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 چکیده

نرزیهابی  دقزهد دنردا نرزیهابی   ترین مهتن مقه، ، ازهاز بههعنهانن سسها ترجمة قرآن بهه

نز آاجها ههه تهاهنان  ها و نلگاهها  عممهی صهارت بگزهردامن، بایه، بهر پایهة اظریههاظام

نلگهها  جههامعی بههرن  نرزیههابی ترجمههة قههرآن نرنمههه اشهه،ه، لههازم ن هه  نبتهه،ن هارآمهه،  

 نلگاههها  ماجههاد در مطالعههات ترجمههه در نرزیههابی ترجمههة قههرآن برر ههی شههادا

ناهه،ا در نیههن ترجمههه نلگاههها  میتمرههی بههرن  نرزیههابی ترجمههه نرنمههه دندهپردنزنن  اظریههه

مزان نلگا  نرزیابی ترجمة آاتهانن بهرمن ههه بهر سرهل نصهال  مهتن مجه،ا و نجتنها  نز 

رضهایی نصهرهاای   نرد، بهرن  نرزیهابی ترجمهة مجه،ا رننیجاد تغززهر در ترجمهه تیهزه، د

نیههن تیقزههد رن ترجمههة  ،هههها  برر ههی شههبیشنز قههرآن هههریت ناتیهها  شهه،ه ن هه ا 

روی هرد  بهرمن دهه،ا ها  نارها،، تابهه، نسه،ن ، سجهرنت و تیهریت تشه ز  می اره

و در نلگهها  دههاد بههه  ههز،ده  ههرنیش  دنرد ها  آزند و مقصهه،میارترجمههه منرههی بههه

مزهه،نن  برر ههیساضههر بههه قصهه،  پههژوهشا هنهه،شهه نااه در ترجمههه نشههاره میریی 

رن در ترجمههة   ههاز شرافترجمههة قههرآن،  ههرنیش هارآمهه،  نلگهها  بههرمن در نرزیههابی 

دههه، هههه در مههانرد  ا نیههن برر ههی اشههان میبرر ههی هههرده ن هه  نصههرهاای رضههایی

فقهه،نن تیازههت و ت نزههه در زبههان فار ههی، نصههطماسات و نشههتقاقات عربههی  بهه،ون  دلز بههه

در ترجمههة قههرآن  ههاز  معنا، شرافر زبههان فار ههی و ون  ههان عربههی  چنهه،معههاد، د

 ههاز  ندتزههار  ن هه  و مزهه،نن نمهها در  ههایر مههانرد شراف ااپههریر ن هه ،نجتنا 

هها  ه،فمنه، قهرآن شهادا نبهامضرورت آن بها تاجهه بهه روی هرد ترجمهه مشهیص می

در ترجمههة  معنهها  آیههات متشههابه نبهههام ودر تمههام ناههانج ترجمههه ماانهه، سههروف مقطعههه 
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تههانن سرههل  ههاز  مینز رنه ارههها  نجتنهها  نز شرافمجهه،ا رن بایهه، سرههل شههادا 

 ها ن ههتضههمایر و  ه،فمنهه، و نبهههام  لرظههی یهها معنهها  ة  ه،فمنهه، بههه قرینهههاسههرف

نشههاره، سرههل مجههاز و ن ههتعاره و نهترهها بههه همتههرین تغززههر و نجتنهها  نز تاضههزیات 

 ترسزر  و تعززن مصادید رن اام بردا

ن، رضههایی آاتههانن بههرم نرزیههابی ترجمههة قههرآن، : نلگهها  نرزیههابی ترجمههه،هاکلیدددوا ه

  از شرافنصرهاای، 

 . مقدمه1

دنرد هههه آن رن نز  ههایر هتههن آ ههماای متمههای، هههرده ن هه ا  هههاییویژ یقههرآن هههریت 

قهرآن   ههآادیگهر  لرها  قهرآن،  هین ده،ن و  هادتة نو ه اتمام عجارنت و ن ههآنایس  

معجهه،ة جاویهه، ن ههمام ن هه ا بهها تاجههه بههه ویژ ههی نو، ناتقهها،  وهتهها  ههه،نی  همگههاای 

تاناهه، جنجههة اهه، بزههان دنشههته، نم ههان اهه،نرد و امیومعههاای قههرآن بههه همههان شههزانیی هههه د،ن

هها  دیگهر بهه زبان قهرآنویژ هی دوم ترجمهة  برن ها ق، ز  قهرآن رن دنشهته باشه،ا نمها 

معههارف قرآاههی ضههرورت  ههها  بزگااههه نز زبههان عههر  بهها سقههاید ومم  هههردنبههرن  آشههنا 

ناتقها، مرههام نز یهب زبهان بهه زبهان  ،(ا نز آاجها ههه ترجمهه۸۱1، صا ۸۹۱1دنرد )معرف ، 

تر و دیگههر بهها رعایهه  دقههاید و  رنیهها هههر دو زبههان ن هه ، هرچههه مههتن نصههمی  دقزههد

پرمیتانتر باش،، ترجمه بایه، بهه همهان اسهج  نز دقه  بزشهتر بردهاردنر باشه، و ن هر مهتن 

،نی  دمهد فهرو فر هتاده شه،ه، بایه، هه ، ههه نز جااهن دهالد هسهتی بهرن نصمی متنی باش

چنههان جامعزهه  دنشههته باشهه، هههه ضههمن ناتقهها، مرههاهزت ونلهها  ماجههاد در مههتن ترجمههه آن

 ،معرفهه ها  بهه،ون دلزهه  معتجههر میرهها  باشهه، )نصههمی نز ن هههار اظههر شیصههی و ن ههتنجا 

ین درجههة سسا ههز  قههرنر ها  قههرآن در بالههاترترجمههه ،(ا بههر نیههن ن هها ۸۳۳صا  ،۸۹۱1

ها ه  ههه اقه، و نرزیهابی ترجمهة قهرآن در ا ن رچهه  ا،دقزهد نرزیهابی شهاا،دنرا، و بای، 

نز مجههاای نرزیههابی  غالجههاً زههرد، نمهها نیههن اقهه،ها ههها و مقالههات میتمرههی صههارت میهتا 

ها شنا ههی در ترجمههها ههی و زبانو ن ههر  ههاهی ازهه، مجههاای معناشن ا ههردهداصههی پزههرو  

 ههها  فههرد  منتقهه،نن و مزهه،نن دناههش زبههاای و آشههنایی، بزشههتر تههابا دماقز هرفتهههههار میبههه

 ، صا۸۹۳1)هاشههمی و سزهه،رپار،  ه ن هه شنا ههی روز ههار دههاد بههادبهها مجههاای زبانههها آن
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ها  نجتمههاعی و فرنینهه،رشههتة مطالعههات ترجمههه بهها ههه،ف برر ههی میصهها، ترجمههه،  (ا54

رشههته صههارت یههب مزانبه ۸۳۱1 ذهنههی آن و اقههش ترجمههه در جانمهها  ااهها ان نز دهههة

( تهها ترجمههه و اقهه، آن مسههزر  عممههی و ۸۱۳ ، صا۸۹۳5،ند، ونرد عرصههه شهه، )فرسهه

پردنزنن ترجمههه نلگاههها  میتمرههی بههرن  اظریهههاظههر  پزهه،ن هنهه،ا نز آن زمههان تههاهنان 

ناهه،ا نمهها تههاهنان بههرن  نرزیههابی ترجمههه نز عربههی بههه فار ههی و نرزیههابی ترجمههه نرنمههه دنده

، نلگهها  عممههی دقزقههی نرنمههه اشهه،ه ن هه ا بههرن  نرنمههة چنههزن قههرآنترجمههة  دههاص طاربههه

در نرزیهابی هها آن ، مزه،نن هارآمه، برر هی شه،هنلگایی نبت،ن لازم ن ه  نلگاهها  ماجهاد 

نیهن مقالهه نلگها  آاتهانن بهرمن رن ماضهاج  در همهزن رن هتا،شهادا  مشهیصترجمة قهرآن 

نیهن  برن ها رضهایی نصهرهاای  ،ا رن جهتها بها نرزیهابی ترجمهة م هار داد قرنر دنده ن ه 

ا نلگهها  بههرمن بههر سرههل نلگهها، مزهه،نن هارآمهه،  آن رن در اقهه، ترجمههة قههرآن برر ههی هنهه،

شهه نااه در ترجمههه، بههه نصههال  مههتن مجهه،ا تیهزهه، دنردا نو بهها نرنمههة  ههز،ده  ههرنیش ریی 

رن مههارد ههها آن هننهه، وها  آزند نعمهها، میهنهه، هههه مترجمههان در ترجمهههتغززرنتههی نشههاره می

برر ههی  ههرنیش نز مزههان نیههن  ههز،ده  ههرنیش، بههه  روپههژوهش پههزش  دههه،اناتقههاد قههرنر می

  ها  زیر پا خ ده،:پردنزد تا به پر ش از  میشراف

 ههاز  نلگهها  بههرمن تهها چههه مزهه،نن در نرزیههابی ترجمههة قههرآن مؤلرههة شراف ا۸

 هارآم، ن  ؟

تهها چههه   زههرد و ههاز  در ترجمههة قههرآن در چههه مههانرد  صههارت میشراف ا1

 مز،نن نم ان نجتنا  نز آن وجاد دنرد؟

  از  در ترجمة قرآن چزس ؟رنه ارها  نجتنا  نز شراف ا۹

تههانن اسههج  بههه پژوهههان چههه روی ههرد  میبهها تاجههه بههه دیهه، اه قرآن ا5

  از  در ترجمة قرآن نتیاذ هرد؟شراف
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 . پیشینه و چارچوب نظری پژوهش2

 . پیشینة پژوهش1. 2

ن ه ا نیهن مقالهات تها ها  قهرآن ااشهته شه،ه در اقه، ترجمهه مقالهات بسهزار  تاهنان

شهه    ههنتی و تجربههی و بهه،ون تاجههه بههه مجههاای اظههر  و نلگاههها  نرزیههابی ها بهههمهه،ت

 ۸۹1۳ن  اقهه،ها  ترجمههة قههرآن رن تهها  هها، در مقالههه (۸۹1۳) سجهه ا  رفهه صههارت می

بن،  اقهه،ها بههه دو د ههتة صههار  و میتههانیی تقسههزت هنهه،ا در نیههن د ههتهبن،  مید ههته

 شاا،ا می

هننه، و  هاهی عهام اق،ها  صهار   هاهی بهه یهب ترجمهة دهاص ندتصهاص پزه،ن می

یها قسهمتی هستن،ا اق،ها  داص  اهی ترتزجهی هسهتن،، بهه نیهن صهارت ههه تمهام ترجمهه 

دهنهه،ا ماانهه، اقهه،ها  میمهه،عمی هاشهها نز ترتزههن آیههات مههارد اقهه، قههرنر مینز آن رن بههه

هها   اهیافتهه هسهتن، بهه نیهن صهارت ههه ی هی نز لغ، چن،ین ترجمة قهرآن و  هاه عنانن

شههادا ماانهه، اقهه، ترجمههه مشههیص شهه،ه، مصههادید آن نز یههب ترجمههة دههاص ن ههتیرن  می

جمههة م ههارم شههزرنز ا در مقابهه ، اقهه،ها  عههام بههرن  نز تر (۸۹14) ازههامرتضههی هریمی

هننهه،ا نیههن اقهه،ها  ههاه ها  میتمهها پزهه،ن میههها  ترجمههه مصههادیقی نز ترجمههه اهلغ، 

مترجمهان و »بها عنهانن  (۸۹1۹) اضهاعی هسهتن،، ماانه، مقالهة مرتضهی هربا هیم صارتبه

انن بهها عنهه (۸۹1۹) و مجماعههه مقالههات سسههزن ن ههتادولی« لغهه،  در فهههت معنهها   ن

ضههمنی در لابمهها  هتههن و مقالههات  صههارتبهو  ههاه « ههها  ترجمههة قههرآن هههریت اهلغ، »

تههانن بههه اقهه، رو ههاد  و شههاا،ا اقهه،ها  ترجمههة قههرآن رن نز اظههر میتههانیی مییافهه  می

 اد  تقسهزت ههردا اقه،ها  رو هاد  بهه  هادتار  هاهر  جممهه، ا هات د هتار   رف

ن  و  ههاد  بههه مجاسههت فههرنون ه   رفپردنزاهه، و اقهه،هاو ویرنیشههی و اگارشههی می

 هه  ههها و اتههایا همههامی و نعتقههاد  ترجمههة اادرن  پردندتههه، بازتهها  معنههایی ون هفرنجممههه

 (ا۱1-11 ، صا۸۹1۳)سج ،  اهنن،رن برر ی می

ناهه،ا ها  ندزههر نلگاههها  نرزیههابی ترجمههه در اقهه، ترجمههة قههرآن رنه پزهه،ن هردهدر  هها،

( دیهه، اه ازامههاری، بز ههر و ۸۹۳6لهها )پروینههی و زعررنن فههر، روشههنر ر،م هها، نمزر  بههرن 

نلگههها  عناننبهههههههها  قرآاهههی آییلار هههان رن در برر هههی دطاهههها  ترجمهههه در باهت
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ازهه، نز نلگهها  ازامههاری بههرن  برر ههی ترجمههة  (۸۹۳6ناهه،ا مسههجاغ و غمههامی )بر ،ی،ه

جام هالزهه،  ( نلگهها  ناسهه۸۹۳6ناهه،ا زاهه،وهزمی و نمرنیههی )ها  قههرآن همههب  رفتهن ههتعاره

 نا،اهار  رفتهو سسن رن در برر ی ترجمة فالادوا، به

 ها  عربههی بههه فار ههی تههاهنان تا هه  دلشههادنلگهها  آاتههانن بههرمن در برر ههی ترجمههه

در ( ۸۹۳6)نلجماغههه و تا هه  مسههجاغ و  مهه،نر دجسههته در نرزیههابی ترجمههة اها (۸۹۳5)

ر د( ۸۹۳6) اظههر  ، مزرزنیههی وههها  رضهها  و ازهه، تا هه  فرهههاد اقهه، ترجمههة س م 

ازهه، نیههن  (۸۹۳۹)هههار رفتههه ن هه ا نفضههمی و یا ههری نرزیههابی ترجمههة صههیزرة  ههجادیه بههه

نیهن مقالهات  ناه،انلگا رن در نرزیهابی ترجمهة  مسهتان  هع،  بهه عربهی مه، اظهر قهرنر دنده

ناهه، و بههر آن ها  منتیههن برر ههی هردهها  نلگهها  بههرمن رن در ترجمهههبعضههی نز مؤلرههه

 عناننبهههنا،ا در نیههن مقالههات نلگهها  بههرمن ها رن  ههنجز،هنر  ترجمهههن هها  مزهه،نن وفههاد

ها  معزار نرزیابی ترجمه مه، اظهر قهرنر  رفتهه، نمها مزه،نن هارآمه،  آن در نرزیهابی ترجمهه

 عربی برر ی اش،ه ن  ا

ت زهه بهر نلگها و نرزیهابی ترجمهه جا  بهههها   رشهته، مقالة ساضر بهر دمهاف پژوهش

آن، به برر ی هارآمه،  نلگها در نرزیهابی ترجمهة قهرآن بهه زبهان فار هی پردندتهه،  برن ا 

بههرن  برر هی نلگهها در اظهر  رفتههه  ن امااهه عناننبهههرن  رضههایی نصهرهاای ةنرزیهابی ترجمه

 ن  ا بنابرنین در نین مقاله ه،ف  نولزه نرزیابی  نلگا   اه ترجمها

 . چارچوب نظری پژوهش2.2

ها  مجه،ا رن  قهرآن ههریت آاتهانن بهرمن بهرن  نرزیهابی ترجمههدر نین پژوهش نلگها  

اظرنن ههها  مههتن مقهه،  قههرآن بعضههی نز صههاسنا بهها تاجههه بههه  رنف شههادبرر ههی می

ی همچهان قهرآن، روی هرد مقصه، رن ترجمهة متهان مق، هناه، ههه در ترجمه بهر نیهن عقز،ه

هههه بههه روی ههرد ن  اهه،نرد آن متههرجت چههارهجا  بهههنز هههارآیی لههازم بردههاردنر ازسهه  و 

مقابه   آن یعنهی روی ههرد مجه،ا رن رو  آورد، چههرن ههه در نیههن شهزاه نز ترجمههه نصهال  بههه 

هنهه، تهها آاجهها هههه نم ههان آن فههرنهت باشهه،، شههاد و متههرجت تمهها  میمههتن نصههمی دنده می

 مجهه،ا رن بههه مههتن مقصهه، ناتقهها، دههه، ههها  زبههاای، بهه،یعی، بمههاغی و معنههایی مههتنویژ ی

در اقهه، ترجمههه دنرد،   رن(ا نلگهها  بههرمن هههه اگههاهی مجهه،ا15، صا ۸۹۱۳)غضههنرر ، 
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در نیههن  ر هه،ااظههر می  قههرآن بههه رنها  مجهه،انلگهها  منا ههجی بههرن  برر ههی ترجمههه

 شادابرر ی می نین زمزنهدر  نین نلگاها  پژوهش هارآم،  ی ی نز مؤلره

 ن هه فزمسههاف فرناسهها ، مههارر و متههرجت ندبزههات آلمههاای و ن هه اازایی  ۸آاتههانن بههرمن

رجمهههه نز پزهههرونن فهههردریش شهههمایر ا نو در ت(۹4ا ، ص۸۹۳1)ازهههاز  و قا هههمی نصههه ، 

ها  مترجمههان آیهه، و نغمههن نز طریههد اقهه، ترجمههه، فزمسههاف آلمههاای بههه سسهها  میمههادر

 ههازدا آاتههانن بههرمن هما ههزب و معاصههر، اظریههات دههاد رن در مههارد ترجمههه مطههر  می

« معنههی»یههب باز ههاز  آرنینهه،ة  عناننبهههها   ههنتی ترجمههه رن هههه بههه ترجمههه اظریههه

هنه،ا بههه اقه، می شه،ی،نًهنه،، ترجمهه همچهان دهادم  معنههی عمه  میهها آن اگراه، و درمی

نعتقهاد و  اجایهه، نبهامهات ذنتههی زبهان بزگااههه رن نز بهزن بههرد و بایه، مههتن بزگااهه رن بهها همههه 

همچههان  عجههارت دیگههر، زبههان مقصهه، بایهه،هههایش در زبههان مقصهه، پههریرف   بهههغرنب 

یههب بزگااههه باشهه،ا نز  عناننبهههها پههریرن  نیههن مزهمههان بزگااههه  ههرنیی در دورد هه مهمان

و  ۹آزمههان بزگااههه، 1 ههرنیی در دورد هه ترجمههه و لرههل یهها مهمانتههانن بههه آثههار نو می

 (ا۸۸5ا ، ص۸۹۱۱)نمزنی،  نشاره هرد 5ترجمه و جستجا  عممی

بها ناتقهاد نز دیه، اه رنیها  دورد ه  هرنیی در ترجمهه و لرهل یها مهمانبرمن در هتها  

نیهن دیه، اه، نز اظهر » ایه، نشهاره ههرده، می نیهن دیه، اهدر ترجمه، به  هه ویژ هی منرهی 

متن و نز اظههر فمسههری نفمههاطاای (، نز اظههر ندبههی، فهه،ونقام  مقصهه،مهه،نر)فرهنگههی، قام

 «اا،پاشهه ااه ماهزهه  ندمههاقی، شههاعرناه و متر رناههة ترجمههه رن مین هه ا نیههن ماهزهه   ههه

 ااههه مهه،نر رن نیههنمویژ ههی قهها( 55، صا 11۸1)بههرمن،  بههرمن (ا54 ا ، ص۸۹۱۱)نمزنههی، 

هها  دهاد بها نیههن بر ردناه،ن ههر چزه،  بههه فرهنها، هنجارهها و نرز »هنه،: تعریها می

رن بهها ههها آن نعتقههاد هههه هرچزهه، بزگااههه منرههی ن هه  و بایهه، بههرن  نفهه،نیش غنهها  فرهنهها

تقمزه،،  نز طریهدمتنهی بهه معنها  تغززهر صهار  در مهتن ا ف،ون«فرهنا دندمی  از ار ههرد

متن متن و ترجمههة فهه،ونمهه،نر اهها ،یر فهه،وننقتجهها  و  ههرق  ندبههی ن هه ا ترجمههة قام

                                                           
1. Antoine Berman (1942-1991). 

2. La traduction et la lettre, ou L'auberge du lointain 

3. L'Epreuvre De l'Etranger 

4. traduction et recherché scientifique 
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مهه،نر ن هه ا نز اظههر بههرمن پزااهه، ترجمههه بهها ندمههاغ، شههعر، تر ههر و مههرهن در اهها ،یر قام

مهه،نر، بایهه،  ههن  قام شههاد و در اتزجههه بههرن  د هه  یههافتن بههه نیههن نبعههادلرههل تعریهها می

ا بهههرمن (5۱-55، صا 11۸1)بهههرمن،  متن و نفمهههاطاای ترجمهههه رن تیریهههن ههههردفههه،ون

 ا زردتیرین رن نز های، ر می

دندن بهه معنهی و پهردنزد ههه بها نولایه ههایی مینیشبرمن در هتا  داد بهه برر هی  ر

هههار   بهها چنههزن رمههانپردنزاهه،ا نز اظههر بههرمن ماهزهه   ههاهر زیجهها بههه تیریهها نصهه  می

زیههرن  ههادتار بهها معنهها پزااهه، دههارده و بهها تغززههر  ههادتار معنهها ازهه، تغززههر   میههالا ن هه 

هنهه، بههرمن تیهزهه، می (ا16-14 اص ،11۸1بههرمن، )هنهه،، پههی بایهه،  ههادتار سرههل شههاد می

متههرجت  عناننبهههتجربههة شیصههی و   برن هها هههه تیمزهه  پزشههنهاد  نو ماقهه  ن هه  و 

  لهاتزن بهه فرناسهه( شه    رفتهه ن ه  و بهرن  نین هه )ن ا اً در ترجمه نز ندبزهات آمری ها

هها ها ) هایر زبانتجه،ی  شهاد، بهه مشهاره  مترجمهان در  هایر زمزنهه  من،به نرزیابی اظام

 ایهه، نیههن تیمزهه  منرههی شنا ههان، ندبهها و رونا ههاونن ازههاز دنردا و  میو آثههار( و ازهه، زبان

،ن هنه،ا یعنهی تیمزه  عممزهاتی بای، تا   اقطة مقابه  آن یعنهی تیمزه  م جه   سهتر  پزه

باشه،ا  منه،اظامهنه،، هرچنه، ههه نیهن تیمزه ، بصهر  و غزرشه نی رن میه،ود میهه ریی 

دههه، هههه ههه،ف آن نز اظههر نو نیههن عممزههات م جهه  اههاعی ضهه،  زسههتت رن تشهه ز  می

ههها  منرههی ن هه ا ترهزههن تیمزهه  م جهه  و منرههی یههب  ههاز  یهها تضههعزا  رنیشدن ی

هنجهار  ن ه ا  صهرفاًتاصهزری و اهه  صهرفاًدهه، ههه اهه نرنمهه می نلگا  نرزیابی ترجمه رن

 رن و ن ههتعمار ر و ها  قههاممتاجههه ترجمههه عمهه،تاًعقزهه،ة بههرمن تیمزهه  منرههی نو بههه

از   ها  فرنمتنههی ) ههادتگی، تقمزهه، ، نقتجا ههی و بازاایسههی آزند( ن هه  هههه بههترجمههه

(ا  هههز،ده 1۱6 ا، ص1115)بهههرمن،   زهههردصهههارت میهههها آن تیریههها مهههتن آزندناهههه در

آمهه،ه  ۸در جهه،و، اامهه، شهه نااة ترجمههه میرن عانمهه  ریی ههها آن  رنیشههی هههه بههرمن

 ن  ا
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 شکنانة ترجمه از منظر برمنهای ریخت. گرایش1 نمودار

 

  ای،:می ۸« از شراف»برمن در تاضزح مؤلرة 

هممههات و « وضهها »دههاص  ههطح  طاربهههو  ن هه  1  ههازیمنطقهه ةجههزات   ههازشراف

بها نبههام اه،نرد،  یمشه م یههه مهتن نصهم  در مهانردا دهه،یرن م، اظر قهرنر مهها آن یمعاا

 هاز  بهرن  بسهزار  نز شراف هنه،ا  زهدنرد ههه وضها  رن بهه آن تیم  یهما تما یزبان ندب

 ههاز  ممههازم ر هه،ا در هه  ن هه  هههه شرافاظههر میمترجمههان و مؤلرههان نصههمی اهها ،یر بههه

مه ئنمها نیهن مسه ،رودشهمار مهین  تاضهزح بههنعتجهار ههه ههر ترجمهه ه ن  ، بهه نیهنترجم

تاناهه، آش ار هاز  مطمجهی باشهه، ههه آشهه ار تاناه، دن، بهر دو مطمههن باشه،ا تاضهزح میمی

 هاز ، نیهن عنصهر  نما در متن نصهمی بهه عمه، پنههان شه،ه ن ه ا ترجمهه بها شراف ،ازس 

دربهارة فمسهره بهه  (۸۳6۱) مطمجهی ن ه  ههه هایه، رهنه،ا نیهن همهان ش،ه رن نفشا میپنهان

                                                           
1. clarification 

2. rationalization 

تشکنانةترجمه
یریخ

شها
گرای

ن
ازمنظربرم

منطقیسازی

شفافسازی

اطناب

آراستهسازی

تضعیفکیفی

تضعیفکمی

همگونسازی

تخریبریتم

تخریبشبکههایمعناییمستتردرمتن

تخریبالگوهایزبانی

تخریبیابومیسازیزبانهایمحلی

تخریباصطالحات

زدایشهمپوشانیزبانها
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ون ههطة ترجمههه، بههه رو  یههب زبههان دیگههر منتقهه  رواهه، تر ههر بههه»ن نشههاره هههرده ن هه : آ

تاناهه، نیههن د ر ههاای می شههادا نمههاشههاد و در اتزجههه متیمهه  د ر ههاای اهها ،یر  میمی

و بزهان ا نیهن قه،رت روشهنگر  «نف نه،مه میئمسه برن ها زیهرن پرتها  ج،یه،  مرز، باش، 

 هاز  دنازتا ولهی جنجهة منرهی  شرافگام با هاله،رلزن، اهایه  قه،رت بهر ترجمهه مهیرن هم

ناتقها،  م مهاًدانهه، آشه ار باشه،ا پهردنزد ههه در مهتن نصهمی امیبه آش ار از  چزه،  می

دهنه،ه  هاز  ن ه  و ترجمهة شهر هها  شرافهمعنهایی ی هی نز جمانز چن،معنایی بهه تب

 ن ه  و نیهن ن ه  ههه مها رن بهه تیریرهی دیگهر یعنهی نطنها گهر یا ترسزر  یب شهزاة دی

  (1۱۳ا ، ص1115، برمن) ار اا،می

، شهادبرر هی می هاز  در نیهن مقالهه در ترجمهة قهرآن با تاجه بهه نین هه مؤلرهة شراف

پژوههان ازه، در نیهن زمزنهه برر هی شهادا نبهامهات ه،فمنه، قهرآن رن ازاز ن   دیه، اه قرآن

اهه،ا دهنهه، هههه در مقابهه  آیههات می ههت قههرنر دنرمعنههایی تشهه ز  میآیههات متشههابه نز اظههر 

 ر معنها و مرههام معزنهی هسهتن، و مرهاهزت روشهنی امایهانآیات می ت آیاتی هسهتن، ههه بهه

نز مقصهاد هها آن و معاای دیگر  در بهر ا،نراه،، نمها آیهات متشهابه آیهاتی هسهتن، ههه  هاهر

معرفهه ، هنهه، )ن آشهه ارن بزههان امی،ه ردههه، و معنههی مههارد اظههر  اینههو منظههار دجههر امی

 تانن  ر   ه روی رد در ترجمة آیات متشابه وجاد دنرد:(ا می۸5۸4

 رویکرد اول: حفظ ابهام آیات متشابه

اظرنن تیهزهه، دنراهه، هههه آیههات متشههابه و دیریهها  قههرآن هههریت بایهه، بعضههی نز صههاسن

ع ی شههاد و هههایش مههنونر، بهها همههة چگااگی ااههه ترجمههه شههاا، تهها نصهه ، آیزنههههمان

ههها آن ترجمههه تهها سهه، مم ههن بزشههترین شههجاه  رن بهها نصهه  قههرآن دنشههته باشهه،ا بههه نعتقههاد

مترجت اجای، نلرا ی رن بنا بر مشهر  همهامی دهایش در ترجمهه ن هتراده هنه، تها آیهه مانفهد 

بهها آن مههرهن معنهها ب،ههه،  چههان دانانهه،ه بایهه، نز طریههد ترجمههه، ایسهه  بهها نصهه  قههرآن 

، اهه بها ترسهزر و بردنشه  متهرجت ههه  هاهی بها بردنشه  متهرجت هریت نرتجا  برقهرنر هنه،

 (ا14، صا ۸۹۱۹دیگر متراوت ن   )هریمی، 

بایهه، سههروف » ایهه،: در بزههان نصهها، ترجمههة قههرآن می (111، صا ۸۹۱1) معرفهه 

 ههاره  1۱در آیههة « برهههان»مقطعههه در نونیهه   ههار بهه،ون ترجمههه و هممههات متشههابه ماانهه، 



 مطالعات زبان و ترجمه                                  شمارة چهارم دوره پنجاه و دوم                                                      ۸11 

 

 ههارة نعههرنف بههه همههان  56در آیههه « نعههرنف» ههارة امهه  و  ۱1در آیههه « دنبّههة»یا هها، 

نز اظهر و  شهر  و  «دادهاددنر  شهاهها آن سال  نبههام ترجمهه شهاد و نز شهر  و تجزهزن

 ا(۸۹1۳)معرف ،  ر ن  زبه عه،ه ترسها نز عه،ة مترجت دار  و تجززن نین ون ه

 متهی ن ه  ی ی نز دلایه  هسهاای ههه قاممنه، متشهابهات قهرآن اجایه، ترجمهه شهاا،، س

  ای،:هن،ا و  میبرن  وجاد آیات متشابه در قرآن هریت بزان می (۸51۸) هه  زاطی

صهرنس  تمهام ن ر قرآن ی سره می ت باد تنهها مطهابد بها یهب مهرهن ونسه، بهاد و بهه

امهادا نیهن نمههر  ن ه  ههه صههاسجان دیگهر مهرنهن نز پههریر  مهرنهن دیگهر رن باطهه  می

ناهه،ا نمهها ن ههر قههرآن سههاو  می ههت و متشههابه باشهه،، بهرههههایش بیآن، اظههر در آن و منرع 

ن  در تییزه، مهرهن و نعتقهاد دهایش در آن بزابه،ا صاسن ههر مهرهجی نمزه، دنرد ههه ا تهه

هننهه، و هرهسههی بهها هههر مههرهجی در تیمهه  و بنههابرنین نربهها  مههرنهن همگههی در آن اظههر می

هننهه،ة مههات روشههنر نهتمههام بمزههن هننهه،، می هاشهه،ا چههان در نیههن هههاتهه،بّر در آن می

 (۸/611، ۸51۸ ردا،ا ) زاطی، می متشابهات

مشههر  همههامی  متههرجت،  برن هها تاضههزح  ههزاطی، رفهها  نبهههام آیههات متشههابه  برن هها 

مرههاهزت  قههرآن رن در یههب مههرهن  دههاص میهه،ود و صههاسجان دیگههر مههرنهن رن نز پههریر  

رن ویژ ههی زبههاای  تنههاج در مزهه،نن نبهههام و نجمهها، (۸۹۱۳) هنهه،ا نبازیهه،بهههره میقههرآن بی

 شاد:ها  چن،لایه در آیات میدنا، هه باعت نم ان رم، شایی و وجاد دلال قرآن می

متن  قرآای با نیهن ندتمهاف آیهات، تنهها بهه تعزهزن هایه  دهاد و تمهای، یهافتن نز دیگهر 

پههردنزد، بم ههه نفهه،ون بههر نینههها، بهها قههرنر دندن دههاد در معههر   ترسههزرها و متههان امی

دههایش رن میههار و ن هها   فرهنهها ههها، ههها و م انمهها در تمههامی زمانههها  میتتیوی 

 ههازدا متههان  بهها دلالهه  معههزن و روشههن، دنرن  هههارهرد دجههر   صههرف ن ههمامی میعربههی

 زراهه،ه بههه مضههمان و شههان رم، شههایی نز پزههام و ر ههااز،ن  هسههتن، هههه و زرههة نصمی

ا  ههبهه تمهامی، نز دنده یجهاًتقرن ه ا نیهن  ااهه متهان  میتان  پزام، به  ااة هام  و اههایی

هننه،ا نیهن نمهر بهر وجهه، زبهاای ویهژة دهاد نبه،نج امیههز هننه، و بههزبان عاد  پزرو  می

اای میتمرههی دمههاف وضههعز  متههان برجسههته و ممتههاز ن هه ا در قههرآن هههریت  ههطا  زبهه

هههارهرد دجههر  و نطماعههاتی صههرف دنراهه،،  ناهه،،یههابزت: بردههی آیههات هههه در شههمار نا،یمی
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ههها  تابرتهها و  ههازوهارها  نبهه،نعی یههابزت هههه دلال می« ندبههی»دیگههر آیههات زبههاای نمهها در 

 (۹۸5، صا ۸۹۱۳)نبازی،،  اویژة داد دنرد

 هاز  در قهرآن تنهاج زبهاای آیهات می هت و متشهابه و چنه،لایگی بر نین ن ها ، شراف

 برداها  قرآای رن نز بزن میدلال 

 رویکرد دوم: رفع ابهام آیات متشابه

ها  مزههان اظرنن بهها تیهزهه، بههر تمهها  در جههه  ها ههتن نز ون ههطهز صههاسنبردههی ن

دانان، ان ترجمه و قرآن و فهرنهت ههردن زمزنهة تمها  بزشهتر و بهتهر آاهان بها نصه  قهرآن، 

دنانه،ا نیهن  هروه بهر نیهن باوراه، ههه برطهرف ههردن مشه   آیهات متشهابه رن ضهرور  می

بایهه،  شهه،ة دینههی د هه  بههردنردا نویرفتهههتاناهه، و اجایهه، نز باورههها  پرمتههرجت مسههممان امی

غزرمسههممان ازهه، بایهه،  ت دیههن ترجمههه هنهه،، ستههی مترجمههانقههرآن رن مطههابد بهها نصهها، مسههم

ت ن همامی رن رعایه  هننه،ا در غزهر نیهن صهارت، ترجمهه به،آماز  دنشهته و باورها  مسهم

 (ا14، صا ۸۹۱۹مم ن ن   دانان،ة آن  رفتار باورها  اادر تی شاد )هریمی، 

ااپههریر در ترجمههة قههرآن  ههاز  رن ی ههی نز تغززههرنت نجتنا شراف (۸۹۱6) فههرد،نعی

  ای،:دنا، و میمی

ااچهار بهه زبهان دیگهر بزهان شهاد، معنهی بهه وقتی آیه نز صافی  ترسهزر بگهررد تها دری و

 ههرددا چههان در  ههطح ترسههزر )ترسههزر  متههرجت( اههاز، شهه،ه و تههر میتر و عزنیمیسهها 

بنه، نلرها  زبهان دیگهر میه،وده شه،ه ن ه ا متهرجت بهه تشهیزص  و ع  معنا  هممهه بها

 زر  نو مهؤثر ن ه ، نبههامی رن ههه در آیهه ن ه  داد و با تاجه به عهانممی ههه در تصهمزت

نهی ترسهزر دهاد زدنیه،، یعهن، یا بها ههاربرد ن هترنتژ  ههاهش معنهایی، آن رن مییا سرل می

مجممههات یعنههی در مههانرد  هههه بههه  ا درآوردمههیلرههل در ترجمههه  سهه،نق نز آن آیههه رن بههه 

ههها  دههاص زبههان قههرآن و شههزاه دههاص بزههان در زبههان دلایهه   ااهها ان، نز جممههه ویژ ی

عربههی، عنصههر  نز مههتن سههرف شهه،ه ولههی قابهه  دری ن هه ، متههرجت عجههارنتی بههه ترجمههه 

ههها  ههها  زبههاای آن ن هه  هههه مههتن  ترجمههه در اتزجههة ندتمافنف،نیهه،ا ههه،ف نف،ودهمی

بریه،ه و مهجهت و ة بزهان وجهاد دنرد، بهه متنهی بریه،هو زبهان نز جهه  شهزاطجزعی هه مزان د

هها  زبهان قابمز  برن ها  هاممهاًثقز  یا اامیاا  در زبان فار هی تجه،ی  اشهاد بم هه مهتن 
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، صا ۸۹۱6فههر، باشهه،ا )د،نعیفار ههی ترجمههه شههاد و نز فصههاس  و روناههی بردههاردنر 

۸1-۸5) 

 های مترجمانفرضو پیشبندی مجملات قرآن رویکرد سوم: تقسیم

ههها  دههاد فر بهها نعتههرنف بههه نین ههه مترجمههان در بنهه، پزش (۸۹۱5) رضههایی نصههرهاای

هنههه،ا هههها رن بهههه دو د هههتة ضهههرور  و غزهههر ضهههرور  تقسهههزت میفر هسهههتن،، پزش

هها  ضهرور  همهان مجهاای ترجمهه هسهتن، ههه لهازم ن ه  در ترجمهة ههر مهتن فر پزش

ههها  فمسههری، فر ههها  غزرضههرور  ماانهه، پزشفر مهه، اظههر قههرنر  زراهه،ا نمهها پزش

ها  شیصههی اجایهه، در ترجمههه ددالهه  دنده شههاا، )رضههایی  زا ههی، نجتمههاعی و دیهه، اه

(ا نو سهه، متا ههطی نز تجزههزن رن در ترجمههة قههرآن معزههار قههرنر 44، صا ۸۹۱5نصههرهاای، 

  ای،: ده، و میمی

، چههان رههه،ن ترجمههه اجایهه، بهها ترسههزر و مجههاای همههامی دههاص متههرجت میمهها  شههاد

عقه  بهه د ه   شاد، ولی رعایه  قطعهی و نصها، مسهمت نعتقهاد  ههه نز دهاد قهرآن ومی

عجههارت دیگههر نرجههاج متشههابهات بههه می مههات بههرن  فهههت مقصههاد آیهه، لههازم ن هه ا بهههمی

تهانن قرآن ضرور  ن ه  و بهرن  جمها زر  نز دمه  ترجمهه و ترسهزر و مجهاای همهامی می

، ۸۹۱4هههاهش دندا )رضههایی نصههرهاای،  سهه،نق ت رن بههه و تههیثزرن نز پرناتهه، ن ههتراده هههرد

تههانن مزهه،نن شههرافز  و نبهههام تعههابزر قرآاههی رن بهها ن ههتراده نز نز  هها  دیگههر می (6۹صا 

وهارها   ههاز برن هها ههها  زبههاای رن بن،  نصههالزان تعزههزن هههردا پزشههزنزان ترهزنتقسههزت

« اهص»هننه،: ایسه  رنب  مزان منطاغ لرظهی و مرههام ذهنهی بهه چههار د هته تقسهزت مهی

ههه منطهاقش «  هاهر»هنه،ا دوم ن   هه منطهاغ آن بهر معنهایی روشهن و قطعهی دلاله  می

هههه در آن « تیویهه »ر ههاا،  آن معنهها هههه  هههار دنرد، رنجههح ن هه ا  ههام دو معنهها رن می

هنهه،  نمهها بههه ع ههی اههاج دوم معنهها  رنجههح آن معنهها  غزههر منطهاغ بههر دو معنهها دلالهه  می

، سقزقههیمجههاز  و بههر دو معنهها   ن هه  هههه منطههاغ آن« امضغهه» ههاهر ن هه  و چهههارم 

تهانن معنها  مهرند رن تعزهزن ههردا  هاه بهر نیهن نمهر هنه، و نز منطهاغ امیی سان دلاله  می

اهنه،ا تمهامی نیهن نقسهام چهار ااهه نز رنبطهة منطهاغ ترهزهن ازه، می« مجمه »اام « غامض»

 (ا۹11، صا ۸۹۱۳آین، )نبازی،، زباای با معنا یا دلال  آن پ،ی، می
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 . روش پژوهش۳

نلگاهها  لهازم ن ه  به منظار د تزابی بهه نلگهایی جهاما بهرن  نرزیهابی ترجمهة قهرآن، 

ا پهژوهش ساضهر برر هی شهاا،در اقه، ترجمهة قهرآن هها آن ها ماجاد و هارآم،  مؤلرهه

، بهه نز مزان نیهن نلگاهها، نلگها  مجه،ا رن  بهرمن رن بر ،یه،ه و نز مزهان  هز،ده  هرنیش آن

 عناننبهههپههردنزد تهها مزهه،نن هارآمهه،  آن در ترجمههة قههرآن می  ههاز شرافبرر ههی و اقهه، 

در رن ههتا  نیههن نلگهها   ها  نلگهها  نرزیههابی ترجمههة قههرآن روشههن شههادای ههی نز مؤلرههه

ها  نارها،، تابهه، نسه،ن ، سجهرنت نز  هارهمج،ا رن، ترجمهة مجه،ا رن  رضهایی نصهرهاای 

بهار نقه،نم بهه رضهایی نصهرهاای بهرن  نولهزنزهردا میمه،عمی  و تیریت مارد تیمز  قرنر می

بههه پایههان  ۸۹۱۹آغههاز و در  هها،  ۸۹11ترجمههة  روهههی قههرآن هههرده، نیههن هههار رن در  هها، 

ها  ندبزههات ن متشهه   نز هرهه  متیصههص در زمزنهههار ههاا،ه ن هه ا نیههن  ههروه مترجمهه

ههه، هههار جمسههة متمر 611شنا ههی و ویرن ههتار  بههاده ن هه  هههه در عههر ، ترسههزر، ون ه

اهه، نز: برر ههی مجههاای نناهه،ا نیههن مرنسهه  عجارتترجمههه رن در هشهه  مرسمههه ناجههام دنده

ها  قهرآن، مطالعهة ههر آیهه و برر هی ون  هان، نعهرن ، ترجمه و اق،ها  پزشهزن نز ترجمهه

 هاز  جممهات و ناتیها  عمام قهرآن و ترسهزر آیهه، برر هی جمعهی ترجمهة آیهه و همسان

 بههازدارد زر ، ویههرنیش میتههانیی و صههار  و مقابمههه ون  ههان، اگههار  نولزههة ترجمههه،

رو  ترجمهههة دهههاد رن رو   رضهههایی نصهههرهاایا (1/4 صا، ۸۹۱6)رضهههایی نصهههرهاای، 

هنهه،ا نولایهه  نو، در جممههه بههه جممههه در مقابهه  رو  هممههه بههه هممههه و آزند معرفههی می

ترجمههة نو، دقهه  ن هه  و نز مجههاای ترسههزر ، همههامی، ون  ههاای و ندبههی داصههی پزههرو  

در نیههن تیمزهه  مههانرد  هههه متههرجت د هه  بههه  ا(1، صا ۸۹۱6)رضههایی نصههرهاای،  هنهه،یم

ترجمهة آیتهی،  نز جممهه هاشهاد و بها مقایسهه بها  هایر ترجمهه از  زده، مطالعهه میشراف

تیمزهه  مههتن، نم ههان یهها   هه ی و نلهه،ین فار ههی، فالادواهه، و م ههارمن ، جما،نلهههی قمشههه

یهها  رضههایی نصههرهاایا مههانرد  هههه شههادبرر ههی می ههاز  عهه،م نم ههان نجتنهها  نز شراف

تاناهه، نز مصههادید تیمزهه  نا،، می ههاز  شهه،ه ههایر مترجمههان مافههد بههه نجتنهها  نز شراف

مماسظهاتی بهر نیهن نلگها در نرزیهابی  عناننبههتاناه،  هاز  نججهار  میم ج  و مانرد شراف

 ترجمة قرآن به زبان فار ی م، اظر قرنر  زرا،ا
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 نتایج و بحث. ۴

در مههانرد   ن هه ،ااپههریر در ترجمههه ضههرور  و نجتنا   ههاز شراف  رچههه  ههرنیشن

بهرن  رودا شهمار مهیمنرهی بهه تغززهریهب نیهن ههار هه مطمجی در متن نصمی بای، مجهت باش،، 

بن،  هههردا ن ههر ههها  قههرآن رن د ههتهبایهه، نبهام ، ههاز  در ترجمههة قههرآننرزیههابی شراف

ههها   ههادتار  یهها فرهنگههی دو زبههان تراوت دلز هبههعجههارتی در قههرآن بهه،ون نبهههام باشهه، و 

ترجمههه دچههار نبهههام شههاد، رفهها نیههن نبهههام در ترجمههه ضههرور  ن هه ا نمهها ن ههر نبهههام در 

یههب مالرههة منرههی در اظههر  رفتههه  عناننبههه ههاز  ماجههاد در قههرآن ه،فمنهه، باشهه،، شراف

رآن مجمهه  نز نبهامههات ه،فمنهه، قهه شههادا سههروف مقطعههه، آیههات و ون  ههان متشههابه ومی

 ههاز  در ترجمههة قههرآن  ههاه نججههار  و ااشههی نز بنههابرنین شرافرواهه،ا شههمار میبههه

ها   هادتار  دو زبهان و  هاه ندتزهار  ن ه  و در ترجمهة آیهات متشهابه و مجمه  تراوت

برر هی  رضهایی نصهرهاای زهردا در زیهر مصهادید هریهب نز نیهن دو در ترجمهة صارت می

 شاداها مقایسه میو با  ایر ترجمه

 سازی اجباریشفاف. 1. ۴

در زبان فار ی بهر دمهاف زبهان عربهی ضهمزر و صهزغة مؤاهت و م نهی وجهاد اه،نردا نز 

نین رو در چنهزن مهانرد  ترجمهة ضهمزر به،ون نشهاره بهه مرجها در ترجمهه نبههامی نیجهاد 

هنهه، هههه در مههتن نصههمی وجههاد ا،نشههته ن هه ا بنههابرنین متههرجت اهها ،یر نز ذهههر مرجهها می

ن هه  و بههه ترههاوت  ههادتار  دو زبههان   ههاز  نججههار اج شرافنیههن اهه ضههمزر ن هه ا

  رددابازمی

ررررِ  َ ررر ِ   ِإبررررَو ِإْذ َأَسرررال َّبِلُِّرررر    نلهههها(: ۸م هههها،  ِِ ََْوَّ َِْو بِرررِ  َو َأْهَ ررررَا   َّ ل  َ لَ یبَرْعرررِأ َأ ررررا ََّرُّلرررر ِ  یررررثًا فَرَلمل
ررررا ََّرُّلََِ ررررا بِررررِ   َْ َ ررررْم أََُّّررررَِ َ ررررالَ  بَرْعَ رررر   َو َأْ ررررَاَض َ ررررم بَرْعررررَأ  فَرَلمل  ایررررم  َّْبَخُِّ یَ رررراَذَّ  قَرررراَأ ََّرُّلررررَََِِّ  َّْبَعِلرررر کقَابَرررر

 (ا۹)تیریت/ 

نز همسههرناش  یامجر بهها بردههزههه پهههرن  ین( هنگههامهههاد یههو ): رضههایی نصههرهاایترجمههة 

رد و ده،ن آن هه[ چزنهیآن رن دجهر ] )همسهر (ه هه ی[ هنگهاملهی]  ره ، و یپنههاا ی ین

گههر[ ی]د ینز آن رن )بههه نو( شنا ههاا، و نز بردهه یبردههار  ههاد ،  آشهه امجر(زهه)پرن بههر آن 
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ن رن بهه یهن یسههچهه » رن به،نن دجهر دند،  ره : )همسهر (ه آن هه ی ردنا، و هنگام  رو

 ا( دناا ]و[ آ اه، به من دجر دند! )د،ن«  ر :»تا دجر دند؟! 

ها  مؤاههت رن بهها ذهههر مرجهها ضههمزر مشههیص در نیههن آیههه متههرجت ااچههار شهه،ه صههزغه

 ههاز  صههارت اگرفتههه و میاطههن عمزشههاه نیههن شرافنلمرظی صههریترجمههة تیهه در هنهه،ا 

 شاد:در پز،ن هردن مرجا ضمایر دچار  ردر می می

 ینز نزونجهش  هین یبعضهه به یه پنههان  ره  اجههه یو هنگهامترجمة صهری عمزشهاه: 

رد بعضهش رن و نعهرن  ههان زهب ،نو و نطمهاج دند نو رن ده،ن بهر نوه پی چان دجهر دند به ،رن

 ره  دجهر دند  ،نیهدجهر دند تهرن ن ههی ره   ،نوه پی چهان دجهر دند  به ،ید نز بعضاما

 اآ اه  مرن دناا

َْ قر ل وب    ِإن تَرت وبَا ِإب  (  (ا5)تیریت/ ِ  فَِإنل َّ لَ   َو َ ْوََل یَما َو ِإن َتظَاَ َاَّ َ لَ کَّ ِل فَرَقْ  َصَغ

، پهی یهده،ن باز رد  بهه  ها امجر(زهدو )همسهر پن هر شهما : رضهایی نصهرهاایترجمة 

،ه ن ه  و ن هر بهر ضه، یزه(  رن ژههشهما )بهه  هها د،ن زقیه ه( به)به  اد شما  ، چرن 

 ااور نو  یه د،ن فق  ه، چرن( ر ااز،امیبه نو  یاای، پی )ززنه بمهگر رن ی،ی نو 

، )بهه ارها شما ه ، زهنهار دهاد تابهه ههنز  امجر(زه)همسهرنن پن هر شهما ترجمة م ارم: 

 انز سد منیرف  شته یتانهاد،رن( یز

صههزغة م نههی رن هههه در فار ههی معههاد، اهه،نرد،  نیههن آیهههدر ترجمههة  رضههایی نصههرهاای

 هاز  شه،ه در ترجمهة م هارم بها صهزغة جمها معاد،نیهن  هادتار  از  هرده، ولهی شراف

 شاداو باعت تعمزت دطا  آیه به تمام همسرنن پزامجر می

، در فرهنهها مقصهه، ناهه،فرهنهها داص بعضههی نز نصههطماسات فرهنگههی هههه ویههژة یههب

معادلی ا،نرا،ا نز نیهن رو بایه، در زبهان مقصه، شهر  دنده شهاا،ا ی هی نز نیهن نصهطماسات 

ن   ههه نز ر هام  جاهمزه  بهاده، در فرهنها فار هی ههاربرد و معهادلی اه،نردا در «  هار»

ن زن ر«  ههری عمهی هظههر امهی»یها « ااه  منهی هظههر امهی»جاهمز  مرد با  رتن عجهارت 

  ههارة(ا در ۸6/114، ۸5۸1شهه، )طجاطجههایی، اامزهه،ه می«  هههار»دند و نیههن هههار طمههاغ مههی

 هار رفته ن  :نس،ن  نین نصطما  به ش   فع  به

َِ پ(  ََْوَّ ئکَأ  (5)نس،ن / ت ظَاِ ا وَن ِ ِْ م  م  ََّلل
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و مههادر ) هنزهه،می« ر  ههها» ه اسههج  بههه آاههانههههمسههرناتان رن : رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 ا(داناز،میداد 

 ادهز،ان رن هه مارد  هار قرنر میترجمة م ارم: همسرنات

نز آاجایی هه نصهطما   ههار بهر دمهاف نصهطماساتی ماانه، نارهاغ، زههات و غزهره بهرن  

تههانن آن میشهه،ه ازسهه ، تاضههزح آن نولایهه  دنرد و ازبان شههنادتهنغمههن میاطجههان فار ههی

معنهها  نیههن نصههطما   رضههایی نصههرهاایدر ترجمههة  شههمار آوردا ههاز  منرههی بهههرن شراف

 اقرضی ترجمه ش،ه ن   صارتبهذهر ش،ه، نما در ترجمة م ارم 

زبان عربی، زبهاای نشهتقاقی ن ه  و  هادتار هممهه باعهت نیجهاد تغززرنتهی در معنها  آن 

شههادا در ونقهها یههب ون ه در عربههی دنرن  چنهه، دلالهه  ن هه  هههه بیشههی نز آن ااشههی نز می

شهی نز  هادتار ون ه ن ه ا نیهن داصهز  در زبهان فار هی بهه نیهن ریشه و بیشهی نز آن اا

شهاد دلاله  ریشهة هممهه و دلاله   هادتار آن ش   وجاد اه،نرد و  هاه متهرجت ااچهار می

ی ههی نز  ههادتارهایی هههه در زبههان عربههی نیجههاد  رن بهها ن ههتراده نز چنهه، ون ه منتقهه  هنهه،ا

« ،ن» ههتراده نز سههرف تعریهها هنهه،، نزبان رن دچههار مشهه   مینیجههاز هههرده، متههرجت فار ههی

معنههایی مترههاوت رن هها آن ن ه ا نیههن سهرف دنرن  چنهه،ین ههاربرد ن هه  ههه در هریههب نز

بهه  هه د هته عهه،  ههه تعریها« ،ن» اه، نز:ندر زبهان عربهی عجارت« ،ن»ناهانج  هنه،انفاده می

شهادا در عهه، ذهنهی، عمه  معرفهه بهادن ن هت  هابقة ذهنی، ذهر  و سضهار  تقسهزت می

 اینه،ه و میاطهن بها آن ن هت ن ه ا ماانه،: نشهتری ب نل تها د امهی : دیهروز هتها   آشنایی

شنا ه،ا زاه، ههه میاطهن ازه، آن رن میی سهرف میدصاصهبهرن دری،ما  اینه،ه نز هتها  

ها  پزشههزن اههامی نز ن ههت بههه مزههان آورده، نین ههه در جممههه دلز بهههدر عههه، ذهههر   اینهه،ه 

هنهه،ا در عههه، سضههار ، دلزهه  نیهه، و آن رن معرفههه مینف،می« ،ن»هنگههام ت ههرنر ن ههت بههه آن 

معرفههه بههادن ن ههت، سضههار  اینهه،ه و میاطههن در آن ن هه  و ازههاز  بههه معههاد، اهه،نرد، 

جهنی ن ه  و  دهنه،ةبهان عربهی اشهاندر ز« ،ن»ناهانج  دیگهر ماان، نلزهام )نمهروز(ا ی هی نز

ن ه  و بهرن  ترجمهة آن در فار هی « هه ّ»هنه، و بهه معنها  بر نفهرند آن جهنی دلاله  می

 (ا۹1، صا۸۹۱6اا مزان، زر همه یا همگی ن تراده هرد )هایی اظتانن نز معاد،می

 (ا۹4)نارا،/ َیَاَن َصََلت  ْم ِ َِ  َّْبَُّ کَو َ ا  ت( 



 ۸11                                        ااا                             «  ازشراف»مؤلرة   هارآم، یچگااگ یبرر  

 

 ااان()د،و امازشان ا،د دااه : رضایی نصرهاایترجمة 

 اااامازشان در آن دااه ترجمة پارجاند : 

 «نلجزه »قهرآن بها شهنز،ن  عصهر اه،و، عه، ذهنهی ن ه  و میاطهن « َیرَّْبَُّ »در ون ة  ن، 

شهادا نمها ون ة دااهه در ترجمهة فار هی چنهزن می« نلیهرنمبزه »و با تاجه به  زاغ متاجهه 

عههه، ذهنههی در فار ههی  ،نهنهه، و معههاد، معنههایی دقزقههی ازهه، بههرن  معنههایی رن منتقهه  امی

بهرن  تیصهزص معنها ااچهار شه،ه ون ة )ده،ن( رن  رضهایی نصهرهاایوجاد ا،نرد، نز نیهن رو 

جههایگ،ین شهه،ه « آن»بهها صههر  نشههارة « ،ن»در ترجمههة پارجههاند   در پرناتهه، نضههافه هنهه،ا

بیشهه،ا بعضههی نز  اهی هههاربرد هممههه در وزاههی دههاص معنههایی متمههای، بههه آن مین هه ا

ون ة فرقهان بهر وزن فبعمهان، چنهزن دیه، اهی دنراه، و آن رن میهتص بهه  شنا ان دربهارةلغ 

تر ن ه ، در مرهردنت آمه،ه ههه فرقهان نز فهرغ بمزهن م مهاًدنانه،ا ج،ن هنن،ة سهد نز باطه  می

(ا در 6۹۹ا ، ص۸5۸1رود )رنغههن نصههرهاای، زیههرن در فههرغ بههزن سههد و باطهه  بههه هههار مههی

هممهه در اظهر  رفتهه شه،ه، نمها طجر هی قاما  و نقهر  ازه، قزه، سهد و باطه  در معنها  

شههاد و قههرآن رن نز آن جههه  فرقههان ن  فرقههان اامزهه،ه می رنراهه،ه ایهه، هههر فرغمی

 (ا4/۸61، ۸۹1۸ قرشی،اق  نز به)  ایزت هه فارغ بزن سد و باط  ن  می

 (ا1۳)نارا،/ تْ فبرْقدااًا جدعد  لّدی( ث

 اده،میقرنر  [باط ]سد نز نن،ه هشما ج،ن  برن: رضایی نصرهاایترجمة 

 ابیش،مید،نوا، به شما فبرقان ترجمة صرارزنده: 

با تاجه بهه تاضهزیات بالها، ن هر قزه، سهد و باطه  در دهاد ون ة فرقهان باشه،، نفه،ودن 

 ههاز  ازسهه ، نمهها ن ههر دههار  نز ون ه باشهه،، نفهه،ودن آن نیههن قزهه، در ترجمههه شراف

دلاله  آن بهر سهد و باطه  در آیهه روشهن ن ه ،  از  باده ولی با تاجهه بهه نین هه شراف

قرضهی ترجمهه  صهارتبهدر ترجمهة صهرارزنده نیهن ون ه  روداشهمار امهی رنیشی منری بهه

ههها وجههاد نشههترنی لرظههی در زبههان عربههی و قههرآن هماانهه،  ههایر زبان پ،یهه،ة ن هه اشهه،ه 

 ههی شههادا ینز مشههترهات لرظههی بیههت می« وجههاه و اظههامر»دنردا در عمههام قههرآن در بیههت 

ن ه  ههه در قهرآن در ابهه معنها  آزمهایش، « فتنهه»نز ون  ان چنه، معنها  قهرآن ههریت ون ة 

ههار رفتهه ن ه  )رضهانای، عرن ، شهری،  مرنههی، ارهاغ، بمها، عجهرت، عهرر و جنهان بهه
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(ا بهها تاجههه بههه نیههن نشههترنی لرظههی، متههرجت ااچههار ن هه  در هههر هههاربرد، ۹4ا ، ص۸۹۳1

 ،ین،امعادلی متراوت برن  نین ون ه بر 

 (51)تابه/ م  َّْبِفْتَِةکُّْغ وََّ ی ( 

ن( شههما زبهه نف نیتررقههه)و  جاییفتنهههن شههما بههه زبهه: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 اپردندتن،می

 ناگز،  هنن،اترجمة آیتی: تا فتنه

در پزا هه  ترجمههة دههاد بهه نشههترنی لرظههی نیههن ون ه نشههاره  (۸۹۱6) رضهایی نصههرهاای

ههها  در نیههن ترجمههه، بههه وجههاه و اظههایر تاجههه شهه،ه ن هه  )ماانهه، ون ه» ایهه،: هههرده، می

ااا ن ههتراده عی همچههان وجههاه و اظههایر دنمغههاای وفتنههه، نمهه ، قضههی و ااا( و نز منههاب

( و ۸۳۹ و ۸۳۸  )بقههره/(، و آشههابگر۸11نیت )ماانهه، فتنههه بههه معنهها  آزمههایش )بقههره/هههرده

 هههاز  در (ا بنهههابرنین شراف1/۸5، ۸۹۱6)رضهههایی نصههرهاای، (« 1عمهههرنن/جایی )آ،فتنههه

رفهه  نز چههالش چنهه،معنایی ون  ههان رنه ههار  بههرن  برون عناننبهههترجمههة نیههن آیههه 

متههرجت صههارت  رفتههه ن هه ا نمهها نین ههه متههرجت ون ة  تا هه مشههتری لرظههی آ اهااههه 

نف نی( رن در پرناتهه، آورده عههاد، ذهههر هههرده، و مصهه،نغ آن )تررقهههم عناننبهههجایی رن فتنههه

ههار رفتهه، نشهاره ه نصه  ون ة مشهترهی ههه در قهرآن بههنز نین رو بهاده ههه به نستمالاًن  ، 

هههرده باشهه، و در نزن  یههب ون ه در مههتن نصههمی، چنهه، ون ة مترههاوت در مههتن ترجمههه 

آن رن تها سه، نم هان رعایه  ههرده هها  م هرر قهر هاز  ون هازاورده باشه، و نصه  همسان

در ترجمههة آیتههی دههاد ون ه ذهههر شهه،ه و بههه ترههاوت معنههایی آن بهها  ههایر هاربردههها  باشهه،ا

 ن  اش،ه ن  انشاره

 سازی اختیاریشفاف. 2 .۴

 هههاز  در ترجمهههه ضهههرورتی ا،نشهههته باشههه،، ن هههتراده نز آن در مهههانرد  ههههه شراف

رضههایی در ترجمههة مجهه،ا رن بایهه، نز آن نجتنهها  شههادا  دصههاصبهو  ن هه  رنیشههی منرههی 

ها  در مههانرد  بهه،ون ضههرورت بههه نیههن  ههرنیش رو  آورده ن هه ا ن ههتراده نصههرهاای

 شاداغزرضرور  نز نین  رنیش در مانرد زیر برر ی می
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ن  ههه ها  میتهانیی  قهرآن مجهاز ن ه ، ترجمههن رچه تاضهزیات ترسهزر  در ترجمهه

هنهه،، بایهه، تاضههزیات ترسههزر  رن بههه و وفههادنر  معرفههی می ویژ ههی بههارز دههاد رن دقهه 

ها و ترا ههزر ون ههرنر هنهه، و نفهه،ودن تاضههزیات ترسههزر  در چنههزن  ههایر ناههانج ترجمههه

ههه،ف نیههن »در پزا هه  ترجمههة دههاد  رتههه  رضههایی نصههرهااین  پریرفتههه ازسهه ا ترجمههه

تهرین ی مهتترجمه نرنمة بر ردناهی دقزهد، صهیزح، ر ها و  همزی نز قهرآن ههریت ن ه  وله

نز نیهن رو تاضهزیاتی ههه اقهش رفها نبههام نز «ا دغ،غة  روه دقه  در ترجمهه بهاده ن ه 

ا ناهه، ههاز  منریمعنهها  جممههه رن ا،نراهه،، در نیههن ترجمههه همگههی نز مصههادید شراف

 ها  ترسزر  در زیر آم،ه ن  ا از هایی نز نین شرافامااه

َْ قر ل  کِإَذَّ ذ  نلا( : 1م ا،  َل  (ا1)نارا،/ وبر   مَا َّ ل  َوِِ

رههر هزنز عظمهه  دهه،ن و ) هایشههاند،اد شههاد، یهههر ههاه دهه،ن : رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 ا( بهرن ،نو

ه هر هاه اهام ده،ن بهرده شهاد، دلهاشهان هههسهتن،  یسهااهمؤمنهان، تنهها ترجمة م هارم: 

 ا رددیتر ان م

 (ا۸1)نارا،/ لل بَرَِانکَو َّْضاِب وَّْ ِ ِْ ْم   ( 

 ا،زنهشان رن قطا  ( )و د   و پان و همه ناگشتا :نصرهاایرضایی ترجمة 

 ا،زنهو همه ناگشتااشان رن قطا ترجمة م ارم: 

 (ا۹5)نارا،/ ص   وَن َ ِم َّْبَمْسِجِ  َّْبَحَاَّمِ یپ( 

  رزمسههج، نلیههرنم جمهها  )عجههادت مههردم در(آاههان نز : رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 اهنن،می

 ابن،ا،میه آاان رنه مسج،نلیرنم بر  نیبا ننل،ین فار ی: ترجمة جما،

َِاٌح فِ یکَس َ لَ یَو بَ ت(   ِ  (ا4)نس،ن / َما َأْخَطِْت م بِ یْم 

  ز، هههنیهه،هردهدطهها  (هههازدن)صهه،ن و در مههارد آاچههه در آن : رضههایی نصههرهاایترجمههة 

   اسزبر شما ا ی ناه
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 اس زا ی ناه، بر شما زنهه به دطا ه ن ااشایستهار هو در ن : قمشهترجمة نلهی

َِْ اِ ِ ی  َ تث(   (ا15)تابه/ ِِْتَ  َّ ل  ِب

 ا  رن )به نجرن در( آورد )عرن (ن تا د،ن فرما: رضایی نصرهاایترجمة 

 ااوردزتا د،ن فرمااش رن بترجمة آیتی: 

 (ا5)تابه/ ئاً یْم شَ کِق ص و یثمل َبْم  ( 

اسههج  بههه شههما  )نز تعههه،نت دههاد رن(  ،زهه  چز هه ی ههه: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 انا،ا ردهفرو رنر 

 اردا، نز آن رن در سدّ شما فرو رنر ا  ،زو چترجمة م ارم: 

َِا  ْم چ(   (ا۹)نارا،/ ِِفق ونیَو ِ ملا َرََقرْ

مصههرف  )در رنه دهه،ن(، نیههتدنده  و نز آاچههه بههه آاههان روز: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 اهنن،می

 اهنن،می، ناراغ نیتدنده  روزها آن و نز آاچه بهترجمة م ارم: 

 (ا4۹)تابه/ ْاً اکق ْل أَِّفق وَّْ َطْوً ا َأْو   ( 

 ا،زنهمصرف  )نمانلتان رن در جهاد(ا اادانه یدانه  بگا:: رضایی نصرهاایترجمة 

 ارنهها نی  باش، زم  ، دانه نز روزنهبگا: ناراغ ترجمة م ارم: 

 (ا۸)نارا،/ فَاترلق وَّْ َّ لَ ر( 

 «ا،زنهد،ن سرل  [عرن ]]دادتان رن[ نز : نصرهاایرضایی ترجمة 

 ا،یپی نز د،ن پرون دنرترجمة فالادوا،: 

 (ا1۳)نارا،/ ِإن تَرتلق وَّْ َّ د( 

 ا،زنهد،ن سرل  )میالر  فرمان(ن ر دادتان رن نز : رضایی نصرهاایترجمة 

 ا،ین ر نز د،ن پرون دنرترجمة فالادوا،: 

معنههایی نشههاره شهه،ه ن هه ا ن ههر بههه تب در نلگهها  بههرمن بههه هههاهش چنهه،معنایی

تاضزیات ترسهزر  باعهت تیصهزص آیهه بهه ی هی نز وجهاه ترسهزر  شهاد، مصه،نغ نیهن 

در ( ۸۹۱6) رضههایی نصههرهاایدنر  در ترجمههه دانههه، بههادا و بههر دمههاف نمااهه  هههاهش

ها  در مههانرد  هههه مرسههرنن قههرآن دیهه، اه»  ایهه،مجههاای ترسههزر  ترجمههه دههاد می بزههان



 ۸۱۸                                        ااا                             «  ازشراف»مؤلرة   هارآم، یچگااگ یبرر  

 

ی نرنمههه شهه،ه هههه بهها همههة صههارتبهنا،، نیههن ترجمههه ن  دنشههتهمترههاوتی در ترسههزر آیههه

ها  ههاز ار باشهه، و در مههانرد  هههه جمهها اظرههها  مرسههرنن مم ههن اجههاده، دیهه، اه دیهه، اه

(ا  ههاهی 1/۸1، ۸۹۱6)رضههایی نصههرهاای، « مشهههار مرسههرنن مهه، اظههر قههرنر  رفتههه ن هه 

رجت بهها نرنمههة تاضههزیی ترسههزر  نز دلالهه  معنههایی آیههه ها ههته، آن رن بههه ی ههی نز متهه

در م هها، )نلهها(، عمهه  تههر  رن بههه هزرههر و  متههرجتهنهه،ا نستمالههات ترسههزر  میهه،ود می

( ماضهاج بهازدنر ، پدر م ها، ) ( مصه،نغ بنهان، در ) میه،ود ههرده ن ه اعظم  ده،ن 

( بهها تاجههه بههه  ،ه ن هه ا در )( مصهه،نغ نمههر میهه،ود شههث( ماضههاج دطهها و در )تدر )

مشههیص ن هه  هههه « مکیَم َ اَ رر ت م  ِنررَم َّْبم ْ ررِا یِإَلل َّبلرر ِ »نین ههه در نبتهه،ن  آیههه آمهه،ه ن هه  

فرو رنر ا ردن مربا  به عهه، و پزمهان ن ه  و ن هر ازهاز بهه ذههر متعمهد آن بهاد، در آیهه 

بهه عهه،ة شه،ا پهی نیهن نفه،وده نز  ها  متهرجت ضهرورتی اه،نرد و تشهیزص آن ذهر می

( بایه،  ره  ههه ن رچهه نارهاغ در نصه  بهه معنها   ( و )چمیاطن ن ه ا دربهارة م ها، )

  ههردن مها، در رنه ده،ن در  هردن و مصهرف ههردن ن ه ، نمها در قهرآن بهه معنها  دهر

یهب نصهطما  دینهی  عناننبهههار رفتهه و هممهة نارهاغ بها همهزن معنها در فار هی و ص،قه به

رجت نیههن نصههطما  رن بههه همههزن شهه   در ترجمههه ذهههر رون  پزهه،ن هههرده ن هه ا ن ههر متهه

( متههرجت در هههر آیههه د( و )رشهه،ا در م هها، ) ههاز  در پرناتهه، امیهههرد، ااچههار بههه شرافمی

ههایی ههه م ا، یب مص،نغ برن  تقان مطر  هرده ن ه ، در سهالی ههه بزهان آیهه عهام ن ه ا

در ترجمههة نیههن   ههاز دههه، هههه نجتنهها  نز شرافذهههر شهه،ه اشههان می نز  ههایر مترجمههان

ی ههی نز نبهامههات ه،فمنهه، قههرآن آیههات و ون  ههان متشههابه  زاهه،اآیههات، آ ههزجی بههه معنهها امی

در آیههات زیههر  هننهه،ارن بههه نشهه ا، میتمهها ترسههزر میههها آن ن هه  هههه مههرنهن میتمهها

ها  دیگههر نز آیههات متشههابه مقایسههه شهه،ه بهها بعضههی نز ترجمههه رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 ن  ا

 (ا45)نعرنف/ َّْبَعْاش  َ لَ  یَّْسَتو ث مل نلا( : ۹م ا، 

 ااف ی( تسمّ  یر هستزو ت،ب    ی بر تی  )جهاا،نر: رضایی نصرهاایترجمة 

 اپردند  یر جهان هستز  ی به ت،بترجمة م ارم: 

 ااف یآاگاه بر عر  قرنر نل،ین فار ی: ترجمة جما،
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 (ا65)مام،ه/  َّ   َ ُّْس وطَتانِ یَبْل  ( 

 اه هر دو د    )ق،رت ( نو،  شاده ن   بم: نصرهاایرضایی ترجمة 

 «اد،ن  شاده ن    هاد  ترجمة آیتی: 

 (ا۸1)فتح/« ِ می ی   َّ ِل فَرْوَق أَ یپ( 

 «اد   )ق،رت( د،ن برفرنز د تان آاان ن  : رضایی نصرهاایترجمة 

 «اشان ن  یهاد    د   د،ن بالاترجمة آیتی: 

َم ِ ْم َذَُِّّْ  کْغِفَا بَ یبِ ت(   (ا1)فتح/« َو  ا َتَِخلا کَّ ل   ا تَرَق ل

ار( تها مقه،م شه،ه و آاچهه مهؤدّر ههامه، )زتها ده،ن آاچهه نز پ: رضهایی نصهرهاایترجمة 

 «اامرزدز  بیش،ه رن برن

 دنداهه،میه بههه تهها اسههج  هههرن  ن آینهه،هتهها د،نواهه،  ناهههان  رشههته و : م ههارمترجمههة 

 ابجیش،

ن باشه، یهن بهاده و آاچهه پهی نز نیهش نز نزنهاه تها رن آاچهه پهتها ده،ن  ترجمة آیتهی: 

 اامرزدزتا ب  برن

 (ا56)نعرنف/ ما  میَلًّ ِبسکْعاِف وَن  یَّْْلَْ اَِّ  رِِاٌأ   َِ  ما ِ جاٌب َو َ لَ یَو بَ ث( 

ن هه   ی[ مههااعدوزدزههانان و زان آن دو ] ههروه بهشههتزههو در م: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 شهانچهره)نز آن دو  هروه( رن نز  یهبه ههر هههسهتن،  ی)نعهرنف، رند( مردناه هابمنه، و بر 

 اشنا ن،می

« نعههرنف»ن هه  و بههر  ی[، سجههابدوزدزههانان و زان آن دو ]بهشههتزههو در مترجمههة م ههارم: 

 اشنا ن،می شانچهرهنز آن دو رن نز  یبه هر ههستن،  یمردنا

َْ بِِ  َو َ مل ِب ا َبْو َل  (   (ا15)یا ا/  بر ْا اَن رَبنِ ِ  یرَأَأْن َو َبَقْ  َ مل

  زهه،( ن ههر دلزهها هها ایرد و )هههن )آن زن( آهنهها نو زقههزو ب: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 اامادمی  ،ه باد، آهنا ویروشن پرورد ار  رن ا،

 -دیهه،امین ههر برهههان پرورد ههار رن  -،زههرد و نو اهههآن زن قصهه، نو ترجمههة م ههارم: 

 اامادمی  قص، و
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و در ) ( و )پ( « جهااهه،نر  و تهه،بزر هسههتی»)نلهها( بهها نفهه،ودن عجههارت متههرجت در 

نز آیههة متشههابه رفهها نبهههام هههرده ن هه ا در ترجمههة آیتههی نیههن « قهه،رت»بهها نفهه،ودن 

ها صههارت اگرفتههه ن هه ا  در )ت( متههرجت بهها ن ههتراده نز ی ههی دیگههر نز  ههاز شراف

جسههته ن هه ا در ترجمههة نز اسههج  دندن  نههاه بههه پزههامجر نستههرنز « ذاههن»ههها  ون ة معاد،

همهزن رفها شهجهه صهارت  رفتهه، نمها در « دنداه،به تها اسهج  می»م ارم با نف،ودن عجارت 

ترجمههة آیتههی عجههارت ماجههاد در آیههه بههه شهه   دههاد سرههل شهه،ه ن هه ا در )ث( و ) ( 

اظرنن  ههاز  هههرده ن هه ا بعضههی نز صههاسنرن معاد،« برهههان»و « نعههرنف»متههرجت ون ة 

نز متشهابهات قهرآن هسهتن، و اجایه، ترجمهه شهاا،ا در ترجمهة م هارم قاممن، هه نین ون  هان 

 نا،انین دو ون ه به ش   داد سرل ش،ه

بیههت   هههه طاربههه زههرد، بهها دلایهه  بمههاغی صههارت می غالجههاً «سههرف»در زبههان عربههی 

سههرف یههب بهها  نز عمههت معههاای رن بههه دههاد ندتصههاص دنده ن هه ا قههرآن ازهه، نز ن ههما  

عجهارنت میهروف و مقه،ر قهرآن رن  غالجهاًسرف به مرنتهن بههره بهرده ن ه ا نمها مترجمهان 

، مصهه،نغ آ ههزن بر ههاا،غههر  بمههاغی  بهههناهه،ا وقتههی نیههن آش ار ههاز  آشهه ار هرده

 رودا از  منری به شمار میشراف

ررروب    َو قَررراب وَّْ َ ْسرررُّ َِا َّ ل  َسررر وَ ( نلههها :5م ههها،  رررْم َرض ررروَّْ َ رررا َهَّتَرررئ  م  َّ ل  َو َرس  َِا َّ ل  ِ ررررم یْؤتِ یبَررررْو أَّرل  
 (ا4۳)تابه/ َّ ِل رَِّغُّ ون  َفْ ِلِ  َو َرس وب    ِإَّلا ِإب

بهه آاهان  ن فر هتادهو ن هر )بهر فهر ( آاهان بهه آاچهه ده،ن و : رضایی نصرهاایترجمة 

، نز ن فر ههتادهدهه،ن و   دهه،ن مهها رن بههی ن هه  بهه،ود» : رتنهه،میو  شهه،ا،می ی، رنضههدنده

آاهان   ن بهرنیهن) «تازده،ن مشهتاق  ه مها تنهها بهه  هاهه یبرن هت دهن،میبیشش داد به ما 

 ا(بهتر باد

باشهن،،  یدنده ن ه  رنضههها آن ن هر بهه آاچهه ده،ن و ر هالش بهه ترجمة پارجهاند : 

ده،ن و ر هالش نز فضه  دهاد بهه مها عطها   ن ه ، بهه زود یافههما   د،ن برن»ن،: یو بگا

 اتازما فق  مشتاغ د،ن هست -،یفرما
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َْ قر ل وب    ِإن تَرت وبَرررررا ِإبررررر(   ُّاِ یرررررَمرررررا َو ِإن َتظَررررراَ َاَّ َ لَ کَّ ِل فَرَقرررررْ  َصرررررَغ ِِ رررررَو َ ْوبَئررررر   َو     َ ل  َو یرررررِ  فَرررررِإنل َّ ل
 (ا5)تیریت/ میَصاِبح  َّْبم ْؤِ ِِ 

، پهی یهده،ن باز رد  امجر( بهه  هازهن هر شهما دو )همسهر پ: نصهرهاایرضهایی ترجمة 

،ه ن ه  و ن هر بهر ضه، یزه(  رن ژههشهما )بهه  هها د،ن زقیه ه( به، چرن به  اد شما  )

 ااور نو  یه د،ن فق  ه، چرن( ر ااز،امیبه نو  یاایز، پی )زنه بمهگر رن ی،ی نو 

شهما   ه دلههاهه،، معمهام ن ه  یهن هر ههر دو به،ر اه ده،ن تابهه برترجمة دانجها : 

اور یه  و صهالح مؤمنهان زه،، د،نواه، و ججرمزهنه یبگشته ن ه ، و ن هر بهر ضه، نو هم شهت

  ان،ینو

میهروف ن ه  و تقه،یر آن در نعهرن  نلقهرآن بهه نیهن  «لها»جهان  شهر   (نلا 5)در 

(ا متههرجت ۸1/۹11، ۸5۸۱)صههافی، « لهها فعمههان ذلهب ل ههان دزههرنً لهههت»صهارت آمهه،ه ن هه : 

تا هه   معمالههاًر  مقهه،ر رن در ترجمههه در پرناتهه،  ههاهر هههرده ن هه ا نیههن هههار جههان  شهه

نلمرظی نز ذهههر جههان  شههر  مقهه،ر ها  تیهه مترجمههان ناجههام شهه،ه و تنههها  در ترجمههه

  از  ت رنر ش،ه ن  ااز، همزن  جب و همزن شراف ( )نجتنا  ش،ه ن  ا در 

 (ا6۳)تابه/ مْ کَم ِ م قَرُّْلِ یاَبل ِ ک( پ

ش نز شههما زه پههههه، زهسههت یسههااه،( همچههان شههما منافقههان): نصههرهاای رضههاییترجمههة 

 ابادا،

 اش نز شما بادا،زه په یسااههماان، آیتی:  ترجمة

 (ا۸)تابه/ بَرَاََّهٌة  ِنَم َّ ( ت

 اااان    ( ع،م تعهّ،ات، نعمامین آین): رضایی نصرهاایترجمة 

 امجر زنز د،ن و پ  ،نرزبترجمة مع، : 

نستمالههات ذهههر شهه،ه در نعههرن  نلقههرآن، مجتهه،ن  میههروف مم ههن  برن هها ( پدر )

(، نمهها متههرجت بهها ۸1/۹11، ۸5۸۱یهها چزهه، دیگههر  باشهه، )صههافی، « وعهه،»، «ااههتت»ن هه  

( ازه، تناتیا  یب وجه باعهت فروها هتن چنه، معنهایی بهه تهب معنهایی شه،ه ن ه ا در )

  نز ههاربرد غهر  نز ههاربرد ضهمزر، نجتنها مجت،ن  میهروف در ترجمهه ذههر شه،ه ن ه ا

بههه مرجها نشههاره هنه،، بههه ن ههتراده نز  مسهتقزماًن هت ن هه ا ن هر مههت مت قصه، دنشههته باشهه، 
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آوردا متهرجت بها نشهاره بهه مرجها ضهمزر ن امی مجهمی ماان، ضمزر و ن هت نشهاره رو  امهی

ها  نشهاره بهه مرجها هنه،ا امااههدر ترجمه غهر  مهت مت رن در عه،م ذههر ن هت باطه  می

 در زیر آم،ه ن  :ضمزر و ن ت نشاره 

 (ا۸)نارا،/ کئل وََّ یس( نلا :4م ا، 

 اهنن،میپر ش  ااا( نز تا امجرزپ  ن): رضایی نصرهاایترجمة 

 اپر ن،می یت جنگیتا رن نز غناترجمة آیتی: 

 (ا51)تابه/ ِإَلل تَِص ا و (  

 ا،زن ا  اری[ رن امجرزپ یعنین ر نو، ]: رضایی نصرهاایترجمة 

 ا،،زن ش ایارین ر شما  ترجمة آیتی: 

ََ َب  م( پ  (ا5۹)تابه/ ِبَم َأِذَّ

 ا ( نن ردص  دندمنافدچرن به آن ): رضایی نصرهاایترجمة 

 نجازه دند ؟!اها آن بهچرن م ارم:  ترجمة

 (ا6۸)تابه/  َّبِلُّْؤذ وَن یَم یَو ِ ِ  م  َّبل ِ ( ت

 اهستن، یسااه( نن منافدو نز آن ): رضایی نصرهاایترجمة 

 ادهن،میامجر رن آزنر زه پههستن،  یسااهها آن نزترجمة م ارم: 

 (ا11)تابه/ ْلَقْوََّ یْوِم ی  ِإب( ث

 انن،ه[ رن مماقات د،نشان آن ]یه نه  و تا روز: رضایی نصرهاایترجمة 

 اهنن،می،نر یه نو رن ده  تا روزترجمة فالادوا،: 

َعَل   َّ ل  ِإَلل ب ْ اَ (   َِ  (ا۸1)نارا،/ یَو َ ا 

 اااان مژدهج،  ( رنیجزوع،ه نم،ند غو د،ن آن ): رضایی نصرهاایترجمة 

 انان قمن شما قرنر دندزو نطم  شاد  ن رن تنها برنید،نوا،، ن یولترجمة م ارم: 

 (ا51)تابه/ ًُّایَاَن َ َاًضا َقاِ کَبْو  ( چ

،نر یهه( ااپامهه  زغن  بههر فههر  دعههات تهها بههه  ههان ههر ): رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 ااتاه )و آ ان( باده  ، و  رری یا،د

 اباد اه چن،نن درنز  ا  رریباد  یافتنید   ین ر متاعترجمة آیتی: 
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 (ا۹۸)نارا،/ میا  َّْْلَولبِ یِإْن َ َ َّ ِإَلل َأَسطِ (  

 !اس زان ازنزشزپ ها نفسااهج،  [قرآنن ]ین: رضایی نصرهاایترجمة 

 اس زان ازنزشزپ ها نفسااهج،   ،زن چینترجمة آیتی: 

 (ا۸5)نارا،/  ْم َف  وق و   کَذبِ ( ر

 ا،!ز،[ پی آن رن بچشا  زمجازنت دان ]ین: رضایی نصرهاایترجمة 

 ا،زن ن  ، آن رن بچشزچنترجمة  رمارود : 

 (۸۱)نارا،/ میاِفاِ کِ  َّبْ کیْم َو َأنل َّ لَ   وِ م   کَذبِ ( د

قهه  دهه،ن زا( و در سقافرنن بههادههه رااشهه  مؤمنههان و ن )یههن: رضههایی نصههرهاایترجمههة 

 اافرنن ن  هراا زا هنن،ه س 

 اافرنن ن  همه زس هنن،ه س ن بادا و د،ن زنچنینترجمة آیتی: 

 (ا11)تابه/ کِ م بَرْعِ  َذبِ ( ذ

 ا(نزجنا سبندن )یبع، نز ن -  ی د،ن: رضایی نصرهاایترجمة 

 اپریردمیه بیانه، هی رن هنز آن پی د،ن تابه هر ترجمة آیتی: 

( ت( و )پ، در )«ه»( مرجهها ضههمزر  ، در )«ی»(، مرجهها ضههمزر نلهها 4در ترجمههة )

( مرجهها ضههمزر مسههتتر در چو در )« ه»( مرجهها ضههمزر  ( و )ث، در )«هههت»مرجهها ضههمزر 

ت نشههاره تعزههزن شهه،ه، در ( مرجهها ن ههذ( و )د(، )ر(، ) آشهه ار شهه،ه ن هه ا در )« هههان»

  ههاز هنهه، و ازههاز  بههه شرافمیا هههآن سههالی هههه بافهه  همههام میاطههن رن متاجههه مرجهها

ها بها ندتزهار متهرجت و به،ون ضهرورت صهارت  رفتهه  هاز ا تمام نیهن شرافازس ها آن

ها  مههرهار روشههن دههه،ا بهها مقایسههه بهها  ههایر ترجمهههو دلالهه  معنههایی آیههه رن هههاهش می

شاد هه در نین آیهات به،ون ذههر مرجها ضهمایر و ن هماه نشهاره ازه، نم هان ناتقها، معنها می

 وجاد دنردا

ازامههاری بههرن  ترجمههة شههادا در قههرآن هههاربرد ن ههتعار  و مجههاز  بههه وفههار یافهه  می

نلمرظی، جهایگ،ینی بها ن هتعارة ن تعاره هره  رنه هار نرنمهه دنده ن ه  ههه در ترجمهة تیه 

شههاا، )ازامههاری، زبههان مقصهه،، تجهه،ی  ن ههتعاره بههه تشههجزه و تاضههزح  ن ههتعاره دماصههه می

ها و مجازههها بایهه، همچههان مهمههاای نلگهها  بههرمن، ن ههتعاره ا برن هه(ا ۳۸-۱۱، صا ۸۳۱۸
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ا در زیهر شهزاة (۸5، صا۸۹۱۱)نمزنهی،  به ش   نصهمی دهاد بهه زبهان مقصه، منتقه  شهاا،

 شاداها و مجازها  قرآای برر ی میبردارد مترجت با ن تعاره

َوَِّ ِ مْ کْاض وََّ ی( نلا :6م ا،  َِفرْ  (ا۱)تابه/  م ِب

 اهنن،می( شان دشناد  ینان شما رن با دهان )و: رضایی نصرهاایترجمة 

 اهنن،میشما رن با زبان داد دشناد ترجمة م ارم: 

 (ا6۸)تابه/ ق وب وَن   َو أ ذ نٌ یَو (  

 ( ن  !باوردا ، و  : نو  ا  ) این،میو : رضایی نصرهاایترجمة 

 ان،: نو  ا  ن  یو  اترجمة پاین،ه: 

 (ا61)تابه/ َ مْ ی ِ یْقُِّ  وَن أَ یَو ( پ

 ابن،ا،میفرو(  نز بیششرن ) هایشاند  : رضایی نصرهاایترجمة 

 ابن،ا،میشان رن یهاو د  ترجمة نرفا: 

، نفههانه مجههاز نز  ههینان ن هه  هههه متههرجت دلالهه  آن رن در ترجمههه نلهها 6در م هها، 

هههاربرد « دهههان»جا  بههه« زبههان»باز شههایی هههرده ن هه ا نمهها م ههارم بهها ن ههتراده نز معههاد، 

هنایهههه نز « نذن( » جهههاز  متههه،نو، در فار هههی رن بهههه ههههار  رفتهههه ن ههه ا در )م

ن هه  هههه متههرجت بههه آن نشههاره هههرده ن هه ، ولههی در ترجمههة پاینهه،ه بههه « بههاور دا »

نلگها  بهرمن در نیهن مهانرد بایه، غرنبه   برن ها نلمرظی نهترها شه،ه ن ه ا ترجمة تیه 

  ههاز شرافن ه  ههه در ترجمهه « بیه »( ن هتعاره نز پمهتن مجه،ا سرهل شهادا عجهارت )

 ش،ه ن  ا

 تحلیل مثبت .۳ .۴

دناه، و نز  ههایر هها  منرههی می رتهه شهه، ههه بههرمن نلگها  دههاد رن میه،ود بههه  رنیش

دانههه، هههه نیههن نلگهها رن بهها تیمزهه  م جهه  و پزهه،ن هههردن مترجمههان و اایسههن، ان می

تههانن رنه ارههها  میهه،ود هههردن می ههها ت مزهه  هننهه،ارنه ارههها  نجتنهها  نز نیههن  رنیش

د ه  آوردا ها در تیمزه  منرهی بهه از  رن نز طرید مقابمهة ترجمهه بها  هایر ترجمههشراف

تهانن ،، میناه هاز  بهه ههار بردهرنه ارهایی رن هه  هایر مترجمهان بهرن  نجتنها  نز شراف

 ههارم نجتنهها  نز تاضهزیات ترسهزر  غزرضههرور  ماانه، ترجمهة م در مهانرد زیهر برشهمرد:
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ههها  ها   ههایر مترجمههان در م ا،نجتنهها  نز تعزههزن مصههادید ماانهه، ترجمههه، نلهها( 1در )

 1انهه، ترجمههة م ههارم در )ن ههتراده نز نصههطماسات قرآاههی متهه،نو، در زبههان فار ههی ما، (1)

نلها( و ترجمهة آیتههی  ۹سرهل نبههام آیهات متشهابه ماانه، ترجمهة فار هی در ) (،  1چ( و )

، ث و  ( ۹جمههة ون  ههان متشههابه ماانهه، ترجمههة م ههارم در )عهه،م تر،  ، پ و ت( ۹در )

سرههل ، (5ههها  )ها   ههایر مترجمههان در م ا،ها  بمههاغی آیههه ماانهه، ترجمهههسرههل سههرف

سرههل ، (4ههها  )ها   ههایر مترجمههان در م ا،نبهههام ضههمزر و ن ههت نشههاره ماانهه، ترجمههه

  ( 6پاینهه،ه در )مجههاز، ن ههتعاره و هنایههه بههه شهه    ماجههاد در زبههان مجهه،ا ماانهه، ترجمههة 

 ترجمهةتغززر بهرن  ترجمهة مجهاز بهه مجهاز  مته،نو، در زبهان مقصه، ماانه،  نهترا به س،نق و

 ههاز  نججههار  و ندتزههار  در تیمزهه  منرههی و ازهه، مصههادید شرافا نلهها( 6م ههارم در )

 آم،ه ن  ا ۸در امادنر ها ن تیرن  ش،، مصادید تیمز  م ج  هه نز  ایر ترجمه
 

 
 سازیتحلیل مثبت و منفی شفاف .2نمودار 
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 گیرینتیجه . بحث و۵

 ههاز  در مههانرد بسههزار  در نرزیههابی ترجمههة قههرآن هارآمهه، ن هه ، نمهها بهها مؤلرههة شراف

 هاز  رن ی سهره م جه  یها منرهی قممه،ند تهانن شرافتاجه به تناج زبهاای آیهات قهرآن امی

شههادا تقسههزت می ههاز  در ترجمههة قههرآن بههه دو د ههتة نججههار  و ندتزههار  هههردا شراف

ها  نججههار  هههه دههاد بههرمن هههت بههه ضههرورت آن نذعههان دنرد، اهها ،یر در  ههاز شراف

تههانن اههام تغززههر یهها تیریهها بههر آن اهههادا بعضههی نفتهه، و امیترجمههة قههرآن ازهه، نترههاغ می

ههها   ههادتار  زبههان فار ههی و عربههی ماانهه، فقهه،نن تیازههت و ت نزههه در فار ههی یهها تراوت

انهه، نصههطماسات دههاص قههرآن یهها نصههطماسات دههاص فرهنهها ههها  زبههان قههرآن ماویژ ی

هنههه،ا نیهههن مهههانرد در برر هههی مؤلرهههة  هههاز  میعهههر  متهههرجت رن اههها ،یر نز شراف

 ههاز  فن ههت نا مهه، اظههر قههرنر  زراهه،ا شرا عناننبههه ههاز  در ترجمههة قههرآن بایهه، شراف

  ها  میتههانیی و ترسههزر زههردا در ترجمهههوفههار صههارت میندتزههار  در ترجمههة قههرآن بههه

بهها تاجههه بههه  ههرنیش ترسههزر  ترجمههه نیههن تغززههر، تاجزههه دنرد، ولههی در ترجمههة مجهه،ا رن 

 ههاز  بایهه، بههه مههانرد  نججههار  میهه،ود شههاد و ماانهه، ترجمههة رضههایی نصههرهاای، شراف

 ها و ترا زر ون رنر شاداتاضزیات ترسزر  به  ایر ترجمه

بن،  هههردا رن د ههته ههها  قههرآن ههاز  در ترجمههة قههرآن بایهه، نبهامبههرن  نرزیههابی شراف

ههها   ههادتار  یهها فرهنگههی دو تراوت دلز بهههن ههر عجههارتی در قههرآن بهه،ون نبهههام باشهه، و 

زبان ترجمهه دچهار نبههام شهاد، رفها نیهن نبههام در ترجمهه ضهرور  ن ه ا نمها ن هر نبههام 

یههب مالرههة منرههی در اظههر  رفتههه  عناننبههه ههاز  ماجههاد در قههرآن ه،فمنهه، باشهه،، شراف

مجمهه  نز  نز آن نجتنهها  هههردا سههروف مقطعههه، آیههات و ون  ههان متشههابه و شههاد و بایهه،می

 روا،اشمار مینبهامات ه،فمن، قرآن به

تهههانن نز  هههاز  در ترجمهههة مجههه،ا رن  قهههرآن ههههریت میبهههرن  نجتنههها  نز شراف

رنه ارههههایی چهههان نجتنههها  نز تاضهههزیات ترسهههزر  و تعزهههزن مصهههادید، ن هههتراده نز 

بههان فار ههی، سرههل نبهههام آیههات متشههابه، عهه،م ترجمههة نصههطماسات قرآاههی متهه،نو، در ز

ون  ان متشهابه، سرهل سهرف، نبههام ضهمزر، ن هت نشهاره، مجهاز، ن هتعاره هنایهه و نهترها بهه 

  از  مجازها بهره برداتغززرنت در معاد، س،نق 
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پژوهههان ن ههتراده نز نیههن مؤلرههه در نرزیههابی ترجمههة قههرآن بایهه، نز دیهه، اه قرآن بههرن 

 ههه روی ههرد مجنههی بههر  ،پژوهههاندربههارة رفهها نبهامههات قرآاههی بهههره  رفهه ا در مزههان قرآن

بن،  نبهامههات وجههاد دنردا در نیههن مزههان روی ههرد  ههام سرههل نبهههام، رفهها نبهههام و د ههته

نو، مجنهی بهر سرهل نبههام تمهام متشهابهات قهرآن،  ر ه،  زیهرن روی هرداظهر میتر بههمنا ن

 ههازدا امااههة چنههزن دههه، هههه غههر  رن بههرآورده امید هه  مین  مههجهت بهههترجمههه

شههادا روی ههرد دوم ازهه، مجنههی بههر  ههاز  نججههار  دیهه،ه میهایی در بیههش شرافترجمههه

شهاد ههه باعهت تیصهزص معهاای آیهات بهه یهب دیه، اه دهاص میهها آن رفا نبههام تمهام

 ههاز  ندتزههار  آمهه،ه ن هه ا بنههابرنین بهتههر ن هه  ها  شرافد آن در امااهههمصههادی

روی ههرد  مزااههه در نیههن مزههان بر ،یهه،، بهه،ین صههارت هههه آیههات مجمهه  قههرآن و 

 ههاز  در ترجمههه ااشههی نز بن،  شههاا،ا آاگههاه ن ههر شرافههها  مترجمههان د ههتهفر پزش

جت بههاد، آن رن ها  شیصههی متههرههها  فمسههری،  زا ههی، نجتمههاعی و دیهه، اهفر پزش

ا نمهها نرجههاج متشههابهات بههه می مههات بههرن  فهههت مقصههاد قههرآن دناسهه ن  منرههی نفهه،وده

آیهه،، در د هه  میز دههاد قههرآن و عقهه  بهههمنظههار رعایهه  نصهها، مسههمت نعتقههاد  هههه نبههه

تهانن نز ترجمه لازم ن ه  و بهرن  جمها زر  نز دمه  ترجمهه و ترسهزر و مجهاای همهامی می

 پرنات، ن تراده هردا

تههانن نز مجاسههت نلرهها  عمههت نصهها، و بههرن  بن،  نبهامههات قههرآن می  تقسههزتبههرن

نز ساصههمه و  روپههزش بن،  متشههابهات نز مجاسههت همههامی بهههره  رفهه ، نمهها پههژوهش تقسههزت

ن  شههاد پههژوهش ج،ن ااهههن  دههار  ن هه ا بنههابرنین پزشههنهاد میتیصههص چنههزن مطالعههه

شهابهات قهرآن در زمزنهة چگههااگی آشهنایان بهه مجاسههت نلرها  عمهت نصها، و ازهه، مت تا ه 

بن،  نصههالی نبهامههات قرآاههی و تقسههزت همههامی متشههابهات در شههزاة  زههر  نز تقسههزتبهره

 ههاز  یهها نجتنهها  نز آن در هریههب نز آن مههانرد و تعزههزن ضههرورت شرافههها آن ترجمههة

 صارت بگزردا
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 کتابنامه

 اااجا: بیا بینلتیریر و نلتنایرتا(ا عاشار، ما )بینبن

 ازاا تهرنن: طر  اااا ترجمه مرتضی هریمیمعنا  متن: پژوهشی در عمام قرآن(ا ۸۹۱۳ازی،، نا  ا )نب

  معرفی و برر هههی قابمز  «شههه نااهها  ریی  رنیش»(ا آاتانن برمن و اظریة ۸۹۳1نسم، ، ما را )

 ا1۸-۸(، ۸1)4، اق، زبان و ندبزات دارجیهاربرد آن در اق، ترجمها 

 ا۱1-۱۹، ۸، بزناتها  ترجمة قرآن هریتا  اه(ا لغ، ۸۹1۹ن تادولی،  ا )

ها  آیی(ا دطهاهها  ترجمهه در باهت۸۹۳6لا، جا )فر، ما، روشهههنر ر، ما، پروینی، را، و زعررنننمزر 

 ،ها  ترجمه در زبان و ندبزات عربیپژوهشها  ازاماری، بز ر و لار انا قرآای با ت زه بر دی، اه

 ا6۸-۱6، (۸6)1

ترجمة مق،مه و دو فص  ایس  نز ترجمه و لرل یا مهمان  رنیی در دورد   نثر (ا ۸۹۱۱نمزنی،  ا )

اه اامة منتشهر اش،ة هارشنا ی نرش،(ا دناشگ)پایان آاتانن برمن و تیمز  و برر هی پز رة مطالعاتیا

 شهز، بهشتی، نیرننا

رجمهه جا دطابیا بزروت، لجنان: نلمنظمة نلعربزة ، تنلترجمهه و نلیرف او مقهام نلجعه،(ا 11۸1برمن، آا )

 لمترجمةا

 اامه فرهنگسهههتان،(ا ههاهش و نف،نیش در ترجمهة مجممات و متشهههابهات قرآنا ۸۹۱6فر، جا )د،نعی

 ا۳-۹5(، 1)۹5
نلجماغه برن ا  (ا اق، و برر هی ترجمة شهز،  نز اها۸۹۳5دلشهاد،  ا، مسهجاغ، ما، و بیشهش، ما )

 ا۸11-۳۳(، 5)1، مطالعات ترجمه قرآن و س،یتآاتانن برمنا « ش نااهها  ریی  رنیش»اظریة 

 ، دمشد،  اریه: دنر نلعمتانلمرردنت فی غرین نلقرآن(ا ۸5۸1رنغن نصرهاای،  ا )

(، اق، ون  اای ترجمه ما ها   رمارود  نز قرآن هریت )با ت زه بر  طح ۸۹۳6رسزمی دایگاای، ما )

 ا۳5-6۳(، 1)5مطالعات ترجمه قرآن و س،یت، لغا   ار ی(ا -معنایی

 ا64-4۹(، 6)1، پژوهی پزام جاوی،ننقرآن(ا برر ی شرنی  مترجت قرآنا ۸۹۱5رضایی نصرهاای، ما جا )

 ا11-4۹، 41و 5۳(ا مجاای ترجمة قرآنا بزنات، ۸۹۱4جا ) رضایی نصرهاای، ما

 ن  قاممزهاا نصرهان: مره، تیقزقات رنیااهترجمة  روهی قرآن هریت(ا ۸۹۱6نصرهاای، ما جا )رضایی

(ا چن،معنایی در قرآن هریت، مطالعة مارد  ترجمة ون ة فتنها ۸۹۳1رضهانای، نا، و قنسالی ه،نره،  ا )

 ا44-۹4( 5۸)5ترجمه، مطالعات زبان و 

 ا بزروت، لجنان: دنر نل تا  نلعربیانل شاف عن سقامد غانمض نلتن،ی (ا ۸511زمیشر ، ما )
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ن  ناسجام در  ارة طارغ و ترجمة آن نز (ا نرزیابی مقایسهه۸۹۳6زا، وهزمی، ما تا، و نمرنیی، ما  ا )

-۸(، 1)5 مه قرآن و س،یت،مطالعات ترجمیم،مه،  فالادوا، نز دی، اه اظریة هالز،  و سسنا 

 ا۹6

 ا بزروت، لجنان: دنرنل تن نلعربیانلإتقان فی عمام نلقرآن(ا ۸51۸ زاطی،  ا )

 دنر نلرشز، مؤ سه نلایمانا ا دمشد و بزروت:نلج،و، فی نعرن  نلقرآن(ا ۸5۸۱صافی، ما )

 ةم،ر زن ساز جامعة دفتر ناتشهارنت ن همامیا قت: نلمز،نن فی ترسهزر نلقرآن(ا ۸5۸1طجاطجایی، ما  ا )

 اقت ةعممز

 ههاز اای و -شههنا ههی اقشههی(ا اگاهی به ت رنرها  ون  اای قرآن نز منظر زبان۸۹۱۳غضههنرر ، ما )

 ا11-4۱(، 1)51، مطالعات زبان و ترجمه ااه عناصرا دشانر  ترجمه نین

(ا اق، و برر ههی نطنا  و تاضههزح در ترجمة ۸۹۳6فرهاد ، ما، مزرزنیی نلیسههزنی، ما، و اظر ، جا )

مه ها  ترجپژوهشصیزره  جادیه برن ا  اظریة آاتانن برمن )مطالعة مارد : ترجمة ناصاریان(ا 
 ا45-۹۸(، ۸1)1، در زبان و ندبزات عربی

 ن نلا مامزهاا تهرنن: دنرنل تقاما  قرآن(ا ۸۹1۸قرشی، جا نا )

 ا۱۹-11، 1، بزنات(ا مترجمان و لغ،  در فهت معنایانا ۸۹1۹هربا ی، ما )

 ا۹5-15(، ۱)۸۹، معرف هار زر  باورها  صیزح در ترجمة قرآنا (ا ضرورت به۸۹۱۹هریمی، ما )

-۸51، ۳، بزنات(ا اق، و برر هههی ترجمة قرآن هریت نز آی  نلمه م ارم شهههزرنز ا ۸۹14ازا، ما )هریمی

 ا۸4۹

ها  قزام  در شهنا ی بر ردنن تصایرها  ن تعار  صینه(ا رو ۸۹۳6مسهجاغ، ما، و غمامی، جا  ا )

 ا۸4۸-۸1۹(، 4)1، ها  ندبی قرآایپژوهشقرآن برن ا  نلگا  ازاماریا 

ها  رضهها  برن هها  (ا ونهاو  ترجمه پارعجاد  نز س م ۸۹۳6مسههجاغ، ما، و  م،نر دجسههته، نا )

 ا۸11-۸14( ، 4)۸۳، فصمنامه فرهنا رضا  زستت تیریا متن آاتانن برمنا 

 ا قت: مؤ سه فرهنگی نلتمهز،اترسزر و مرسرنن(ا ۸۹1۳معرف ، ما ها )

 ا تهرنن:  م اتاریخ قرآن(ا ۸۹۱1معرف ، ما ها )

 (ا نلتهمز، فی عمام نلقرآنا قت: مؤ سه نلنشر نلا مامیا۸5۸4معرف ، ما ها )

 فار ی(ا تهرنن: دناشگاه پزام اارا-(ا فن ترجمه )عربی۸۹۱6اا مزان، را )

 ا۹نف،نر جاما نلترا زر، اسیة ارم



 ۸۳۹                                        ااا                             «  ازشراف»مؤلرة   هارآم، یچگااگ یبرر  

 

رنن: ا تهنلگاهها  نرزیابی ترجمه )با ت زه بر زبان عربی((ا ۸۹۳1نصههه ، زا )ازهاز ،  ا، و قها هههمی

 ناتشارنت دناشگاه تهرننا

مطالعات زبان و (ا مجاای معناشنادتی اق، ترجمه در نیرنن معاصرا ۸۹۳1هاشهمی، ما، و سز،رپار، نا دا )
 ا5۱-11(، ۸)56، ترجمه
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