی

رعزیت آیف و راار شورا ی نوز به ترجمه تیت اللدظی بسی

قرآن «هموشه به آنان داغ هاری ر

نیزول آییه داشیفها یتت

کیرد انی  .ب یابراینت حسین تعیویر

نو »ت در هوچیک ا ترجمیههیا بیه یهب بویان نشی ا یت.

ترجمههای آیه «إِالَّ ههَ آ ذ بِ َایوَفتَا» (ههد )56 :را ا فوار هر ج ی ای به د ت او ت (
 )Qomshei, 1999, p. 221نوست ج ی

ای جز آناه او ت گورن پوشیانوش (

Elahi

Moezzi, n.d, p.

 )220هوچ ج ی اى نوست رگر آناه را ا فوارش را او گرففها ت ( )Ayati, 1995, p. 227هوچ

ج ی ی ای نوسیت رگیر ای ایه او بیر آن چورگی دارد ( )Makarem Shirazi, 2001, p. 230وانة

«آ ذ بِ َایوَفتَا» داللت بر ای اه فاعل دارای ق رت و چورگ ا ت .همیانگهنیه کیه فعیل ا یفوال و

چورگ را با گه ر ک ت نشانگر تأ ف و تمایل یاد در اناا کار نوز هست .در همه این ترجمهها
به ترجمه در بد وانگان بس

نش ت بلایه رع یا بیه گهنیهای بویان شی کیه همسیه بیا برتیریت

فررانروای و چورگ ا ت .به ویژ ترجمه راار شورا یت که چورگ و ق رت الت را بیه یهب
بوان داشفها ت.

 .6نتایج و یافتههای پژوهشی
این پژوهش یا ا رشاالت رع اش ا

تعابور قرآن رات ا عرب بیه فار ی ت ریهرد برر ی قیرار

داد ا ت و خف های حسن تعابور قرآن به یهرت کل و تعیور های دال بیر ییدتهیای ریذره
باط

به یهرت ویژ ت بر ا اس بد دو ری ل کیاررن گار ی

پردا فیها یت .یبد دو ایین

نظریهت شارل ترجمه تیتالدظ ت تیوور نیهی و د فهریت تلهیدت و گسفرش رع ت جیران ا ت .به
ایین ر ظییهرت یه وان ا ترجمییههیای قرآنی را رییهرد برر ی قییرار گرفیت .هی

ایین بییهد کییه

خف های را که رفرجمان در تبیوق این پار گدفههات ابزار ترجمهت آگاه رفرجمان نسیت به رفنت
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روزان ا گاری ترجمه با فره گ بان فار

ش ان ت آشاار ک .

و یک و رع ای که تعابور در رفن قیرآنت رفیمیل

الف) خف های نتدفه در ترجمه حسن تعابور قرآن بر ا اس بد دو الگهی ار یاب گار ی ت

ع ایر بان ت د فهری وان ش ا ف
به ویژ یک دی

بان عرب و فار

یک فره گی

ت و ع ایر غور بان ران

را بوان ر دارد .آنها عالو بر خف های نتدفه در بد ا لهب که در راا ی

بهدن یک تعابور را نشان ر ده ؛ در ایل رربهط به رفهن رسف ی ا ت کیه نمی تیهان سیف و

کژی در آن به رج داد و شرایط ای را ا جمله ب طرف و ش ا ت عموق ا علیه و شیریعت

را برای رفرج ت در هر ر دارد.

ب) در نی و ار یاب ترجمهها بر پای نظریه گار

رشخص ش رفرج رویانِ ترجمیه تلیهیی و

رع ای ت یا ترجمه تیت اللدظ قرار ر گورد .در این روانت نار ای ترجمهها در نیل و انفیال رع ای

تعابور ا عرب به فار

ت ی

ر گردد انفیال رع ای تعابور به شیوه تییت اللدظی ت نمی تهانی بیه

ع هان شا ص هب برای انفیال بالغتت فصاحت و یکپارچگ ا یلهب ریهرد نظیر قیرآن قیرار
گورد .ب ابراین ترجمه تیت اللدظ یک شا ص ر د برای فت رع ای ایبالح و کارکرد بالغ

قرآن بهد ت و فت آن را در فار

دچار رشال ر ک .

) در ریایسه ترجمههای بوانش ت روشن ش که تهجه ناردن دقوق رفیرج هیا بیه ترجمیه تعیابور

قرآن ت در بر

دور ش ن ا ه

رهارد آن ها را به ترجمه تیت اللدظ ه ایت ر ک  .در بر

جایگا هات یی

ایل ت رهرد پذیرش و پس ی ت ا حسن تعابور قرآن ش ا ت.

ارو ا ت این ریاله نظر پژوهشگران را به این روش رع اش ا

و چالش ترجمه جل

باشیان .

همچ ون این ریاله رو اناا پژوهشهای در ارتیاط با نظریه تبیوی ت درکشف تصهرات نتدفه در

دو فره گ بان عرب و فار

ت به ویژ رع ای روشن تعیورهای قرآن ت فراه دارد.
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الیخاریت ریم بن إ ماعول ( .)1422الاارع المسی الصییود المخفصیر رین أریهر ر یهل اهلل(ص) و ی ه
وأیاره .تییوق ریم

هور بن نایر ال ایر .بوروت :اااطةقَالنجا

ب شانت ابراهو و ااد ره هی (« .)1393برر
بان  .جل  .5شمارة  .1یص .26-1

بان شی ا ف بیه گیهی در بیان فار ی » .جسیفارهای

الییهیت الیسون بن رسعهد ( .)1997رعال الف زیل .تییوق ریم عی اهلل ال مر .الریاض :اااطةبة.

بوات ت لوال ( .)1389برر

پای ت ابهالیا

ا فاری حسن تعیور در فار

 .تتران :دانشگا آ اد ا الر .

( .)1324نت الدصاحه .تتران :انفشارات جاوی .

تال ت غدار ( « .)1369ار ش کاربردی اییهل و رییان ترجمیه» .ترجمی ویلین کهروسیارو  .رالیه علیه
اجفماع و انسان دانشگا شورا  .شمارة  .2یص .113-101

الارجان ت عل الزین الشریف (.)1983کفاب الفعریدات .بوروت :اااالكتبَالعلمةة
الاههریت إ ماعول بن حماد ()1956تَالصحاح َتاجَاللغةَوصحاحَالعريية َتییوق أحم عیی الیدهر .الییاهر :
دار العل للمالیون.

الیایکت مور ( .)1999ترجمات الیرآن الاری إلى لیات الشیعهب والاماعیات اإل یالرو  .تیرییر ریمی
األرناؤوط .عمان :جارع آل الیوت.

حیان ت نادر ( .)1386نظرها و نظریههای ترجمه .تتران :انفشارات ارور کیور.

رشو یت نایر و شتو فر انه ( « .)1389ار یاب و ریایسه ترجمههای فار
اثر رارک تهاین بر ا اس الگهی گار

الزبو یت ریم ررتضى الیسیو

رران انگلوس شیاهزاد و گی ات

( .»)1994بان پژوه  .ال  .2شمار  . 3یص.107-57

( .)2001تیاج العیروس رین جیهاهر الییارهس .تییویق رصیبدى حایا ی.

الاهیت :سلسلةَالت اثَالعريي

الشربا ت عل ( .) 2002تدسور الیشا ر وت هیر الیصا ر .درشق :دارالیشا ر.

یییو ت ریمییهدت رخفییار طییاهر حسییون و ییو عییهض الاییری الی وش (َ.)1996المعجوومَالسووةا ءَللتعبةو ا َ
الصالحيةة َيي و

َمكتبةَلبنا

طتما ی ت ع نان و وحو یم ی( .)1395شوه ترجمه ادبی ریف ی بیر ترجمیه نمایشی اره ییاحیه الااللیه.
تتران :انفشارات ا ران جتاد دانشگاه .

العساریت أبههالل (َ.)1998الة وقَاللغوية َتحقةَ.محمدَإي اهةمَسلةم َمص َاااالعلمَوالثقااة

فرهادیت پروین ( .)1392برر

نی و ار یاب ترجمیه رفیهن عربی (ربالعیه ریهردی :نیی و ار ییاب آثیار

ترجمه ش غسان ک دان در ه بخش قصصت روایات و رسرحوات .پایان ناریه کارش ا ی ارشی .

دانشگا تتران.

الیا م ت عل (« .)1979التعايي َالصالحيةةَوالسةا ةةَوَمعجمَعرييَلها» .اللسیان العربی  .العی د  .17رالی .1
یص .34-17
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. ره س التادی:  ق. ترجمه رت ی ری ال ین الت قمشهای.)1384( قرآن کری

 ار یاب ترجمه رفیهن ادبی فار ی بیه عربی بیر ا یاس ری ل.)1396( رفی اد ت عل و و عال نی اد

 پیژوهشهیای: تتیران.) برای نمهنه1395 ح

(پوا رهیر انیالب به ر ا یت ره

کاررن گار

. ترجمه در بان و ادبوات عرب

. ب گا ترجمه و نشرکفاب: تتران.  الفییوق ف کلمات الیرآن الاری.)1360( رصبدهیت حسن
. ره سه فره گ تیوان:  ق. رعا اله وط.)1387( رصبد ابراهو ت ریم

.  ایهل نظری و عمل ترجمه ا عرب بیه فار ی و ا فار ی بیه عربی: فن ترجمه.)1397( رعرو ت ییو
. مت:تتران

بان

. ا الر

.  جمتهری ا الر: تتران.  ترجمه قرآن کری.)رعزیت ریم کاظ (ب تا

 دففر ربالعات تاریخ و رعار: تتران.  ترجمه قرآن کری.)1380( راار شورا یت نایر

و جایگا آن در رهاد آره ش

 تیلول بانش ا ف فرآی حسن تعیور فار.)1390(
. دانشگا ایدتان: ایدتان.بانان

برای غور فار

نهر آبادیت قا

فار

. تتران: اااالكتبَالسحمةة. ترجمه قرآن.)1377( الت قمشهایت رت ی
َمكتبةَلبنا: َيي و.َنجعةَال ائدَوش عةَالةاااَاءَالمت اافَوَالمتةااا.)1985( الوا ج ت إبراهو
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Abstract
Translation evaluation is one of the methods of critique that is used to determine the
quality level of translated texts. The use of Qur’anic or moderate interpretations for
unpleasant concepts has led to recognition of these interpretations and their
influence on Quranic textures, and raised the problems of translating these
interpretations into different languages including Persian. The exists the need for
translators’ knowledge of the methodology of Qur’anic discourse, translation tools,
and matching equivalents. In this comparative, analytical and descriptive study,
Persian translations of these interpretations are presented using the second level of
the Gaussian translation-grapheme syntax assessment model. The assessment of the
translation of these interpretations in four well-known translations, from Persian
literal and detailed translations, namely, Qumashi, Ma’azi, Ayati and Makarem
Shirazi’s translation, especially in the use of examples of compassion, chastity, and
eulogy, suggests that cultural differences existing between the Persian and Arabic
languages, and equivalence at the lexical and grammatical levels are among the most
important sources of challenge in this field. In rhetorical translation, the rhetoric of
the structure of these interpretations is denied, and based on this kind of translation,
the hidden meanings of Qur’an remain, verbal similarities in Persian are restricted,
and the adequacy and acceptability are reduced.
The term “good” Qur’anic terminology is a summation between two concepts;
the first concept: idiomatic terms; the second concept: the stylized or good meaning
of the term (nickname, word of mouth) that is defined in the new semantics of
science: an expression that has a certain meaning and is obtained from the sum of
words (Al-Bebalaki, 1990, p. 235; al-Qasemi, 1979, p. 25; Abuzlaal, 2006, p. 1 &
68). The stylization also means using a word or phrase as a mask or cover to cover
painful, ugly and unpleasant concepts (Casas Gomez, 2009, pp. 725-739). For this
reason, the compound term is the reference through a linguistic and explicit method.
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It seems to have become commonplace among linguists to use linguistic tools for
what is ugly and banned in society, such as: disease, death, sexual relations, some
parts of the body, poverty, natural disasters and some sensory and spiritual traits,
etc. to make them interpreted as unobtrusive and acceptable. Regarding the stance of
linguistic or stylized interpretation, it should be said that in the process of
establishing communication, it is a positive and useful tool because it removes
barriers from the ideal way of communication, promotes the level of dialogue, and
transcends the boundary of passage implicitly and implicitly (Abu Khazdar, 2013, p.
10; Abuzlaal, 2006, p. 1 & 68; al-Qasemi, 1979, p. 25). It also brings about artistic
dimensions through a rhetorical structure such as calligraphy, metaphor, and
likeness. The Holy Qur’an, as the heavenly book at the height of eloquence and
rhetoric, has a strong link with a well-interpreted or stylized discourse (Sini, 1996, p.
11).
On the other hand, translation is institutionalized and expanded through the
process of theorizing in the mind. In the translation process, an interpreter has two or
more different languages; therefore, it is necessary to study and compare all levels
(micro and macro) of these languages, to analyze them in the original text, then, to
combine them in the context of the destination. The method for transfer from the
source language to the target language is very important and requires the acquisition
of translation techniques and strategies (Mobaraki, 1392, p. 151). The proper
understanding of the concept of the text is the most important stage of correct
equivalence and it is possible that the misunderstanding of the content generally
changes the meaning of a text in general. Therefore, the translator must first and
foremost, on the basis of a proper understanding, compare the words and phrases of
the text to the correct equation, then, proceed to the next steps of the translation.
Among these views, is the model of translation of Mrs. Carmen Grosses, one of the
best and most recent models for the evaluation of literary translation, which is
designed in four levels (lexical, grammatical, discourse, and lightness), in which the
relevance of the translation of the text is an important issue. In this research, we aim
to evaluate the use of the second level of the Garses-semantic grammatical level on
four of the well-known translations, both literal and implicit types in Farsi (Elahi
Qomshei, Ma’azi, Ayati and Makarem Shirazi) to the most important allegations of
these translators, in the translation of the Qur’anic terminology to Farsi, and present
a suitable way to solve the existing lexical challenges when translating from Arabic
to Persian.
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