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و ترجمۀ آن از موسوی گرمارودی بر « مز َّم ِّلسورۀ »های انسجام در تطبیقی ابزاربررسی 

 متن هلیدی و حسن انسجام نظری ۀ پایۀ
 

 )گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران، ایران( *ت ملاابراهیمیعز 

 )گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه تهران، تهران، ایران( ییرضازهرا  

 

 چکیده

را در ایجججاد و  کججون رشجج د وججه متنججز زبججان  متججه مزانسجججام بججه کججازووار درون

انسججام  ،گریدعبارت؛ بجهدرج برقراری ارتبجا  در رجر جم جه یجا بجلا جم جات یجاری مز

شجج دد در پجج ورض  اهججر بججه بررکججز واژ ججانز مججتا ا  ججا  مز-بججه روابججخ کججا تاری

( بججا 0190کمججح  سججا )م نظریّجج ( و 0171الگجج ی ر لجج ی ) بججر اکججا انسجججام مججتا 

آن از  و ترجمجج « ماَّّمِّّججح» در کجج رۀ مباروجج  رجج ب بررکججز ملججاان رمججارنگز انسجججام

شج د وجه م ک ی  رمجارودی پردا تجه شج ه اکجزد از نتجای  ایجا پج ورض اکجتنبا  مجز

وججج د  یکججا تار لججرغدر ایججا کجج ره و ترجمججه آن، انجج اا ع امججح انسجججامز در کججط  

معنججایز، تدججاد، شججم ی معنججای، جججا  و تکججرار، رجج  وججه شججامح« انسجججام واژ ججانز»دارد: 

انسجججام »و  اکججز ججراری برابججری و نججام ازجم ججهچنججلا ع امججح مجج ردی وججح و رجج 

وجه شجامح انج اا ارججاا، جان جلنز و  جرب اکجزد از ررگجرر ایجا پج ورض « دکت ری

منتوج  پجز بجرد وجه رج   نج  منسجج  ملجان اججاای کج ره و ترجمج ت ان بجه پل ر  مز

بهز مجتا مصدج  بجا ا ز اعجاز قجرآن اکجز و رج  از درصج  بالجای م جارارز برای شن

تجج ان دریا جز وججه متججرج  در انتصججای واربسججز ع امجح انسجججام مججز مجتا مبجج ر در ن جج ۀ

 ممارل  ترجمه م  ق ب ده اکزد

، م کجج ی  رمججارودی، انسجججام واژ ججانز، انسجججام دکججت ری، کجج رۀ ماَّّمِّّججح :هاکلیدددوا ه

 ر ل ی و  سا انسجام نظریّ 
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 مهمقد . 1

اعجج  از پ ورججان، ت جّججه قرآن، از دیربججاز مجج رد قججرآنکججا تار و پل نجج  ملججان آیججات 

منججر بجه  قجرآن وجری بج ده اکجزد نمجایض ارتبجا  ملجان آیجات  ،مسج مانان مس مانان و غلجر

رججای چراوججه یکججز از وی  ز ؛شجج د هجج  بهتججر آیججات و در  صجج ل  م هجج عات قرآنججز مز

د ایجا اکج  ب اکجزم هج عات در رجر کج ره  تنج ّا، پراونج  ز و ن وجری قجرآبارز اک  ب 

شجج ه تججا یکگججارچگز  قججرآنن ، دکججتاویای بججرای مست ججرقان و منکججراقججرآن وججری اعجججازآملا 

مست ججرقانز وججه ایججا دیجج  اه را مطججر   ازجم ججهد (0917 ر، ) امججهببرنجج   کججلایآن را زیججر 

(، 0119) 9،   کججتاو ل بجج ن2بارت مججه(، 0911) 0تجج ان بججه ایگنججا    جج زیهرانجج  مججزوججرده

د ایججا در  ججالز اشججاره وججرد( 0191) 1ریچججارد بججح( و 0177) 1(، ونججا بججرو0100) 0ن ل وججه

ز و  تّج -شجل  ابج بکر نل جاب ری در قجرن چهجارم رمچج ن-اکز وجه مسج مانان از دیربجاز 

 9و نلججح رابلنسجج ن 0110در کججای  7مل ججح وجج یگر  ازجم ججه-رججای ا لججر مست ججرقان در قرن

قججرآن رای رای  جج د بججه دنبججای انبججات انسجججام متنججز کجج رهنظریّججه ئجج بججا ارا -0111ر کججای د
« 1 ججراشناکججز نظججامز نصضزبان» نظریّججهتجج ان بججه را، مزنظریّججهایججا  ازجم ججهانجج د ب ده وججری 

انسججام در »بجا عنج ان  0171و  سجا در کجای  01، از کج ی ر لج ینظریّجهاشاره وجردد ایجا 

پ ورججان ایرانججز، انسجججام متنججز مطججر  شجج  و کججگ  ت کججخ بر ججز قرآن« 00زبججان انگ لسججز

(د ع ججاوه بججر 0917 ر، ز ) امججهبججا ایججا رویکججرد مجج رد ت  لججح قججرار  ر جج قججرآنرای کجج ره

، اکججناد مسججتصل  المججاه آن بججه  ات مصجج   قججرآن وججری اعجججازی و رمگججانز بجج دن  جنبجج 

 ججرددد  ارمّلّججزئا   اونجج  کججب  شجج ه تججا ترجمجج  ایججا وتججاب نلججا بججه رمججان نسججبز  ججا

________________________ 
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2. Christian Bartholomae 

3. Gustave Le Bon 

4. Theodor Nöldeke 

5. John Wansbrough 

6. Richard Bell 

7. Michel Cuypers 

8. Neal Robinson 

9. systemic functional linguistics 

10. Halliday 

11. cohesion in English 
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وججه  ز مجج رد ارزیججابز قججرار  ر تنجج تنجج ّعرای مبججه شججل ه قججرآن وججری رای ترجمججه رویججاازا

 باشججن شناکججز و معناشناکججز مزنبارا و الگ رججا بججر مبنججای الگ رججای زبر ججز از ایججا شججل ه

 (د0919)نلازی و راشمز، 

و رج   کلو اکجوجه رج  آملوتجه بجه زبجان  قجرآن وجری رای شل ا و  جا ر یکز از ترجمه

تج ان بجه بجه زبجان م جاوره، مزنثجر آن، نجه قج یمز اکجز و نجه  وهین  بهزبان معاصر ب ده 

نگججارش شجج ه  0990اشججاره نمجج د وججه در کججای    ع ججز م کجج ی  رمججارودیکججلّترجمجج  

شججامح تماکججلر قرآنججز، -منبجج   11، از بججلض از قججرآن وججری  اکججزد وی بججرای ترجمجج 

رای پلرامج ن دیگجر ایجرادات و نصج  ع اوهبجههجره جسجته، ب -قرآنجز یحرکجارا، وت  و ترجمه

چنجلا ع جاوه را مطالعجه و در ترجمج   ج د رعایجز نمج ده اکجزد رم شج هچاپرای ترجمه

تج ان بجه رجای دیگجر ایجا ترجمجه مزوی  ز ازجم جه، قجرآن وجری بر  مظ امانجز و زیبجایز 

رمگ ن کجا تا ترجمج  لتجات و ترولبجات قرآنجز و آیجاتز وجه شجبله بجه یک یگرنج ، اشجاره 

 (د0991) جن ی، نم د 

یکجججز از الگ رجججای  بجججر اکجججا رججج ب از نگجججارش مصالجججه، ارزیجججابز ایجججا ترجمجججه 

دقلصججز در عجج  چراوججه تججاون ن مطال ؛اکججز -ر لجج ی و  سججا انسجججام نظریّجج -شناکججز زبان

بایسجز بررکجز م کج ی  رمجارودی صج رت نگر تجه اکجزد مجز باب انسجام مجتا ترجمج 

بهتججر در یکججز از الگ رججای  بججه عبججارتشجج د ا ججر ایججا ترجمججه در یججک قالجج  ع مججز یججا 

آملا بج دن عم لجات تج ان ملجاان م  صلجزآیجا مجز ،ارزیابز ترجمه مج رد مطالعجه قجرار  لجرد

 نظریّجج  را انبججات نمجج د  نظریّججهرچ ب ایججا ترجمججه ت کججخ م کجج ی  رمججارودی در چججا

رای اصجح در ایجا پج ورض قجرار  ر تجه در بسجلاری از کج ره عن انبجهر ل ی و  سجا وجه 

و بججه  قججرآن وججری مججتا مبجج ر در  عن انبججه کجج رۀ ماَّّمِّّججح رویججاازاکججازی شجج ه، پلججاده قججرآن

  درمججلا ترتلجج  در ترجمجج  آن، انتوججاب شجج د در رمججلا راکججتا، پجج ورض  اهججر درصجج

ت انج  از انسججامِّ معجادیِّ مجتا مجز شج هترجمهآیجا مجتا  اکجز وجه کجلایایجا   یز به پاک 

   د ک ره بر  ردار باش  
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 پژوهش پیشینۀ. 2

رجای قرآنجز و  سجا، پ ورض ر لج ی نظریّج بر مبنجای الگج ی انسججام مجتا بجر اکجا  

 هججاآنو  سججا در  ر لجج ی نظریّجج رایز وججه کجج ره ازجم ججهدی صجج رت  ر تججه اکججزد متعجج ّ

، «زلججاای»، «وجج نر»، «اع ججز»، «  ججق»، «نججا »، « مجج » از: انجج عبارتپلججاده شجج ه اکججز، 

، «ع ججق»، « ججار »، «نجج ر»، «ی کجج »، «صجج »، « ججه»، «یجج »، «ان ججرا »، «للججح»، «رمججاه»

، «وهجج »، «اکججرا »، «واقعججه»، «ر مججا»، «قمججر»، «نجج  »، «عنکبجج ت»، «ا صججاب»، «وهجج »

 زم کججرججای  دججرت ، در داکججتان«رجج د»، «انعججام»، « جججر»، «نمججح»، «بلّنجج »، « ججه»، «مججری »

 ا( و غلرهد)  لابرارا( و  درت )

ومّججز و آمججاری ع امججح انسجججام در بل ججتر  صجج رتبه، مججرو ردر اغ جج  ت صلصججات 

ن جان درنج   وهج  به ،نظریّجهت انسجتن  بجا ومجک ایجا  ؛ وانج بررکجز شج ه قرآن یراک ره

بر  ججاب پراونجج  ز م هجج عات در یججک کجج ره، رججر کجج ره از انسجججام متنججز بر جج ردار 

( 0917نجج اد )ت صلججق موتججاری و  جج ابوض رمچجج ناکججزد بر ججز از نتججای  ایججا ت صلصججات 

درج  رجای ججا  کجز، ن جان مجزعندجر انسججام و پل کجتگز در کج ره  د ص مصایس  در

ایمجا  قجرآن رجای نهمتجه دردر و ج  زیبجایز وه عندر انسججام در برونج  مجتا نصجض بجارزی

ونج  ولجز عندجر پل کججتگز بجه دللجح  دج رش در درونجج  مجتا و   لجانز شج ن زمججان مجز

 ای در ایمای ایا غرض ن ارددادرا  آن نصض برجسته

تطبلصجز، رج  کج ره و رج  یجک ترجمجه منتوج  را، مج رد  صج رتبهبر ز از ت صلصات 

( بججا روش 0910 ورض نعمتججز قاوینججز و ای ججانز )انجج ، بججرای نم نججه پججبررکججز قججرار داده

و « اع جز» ومّجز و ولمجز ع امجح انسججام در کج رۀت  ل جز و آمجاری، بجه بررکجز -ت صلمز

ارزاده در انتصججای ممججارل  آیججات کججعز پردا تججه و آشججکار نمجج ده وججه صججمّ هارزادصججمّترجمجج  

، در رمجلا راکجتاداشته از کا تار متا اص ز تبعلجز ونج  و در ایجا امجر م  جق بج ده اکجزد 

ر داده و را معلججار قججرا تمسججلر الملججاانای و ( ترجمجج  الهججز قم ججه0911اوروججز و ویسججز )

بل جتریا عامجح انسججامز در رجر  هجاآننم دنج د  بررکجز «نجا » ع امح انسججام را در کج رۀ

رجا انج  بجا وجج د تماوتچنجلا ن جان دادهانج د رمبه انسججام واژ جانز یا تهدو متا را، متع ق 

 ،آن و ترجمجج « نججا » بسججز ع امججح دکججت ری و واژ ججانز، کجج رۀرا، در واررزو شججبا
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( در 0911ل ججز )انسجججام بسججلاری دارنجج د از کجج ی دیگججر امرایججز، رهججایز رمتججادر و زنجج  وو

ن ججان دادنجج  ع امججح انسجججام در ترجمجج  دو مججتا مبجج ر و مصدجج ،  مصالجج   جج د، بججا مصایسجج 

اکجز و متجرج  در  «ع جق» صج ز کج رۀکجط  بجا مجتا ااب جائجز، ر بجا ا ت ج   ّاد عجادی

ای ( نلججا در مصالججه0911زنجج  وول ججز و امرایججز )چنججلا رم انتصججای ممججارل  م  ججق بجج ده اکججزد

 بج دن عمجح ترجمجه را در کج رۀ آملالجزم  ص، دادن ترجمج    لادونج  بجا م جا  قجرار دیگر،

از نظججر ن جج ۀ واربسججز ع امججح انسجججام در انتصججای ممججارل  و معججانز بججه نمججایض  « ججار »

، بل ججتر بجج دن بسججام  دو عامججح جان ججلنز و  یادشجج ه  راشججتن د یکججز از نتججای  پجج ورض

ز آن را  ججرب در انسجججام دکججت ری در مججتا کجج ره، نسججبز بججه ترجمججه آن اکججز وججه ع ّجج

ض دیگججری وججه بر ججز از پجج ور ونجج د ججرب هججملر در ا عججای در زبججان عربججز بلججان مز

آزمججایض  و  سججا بججه ب تججه نصجج  و ر لجج ی نظریّجج را در چججارچ ب  قججرآنرای ترجمججه

( اشججاره نمجج دد در ایججا 0911نلا و کججماواتز )شججارگری، مهجج وی تجج ان بججه مصالجج  راشججته، مز

ارزاده )شجلعه(  جارره صجمّججان اربجری )مسجل ز(، - قجرآنپ ورض بجا انتوجاب کجه متجرج  

انتوججاب دو عامججح انسجججامز ارجججاا و تدججاد از  رمچنججلاو  -)کججنز( زع و عب ال ججه ی کجج 

، کججعز نم دنجج  تججا «ی کجج » کجج رۀ 91تججا  20 لجج ی و  سججا در آیججات ر انسجججام نظریّجج 

اکججز وججه   ججاوز از آن هججاآنپجج ورض  را را بررکججز وننجج د نتلججج یججا ترجمججهرججای اتماوت

چراوججه بججه  ؛تر اکججزمججحتر و واتججر،  دججل تر، روانای دقلججق، ترجمججهترجمجج  جججان اربججری

 دداشته اکزز بل تری ع امح انسجامز دقّ

صجج رت  مججارودیم کجج ی  ر    ر وججه م ا ظججه شجج  پ ور ججز  جج ی ترجمججرمججان

تججا بججا م ججا  قججرار دادن ایججا  آن اکججزپجج ورض  اهججر درصجج د  رویججاازانگر تججه اکججزد 

تطبلصججز در -و  سججا بججا روش ت  ل ججز ر لجج ی نظریّجج بججه بررکججز ع امججح انسجججام ترجمججه، 

 و ترجمه آن، بگردازدد« ماَّّمِّّح»ک ره 

 مبانی نظری. 3

 رمچنججلادانجج  وججه دارای نصججض اکججزد را آن را زبججانز مز« مججتا»ر لجج ی، در تعریجج  

ز معنججایز قائججح اکججز وججه ایججا معنججا در و مججات و جم ججات پنهججان اکججز؛ بججرای مججتا ر یّجج

شج دد نکتج  دیگجر در  دج ص مجتا ایجا ب مزبرای رملا اکز وه مجتا یکگارچجه م سج 
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ت انج  مت جکح از یجک و مجه یجا یجک شج د؛ مجتا مزاکز وه برای مجتا انج ازه تعریج  نمز

ای از چنج یا جم جه باشج د از نظجر ای جان رجر متنجز عبارت یا یک جم ه کجاده یجا مجم عجه

 2«یارکجا ت لجرغ»و  0«کجا تاری»متنجز، بجه دو  جروه  دارای یک با ز اکز وجه ایجا با جزِّ

و « 9 بججری-مبتجج ا»(د بوججض کججا تاری وججه شججامح دو کججا ز 0د )نمجج دار شجج تصسججل  مججز

اکججز )ای ججانز و نعمتججز، « 1انسجججام»آن،  غلججر کججا تاریاکججزد بوججض « 0 اعججاتزا ّ»

وجه بجه روابجخ معنجایز  یجک ممهج م معنجایز اکجز« انسججام»»(د ر ل ی معتصج  اکجز: 0912

« شج دونج  و ابجااری بجرای تمللجا مجتا از غلجر مجتا م سج ب مزم ج د در مجتا اشجاره مز

آن،  مصایسجج  تطبلصججز ملججان یججک مججتا و ترجمجج (د بججرای 0، صد 0171)ر لجج ی و  سججا، 

، معلججار و م ججا  اکججزد )نلججازی و غلججر کججا تاریبررکججز انسجججامِّ ایججا دو مججتا در کججط  

، معلجار پج ورض  اهجر اکجزد غلجر کجا تاریرمجلا جهجز کجط   (د بهال  0917قاکمز، 

و  سججا نمججایض داده شجج ه  ر لجج ی نظریّجج در مججتا  بججق ع امججح انسجججام  0در نمجج دار 

 اکزد

متج ن، متجرج  یجک مجتا در بر جردان مجتا و انعکجا  روابجخ درونجز  در ب ث ترجمج 

تتللجر یجا    جز وارد  و مصدج  مبج رعمجح ونج  وجه در با تجارِّ زبجانِّ  یا  نهبهو برونز، بای  

ی متصابججح کججا تاری واژ ججان و دیگججر ریرپججرلتأنی/ر رارلتأن، تعامججح و ع اوهبججهن جج دد 

مرا جحِّ ترجمجه  هجز اججرای نصجض ارتبجا ز بایج  در رمج ع امح  او  بر  رآینج  کجوا ج

بجه « مجتا»و از « مجتا»بجه « ن یسجن ه» انتصجای پلجام از  رجاِّقجرار  لجردد درواقج   ت جّجهم رد 

ای اکججز وججه ع امججح زیججادی بججر آن د الججز ،  جج د دارای  رآینجج  پلچلجج ه«موا جج » رججا 

 قطعججاًبججه ایججا  رآینجج  اهججا ه شجج د،  -«متججرج »یعنججز -دارنجج د  ججای ا ججر روججا چهججارمز 

ت انجج  مسججلر انتصججای صجج ل  پلججام را رججا بل ججتر شجج ه و ع امججح بل ججتری مججزپلچلجج  ز

از  «انسجججام» مص لجج  (دالجج  0917)نلججازی و قاکججمز، تللججر قججرار درجج   جج ش تدکججز

 تریا م ه عات مطر  در ایا زملنه اکزدمه 

________________________ 

1. structural 

2. non-structural 

3. themantic structure 

4. information structure 

5. cohesion 
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 1(1891هلیدی و حسن ) دگاهیانسجام از د یبندمیتقس .1نمودار 

 

________________________ 

 (017، صد 0919)ر ل ی و  سا، د 0

انسجام

غیرساختاری

دستوری

جانشینی و حذف

ایجمله

فعلی

اسمی

ارجاع

ایمقایسه

حرف تعریف

ایاشاره

ضمیری

واژگانی

اینمونه

تشابه

گذارینام

برابری

عام

جزء و کل

تضاد

معناییهم

تکرار

ساختاری
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 آن و ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلتطبیق الگوی انسجام در . 4

« واژ ججان»و بو ججز از  ریججق « دکججت ر»بو ججز از انسجججام از  ریججق »از نظججر ر لجج ی، 

 0  ر وججه در نمجج دار رمججان لجججهدرنت(د 1، صد 0171)ر لجج ی و  سججا، « شجج دزمججق م صّجج

انسجججام » و 0«انسجججام دکججت ری» داریجج : غلججر کججا تارین ججان داده شجج ه، دو نجج ا انسجججام 

 د2«واژ انز

 انسجام دستوری. 1. 4

ق معججانز در ت صّجج در انسجججام دکججت ری، بججرای بررکججز چگجج نگز بازنمججایز و رمچنججلا

رو، بججه منظجج ر نمایججان نمجج دن ازایججاه نمجج دد بایجج  بججه زنجلججرۀ و ججام ت جّججصجج رت زبججان، مز

و جام، معنجا بجه وا ج رایز بجرش  ج رده و روابجخ ملجان وا ج رای ایججاد  در زنجلرۀمعانز 

شجج دد در چججارچ ب ارائججه شجج ه، بججه منظجج ر برقججراری انسجججام معنججا و شجج ه، برقججرار مز

ز عمجح واژ جان و دکجت ر بهجره  ر تجه   ارج  شج  )ملرا مج ی و آقاججانز، بن ی، اکازمان

رای دکججت ری (د رججر یججک از ع امججح انسجججام دکججت ری نلججا  جج د بججه عم کججرد کججازه0911

؛ 9«ارجججاا»  ججز نمجج د:تجج ان در کججه  ججروه معرّایججا ع امججح را مز شجج ددزبججان مججرتبخ مز

 د(0919ر ل ی و  سا، ) 1«جان لنز»؛ 0« رب»

 رجاعا. 1. 1. 4

صججری ، ممکججا  غلججر رججر واژۀ»انجج :  مته« ارجججاا»( در تعریجج  0171ر لجج ی و  سججا )

یعنجز مرجج  زبجانز  شج د،لایج  وجه بجه آن ارججاا داده مزاکز پلض یا پ  از وا   زبجانز ب

 د یججا عجج م وججج د و مجج (د ارجججاا از نظججر وججج 099، صد 0919)ر لجج ی و  سججا،  «آن

د در 7«ارجججاا درون متنججز»؛ 1«اا بججرون متنججزارججج»شجج د: مرججج ، بججه دو دکججته تصسججل  مز

ارجججاا درون متنججز، مرججج  عندججری در درون مججتا بجج ده و در ارجججاا بججرون متنججز، مرججج  

________________________ 

1. grammatical Cohesion 

2. lexical Cohesion 

3. reference 

4. ellipsis 

5. substitution 

6. exophoric reference 

7. endophoric reference 
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شج د؛ چراوجه  ارج از متا و و ام اکزد تنهجا ارججاا درون متنجز م جج  انسججام مجتا مجز

 اهجر و م دو مجتا ممجتا ارجاا برون متنز  صخ به ت للج  مجتا ومجک نمج ده و باعجث ادغجا

(د ارجاعججات 2119 ملجج ، شجج د )نمزمرججج   ججارج از مججتاپ و یکگججارچگز ایججا دو  و مجج 

 تبللا ش ه اکزد 9در ج وی  ک رۀ ماَّّمِّّح

 
 گرمارودی و ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلعامل ارجاع در  .1جدول 

 مرجع ضمیر گرمارودی ضمایر در ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلضمایر در 

مر: ا  عح صلت در یازده « رنزَّ»ر مستتر همل

، «تَّبَّتَّّحْ »، «وُرِّا ْ»، «رَّّتِّحِّ»، «زِّد»، «انْصُصْ »، «قُ ْ»

 د«حْ مَّهِّّ»، « َّرْ»، «ارْجُرْ »، «اْصبِّرْ»، «اتَّّوِّرْ»

اد ی»، «بو ان»، «بلماای»، «و  وا»، «بگا  لا»

، «وارکاز   یض باش»، «بگسح»، «وا

، «دوری  ایا»، «شکلبا باش»، «وابگرار»

 د«مه ز بوض»
 ص()مبرالپ

 9و  7، 1در « رَّّبِّکَّ»، «کَّ لَّ»، «عَّ َّلْکَّ»در «  َّ»

 21در « مَّعَّکَّ»، «رَّنَّّکَّ»، «رَّبِّّکَّ»
 بار تکرار( 1) 21، 9، 7، 1در « ت ، جز»هملر 

 0-9در آیات « عَّ َّْلهِّ»، «مِّنْهُ »، «نِّدْمَّهُ»در « جهُ»

 21در « نُ ُثَّهُ»َّ، «نِّدْمَّهُ»در « جهُ»
 «ال َّّْلحَّ» )پن  بار تکرار( 21و  0، 9در « آن»هملر 

-9در آیات « وَّعْ ُهُ»، «اّتَّوِّرْهُ»، «إِّلَّلْهِّ»در « جهُ»

 09و  1

 00در  « َّرْنِّز»در « جز»

 )دو بار تکرار( 1-9 در آی « او»هملر 

 ای آن و م جهملر نلام ه ب که به 09 در آی 

 را آورده اکزد«   اون »

 00 در آی « مرا»هملر 

 «رَّبُّ»

 01در * «یَّصُ لُ نَّ»در « واو» هملر غای 

 00-01در « ْ هُ ْمَّهِّّ»، *«ارْجُرُْر ْ»در « رُ »

 01در «   ین مز» اعح  عح 

 )دو بار تکرار( 00و  01در « آنان»هملر 
 «الْمُکَّّرِّبِّلاَّ»

« رَّنْمُسِّکُ ْ»، «مِّنْکُ »، «عَّ َّلْکُ ْ»، «إِّلَّلُْک ْ»در « و »

 21 و 01در 

 07در « تَّّتَّصُ نَّ»در « واو»هملر موا   

، «اقْرَُّ وا»رای امر در  عح« واو»هملر 

 21در  «رَّقْرِّهُ ا»، «آتُ ا»، «رَّقِّلمُ ا»

 07در  «وَّمَّرُْت ْ»در « ت »هملر موا   

)که بار  21و  01در « جتان، شما»هملر 

 تکرار(

 21در «   یض»هملر 

 وا ر»، «ت انل  ونل پروا مز»رای  اعح  عح

زوات »، «نماز بر پا داری » ،«بو انل »، «ش ی 

 )شض بار تکرار(« وامز ب رل »، «بگردازی 

 ص()امبرلپز امّ 

 « ِّرْعَّ ْنُ» «او»هملر  01در « رَّ َّرْنَّاهُ»در « جهُ»

 «یَّ ْمًا» «آن»هملر  09در « ُمنْمَّطِّرٌ بِّهِّ»در « جهُ»

 «اْمَّ»اک  شر   «جض»هملر  01در « رَّّبِّهِّ»در « جه»
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 مرجع ضمیر گرمارودی ضمایر در ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلضمایر در 

 «وَّالنَّّهَّارَّ ال َّّْلحَّ» «آن»هملر  21در «  ْدُ هُتُ»در « جهُ»

 «الْصُْرآنِّ» «آن»هملر  21در «  َّاْقرَُّ وا مَّا تَّلَّسَّّرَّ مِّْنهُ»در « جهُ»

 یاوّ «آ َُّرونَّ» «زنن  ام مز» اعح  21در « یَّدْرِّبُ نَّ»در « واو»

 دوم« آ َُّرونَّ» «ونن جنگ مز» اعح  21در « یُصَّاتِّ ُ نَّ»در « واو»

 «تَّجِّ ُوهُ»در « جهُ»

 21در « ر »هملر بارز 

 «آن»هملر 

« تج وه عن ال ه ر   لراً»در عبارت « ر م»

 ترجمه ن  ه اکزپ

مَّا تُصَّ ِّّمُ ا »

 «لِّأَّنْمُسِّکُ ْ

 )نم    د عمح(

 
 مرجع گرمارودی اسم موصول در ترجمۀ اسم موصول

 «آنچه» ﴾وَّاْصبِّرْ عَّ َّى مَّا یَّصُ لُ نَّ﴿در عبارت « ما»
رر کونز از جان  

 مکربلا

 
 مرجع گرمارودی اسم اشاره در ترجمۀ اسم اشاره

 (ص) امبرلپن ا به  «ای» 0در « یَّا رَّیُّهَّا»

 آیات ماقبح «ایا» 01در « رَّرِّهِّ»

 

« الْمُکَّجرِّّبِّلاَّ»، 01 در آیج ، «واو»و هجملر «  رُج»اکجز وجه مرجج  هجملر  یجادآوریشایان 

 ا بصلجج امّجج؛ مرججج  هججملر از نجج ا پجج  مرجعججز اکججز ،یگردعبارتبججه؛ اکججز 00 در آیجج 

شجج د  جج ر وججه در بالججا م ججار ه مججزرمججان رمگججز از نجج ا پججلض مرجعججز رسججتن د رججاارجاا

 دو م رد تمامز ارجاعات در ترجمه رعایز ش ه اکزد جابه

 جانشینی. 2. 1. 4

عندججر زبججانز  یجابججهقججرار  ججر تا یججک عندججر زبججانز »را  ر لجج ی و  سججا جان ججلنز

دکجت ری اکجز، انج اا جان جلنز نلجا از  جان جلنز یجک رابطج  وجهیزازآنجاداننج د دیگر مجز

ت انج  جان جلاِّ اکج ،  عجح و یجا یجک عندجر مز ،رویجاازاشج ن د نظر دکجت ری تعریج  مز

 د(11، صد 0171)ر ل ی و  سا، « جم ه باش 
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 اسم یجابهالف. اسم 

ترولجج  دیگججر اکججمز بججا رجج ب ایجججاد  یجابججهدر ایججا  الججز از یججک ترولجج  اکججمز »

 (د10، صد 0171)ر ل ی و  سا،  «ون رابطه ملان و مات در متا اکتماده مز

ا در درجج ، امّجج طججاب مججز ﴾ماَّّمِّّججحا الهَّججیججا ایُّ﴿را بججا لمججظ  ص() امبرلججپدر ابتجج ای کجج ره، 

 ون د ز مزبه مردم معرّ« شار »و « رک ی»، ای ان را با الماه 01 ادامه، در آی 

 ش ه اکزد 0 در آی « الصرآن»جایگایا واژه  1در آی  « ق لا نصل ا» واژۀ

 جمله یجابهب. اسم 

ز بججرای ا تدججار و و ججان ن  رججا بججرای برقججراری انسجججام و پل نجج  ملججان اعدججا و  تّجج»

 «شجج دموا جج  بججه دنبججای  جج د، یججک اکجج  جججایگایا یججک عبججارت یججا جم ججه در مججتا مز

 (د10، صد 0171)ر ل ی و  سا، 

لباً﴿رجای قلامجز یکز از وی  ز 07 در آی  ونج  و را بلجان مجز ﴾یَّ ْمًجا یَّجْعَّجحُ الْ ِّلْج َّانَّ شجِّ

 رای آن ش ه اکزدجایگایا قلامز و تمامز وی  ز« وَّعْ ُهُ»، لمظ 09 در آی 

 ، جان لا آیات ماقبح ش ه اکزد«رَّرِّهِّ»، اک  اشاره 01 در آی 

 ی ر  رعایز ش ه اکزد رمارود ار م رد بالا در ترجم تمامز چه

 حذف. 3. 1. 4

چراوججه  ججرب، جججایگاینز  اکججز؛نجج عز جان ججلنز   ججرب» معتص نجج : ر لجج ی و  سججا

با صجمر اکجزد در  جرب، یجک بنج  یجا قسجمتز از یجک بنج  یجا قسجمتز از  جروه  ع جز یجا 

و م ججروب دانسججز؛ یعنججز چلججای را در جججایز وججه بججه  انگاشججتهلضپ ان تججاکججمز را مز

ه ایجا  وجر نکجردن دلالجز بجر نمهملج ن نل د البتّجو،  وجر نمجزاکجزل اه ممهج م بج ان نلجاز 

شج دد  جرب نلجا ماننج  جان جلنز، شجامح کجه نج ا نلسز؛ ب که عندر م روب  هملج ه مجز

انجج  ت بنججابرایا عندججر م ججروب مز؛ ای اکججز ججرب اکججمز،  ججرب  ع ججز و  ججرب جم ججه

، 9و  2ججج اوی  (د009-002، صد 0171)ر لجج ی و  سججا،  «اکجج ،  عججح و یججا جم ججه باشجج 

 ان د رمارودی مصایسه نم ده و ترجم  ک رۀ ماَّّمِّّح رب واژ ان و عبارات را در 

 



 ، شمارۀ دومچهارمپنجاه و دورۀ                           مطالعات زبان و ترجمه                                                              091 

 

 سورۀ مز َّم ِّلعامل حذف در  .2جدول 

 عبارت اصلی به همراه عبارت محذوف عبارت استعمال شده

 ﴾پ رَّقْ َّمُ قِّل ًازَّرِّزَّ رَّشَّ ُّ وَّ ًْئا وَّ مرِّ﴿ ﴾الّ َّلْحِّ رِّزَّ رَّشَّ ُّ وَّ ْئًا وَّرَّقْ َّمُ قِّلً اإِّنَّّ نَّاشِّئَّ َّ ﴿

 ﴾إِّنَّّ لَّ َّیْنَّا رَّنْکَّاًلا وَّجَّ ِّلمًا وَّ َّعَّامًا  َّا غُدَّّ ٍ وَّعَّرَّابًا رَّلِّلمًا﴿
نَّاپ  َّعَّامًا  َّا إِّنَّّ لَّ َّیْنَّا رَّنْکَّاًلا وَّ مإِّنَّّ لَّ َّیْنَّاپ جَّ ِّلمًا وَّ مإِّنَّّ لَّ َّیْ﴿

 ﴾غُدَّّ ٍ وَّ مإِّنَّّ لَّ َّیْنَّاپ عَّرَّابًا رَّلِّلمًا
 ﴾یَّ ْمَّ تَّرْجُ ُ الْأَّرْضُ وَّ متَّرْجُ ُپ الْجِّبَّایُ ﴿ ﴾یَّ ْمَّ تَّرْجُ ُ الْأَّرْضُ وَّالْجِّبَّایُ﴿

 ﴾ َّکَّلْ َّ تَّتَّّصُ نَّ إِّنْ وَّمَّْرتُ ْ یَّ ْمًا یَّجْعَّحُ الْ ِّْل َّانَّ شِّلبًا﴿
نَّ إِّنْ وَّمَّْرتُ ْ یَّ ْمًا یَّجْعَّحُ الْ ِّْل َّانَّ شِّلبًا م َّکَّلْ َّ  َّکَّلْ َّ تَّتَّّصُ ﴿

 ﴾تَّتَّّصُ نَّپ
 ﴾وَّال َّّهُ یُصَّ ِّّرُ ال َّّْلحَّ وَّ میُصَّ ِّّرُپ النَّّهَّارَّ﴿ ﴾وَّال َّّهُ یُصَّ ِّّرُ ال َّّْلحَّ وَّالّنَّهَّارَّ﴿

 
 ترجمۀ گرمارودیعامل حذف در  .1جدول 

 عبارت اصلی به همراه عبارت محذوف شده عبارت استعمال

 تار، م در و ترکوز پابرجایى، در شبانه عبادت  مانبى

 داکز اکت ارتر

ادت معب و ترکوز پابرجایى، در شبانه عبادت  مانبى

 داکز اکت ارتر  متار، شبانهپ در

 و     لر   راوى و داری  دوز ى و بن را   د ناد ما

 دردنا د عرابى

   راوى و داری  دوز ى مداری پ و بن را   د ناد ما

 داری پددردنا  م عرابى مداری پ و     لر

 ددرآین  لرزه به راو ه درآین پ و لرزه مبه زملا وه روزى ددرآین  لرزه به راو ه و زملا وه روزى

 دارددمى ان ازه را روز داردپ ومى ان ازه مرا ش    اون  دارددمى ان ازه را روز و ش    اون 

 

 انسجام وا گانی. 2. 4

کججاایز در ی ان ی ججه و زبججان ن یسججن ه، نصججض بججهتججریا ابججاار انتصججامهجج  عن انبججهواژه، 

وجه ن ج ۀ وجاربرد واژ جان در یجک مجتا، نج ا مجتا  یا  نجهبهنج ؛ وانسجام یک متا ایما مز

نتصججح کججازد؛ بججه ایججا دللججح وججه معنججا از  ریججق واژ ججان مو کججبک صججا   انججر را آشججکار مز

معنججای یججک واژه یججا  ز  رو ّبججهدارای معنججا نلسججتن د  یزتنهابججهرججا شجج د؛ پجج  واژهمججز

رججای دیگججر در ارتبججا  اکججزد ایججا ه  بججا معججانز واژمروّجج صجج رتبهکججاده یججا  صجج رتبه

شجج دد ررچججه ایججا ناملجج ه مججز« انسجججام واژ ججانز»ارتبججا  معنججایز ملججان واژ ججان یججک مججتا، 

تجر یجک مجتا از ل جاه معنجایز پربجارتر باشج ، مجتا منسجج  تجر باشج  و واژ جانارتبا  ق ی

( انج اا روابجخ معنجایز بجلا 0191ر لج ی و  سجا ) (د0911، و رمکجاران اکجزبّ)ع شج دمز
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ع امججح » و 0«ع امججح عججام»انجج : بنجج ی وججردهواژ ججان یججک مججتا را بجج یا صجج رت تصسججل 

 د(0919)ر ل ی و  سا،  2«م ردی

 عوامل عام. 1. 2. 4

در   لر باشجن  وجه ایجا روابجخده و رمجهرایز کجات انج  رابطجهملان واژ جان مزرای رابطه

ا جر در دو واژه متدجاد یکج یگر باشجن ، ایجا دو  ،د بجرای نم نجهاکجز ارج از متا ر  برپجا 

ملجان واژ جان وجه  یک یگرنج د ایجا ع امجح عجام یجا رابطج واژه در  ارج از مجتا نلجا متدجاد 

: انجج دکججته تصسججل  ورده چهججارانز زبججان شجج ه را در کججب  انسجججام مججتا در وا جج رای واژ جج

ر لجج ی و  سججا، ) 7«جججا  و وججح» و 1«شججم ی معنججایز» ،1«تدججاد» ،0«معنججایزر » ،9«تکججرار»

 د(0919

 تکرار. 1. 1. 2. 4

جججایز آن در دو یججا چنجج  جم ججه و در کججا تار یججک مججتا، تکججرار یججک واژه و جابججه

کججازی زبججان ن یسججن ه عجج ام ز اکججز وججه م ججج  انسجججام یججک مججتا و برجسججته ازجم ججه

  اننجج ه بججه کجج ی  ت جّججهتججریا ابججاار بججرای ج جج  عندججر تکججرار مهجج  درواقجج شجج دد مججز

رججای یکججز از راه« تکججرار»عامججح   جج دِّ (د0911، رمکججارانو  اکججزاکججز )عبّو مججات 

کجای  29 در  جزّ قجرآن وجحِّّ ینکجهاشج دد جج ای از ، م سج ب مزقجرآن وجری رکانز در پلام

یجک مط ج  بج ده، در  ج د  چنج بارهبرای تربلز و ر ایز مجردم نلجاز بجه بلجان  ونازی ش ه 

 (د0917ونل  ) ارکلان و اکماعل ز، یک ک ره ر  ما تکرار را م ار ه مز

ا امّجج ن ،اتکججرار شجج ه بججاریکرججای بسججلاری وججج د دارنجج  وججه بججلض از در یججک مججتا واژه

رججای مهجج  آن اکججزد بسججلاری از  د، تکججرار واژهشججدر مججتا مزباعججث انسجججام  آنچججه

نظلر  جروب اهجا ه و  جروب ربجخ ممکجا اکجز در مجتا زیجاد مج رد « ای دکت ریرواژه»

________________________ 

1. general 

2. instantial 

3. repetition 

4. synonymy 

5. antonymy 

6. hyponymy 

7. meronymy 
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ا در نصجض ا نلجا در انسججام مجتا ملنرنج ؛ امّجرجایجا واژه ا رچجهاکتماده قجرار  ر تجه باشجن  

« رجای متنجزواژه»رجایز وجه بجه ب کجه تنهجا واژه ،شج درجا تأولج  نمزنظجر بجر ایجا واژه م رد

تجج ان ا را بججه دو  ریججق مزرججانسجججامز رسججتن د ایججا واژه دارای نصججض، در مججتا انجج معروب

از  ا تمالججاًای از مججتا را ارائججه درججل ، ا ججر بوجج ارل    اصججه آنکججهت ججولص داد: نوسججز 

ن ج ن ، و ج ت و انسججامِّ ار ا تکجررجا جر ایجا واژه آنکجهنل ؛ دوم وا اکجتماده مجزرایا واژه

 صج رتبهت انج  (د ایجا تکجرار رج  مزالج  0917 ج رد )نلجازی و قاکجمز، رج  مزمتا بجه

تکجرار  لنجاًعصج رت بگلجرد بج یا صج رت وجه  ج د و مجه  «علنز» یگردعبارتبهمستصل  یا 

وجه   ج د بجرای مثجای اکجتماده از هجمایرِّ ؛مسجتصل  باشج  غلجر ص رتبهت ان  ب  د و ر  مز

ت انجج  جججاو عامججح ارجججاا نلججا ه مجج رد دوم مز ردنجج د البتّجج مججات ماقبججح  جج د برمزبججه و

مصایسججه  0 رمججارودی در ججج وی  و ترجمجج  کجج رۀ ماَّّمِّّججحم سجج ب ب جج دد عامججح تکججرار در 

 ان دش ه
 

 سورۀ مز َّم ِّلعامل تکرار تام در  .4جدول 

 گرمارودی عامل تکرار در ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلعامل تکرار در 

 تکرار شده کلمۀ
تعداد 

 تکرار

تعداد ارجاع 

 با ضمیر
 تکرار شده کلمۀ

تعداد 

 تکرار

تعداد ارجاع با 

 ضمیر

 1 0 ش  1 0 لَّّلْح

  9 ان وز  9 قَّ لح

  2 نلمز  2 نِّدْ 

 0 2 قرآن 0 2 قُرْآن

 0 2 نَّهَّار
 2 0 روز

 0 2 یَّ ْم

  9 پلامبر  9 رَّکُ ی

     2 رَّرْکَّ ْنَّا

  2 راو ه  2 جِّبَّای

 0 2  رع ن 0 2  ِّرْعَّ ْن

  2 رارز  2 کَّبِّلح

  2 زملا  2 رَّرْض

  0 بهتر  2  َّلْر
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 گرمارودی عامل تکرار در ترجمۀ سورۀ مز َّم ِّلعامل تکرار در 

 تکرار شده کلمۀ
تعداد 

 تکرار

تعداد ارجاع 

 با ضمیر
 تکرار شده کلمۀ

تعداد 

 تکرار

تعداد ارجاع با 

 ضمیر

  2 آنچه ملسر اکز بو انل  از  2  َّاقْرَُّ وا مَّا تَّلَّسَّّرَّ مِّاْ 

 2 0 پرورد ار 9 9 رَّبّ

  1   ا 0 9 ال َّّه

  2 نام  2 اکْ 

 

 معناییهم. 2. 1. 2. 4

معنججایز، شجج ن د در رجج وججه باعججث ایجججاد انسجججام واژ ججانز مزو مججات متراد ججز رسججتن  »

ا ایججا بجج ان معنججا نلسججز وججه دو صجج رت واژ ججانز، یکسججان اکججز؛ امّجج معنججای تجربججزِّ

دارای معنجای یکسجان  هجاآنپ شانز وامجح معنجایز وجج د دارد، ب کجه بج یا معناکجز وجه ر 

معنججا مججات رجج در ادامججه، مصایسجج  و  (د012-010د ص، صجج0919)ر لجج ی و  سججا،  «رسججتن 

 (د1آورده ش ه اکز )ج وی  ترجم   رمارودیو  ک رۀ ماَّّمِّّحدر 
 

 ترجمۀ گرمارودیو  سورۀ مز َّم ِّلمعنایی در عامل هم .1جدول 

 ترجمۀ گرمارودیمعنایی در عامل هم سورۀ مز َّم ِّلمعنایی در عامل هم

 01در « کوز»و  1در « کنگلا»و  1در « اکت ارتر»و « ترکوز» 01در « وَّبِّلح»و  1در « نَّصِّلح»و  1در « رَّقْ َّمُ »و « رَّشَّ ُّ»

 00در « وا بگرار»و  01در « دوری  ایا» 00در «  َّرْ»و  01در « ارْجُرْ»

 00در « مه ز بوض»و  01در « شکلبا باش» 00در « حْمَّهِّّ»و  01در « اْصبِّرْ»

 21در « ج ین مز»و «   ارل  یا ز» 21در « اتَّجِّ ُو»و « یَّبْتَّتُ نَّ»

 «شکا  مز»و  00در « به لرزه در آین » 09در « مُنْمَّطِّرٌ بِّهِّ»و  00در « تَّرْجُ ُ »

 01در «   ین مز»و  1در «  متار»و  1در « کونز» 01در « یَّصُ لُ نَّ»و  1در « قِّلح»و  1در « قَّ ْی»

 21در « بر پا داری » و 2در « بگا  لا» 21در « رَّقِّلمُ ا»و  21در « تَّصُ مُ»و  2در « قُ ِّ»

 21در « بو انل »و  0در « آرام و روشا بو ان» 21در « اقْرَّ ُوا»و  0در « تَّرْتِّلح»و « رَّتِّّحِّ»

  9در « تَّبْتِّلح»و « تَّبَّتَّّحْ»

  01در « رَّْجر»و « ارْجُرْ»

 01در  «ل  رو ر ت»و «  ر تنز»و  1در «  ایا» 01در « رَّ ْر»و « رَّ َّرْنَّا»و  1در « اتَّّوِّرْ»

 01در «  رکتادی »و  21در « از پلض  رکتل » 01در « یرَّکُ »و « رَّرْکَّ ْنَّا»

  21در « کَّلَّکُ نُ»و  09در « وَّانَّ»
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 ترجمۀ گرمارودیمعنایی در عامل هم سورۀ مز َّم ِّلمعنایی در عامل هم

 21در « دان مز»و « مع  م داشز» 21در « عَّ ِّ َّ»و « یَّعْ َّ ُ»

  21در « قَّرْض»و « رَّقْرِّهُ ا»

 21در « آمرزن ه»و  «آمرزش بو ارل » 21در « غَّمُ ر»و « اکْتَّتْمُِّروا»

 09در « دردنا »و «     لر» 09در « رَّلِّل »و « غُدَّّ   َّا»

 

 ﴾یَّج ْمَّ تَّرْجُج ُ الْجأَّرْضُ وَّالْجِّبَّجایُ﴿: در آیجات «مُنْمَّطِّجرٌ»و « تَّرْجُج ُ» و مج  نم نجه دوبرای 
رجر دو بلجانا نلسجتن ، امّج معنجار  ؛ ا رچجه ایجا دو واژه از نظجر لتج ی﴾السَّّمَّا ُ مُنْمَّطِّرٌ بِّهِّ﴿و 

 ای در زملا و آکمان در روز قلامز رستن دلرزه ونن ه شکاب و

آن بجه وجار  مج اردی وجه  عجح بجه رمجراه ممعج ی مط جقِّ ،شج د  ر وه م جار ه مجزرمان

را در  جروه  هجاآنتج ان آمج ه اکجز وجه نمجز یا  نجهبهر ته، در ترجمه به  ارکز ایا مج ارد 

 معنا  نجان دو مات ر 

 تضاد. 3. 1. 2. 4

هجا بجا یکج یگر متدجاد آن ی تجربجزِّوجه معنجا اکجز زواژ جانرا یا وا ج رای منظ ر واژه»

 از: ان عبارت ک رۀ ماَّّمِّّحتدادرا در  (د012، صد 0919)ر ل ی و  سا،  «اکز

وَّرَّقْجج َّمُ ﴿؛ 7آیجج  در « النَّّهَّججار»و  2آیجج  در « ال َّّلْججحَّ»؛ 0آیجج  در « زِّد»و  9 آیجج  در« انْصُججصْ»

بِّرْ عَّ َّججى مَّججا یَّصُ لُجج نَّ﴿و  1آیجج  در  ﴾قِّل ًججا رِّ »؛ 01آیجج  در  ﴾وَّاصججْ آیجج  در « الْمَّتْججرِّب» و «الْمَّ ججْ

 د07آی  در « شِّل »و « الْ ِّلْ َّان»؛ 1

 کلمات متضاد در ترجمه

در  متجججار اکجججت ارتر »؛ 7در « روز»و  2در « شججج »؛ 0در « بلمجججاای»و  9در « وججج  وجججا»

و «  ججاور»؛ 01در «   ینجج  مکججوا وججا رانپآنچججه مججز»و « اکججز ممنظجج ر قججرآن اکججزپ

 01در « ل  رو ججر ت»؛ 9در « بگل نجج »و « بگسججح»؛ 07در « پلججر»و « و دوججان»؛ 1در « بججا تر»

 د21در « وامپ ب رل »مو 
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 شمول معنایی. 4. 1. 2. 4

رای زیرمجم عج  آن برقجرار و  بصجه 0عجام ای اکجز وجه بجلا یجک  بصج ت از رابطجهعبار

ناملج ه شج ه و عناصجری وجه بجه « 2 را لجر»عجام اشجاره دارنج ،   بصج د عناصری وجه بجه اکز

مثجای    ربجهشجهرت دارنج د  «شجم ی معنجایز»وننج  بجه رای زیرمجم عج  آن اشجاره مز بصه

و  bear ،dog ،cat»رایز مثججح عججام، شججامح زیرمجم عججه یججک  بصجج  عن انبججه« animal» واژۀ

شججم ی  و مججه، ممکججا اکججز رجج  در دایججرۀلا دو ه  ججارز اوقججات رابطجج  بججاکججزد البتّججددد« 

، چنجلا ارتبجا ز dogو  catبجلا   د و رج  در تدجاد؛ بجرای مثجای رابطج معنایز م سج ب شج

آوردد تمللجا ایجا دو وجار آکجانز نلسجز، ررچنج  ایجا   سجاببه ان ن عز تداد رج  ترا مز

 ارمّلّججزچنجج ان  ججائا  -وججه رمججان انسجججام اکججز-پجج ورض  اهججر  نکتججه بججرای مصدجج دِّ

، چراوجه چجه رابطج  ایجا دو از نج ا تدجاد باشج  و چجه از نج ا شجم ی معنجایز، ایجا نلسز

 (د0919ش د )ر ل ی و  سا،  ار  مزارتبا  در رر دو  الز، به انسجام  ت   

 سورۀ مز َّم ِّلدر 

را در عبججارات قبججح « غُدججَّّ   َّا  َّعَّامًججا»و  «جَّ ِّججل »، «رَّنْکَّججای»و مججات  09 در آیجج « عَّججرَّاب»

 لججردد ایججا پ در برمز﴾إِّنَّّ لَّجج َّیْنَّا رَّنْکَّالججاً وَّجَّ ِّلمججاً وَّ َّعَّامًججا  َّا غُدججَّّ ٍ وَّعَّججرَّاباً رَّلِّلمججاً﴿از  جج د م

پ، هججما ارتبججا  بججا  جج ادت اصجج ز مججتا، ت انسججته اکججز نهایججز عَّججرَّابم یزمعنججاوا جج  

 عراب الهز را در تکرار واژ ان وه رمگز دلالز بر عراب دارن ، بلان ون د

 ا در دایجرۀوجه  اعجح متمجاوتز دارنج ، امّجبجا ایجا«  ْدجُ هُتُ»و « یُصَّج ِّّرُ» ، دو  عح21 در آی 

تجر وامجح«  ْدجُ تُ»از معنجز  عجح « یُصَّج ِّّرُ»ه معنجز  عجح  لرنج د البتّجشم ی معنجایز قجرار مجز

 را ر  در برداردد« شمردن» و« ان ازه  ر تا» چراوهاکز؛ 

 سورۀ مز َّم ِّل در ترجمۀ

را «  جججج راوز   جججج  لر»و « بنجججج »و « دوزخ»و مججججاتِّ  09 در آیجججج « عججججراب» واژۀ

  لرددمزبردر

________________________ 

1. general class 

2. superordinate 
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 د21 در آی « داردان ازه مز»و « شمار ورد»

 جزء و کل. 1. 1. 2. 4

مجج رد نظججر، اشججاره  ز بججا آن وججحّایججا اصججط ا  بججه بججلا رابطجج  قسججمتز از یججک چلججا و ّجج

جججا  و وججح  ابطجج رجج  ر rootو  limbوججه در آن  rootو  tree ،limbونجج د مثججح رابطجج  مججز

شجج ن  )ر لجج ی و نلججا م سجج ب مز treeرایز از عدجج   را لججر دارنجج  و رجج  نججام قسججمز

 (د0919 سا، 

ت ججاوت آیججات قججرآن، جائججز از  وججهیزازآنجا»امججه در  یججح ایججا آیججه  متججه اکججز: ع ّ

ت انجج  دلالججز بججر نمججاز در ایججا کجج ره رجج  مججز« قججرآن»شجج د واژه م سجج ب مز نماز  انجج ن

نمجاز   انج ه  اشجاره ونج  وجه در  جزّ قجرآنت انج  بجر آیجاتز از رج  مجز ش  داشته باش  و

 (د10، صد 21، جد 0007) با بایز،  «ش دمز

 سورۀ مز َّم ِّل در ترجمۀ

 دنماز  ان ندر وح ک ره با معنای « قرآن   ان ن»

 ایعوامل موردی یا نمونه. 2. 2. 4

در ایجججا مجم عجججه قجججرار  9«ت جججابه»و  2« جججرارینجججام»، 0«برابجججری» رمچججج نعججج ام ز 

تج ان بجه مثجالز  جارج از مجتا اشجاره وجرد چج ن  سجا  لرن د برای ایا کجه مج رد نمزمز

دانج  و  صجخ در یجک مز« م ج ود بجه مجتا»( ایا نج ا از ع امجح انسججام واژ جانز را 0190)

 ، ن د وی بجر ایجا عصلج ه اکجز وجه ایجا نج ا عامجحشجمتا  اص کجب  ایججاد انسججام مز

نلججازی و یابجج  )نمججزرمججان مججتا اکججز و در کلسججت  زبججانز ت کججعه  م دجج ی و مودجج صِّ

 (دال  0917قاکمز، 

 

 

 

________________________ 

1. equivalence 

2. naming 

3. semblance 
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 تشابه. 1. 2. 2. 4

، صد ب 0917)نلججازی و قاکججمز،  «منظجج ر از ت ججابه،  وججر معنارججای م ججابه رجج  اکججز»

 «اکجزکجز وجه مودج ص یجک مجتا  جاص عجام ز ا« 0شجبارز مج ردی»ت ابه یا »(د 009

(؛ بجج یا معنججز وججه ا ججر ایججا رابطججه ملججان دو و مججه در 010، صد 0919)ر لجج ی و  سججا، 

یک متا برقجرار باشج ، نسجبز و رابطج  ملجان ایجا دو و مجه قابجح تعمجل  در  جارج از مجتا 

 د ایا م رد در ایا ک ره و ترجم  آن یا ز ن  دلسزن

 گذارینام .2. 2. 2. 4

)نلججازی و قاکججمز،  «معنججا اشججاره دارد  ججراری بججه  وججر اکججامز موت جج  بججرای یججکنام»

 (د009، صد ب 0917

بجا ایجا لمجظ  طجاب  را (ص) امبرلجپد اکجز (ص) امبرلجپنجامز دیگجر بجرای « ماَّّمِّّحیَّا رَّیُّهَّا الْ»

 قرار دادن د

« اولججز النعمجج »،  وججر ﴾وَّ َّرْنِّججز وَّالْمُکَّججرِّّبِّلاَّ رُولِّججز النَّّعْمَّجج ِّ﴿در عبججارت  00 در آیجج 

 اکزد« الْمُکَّرِّّبِّلاَّ»برای  راری دیگری نام

 ش ددتکرار مز لناًعایا دو م رد  ،در ترجمه

 با ایا لمظ  طاب قرار داده اکزد را( ص) امبرلپوه « ای جامه بر   یض پلچل ه»

 د00 آی  در« شاد  ار»و « دروغ انگاران»

 برابری. 3. 2. 2. 4

مجح مطجابق رج  باشجن  و وا   ربجها تج  وجه دو عندجر معنجایز مجا  مزبرابری زمجانز اتّ»

 (د009)ب(، صد  0917)نلازی و قاکمز،  «نت ان به  ارج متا تعمل  داد

ارِّ ًا عَّ َّجلْکُ ْ﴿ رکج ی  ﴾01﴿﴾رَّکجُ لًاوَّمَّجا رَّرْکجَّ ْنَّا إِّلَّجى  ِّرْعَّج ْنَّ  إِّنَّّا رَّرْکَّ ْنَّا إِّلَّلْکُ ْ رَّکجُ لًا شجَّ

 دا() زم کدوم برابر اکز با  درت 

ى  ِّرْعَّجج ْنُ ﴿ رکجج ی در ایججا آیججه  رمچنججلا ﴾01﴿﴾  َّأَّ َّججرْنَّاهُ رَّ ْججرًا وَّبِّل ًججا الرَّّکججُ یَّ َّعَّدججَّ

 دا() زم کبرابر اکز با  درت 

________________________ 

1. instantial semblance 
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مَّهُ وَّنُ ُثَّجهُ  رَّنَّّکَّإِّنَّّ رَّبَّّکَّ یَّعْ َّ ُ ﴿  وَّ َّائِّمَّج ٌ مِّجاَّ الَّّجرِّیاَّ مَّعَّجکَّتَّصُ مُ رَّدْنَّى مِّجاْ نُ ُثَّجزِّ ال َّّلْجحِّ وَّنِّدجْ

رَّ مِّجاَّ الْصُج رْآنِّ وَّال َّّهُ یُصَّج ِّّرُ ال َّّلْجحَّ وَّالنَّّهَّجارَّ عَّ ِّج َّ رَّنْ لَّجاْ تُ ْدجُ هُ  َّتَّجابَّ عَّ َّجلْکُ ْ  َّجاقْرَّ ُوا مَّجا تَّلَّسجَّّ

لَّکُ نُ مِّججنْ ى  کُ ْعَّ ِّجج َّ رَّنْ کججَّ حِّ ال َّّججهِّ  وَّآ َّججرُونَّمَّرْهججَّ رِّبُ نَّ  ِّججز الْججأَّرْضِّ یَّبْتَّتُجج نَّ مِّججاْ  َّدججْ یَّدججْ

رَّ مِّنْججهُ وَّرَّقِّلمُجج ا الدججَّّ َّاۀَّ وَّآتُجج ا الاَّّوَّججاۀَّ یُصَّججا وَّآ َّججرُونَّ بِّلحِّ ال َّّججهِّ  َّججاقْرَّ ُوا مَّججا تَّلَّسججَّّ تِّ ُ نَّ  ِّججز کججَّ

نًا وَّمَّججا تُصَّجج ِّّمُ ا لِّأَّنْمُسججِّ  ا  َّسججَّ مِّججاْ  َّلْججرٍ تَّجِّجج ُوهُ عِّنْجج َّ ال َّّججهِّ رُجج َّ  َّلْججرًا  کُ ْوَّرَّقْرِّهججُ ا ال َّّججهَّ قَّرْهججً

 ﴾21﴿ ﴾ا ال َّّهَّ إِّنَّّ ال َّّهَّ غَّمُ رٌ رَّ ِّل ٌوَّرَّعْظَّ َّ رَّجْرًا وَّاکْتَّتْمِّرُو

« آ َّجرُونَّ» و ؛رمجراه ای جان و  ایمج  ص() امبرلجپبرابجر اکجز بجا «  وُج»هجملر  ،در ایا آیه

 دص() امبرلپرمراه  ر و ام برابرن  با بو ز از آن  ایم ر

 در ترجمه

بججه کجج ی  رعجج ن پلججامبری »اکججز: ا( ) زم کججدر جم ججات  یججح  ص() امبرلججپمنظجج ر از 

 د«نا رمانز وردص( ) امبرلپ رع ن با آن »؛ « رکتادی 

 وسجانى از اىدکجته و تج »و آن کجه  جروه بجا رج  برابجری دارنج : « رمراه تج  ت  و دکت »

 در دیگجر بر جى و بج د   ارنج  بلمجار شجما از بر جى وجه داشجز مع ج م او ددد ت انج  بجا وه

 دیگججر  رورججى و ج ینجج مججى   اونجج  بو ججض از( را  جج د روزى) و زننجج مججى  ججام زمججلا،

 د«ونن مى جنگ   اون  راه در

 گیرینتیجهبحث و  .1

ای اکجز وجه از  جرب   اونج   کجل  بجرای کجعادت ب جر جاودانجه معججاۀ قرآن وری 

چلجنض شج ه  یا  نجهبه شناکجززیبجایزع امجح انسججام و  وجری  قجرآننازی شج ه اکجزد در 

در بج ون رج ب و قدج  عص جایز نبج ده اکجزد  قطعجاًبه  کمز   اونج  متعجای  ت جّهوه با 

 و ترجمجج   ارکججز آن بججر مبنججای کجج رۀ ماَّّمِّّججحمصالجج   اهججر هججما بررکججز انسجججام متنججز 

نتججای   یججح  اصججح شجج ه  -ر لجج ی و  سججا نظریّجج -یکججز از الگ رججای ارزیججابز ترجمججه 

 اکز:

 012بججه  کجج رۀ ماَّّمِّّججحدر مججتا انسجججام  یرججا، نم نججهر لجج ی و  سججا نظریّجج بججر اکججا  

در  الد رمچنجج یججآزبججه  سججاب مجج یاتعجج اد، رقجج  قابججح م ا ظججه ایججرکجج  وججه ازمجج رد مجج
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انسجججام در مججتا اکججتوراج شجج ه  یرججامجج رد از نم نججه 009کجج ره،  ایججا  ترجمجج زبررکجج

 ؛اکز

درصجج  م ججابهز در  10ی،  جج ود ه بججه مجج ارد اکججتوراج شجج ه در مجج رد اوّت جّجج بججا

 کج رۀ ماَّّمِّّجحدر مجتا کج ره و ترجمجه وجج د دارد و در انسججام مجتا  زانسججام یرجامللمه

 ایجشج د وجه ازنمج ا جزی یادیجتمجاوت ز ی رمجارود یم کج   و انسجام م ج د در ترجمج

 ؛مترج  اکز یز بالاو دقّ یردابر اصح امانز ی لم ابهز   د تأو یدرص  بالا

 ریآن، نسجبز بجه کجا  ه و ترجمجکج ر ایجدر مجتا ا «ارججاا»و  «تکجرار» زعامح انسججام

مهج  وجه  ایجه بجا در نظجر  جر تا اد البتّجردلج زقجرار مج نوسجز گاهیدر جا ،زع امح انسجام

آنهججا در  انلججتکججرار م هجج عات و ب  را بججه واکججط زالهجج  لو تعججال زیرجج ا ز  اونجج  تعججال

 «تکجرار»عندجر  یدارد، بسجام  بالجازمج هجهموت   وتاب  ج د بجه موا ج  عر یراگاهیجا

انجججام شجج ه، عندججر تکججرار در  یرججازدر بررکجج ،د بججه ع ججاوهاکججز زهیبجج  یامججر قججرآندر 

و واهج  اکجز وجه ارججاا  رد؛لج زرا در بجر مج -رلارجاا بجا هجم- درون   د عندر ارجاا

 اکز؛از ان اا تکرار اک  مرج   زکی رلبا هم

نسججبز بججه  «زانسجججام واژ ججان»از آن اکججز وججه در مججتا کجج ره و ترجمججه،  ز ججاو  ینتججا

انسجججام   بر جج ردار اکججز؛ ررچنجج   وججه رابطجج یاز بسججام  بالججاتر «یانسجججام دکججت ر»

 ،گججریو بججه عبججارت د وننجج مز زیججرا  ما گریکجج یدو ر ججه بجج ده و  ،زو واژ ججان یدکججت ر

 دازمن ن لن یگریظه ر   د به د یررو ام برا

از م کجج ی  شجج هترجمهمججتا تجج ان بجج یا نتلجججه دکججز یا ججز وججه: مججز بالججااز نتججای  

رودی تا  ج ودی از انسججامِّ معجادیِّ مجتا  ج د کج ره بر ج ردار اکجز و تجا  ج ودی  رما

انسججام  نظریّج آملا بج دن  رآینج  ترجمجه ت کجخ متجرج  در چجارچ ب م  صلجزت ان به مز

نظر، در دیگججر مجج رد رکجج  ا ججر کجج رۀبججه نظججر مز رمچنججلا در لجج ی و  سججا اشججاره نمجج د

تج ان نتجای  بجه شناکجز، مج رد نصج  و بررکجز قجرار  لجرد، رج  مزرا و الگ رجای زباننظریّه

انسجججام ایججا کجج ره را بججا دیگججر الگ رججا مصایسججه نمجج د و رجج   در  دجج صدکججز آمجج ه 

اش بججه مججتا مبجج ر را بررکججز تجج ان ملججاان نادیججک بجج دن انسجججام ترجمجج  آن و نادیکججزمز

شناکجز در بررکجز انسججام و زبجان ظریّج نتجریا رجا رج  ججام ایجا پج ورض نم دد در  جزّ



 ، شمارۀ دومچهارمپنجاه و دورۀ                           مطالعات زبان و ترجمه                                                              011 

 

م کج ی  رمجارودی از زوایجای موت ج   شج د و رج  ترجمج پل کتگز ایا ک ره یا جز مجز

درصج د و جاداری وامجح بجه مجتا و لجانز  قجرآن جردد؛ ا رچجه تمجامز مترجمجان بررکز مز

ا بایج  دیج  در عمجح نتلججه چجه امّج ،و پررلجا از اکجتنبا  شودجز  ج د رسجتن  قرآن وجری 

 ار  ب دد  

 نامهکتاب

 دقرآن وری 

ای انسجام در ک رۀ ع ق و (د ارزیابز مصایسجه0911امرایز، مد، و رهجایز رمتادر، غد، و زن  وول ز، مد )

رای ترجمه در زبان و ادبلات پ ورض نظریّ  ر ل ی و  سججاد بر اکججا ترجم  آن از   ّاد عادی 

 د009-001 ،(7)01عربز، 

(د بررکجز تطبلصز عناصر انسجام متنز در ک رۀ مبارو  نا  و ترجم  0911اوروز، غد، و ویسجز، خد )

 د001-021(، 2)0ع  م قرآن و تمسلر،  ارکز آن بر پای  نظریّ  انسجام متا ر ل ی و  سا، 

(د بررکججز انسجججام و پل کججتگز در کجج رۀ صجج  با رویکرد 0912ای ججانز،  د، و نعمتز قاوینز، مد )

 د11-11(، 27)1انجما ایرانز زبان و ادبلات عربز،  راد شناکز نصضنزبا

رای قرآن بر اکا  (د نص  و بررکجز نظریّه بسجخ متا در ت  لح انسججام متنز ک ره0917 ر، مد ) امه

 د091-001(، 9)2مطالعات مت ن اک امز، دی  اه  سلا عب الرئ بد 

 د021-022، 11و  01 ،بلناتدر یک نگاهد  (د ترجم  قرآن اکتاد  رمارودی0991 جن ی، اد )

ی ابااررای انسججام در ک رۀ  ار  و ترجم  آن ا(د ارزیابز مصایسجه0911زن  وول ز، مد، و امرایز، مد )

(، 7)0مطالعات ترجمه قرآن و   یث، از م مّ مه ی   لادون : از دی  اه نظریّ  ر ل ی و  سججاد 

 د0-91

رای (د بررکججز نصض ع امح انسجججامز در ترجمه0911ماواتز، اد )نلا، مد، و کججشججارگری، اد، و مه وی

 د02-7 ،(9)27کراج منلر، الگ ی ر ل ی و  سا(د  بر اکا انگ لسز قرآن )

د ق : د تر انت ججارات اکجج امز جامعه م رکججلا   زه الصرآن لراان  ى تمسججلالم (د  0007یز، مد ) با با

 ع مله ق د

(د انسجام واژ انز در متا ک ررئاللستز ب ب و ر 0911عباکجز، مد، و اویسز وهوا، اد، و ن اب، بد )

 د919-299(، 90)1جستاررای زبانز، بر پای  نظریّ  ر ل ی و  ساد 



 017ددد                                                                 و« ماَّّمِّّح ۀک ر»انسجام در  یرااباار لصزتطب زبررک 

 

(د واواوی تکرار عبارت بس  ال ه الر ما الر ل  و ارزیابز بر ردان 0917 ارکلان، مد، و اکماعل ز، ند )

 د10-07(، 0)10مطالعات زبان و ترجمه، د  رانس ی آن

ام ی  عندر انسجبر پاشجناکز آیات قرآن وری  (د ت  لح زیبایز0917ن اد، مد )موتاری،  د، و   ابوض

-017(، 0)09ز قرآن، شنا تزبانرای پ ورضامد رای جا  کزای ک رهو پل کجتگز بررکجز نم نه

 د021

 د تهران: انت ارات ق یانزدوری  ترجمه قرآن(د 0990م ک ی  رمارودی، اد )

اکا  نظریّ  ر ل ی،  (د عناصجر برجسجته انسجام در بائله متنبّز بر0911ملرا م ی، رد، و آقاجانز، مد )

 د211-299، 07زبان و ادبلات عربز، 

(د مصایسجه واربسز ع امح انسجام در ک ره اع ز و ترجمه آن 0910نعمتز قاوینز، مد، و ای جانز،  د )

 د001-021(، 21)0رای قرآنز، پ ورضاز صمارزادهد 

الگ ی برما در « کججازیشججماب» مللمه(د بررکججز چگ نگز وارآم ی 0919نلازی، شد، راشججمز، اد )

 د019-010(، 0)12، مطالعات زبان و ترجمههائزد ارزیابز ترجمه قرآن: م رد پ ورز ترجمه ر

د تهران: )با تکله بر زبان عربز( الگ رجای ارزیابز ترجمه)ال ((د  0917نلجازی، شد، و قجاکجججمز، زد )

 انت ارات دان گاه تهراند

 رای )با تکله بر دکت ر نصض شجنا تز مت ن عربزت  لح زبان)ب((د  0917نلازی، شد، و قاکجمز، زد )

 تهران: انت ارات دان گاه تهراندد ر ل ی(

 -ان ازی اجتماعزرایز از زبان در چ ججج زبان، با ز و متا: جنبه(د 0919ر لج ی، مد، و  سجججا، رد )

 زاده و  ارره ای انز، تهران: انت ارات ع مزدد ترجم  مجتبز من ززشناکن انه
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 نوشتپی

 :سورۀ مز َّم ِّلمتن 

 بِّسْمِّ الل َّهِّ الر َّحْمَّنِّ الر َّحِّیمِّ

 الْصُرْآنَّ  وَّرَّتِّّحِّ عَّ َّْلهِّ زِّدْ رَّوْ ﴾9﴿ رَّوِّ انْصُصْ مِّنْهُ قَّ ِّل ًا نِّدْمَّهُ ﴾2﴿ قَّ ِّلً اقُ ِّ ال َّّلْحَّ إِّلَّّا  ﴾0﴿ مّاَّمِّّحیَّا رَّیُّهَّا الْ

إِّنَّّ لَّکَّ  ﴾1﴿ قِّل ًا وَّرَّقْ َّمُ  وَّْ ئًا رَّشَّ ُّ رِّزَّ  الّ َّلْحِّ نَّاشِّئَّ َّ  إِّنَّّ ﴾1﴿ نَّصِّلً ا قَّ ًْلا عَّ َّْلکَّ کَّنُْ صِّز إِّنَّّا ﴾0﴿ تَّْرتِّل ًا

 إِّلَّهَّ لَّا وَّالْمَّتْرِّبِّ  الْمَّ ْرِّ ِّ رَّبُّ ﴾9﴿ وُرِّ اکْ َّ رَّّبِّکَّ وَّتَّبَّّتَّحْ إِّلَّلْهِّ تَّْبتِّل ًاوَّا ْ  ﴾7﴿ کَّْب ًا  َّ ِّی ًا ِّز الّنَّهَّارِّ 

 وَّالْمُکَّرِّّبِّلاَّ  وَّ َّرْنِّز ﴾01﴿ وَّاصْبِّْر عَّ َّى مَّا یَّصُ لُ نَّ وَّارُْجرْرُ ْ رَّجًْرا جَّمِّل ًا ﴾1﴿ وَّوِّلً ا  َّاّتَّوِّرْهُ  رُ َّ  إِّلَّّا

 ﴾09﴿ رَّلِّلمًا وَّعَّرَّابًا غُدَّّ ٍ   َّا وَّ َّعَّامًا ﴾02﴿ إِّنَّّ لَّ َّیْنَّا رَّنْکَّالًا وَّجَّ ِّلًما ﴾00﴿  ْهُ ْ قَّ ِّلً اوَّمَّّهِّ  النَّّعْمَّ ِّ رُولِّز

 عَّ َّلُْک ْ شَّارِّ ًا رَّکُ لًا إِّلَّلْکُ ْ رَّرْکَّ ْنَّا إِّنَّّا ﴾00﴿ مَّهِّل ًا وَّثِّلبًا الْجِّبَّایُ وَّوَّانَّزِّ وَّاْلجِّبَّایُ الْأَّْرضُ تَّرْجُ ُ یَّ ْمَّ

 تَّّتَّصُ نَّ   َّکَّْل َّ ﴾01﴿ وَّبِّل ًا رَّ ًْرا  َّأَّ َّْرنَّاهُ الرَّّکُ یَّ  ِّْرعَّ ْنُ  َّعَّدَّى ﴾01﴿مَّا رَّرْکَّ ْنَّا إِّلَّى  ِّْرعَّ ْنَّ رَّکُ ًلاوَّ

رَّرِّهِّ تَّرْوِّرَّۀٌ  إِّنَّّ ﴾09﴿ وَّعْ ُهُ مَّمْعُ لًاالسَّّمَّا ُ مُنْمَّطِّرٌ بِّهِّ وَّانَّ  ﴾07﴿ شِّلبًا الْ ِّلْ َّانَّ یَّجْعَّحُ یَّْ مًا وَّمَّْرتُ ْ إِّنْ

 ثَّهُ وَّنُ ُ وَّنِّدْمَّهُ  ال َّّلْحِّ  ُن ُثَّزِّ مِّاْ رَّدْنَّى تَّصُ مُ رَّّنَّکَّ یَّعْ َّ ُ  رَّبَّّکَّ إِّّنَّ  ﴾01﴿  َّمَّاْ شَّا َّ اّتَّوَّرَّ إِّلَّى رَّبِّّهِّ کَّبِّل ًا

 ْ دُ هُ  َّتَّابَّ عَّ َّْلکُ ْ  َّاقْرَّ ُوا مَّا تَّلَّسَّّرَّتُ لَّاْ رَّنْ  عَّ ِّ َّ وَّالنَّّهَّارَّ ال َّّلْحَّ  ُیصَّ ِّّرُ وَّال َّّهُ مَّعَّکَّ اّلَّرِّیاَّ مِّاَّ  وَّ َّائِّمَّ ٌ

آ َّرُونَّ مِّاَّ الُْصرْآنِّ عَّ ِّ َّ رَّنْ کَّلَّکُ نُ مِّنْکُ ْ مَّرْهَّى وَّآ َّرُونَّ یَّدْرِّبُ نَّ  ِّز الْأَّْرضِّ یَّبْتَّتُ نَّ مِّاْ  َّدْحِّ ال َّّهِّ وَّ

 َّاقْرَّ ُوا مَّا تَّلَّّسَّرَّ مِّْنهُ وَّرَّقِّلمُ ا الّدَّ َّاۀَّ وَّآتُ ا الاَّّوَّاۀَّ وَّرَّْقرِّهُ ا ال َّّهَّ قَّرْهًا  َّسَّنًا یُصَّاتِّ ُ نَّ  ِّز کَّبِّلحِّ ال َّّهِّ 

رٌ  إِّّنَّ الّ َّهَّ غَّمُ  وَّمَّا تُصَّّ ِّمُ ا لِّأَّنْمُسِّکُ ْ مِّْا  َّلٍْر تَّجِّ ُوهُ عِّنْ َّ ال َّّهِّ ُر َّ  َّلًْرا وَّرَّعْظَّ َّ رَّجًْرا وَّاکْتَّتْمِّرُوا ال َّّهَّ

 ﴾21﴿ رَّ ِّل ٌ

 :سورۀ مز َّم ِّلمتن ترجمه 

 بخشاینده بخشنده خداوند نام به

 را آن از نلمججى ﴾2﴿ لججاد  بگججاى -انجج وى جججا-را  شجج  ﴾0﴿پلچلجج هد   جج یض بججر جامججه اى

 و آرام را قججرآن و بلمججااى آن بججر( انجج وى) یججا ﴾9﴿ !وججا وجج  را( نلمججه) آن از انجج وى یججا

  مجانبجى ﴾1﴿ د رکجتل مجى  جرو تج  بجر زودى بجه را کجنگلا کجونى ما ﴾0﴿بو اند  روشا
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 روز، در را تجج  ﴾1﴿ داکججز اکججت ارتر  متججار، در و تججرکججوز پابرجججایى، در شججبانه عبججادت

 بجج و و بگسججح رمججه از و وججا یججاد را پرورد ججارت نججام و﴾7﴿ داکججز دامججا دراز و ش ججى

 وارکججاز را او پجج  نلسججز او جججا  جج ایى رججل  وججه بججا تر و  ججاور پرورد ججار﴾9﴿ دبگل نجج 

 د جایا دورى نکج یى بجه آنجان از و بجاش شجکلبا   ینج مجى آنچجه بجر و ﴾1﴿ د ایا   یض

 مه ججز انجج وى آنججان بججه و بگججرار وا  جج ار شججاد دروغ انگججاران ایججا بججا مججرا و ﴾01﴿

 عججرابى و   جج  لر  جج راوى و ﴾02﴿داریجج ،  دوز ججى و بنجج را  جج د نججاد مججا ﴾00﴿دبوججض

 روان ریجگ از اىتج ده رجاوج ه و درآینج  لجرزه بجه رجاوج ه و زملا وه روزى ﴾09﴿دردنا ، 

 کج ى بجه وجه چنجان ایج  رکجتاده شماکجز بجر  ج اه وجه پلامبرى ک یتان به ما ﴾00﴿ دباشن 

 بججا را او و وججرد نا رمججانى پلججامبر، آن بججا  رعجج ن آنگججاه ﴾01﴿ د رکججتادی  پلججامبرى  رعجج ن

 پلجر را و دوجان وجه روزى از چگ نجه شج ی  وجا ر ا جر ﴾01﴿ د جر تل   جرو کجوز،  ر تنى

   اونج  وعج ه وجه شجکا  ،مجى آن( کجوتى) از آکجمان ﴾07﴿وجرد   ت انلج مى پروا ون ،مى

 کج ى بجه رارجى   ارج  وجه رجر و اکجز پنج  یجک ایجا  مجانبى ﴾09﴿ داکز زا تنیانجام 

 از اىدکججته و تجج  وججه دانجج مججى پرورد ججارت  مججانبججى ﴾01﴿ د لججرد پججلض در پرورد ججارش

 و  لایجج برمجى آن کج م یجک و آن نلمجه و شج  کجج م دو بجه نادیجک ت انج  بجا وجه وسجانى

 ت انلج نمجى را آن رر جا شجما وجه داشجز مع ج م او دارد،مجى انج ازه را روز و شج    اون 

ر آنچجه اونج ن  رشجز در شجما از پج  وجرد شمار  مع ج م او! بو انلج  قجرآن از اکجز ملسجّ

 و زننجج مججى  ججام زمججلا، در دیگججر بر ججى و بجج د   ارنجج  بلمججار شججما از بر ججى وججه داشججز

 جنججگ   اونجج  راه در دیگججر  رورججى و ج ینجج مججى   اونجج  بو ججض از( را  جج د روزى)

ر آنچجه بنابرایا ونن مى  زوجات و داریج  پجا بجر را نمجاز و بو انلج ( قجرآن) آن از اکجز ملسجّ

  رکجتل  پجلض از  ج یض بجراى وجه نلکجى رجر و ب رلج  نلکج  وامجى   اونج  به و بگردازی 

   اونجج  از و یا ججز   ارلجج  تججرکججتر  پاداشججى بججا و بهتججر   اونجج  نججاد را آن پججاداش

، 0990) رمججارودی،  ﴾21﴿ داکججز بو ججاین ه اىآمرزنجج ه   اونجج  وججه بو ارلجج  آمججرزش

 (171-170صد 

 
 دربارۀ نویسندگان 

 

 زپ ور  یراعرب از دان جگاه تهران اکزد   زه لاتاکجتاد  روه زبان و ادب یمیعز ت ملاابراه

 اکزد زشناکمصاومز و مبا ث زبان لاتادب ی انا
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