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 یالگو یساختواژه-ینحو سطح یکارآمد زانیم یبررس

  قرآن ترجمة یابيارز در گارسس
  (قرآن سوره پنج از یرازیش مكارم ترجمه: یمورد مطالعة) 

  یهاشم سادات هیانسـ  2یازین اریشهرـ 1
 رانیا تهران، تهران، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان اريدانشر 6
 رانیا تهران، تهران، دانشگاه یعرب اتيادب و زبان يدكترر 0

 (60/66/6863؛ تاری  پذیرش: 86/81/3686تاری  دریافت: ) 

 چکیده
تاكنون الگوي دقيق و  امعی براي ارزیابی تر مة قرآن طراحی نشرده اسرت. بره منظرور دسرتيابی بره  نرين 

توان ابتدا كارآمدي الگوهاي ارزیابی مو ود را بررسی كررد. در همرين راسرتا، مقالرة حاضرر بره الگویی می
ارآمدي الگوي گارسس در ارزیابی تر مة قرآن پرداخته و از ميان  هار سرط. ایرن الگرو، سرط. بررسی ك
ساختی این الگو را مورد مطالعه قرار داده است. با تو ه به ایناه الگوي گارسس به متن مقصرد واژه -نحوي

دگاه با الگوي مورد دهد، تر مة ماارم شيرازي كه در این دیتو ه دارد و اولویت را به مخاطبِ تر مه می
هاي انفرال، هاي تحقيرق را تر مرة سرورهراستا است به عنوان مطالعة موردي انتخاب شده است. دادهنظر هم

دهند كه فضاي گفتمانی مشابهی دارند و به تاری  اسالم مربرو  توبه، احزاب، حجرات و تحریم تشاي  می
سراختی واژه-دهد كره سرط. نحرويقرآن نشان میشوند. مطالعة كارآمدي این سط. در ارزیابی تر مة می

هاي ساختاري زبان فارسی و عربی و ضرورت ایجراد ت ييررات نحروي در الگوي گارسس با تو ه به تفاوت
ها به مثبت و منفی باید با تو ره بره تر مة قرآن در ارزیابی تر مة قرآن كارآمد است، اما تقسيم كلی مؤلفه

و « ت ييرر مقولره»، «ت ييرر نحرو»هاي این سط. زبينی قرار گيرد. از ميان مؤلفهها مورد با ایگاه و ضرورت آن
با تو ه به گسترب لنایع بالغری در قررآن، «  بران»بيشترین كاركرد را در تر مة قرآن دارند. « بسط معنایی»

فری هاي منهراي قررآن اسرت. مؤلفرهمؤلفة كارآمدي براي سنجش ميزان موفقيرت مترر م در انتقرال زیبایی
در تر مرة مارارم بره « ت ييرر نروع  ملره»و تانيک خنثاي « تلوی.، تقلي  و حذف»و « اللفظیتر مة تحت»

 اند.عنوان نمونة یک تر مة مقصدگرا كمترین كاركرد را داشته

  سننطح گارسنس، ترجمننه، یابینارز یالگننو قنرآن، ترجمننۀ یابینارزواژگاان کلیاادی: 

 .یرازیش مکارم ،یساختواژه -ینحو
                                                                                                                                        
 E- mail: shniazi@ut.ac.ir  

 E- mail: nc.hashemi@ut.ac.ir (نویسندب مسئو )ل  
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 مقدمه
حيطرة حساسری اسرت و  ،هاي زبانی خاد قرآن و تقردس آنتر مة قرآن به دلي  ویژگی

برين  ةارزیابی آن باید در  ار وبی دقيق و علمی لرورت گيررد. در زمينرة ارزیرابی تر مر
خصرود تر مرة قررآن تراكنون تحقيقراتی لرورت گرفتره و هاي فارسی و عربی و بهزبان

وي نظرري و علمری خالری در ایرن زمينره ارائره نشرده نظراتی ارائه شده است، اما هنوز الگ
 است. 

نقد سنتی معمروو بره »گرفت. ها به شا  سنتی لورت میارزیابی تر مه در ایران تا مدت
داوريِ منتقد قرین اسرت. برخری از شود كه به نا ار با ارزشنوعی بررسی تر مه اطالب می

ن بره ارزیرابی كيفيرت تر مره تعبيرر كننرد كره از آشناسان شريوب دیگرري اختيرار میتر مه
شرود در مقررام بررسری، از تجرویز پرهيرز و كرار برره شرود. در ایرن شريوه ترر ي. داده میمی

 ،(. در حرروزب مطالعررات تر مرره76: 6864فریررد، خزاعی) «تولرريف تر مرره محرردود گررردد
ا و هرا و الگوهرهاي مختلفی براي ارزیابی تر مه ارائه شده است. با مطالعرة ایرن روشروش

هاي فارسی و عربی و به طرور در ارزیابی تر مه بين زبانها آن بررسی  گونگی كارآمدي
تروان الگرویی خراد برراي ارزیرابی تر مرة قررآن خاد تر مة قرآن به زبان فارسری، می

ها و سایر انواع مترون با تو ه به ایناه این الگوها براي تر مه در سایر زبان اماطراحی كرد، 
تر مة قررآن بررسری  در ارزیابیها آن هايیک از مؤلفه د باید كارآمدي هرانطراحی شده

هرا آن هاي كارآمردهاي ناكارآمرد در ایرن زمينره و اسرتفاده از مؤلفرهبا حذف مؤلفهو  شده
 گامی در مسير طراحی الگوي ارزیابی تر مة قرآن برداشت. 

ت كره برا در نظرر گررفتن الگوي گارسس اسر ،ترین الگوهاي ارزیابی تر مهیای از  امع
مخاطب و متن مقصد به بررسی تشابه ميران مرتن مبردأ و مقصرد در  هرار سرط. واژگرانی، 

اماران بررسری تمرام  ،پردازد. بره دلير  گسرتردگی ایرن الگرونحوي، گفتمانی و سبای می
نگارندگان، پژوهش حاضر را  ،هاي آن در یک مقاله و ود ندارد. از این روسطوح و مؤلفه

ساختی اختصاد داده، سایر سرطوح واژه -یعنی سط. نحوي ؛سی سط. دوم این الگوبه برر
 هاي دیگري بررسی خواهند كرد.را در مجال
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به منظور بررسی كارآمدي این سط. از الگوي گارسرس، تر مرة مارارم شريرازي از پرن  
علرت انتخراب ایرن تر مره ن مطالعة موردي انتخراب شرده اسرت. سورب قرآن كریم به عنوا

همسو بودن آن با الگوي گارسس است. ماارم در تر مة خرود برر ارائرة متنری روان برراي 
تر مة ما از نوع تر مة محتوا به محتوا و بره »گوید: كند و میمخاطب نس   وان تأكيد می

اي روان و گویرا، و در عرين حرال زبان روزمرب تودب مردم است و هدف از آن ارائة تر مره
مارارم ) «كردب امرروز اسرتخصود نسر   روان تحصري گان و بهدقيق و محام براي هم

هاي انفررال، توبرره، احررزاب، هرراي ایررن پررژوهش را سرروره(. داده646-640: 6878شرريرازي، 
 دهند كه بافت مشتركی در فضاي تاری  لدر اسالم دارند.حجرات و تحریم تشاي  می

 

 . روش پژوهش1
ارزیرابی تر مره، سرط. دوم آن برراي  در این نوشتار، پس از معرفری الگروي گارسرس در

كرار هاي انفال، توبه، احزاب، حجررات و تحرریم برهارزیابی تر مة ماارم شيرازي از سوره
ها در ایرن ارزیرابی شود. پس از ارزیابی تر مه، ميزان كارآمدي هریک از مؤلفرهگرفته می

زبانی قرآن كریم و نظرات هاي ها با ویژگیها و تطبيق مؤلفهبا تو ه به نتای  حال  از داده
هاي شود تا روشن شود كه این الگو تا  ه ميزان در ارزیابی تر مرهپژوهان بررسی میقرآن

 مقصدگراي قرآن كارآمد است.
 

 . ضرورت پژوهش2
هاي قررآن كرریم لرورت گرفتره اسرت، نروعی با و رود نقردهاي فراوانری كره از تر مره

ایی كه بردون اسرتفاده از الگرو لرورت گرفتره، شود. در نقدهدیده میها آن پراكندگی در
فقدان مبناي نظري در ارزیابی به عنوان یک كاستی كامال مشهود است و در بيشتر نقردهایی 

تن و تر مرة كه براساس الگوهاي ارزیابی تر مه لورت گرفته، ميرزان تناسرب الگرو برا مر
انسرجام در نقردها  نظر قرار نگرفتره اسرت. ایرن پراكنردگی و عردمقرآن و كارآمدي آن مد

ناشی از فقدان الگویی علمی و دقيرق برراي ارزیرابی تر مرة قررآن اسرت. برا تو ره بره ایرن 
 تر مرة قررآن كاستی، پژوهش حاضر به بررسی ميزان كارآمدي یای از الگوهاي ارزیرابی
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پرداخته تا حركتی را در بررسی كارآمدي الگوها در ارزیابی تر مة قرآن آغاز كرده باشد 
یعنری طراحری الگرویی برومی و  ؛دامة این حركت و بررسی سایر الگوها، هدف نهراییو با ا

هاي خاد قرآن براي ارزیرابی هاي فارسی و عربی و نيز هماهن  با ویژگیمتناسب با زبان
 هاي فارسی قرآن حال  شود.تر مه

 

 های پژوهش. پرسش3
ابی تر مة قرآن كارآمرد ساختی الگوي گارسس تا  ه اندازه در ارزیواژه -سط. نحوي -

 است؟
 اساس سط. دوم الگوي گارسس  گونه است؟كيفيت تر مة ماارم بر -
 هاي این الگو در ارزیابی تر مة قرآن كارآمدي بيشتري دارند؟یک از مؤلفهكدام -

 هاي این الگو براي ارزیابی تر مة قرآن نياز به بازبينی دارند؟یک از مؤلفهكدام -
 

 وهشهای پژ. فرضیه4
كارآمد است و  تر مة قرآن ساختی الگوي گارسس تا حد زیادي درواژه -سط. نحوي -

بندي كند، اما تقسيمها به ارزیابی نحوي تر مة قرآن كمک بسياري میبندي مؤلفهبا تقسيم
 ها به مثبت و منفی باید مورد بازبينی قرار گيرد.مؤلفه

معنرایی در تر مرة مارارم بيشرترین كراربرد را هاي ت يير نحو، ت يير مقولره و بسرط مؤلفه -
 دارند.

در تر مرة « تلروی.، تقلير  و حرذف»هاي مقصردگرا و در تر مره« اللفظیتحت ةتر م» -
 افتد.قرآن به ندرت اتفاب می

 

 . پیشینۀ پژوهش5
شرماري مقراوت بی ،گيري از الگوهاي ارزیابی تر مهدر زمينة نقد تر مة قرآن بدون بهره

بندي دسرته 6876اي نقردهاي تر مرة قررآن را ترا سرال اسرت. حجرت در مقالره نوشته شده
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نقردهاي » ؛شروندبندي نقدها به دو دستة لوري و محتروایی تقسريم میكند. در این دستهمی
كننرد و گراهی عرام هسرتند. نقردهاي لوري گاهی به یک تر مة خاد اختصاد پيدا می
م تر مره یرا قسرمتی از آن را بره ترتيرب خاد گاهی ترتيبی هستند به این لرورت كره تمرا

تر مرة قررآن و گراه  دهند. مانند نقدهاي محمدعلی كوشرا از  نردآیات مورد نقد قرار می
هاي تر مه مشرخص شرده، مصرادیق گاهیافته هستند به این لورت كه یای از ل زشعنوان

مرة مارارم نيرا از تر مانند نقد مرتضری كریمی ؛شودآن از یک تر مة خاد استخراج می
هاي مصررادیقی از تر مرره ،هرراي تر مررهگاهشرريرازي. در مقابرر ، نقرردهاي عررام بررراي ل زش

كنند. ایرن نقردها گراه بره لرورت موضروعی هسرتند، ماننرد مقالرة مرتضری مختلف پيدا می
و مجموعرره مقرراوت حسررين « متر مرران و ل ررزش در فهررم معنرراي  ن»نيررا بررا عنرروان كریمی

و گاه بره لرورت ضرمنی در وبرالي « هاي تر مة قرآن كریماهگل زش»استادولی با عنوان 
نقرد تروان بره شوند. نقدهاي تر مرة قررآن را از نظرر محتروایی میكتب و مقاوت یافت می

نقدهاي روساخت بره سراختار ظراهري  ملره، نارات  ساخت تقسيم كرد؛روساخت و ژرف
اي و بره مباحرث فرراواژهساخت پردازند و نقدهاي ژرفدستوري و ویرایشی و نگارشی می

ها و نترای  كالمری و اعتقرادي تر مرة نادرسرت را اي پرداخته، بازتاب معنایی واژهفرا مله
 (.70-30: 6876حجت، ) «كنندبررسی می
انرد. بره هاي اخير الگوهاي ارزیابی تر مره در نقرد تر مرة قررآن راه پيردا كردهدر سال
( دیردگاه نيومرارك، بيارر و 6861) لروزعفران فر، روشرنفار، پروینری واميري ،عنوان مثال

انرد. هاي قرآنی بره عنروان الگرو برگزیدهآییورسون را در بررسی خطاهاي تر مه در باهم
هاي قررآن نيز از الگوي نيومرارك برراي بررسری تر مرة اسرتعاره (6861) مسبوب و غالمی
ي و حسرن را در بررسری ( الگوي انسجام هاليد6861) اند. زندوكيلی و امراییكمک گرفته

 اند.گرفته كاربه تر مة فوودوند
رفتره اسرت. رحيمری  كاربه هاي گذشته در نقد تر مة قرآنالگوي گارسس نيز در سال

( سط. نخسرت الگروي گارسرس را برراي نقرد واژگرانی تر مرة موسروي 6861) خویگانی
الگروي براسراس  ااهلل یرزدي ر( تر مرة آیرت6867) گرمارودي انتخاب كرده است. امرائی

( حُسرن تعرابير قرآنری را در 6867) بري شگارسس ارزیابی كرده است. اسرودي و احمردي
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( نيز برا 6867) اند. اقبالی و نامدارياین الگو بررسی كردهبراساس  هاي قرآنیبرخی تر مه
اي و مارارم قمشرهتأكيد بر نظریة سط. لرفی نحوي گارسس به نقد و بررسی تر مة الهی

 اند.پرداخته شيرازي
 هراي گذشرته بره  راي تايره برر الگرو و ارزیرابی تر مرهخالف پژوهشمقالة حاضر بر

اي آن به بررسی كارآمدي الگو پرداخته، ارزیابی تر مره مارارم را بره عنروان دادهبراساس 
سرت ا براي بررسی الگو در نظر گرفته است. بنابراین در این مقاله هدفِ اوليه ارزیرابیِ الگرو

 مه.نه تر 
 

 . چارچوب نظری پژوهش6
پرداز و متررر م م( اسررتاد ارتباطررات بررين فرهنگرری، نظریرره6693) 6كررارمن والرررو گارسررس

الر ، نيرازي و قاسمی) اسرت« آلاراو»اسپانيایی، عضو هيأت علمی و استاد ممتاز دانشرگاه 
ردیرتِ هاي مختلف مؤثر در تر مه مانند بافرت، تراری ، ف(. وي با تأكيد بر  نبه609: 6867

هاي ادبری متر م، فرهن  و پيشينة ا تماعی او و نيز خواننده، روشی براي ارزیرابی تر مره
شناسی است. بره عقيردب وي، بيشرتر دهد. این روش مبتنی بر سطوح مختلف زبانپيشنهاد می

هرا مرتن مقصرد و خواننرده را كنند متنی معادل توليد كننرد، امرا همرة آنمتر مان تالش می
گيرند. او همچنين بر این ال  تأكيرد دارد كره بایرد رویاررد منتقرد برا رویاررد درنظر نمی

متر م اتحاد داشته باشد و بر این اسراس برراي بررسری تشرابه ميران مرتن مبردأ و مقصرد در 
 هار (. 76: 6664گارسس، ) هاي مقصدگرا  هار سط. متداخ  در نظر گرفته استتر مه

 ( آمده است.6) ها در نمودارهسط. الگوي گارسس همراه با زیرمجموع
 
 
 
 

                                                                                                                                        
1. Carmen Valero Garcés 
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 : الگوی کارمن گارسس(1) نمودار

 
 81-83: 1224منبع: گارسس، 
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 ساختیواژه –. سطح نحوی6-1
 ( برررره بررسرررری سررررط. 6) پررررژوهش حاضررررر از ميرررران سررررطوح بيرررران شررررده در نمررررودار

گارسرس در توضري. سرط. دوم الگروي خرود؛ یعنری سرط. پرردازد. می« سراختیواژه -نحوي»
هاي زبرانی از سيسرتم»گویرد: ( میSyntactical-morphological Level) سراختیواژه -نحروي

توانرد اند. متر م باید آن عنالر نحروي را كره نمینظر آوایی، دستوري و واژگانی با هم متفاوت
براساس تطابق یک به یک نحوي تر مه كند، هماهن  سازد. او باید سربک مؤلرف و همچنرين 

هرا یرا رونردهاي ذكرر شرده تحرت عنروان ایرن سرط.، درنظر بگيرد. روش سيستم زبان مقصد را
(. 38: 6664گارسررس، ) «دهنرردتوضرريحات مهمرری را در مررورد مشرراالت متر مرران ارائرره می

بندي كنرد و در تقسريمها را به مثبت، منفی و خنثی تقسريم میبندي مؤلفهگارسس در یک تقسيم
( 0) ( و6) هايدهرد. در  ردولو حفرظ نسربت می كاهش، افزایش ها را به سه حوزبدیگري آن
 بندي آمده است.هاي سط. دوم براساس این دو تقسيمتقسيم مؤلفه

 
 های مثبت و منفی سطح دوم(: تکنیک1) جدول

 خنثی منفی مثبت
 تغییر نحو
 تغییر مقوله
 جبران

 بسط معنایی

 اللفظیترجمۀ تحت
 تقلیل و کاهش

 تغییر نوع جمله

 82: 1224منبع: گارسس، 
 

  دوم سطح افزایشی و کاهش هایتکنیک(: 2) جدول
 کاهش حفظ افزایش
 تغییر نحو
 تغییر مقوله
 بسط معنایی

 اللفظیترجمۀ تحت
 جبران

 تغییر نوع جمله
 حذف و تقلیل

 85: 1224منبع: گارسس، 
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 (Literal Translation) اللفظی. ترجمۀ تحت6-1-1

كه مطابقت دقيق بين ساختار و معنراي دو بخرش از  اللفظی زمانی استكاربرد تر مة تحت
اللفظی در براوتر متن مبدأ و مقصد و ود داشته باشد. نيومارك عقيده دارد كه تر مة تحت

شود. بين تر مة كلمه به كلمه و تر مة یک به یک تفراوت و رود از سط. واژه دشوار می
مبدأ را به همراه معانی اللی تمام  دارد؛. تر مة كلمه به كلمه ساختار و ترتيب واژگان زبان

دهد و معموو تنها براي  مالت خنثی و گویا و مختصر كرارگر واژگان زبان مبدأ انتقال می
است. در تر مة یک به یک هر واژب زبان مبدأ یک واژب معرادل در زبران مقصرد دارد، امرا 

 تر استوع قبلی رای ها ممان است تفاوت داشته باشد. این نوع تر مه از نمعناي اللی آن
 (.30: 6664گارسس، )
 

 (Transposition) . تغییر نحو یا صورت6-1-2
كنرد. ماننرد هاي زبان مبدأ و مقصد ایجراد میاین شگرد معموو ت ييرات ساختاري در مقوله

(. 30: 6664گارسرس، ) قيد/ فع ، قيد/ لفت، فع / اسم، لفت ملای/ حرف تعریرف و...
 هاي نررراموازي( یاررری از رویررره6693) بنررردي وینررری و داربلنررره ایی در تقسررريم ابررره

 (Oblique Translation)  با  رزء «  زءِ سخن»است. این الطالح به معناي ت يير یک
 ایی بره دو دسرتة ا براري و اختيراري تقسريم سخن دیگر بدون ت يير مفهوم آن است.  ابه

ت ييرر سراختاري اسرت كره توسرط  ترین ایی مترداولشود. وینی و داربلنه معتقدند  ابهمی
 (.660: 6864زاد، فرح) گيردمتر مان لورت می

 

 (Modulation) . تغییر مقوله یا زاویه دید6-1-3

شرمارند؛ از  ملره: اسرم مورد از ت يير مقوله را برمی 68وازكه ایوار و وینه و داربلنه بيش از 
  علرروم/ مجهررول و...ذات/ اسررم معنرری، علررت/ معلررول، وسرريله/ نتيجرره، ت ييررر حررس، م

 (.30: 6664گارسس، )
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 (Compensation) . جبران6-1-4

گيررد كره از دسرت رفرتن معنرا، ترأثير براساس تعریف نيومارك،  بران زمانی لرورت می
آوایی، استعاره یا تأثير عملی در بخشری از  ملره در بخرش دیگرري از  ملره یرا در  ملرة 

شرود، بلاره در ند معموو به تنهایی یافت نمیگوید كه این رومجاور  بران شود. توري می
توان آن را گنجاندن  ند واحد متن مبردأ در یرک دهد. میها رخ میارتبا  با سایر تانيک

(.  برران بره 30: 6664گارسرس، ) واحد یا در تعداد كمتري از واحدهاي متن مقصد ناميرد
. براي این كار برا اسرتفاده هاي متن مبدأ در تر مه استمعناي  برانِ از دست رفتن ویژگی

كار رفته است، تأثيراتی مشابه در متن مقصرد ایجراد هایی غير از آنچه در متن مبدأ بهاز شيوه
 (.88: 6864زاد، فرح) شودمی
 

 (Explanation) . توضیح یا بسط معنایی6-1-5

 دتوضي. به معناي بسط معناي بخشی از متن اسرت كره نيراز بره تصرری. در مرتن مقصرد دار
در الطالح بره معنراي آشراار كرردن  (Explicitation) (. تصری.30: 6664گارسس، )

اطالعات ضمنی متن مبدأ در متن مقصد است. تصری.ِ اطالعات در متن مقصرد حرداق  در 
هراي تصرری. عبارتنرد از: گفتمران. تانيک -دهد: نحو، معنری و كراربردسه سط. روي می

كارگيري ابزارهراي انسرجام، از برين برردن كننرده، برهاستفاده از كلمات یا عبرارات تصرری.
ابهامات ساختاري و از این قبي . تصری. ممان است ا براري، اختيراري یرا كاربردشرناختی 

(. این روش نيز مانند قبض نحروي گراهی بره لرورت مسرتقيم یرا 11: 6864زاد، فرح) باشد
 گيرد.غيرمستقيم در تر مه لورت می

 

 (Implication, Reduction, Omission) حذف . تلویح، تقلیل و6-1-6
رونرد. تلروی. بره كار میالطالحاتی هستند كه براي تعریف تانيکِ مقابر  بسرط معنری بره

عنالري اشاره دارد كه در متن مبدأ لری. هسرتند و در مرتن مقصرد بره طرور ضرمنی بيران 
رضرروري و (. تقلي  یا كاهش به معناي حرذف اطالعرات غي30: 6664گارسس، ) شوندمی
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زاد، فرح) اهميت یا مواردي است كه از نظر متر م براي خوانندب تر مه قاب  فهم نيستكم
توانرد در كرارگيري آن میحذف یا كاهش از فنونی اسرت كره مترر م برا بره (.698: 6864

تنقي. متن تر مه باوشد. البته در این زمينه دست او  نردان براز نيسرت و رعایرت امانرت و 
 (.68: 6861متن وزم است )مستعلی پارسا،  وفاداري به

 

 (Changes in the Type of Sentences) . تغییر در نوع جمله7 -1 -6

 اي مفيد برراي منتقردین هنگرام مقابلرة اثرر  نرداین كار تنها یک تانيک نيست، بلاه شيوه
 متر م است.

 

 ها. تحلیل داده7
ه در تر مة ماارم در سط. ساختاري برا رفت كاربه هاي مثبت و منفیدر این قسمت تانيک
 شود.ساختی الگوي گارسس بررسی میواژه -تو ه به سط. نحوي

 

 اللفظی. ترجمۀ تحت7-1
این تانيک در الگوي گارسس منفی اسرت، امرا برا بررسری مصرادیق آن در تر مرة قررآن 

دأ و مقصرد توان آن را در مواردي مثبت دانست؛ یعنی در ساختارهایی كه برين زبران مبرمی
داري كمرک هایی كه حفظ ساختار متن مبدأ بره حفرظ نشرانتشابه و ود دارد یا در  ایگاه

كنررد. بررا تو رره برره اینارره در تر مررة ماررارم اولویررت برره انتقررال محترروا اسررت از تر مررة می
اللفظی ا تناب شده و مصادیق بسيار اندكی از این نوع تر مه در تر مة ماارم دیرده تحت
بره « لررِ»اللفظی تر مه شرده كراربرد حررف از ساختارهایی كه به شا  تحتشود. یای می

« داشرتن»معناي مالايت در نقش خبر است كه معرادل كراربردي آن در زبران فارسری فعر  
است، اما در تر مة ماارم طبق ساختار متن مبدأ تر مه شده است.  ند مثال از ایرن شرا  

 تر مه در زیر آمده است: 
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 (4انفال/ ) «رَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْلهمْ دَ» -الف
 «.مهم( نزد پروردگارشان است) در اتى براى آنان»تر مة ماارم: 

 (74انفال/ ) «لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَريمٌ» -ب
 .«اى استو رحمت خدا( و روزى شایسته) ، آمرزشهابراى آن»تر مة ماارم: 

 (18توبه/ ) «يهافَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً ف» -پ
 «.ماندآتش دوزخ است؛  اودانه در آن می براي او»تر مة ماارم: 
 اللفظی مثال زیر است:هاي تر مة تحتاز دیگر نمونه

 (3احزاب/ ) «لِيَسْئَلَ الصَّادِقينَ عَنْ صِدْقِهِم» -ت
.( در ایمران و عمر  لرال) از لدقشران راستگویان رابه این منظور كه خدا »تر مة ماارم: 

 «.سؤال كند

به ایرن منظرور »شود: تر مة روان این آیه براساس دستور زبان فارسی به این لورت می
 «.كه خدا از راستگویان دربارب لدقشان سؤال كند

شود و منفری اسرت، امرا اللفظی باعث بدشالی متن مقصد میدر این موارد تر مة تحت
اللفظی متن مبردأ و مقصرد تر مرة تحرتمواردي نيز و ود دارد كه به دلي  تشابه ساختاري 

تروان آن را منفری قلمرداد كررد. بره عنروان مثرال،  ملرة زند و نمیآسيبی به متن مقصد نمی
: 6838معرروف، ) اسمية عربی در مواردي با  مرالت اسرمية فارسری سراختاري مشرابه دارد

  ایی نيست. مانند:( و در تر مه نيازي به  ابه038

 (68احزاب/ ) «بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَة يَقُولُونَ إِنَّ» -ث
 «.حفا  استهاي ما بیگفتند: خانهمی»تر مة ماارم: 

 (68حجرات/ ) «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» -ج
 «.ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماستگرامی»تر مة ماارم: 
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كنرد و داري ساخت مبدأ كمرک میبه حفظ نشاناللفظی حتی در مواردي تر مة تحت
شرود. بره عنروان مثرال، در آیرة زیرر در نشان میدار به بیت يير آن باعث تبدی  ساخت نشان

لورتی كه تقدیم  واب شر  دولت بالغی ماننرد تأكيرد داشرته باشرد، اولویرت برا حفرظ 
  ایگاه آن در تر مه است.

 (10توبه/ ) «أَن یُرْضُوهُ  ِن كَانُواْ مُؤْمِنِينوَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ » - 
 «.تر این است كه اگر ایمان دارند، خدا و پيامبرش را راضی كنندشایسته»تر مة ماارم: 

 اللفظی این دولت حفظ شده است:در تر مة رضایی با تر مة تحت

 «.باشند نمؤم اگر سازند، اشراضی كه سزاوارترند اشفرستاده و خدا»تر مة رضایی: 

 

 . تغییر نحو7-2
ت يير نحو ایجاد ت ييرات ساختاري بدون ت يير مفهومِ عبرارت اسرت. ایرن شرگرد در الگروي 

هاي مثبت و افزایشی است. در مواردي كه ساختار زبان مبدأ معرادلی در گارسس از تانيک
ت ييرر  شرود، مترر م از تانيرکزبان مقصد ندارد یا حفظ ساختار باعث نازیبایی تر مه می

 كند.نحو استفاده می
 

 . مفعول مطلق7-2-1
هرا یرا حراوتی اسرت كره در زبران فارسری حالت نحوي مفعول مطلق در زبان عربی از نقش

داراي ساختار مشابه نحوي نيسرت و از ایرن رو، نيازمنرد سراختاري معرادل در زبران فارسری 
ادبيرات فارسری، وارد  است. این حالت نحوي به ویژه پرس از نفروذ زبران عربری در زبران و

بره خصرود - ساختار نحوي زبان فارسی دري شد و به لورت ساختاري مشابه و نه معادل
بره  هرار شرا  قيرد « قيرد»رفت. در دستور فارسی ساخت دستوري  كاربه -در شعر فارسی

 سازي مفعرول مطلرق پيشرنهاد شرده اسرتتأكيد، قيد تشبيه، قيد مقدار و قيد نفی براي معادل
(. به دلي  فقدان ساختار معادل براي مفعول مطلق در زبان فارسری، 60-68: 6876اده، زقلی)

ماارم از سراختارهاي لرفت  ،هاي زیرمتر م ناگزیر باید به ت يير نحو روي بياورد. در مثال
 مطلق استفاده كرده است:یابی مفعولو قيد براي معادل
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 (66زاب/ اح) «زِلْزَالًا شَدِيدًاوَ زُلْزِلُواْ » -الف
 «.خوردند سختىو تاان »تر مة ماارم: 

 (4انفال/ ) «حَقًّاأُوْلَئكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ » -ب
 «.ها هستندآن حقيقیمؤمنان »تر مة ماارم: 

 (67انفال/ ) «بَلَاءً حَسَنًاوَ لِيُبْلىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ » -پ
 «.حان كندامت به خوبیتا مؤمنان را از این طریق »تر مة ماارم: 

 (666توبه/ ) «حَقًّاوَعْدًا عَلَيْهِ » -ت
 «.است بر او حقیاین وعدب »تر مة ماارم: 

الف( ساختار مفعول مطلق نوعی به ساختار فع  مركب به همراه لرفت ت ييرر یافتره ) در
پ( به قيرد تبردی  شرده اسرت. براسراس ) ت( به لفت و در) ب( و) است. مفعول مطلق در
ت ييرات كه عنالر نحوي غيرقاب  تطابق یک به یک را با سيستم زبران الگوي گارسس این 
 (. 38: 6664گارسس، ) روندكنند، ت ييراتی مثبت به شمار میمقصد هماهن  می

 
 . تبدیل اسم فاعل به موصول و برعکس7-2-2

معادل اسم فاعل در زبان فارسی صفت فاعلی است، اما گاه اسم فاعل عربی 
دلی به شا  لفت فاعلی ندارد و متر م نا ار اسرت ایرن سراختار را معا در زبان فارسی

 باز كرده، آن را به  مله برساخته از مولول و لله تبدی  كند.
 

 (18احزاب/ ) «فىِ الْمَدِينَة الْمُرْجِفُونَوَ الَّذِينَ فىِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ » -الف
اسراس در اخبرار درو  و شرایعات برىهرا كره و آناگر منافقان و بيماردون »تر مة ماارم: 

 «.دست از كار خود بر ندارند مدینه پخش مى كنند
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 (47توبه/ ) «لهم سَمَّاعُونَوَ فِيكم » -ب
هرا كاملًرا سست و ضعيف( هستند كه به سرخنان آن) افرادىو در ميان شما، »تر مة ماارم: 
 «.ددهنگوش فرامى

 (63احزاب ) «لِاخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا الْقَائلِينَمِنكم وَ  الْمُعَوِّقِينَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ » -پ
و كسانى را كه به برادران  داشتندبازمىخداوند كسانى كه مردم را از  ن  »تر مة ماارم: 

 «.بسوى ما بيایيد: »گفتندمىخود 

 (60انفال/ ) «الَّذِينَ كَفَرُواْسَأُلْقِى فىِ قُلُوبِ » -ت
 «.افانمترس و وحشت مى كافرانزودى در دلهاى ب»تر مة ماارم: 

كار رفتره كره در زبران فارسری اي برهب( اسرم مبال ره) پ( اسم فاع  و در) الف( و) در
 اند. درمعادلی به شا  لفت فاعلی ندارند به همين دلي  به لرورت مولرول تر مره شرده

  كرده است. تبدی  هاي قب ، مولول را به اسم فاع  تبدیت( متر م بر عاس روند مثال)
تروان طبرق دیردگاه گارسرس، اسم فاع  به مولول به دلي  فقردان معرادل سراختاري را می

ت ييري مثبت قلمداد كرد، اما تبدی  مولرول بره اسرم فاعر  در مثرال آخرر هري  ضررورتی 
 دهد.دلي  ت يير مینداشته و دولت معنایی و آوایی واژه را بی

 

 . تبدیل اسم به فعل7-2-3

 (44توبه/ ) «بِالْمُتَّقِين عَلِيمٌوَ اللَّهُ » -الف
 .«شناسدمىو خداوند پرهيزگاران را »تر مة ماارم: 

 (0توبه/ ) «اهلل مُعْجِزِىوَ اعْلَمُواْ أَنَّكمُ غَير » -ب
 «.توانيد خدا را ناتوان سازیدنمىو بدانيد شما »تر مة ماارم: 
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 (69اب/ احز) «مَسئوالوَ كاَنَ عَهْدُ اللَّهِ » -پ
 «.و در برابر آن مسئولند() مورد سؤال قرار خواهد گرفتو عهد الهى »تر مة ماارم: 

اند. پ( اسم مفعول به فع  تبدی  شده) ب( اسم فاع  و در) الف( لفت مشبهه، در) در
به دلي  فقردان معرادل لرفت فراعلی در فارسری ت ييرر مثبتری « پ»و « ب»ت يير نحو در مثال 

ت ييرر نحرو « علريم»برراي واژب « آگراه»با تو ه به و رود معرادل فارسری « فال»است، اما در 
غيرضروري است و اولویت با حفظ ساختار لفت فاعلی است كه دولت آوایری و معنرایی 

 كند.واژب مبدأ را حفظ می
 

 . تبدیل فعل به اسم7-2-4

 (6تحریم/ ) «مَرْضاتَ أَزْواجِكَ تَبْتَغي يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» -الف
به خاطر  لب رضایت اي پيامبر!  را  يزي را كه خدا براي تو حالل كرده »تر مة ماارم: 

 «.كنی؟بر خود( حرام می) همسرانت

(. ایرن 03/060: 6463لرافی، ) حال برراي  ملره قبر  اسرت« ...تَبْتَغي»در این آیه  ملة 
در حرالی كره »ون ت يير نحوي به این شرا  تر مره شرده اسرت:  مله در تر مة رضایی بد
بره خراطر  لرب »بره قيرد « تَبْتَغهي»در تر مة مارارم فعر  «. طلبیخشنودي همسرانت را می

 له تر مه شده است.تبدی  شده و عالوه بر آن، نقش حال به لورت مفعول« رضایت
 

 . تمییز7-2-5
( از 689: 6834معرروف، ) ر زبان فارسی نداردتمييز از ساختارهایی است كه معادل دقيقی د

 این رو، متر م باید براي تر مة آن دست به ت يير نحوي بزند. 

عِنهدَ  دَرَجَهةًالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ هَاجَرُواْ وَ جَاهَدُواْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ » -الف
 (08توبه/ ) «اهلل
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آنها كه ایمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و  انهایشان در راه خدا : »تر مة ماارم
 «.ها پيروز و رستگارندنزد خدا برتر است و آن مقامشان هاد نمودند، 

 (16توبه/ ) «أَوْلَدًاوَ  أَمْوَالًاوَ أَكْثَرَ  قُوَّةًكاَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ » -ب
و راه نفراب ) شما منافقان،( همانند كسرانى هسرتيد كره قبر  از شرما بودنرد) »ماارم:  تر مة

 «.بود اموال و فرزندانشان بيشتر، و نيرومندترها از شما پيمودند بلاه( آن
در آیات زیر تميرز منقرول از مبتردا بره لرورت مبتردا تر مره شرده و بره یرک سراختار 

 كاربردي در زبان فارسی تبدی  شده است.
 

 . تغییر مقوله یا زاویه دید7-3
گيري عبارتی درست، اما غيرمطلوب، غيرطبيعری هاي مستقيم تر مه باعث شا وقتی رویه

نمونره برراي ت ييرر  68توان از ت يير مقوله استفاده كرد. وینی و داربلنه شود، مییا عجيب می
ر حرروزب افررزایش و كننررد. ت ييررر مقولرره دمقولرره در تر مرره از فرانسرره برره انگليسرری ذكررر می

تروان بره ت ييرر هاي ت ييرر مقولره میهاي مثبت قرار دارد. در تر مة ماارم از نمونرهتانيک
 منفی به مثبت، مجهول به معلوم و سبب به مسبب اشاره كرد.

 

 . تغییر منفی به مثبت7-3-1
وان بره هاي نفی و استثنا را مثبت تر مه كرد تا نثرري رتوان تركيبها میدر بعضی موقعيت

(. ماارم در بعضی موارد حصر با ما و  لّا ساختار منفی حصر 36: 6836ناظميان، ) دست آید
را حفظ كرده و در مواردي این ساختار را به ساختار مثبت تبدی  كرده است. به عنوان مثال 

 در تر مة آیه زیر ساختار منفی حصر حفظ شده است:

 (89انفال/ ) «إِالَّ مُكاءً وَ تَصْدِيَة وَ ما كانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ»
 «.نمازشان نزد خانة كعبه  يزي  ز سوت كشيدن و كف زدن نبود»تر مة ماارم: 

 هاي زیر ساختار منفی به مثبت تبدی  شده است:در تر مه
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 (68انفال/ ) «وَ لِتَطْمَئن بِهِ قُلُوبُكُم بُشْرَى إِلَّاجَعَلَهُ اللَّهُ  مَاوَ » -الف
 «.براى شادى و اطمينان قلب شما قرار داد تنهاولى خداوند، این را »مة ماارم: تر 
 (68احزاب/ ) «فِرَارًا إِلَّايُرِيدُونَ  إِن» -ب

 «.از  ن ( فرار كنند) خواستندمى فقطآنها »تر مة ماارم: 

 (86توبه/ ) «هُولِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَاهَ إِلَّا  إِلَّاأُمِرُواْ  مَاوَ » -پ
خداوند یاتایی را كه هري  معبرودي  رز او  فقطدر حالی كه دستور داشتند »تر مة ماارم: 
 «.نيست، بپرستند

 در آیة زیر متر م فع  مثبت را به شا  منفی تر مه كرده است:

 (41انفال/ ) «رِيحُكم تَذْهَبَوَ  فَتَفْشَلُواْوَ لَا تَنَزَعُواْ » -ت
از و شروكت( شرما ) ، و قردرتسست نشویدو كشماش( نانيد، تا ) زاعو ن»تر مة ماارم: 

 «.ميان نرود
 

 . تغییر مجهول به معلوم و برعکس7-3-2
كاربرد فع ِ مجهول در زبان فارسی به مراترب كمترر از عربری اسرت. خيلری از كاربردهراي 

بان مبردأ مجهولِ عربی اگر در تر مه نيز مجهول تر مه شوند، باعث انتقال ساختارِ خاد ز
كننرد. در زبران فارسری، سراختار فعر  شوند و ساختار تر مره را نازیبرا میبه متن مقصد می

« شردن»هاي وزم مشرابه اسرت و در هرر دو نروع ایرن افعرال از فعر  مجهول و برخی از فع 
محرو »، «پریشران شرد»هایی نظير شود. مالك تشخيص مجهول یا وزم بودن فع استفاده می

را پريش از « كرردن»تروان فعر  این است كه در و ه مجهول ایرن افعرال می« دباز ش»و « شد
هراي مجهرول و وزم زبران عربری، سراختاري تر مه فارسی فع  ،برد. بنابراین كاربه «شدن»

تروان در فارسری بره هراي مجهرول عربری را میبه عبرارت دیگرر، فع  .مشابه و یاسان دارد
(. مارارم در تر مرة خرود در  نرين 76: 6836يان، ناظم) لورت معلوم و وزم تر مه كرد

 مواردي ت يير مقوله را تر ي. داده است:
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 (66احزاب/ ) «زِلْزَالًا شَدِيدًا زُلْزِلُواْهُنَالِكَ ابْتُلى الْمُؤْمِنُونَ وَ » -الف
 «.تاان سختى خوردندآنجا بود كه مؤمنان آزمایش شدند و »تر مة ماارم: 

 (64احزاب/ ) «لَيهم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئلُواْ الْفِتْنَةَعَ دُخِلَتْوَ لَوْ » -ب
و پيشرنهاد بازگشرت بره  شردندوارد مىاگر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان »تر مة ماارم: 

 «.كردندسوى شرك به آنان مى

 (89توبه/ ) «نُوبهمْ وَ ظُهُورُهُمبِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُ فَتُكْوَىعَلَيْهَا فىِ نَارِ جَهَنَّمَ  يُحمَىيَوْمَ » -پ
، و با آن لرورتها گرم و سوزان كردهدر آن روز كه آن را در آتش  هنم، »تر مة ماارم: 

 «.كننددا  مىو پهلوها و پشتهایشان را 

 (87توبه/ ) «عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِّيُوَاطِئواْوَ يحرِّمُونَهُ عَامًا » -ت
هرایی كره خداونرد تحرریم كنند، تا با مقدار ماهگر آن را حرام میو سال دی»تر مة ماارم: 

 «.هماهن  شودكرده 
 

 . جبران7-4
هاي متن مبدأ در تر مه است. براي این كار با  بران یه معناي  برانِ از دست رفتن ویژگی

 كار رفتره اسرت، ترأثيراتی مشرابه در مرتنهایی غير از آنچه در مرتن مبردأ برهاستفاده از شيوه
هراي آوایری یرا هاي زیرر مترر م دولت(. در مثال88: 6864زاد، فرح) شودمقصد ایجاد می
 توان به همان شا  به زبران فارسری منتقر  كررد بره شرالی دیگرر  برران معنایی را كه نمی

 كرده است.
 

 (80انفال/ ) «عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء فَأَمْطِرْ» -الف
 «.از سن  از آسمان بر ما فرود آر بارانى»تر مة ماارم: 
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 (17توبه/ ) «نَسِيهمفَنَسُواْ اللَّهَ » -ب
 «.ها را فراموش كردآن نيز() خدا را فراموش كردند، و خدا»تر مة ماارم: 

 (60تحریم/ ) «ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتىِ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ مَرْيمَ» -پ
 «.دامان خود را پاك نگه داشتعمران كه و همچنين به مریم دختر »تر مة ماارم: 

به معناي نازل كن است. ماارم اسرتعاره مو رود « أنزل»استعاره از « أمطر»الف( فع  ) در
ب( متر م دولرتِ معنرایی )  بران كرده است. در« بارانی از سن »را با عبارت « فأمطر»در 

پ( ادب )  م در تر مرةمنتقر  كررده اسرت. مترر« نيرز»را برا اسرتفاده از كلمرة « فاء»حرف 
 كالمی قرآن را با استفاده از معادل فرهنگی در تر مه  بران كرده است.

 

 . توضیح یا بسط معنایی7-5
در این تکنیک معنای بخشی از متن که نیاز به تصریح در ماتن مقصاد دارد، بساط 

ربرد ایرن تانيرک كار رفته است. از موارد كراكند. این تانيک به وفور در تر مة ماارم بهمی پیدا

 در تر مة ماارم تعيين مصدابِ مفاهيم قرآنی، تصری. به واژگان محذوف و مفاهيم ضمنی است.

 
 . تعیین مصداق7-5-1

 (68توبه/ ) «رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِف» -الف
 .«بمانند[ ]زنان و كودكان و بيمارانآنها راضى شدند كه با متخلّفان »تر مة ماارم: 

 (70احزاب/ ) «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض» -ب
هرا را برر آسرمانها و زمرين و كروهتعهّد، تاليف، و وویت الهيّره( ) ما امانت»تر مة ماارم: 
 «.عرضه داشتيم

وَانهِنَّ وَ لَها أَبْنَهاءِ إِخْهوَانهِنَّ وَ لَها أَبْنَهاءِ لَّا جُنَاحَ عَلَيهْنَّ فىِ ءَابَائهِنَّ وَ لَا أَبْنَائهِنَّ وَ لَا إِخْ» -پ
 (99احزاب/ ) «أَخَوَاتِهِنَّ وَ لَا نِسَائهِنَّ وَ لَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنهُنَّ
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گناهى نيست در مورد پدران و فرزندان و برادران و  ]همسران پيامبر[بر آنان »تر مة ماارم: 
كره بردون ) خرود و زنران مسرلمان و بردگران خرویش فرزندان برادران و فرزندان خرواهران

 «.ها تماس بگيرند(حجاب و پرده با آن
 

 . تصریح به واژگان محذوف7-5-2

 (67انفال/ ) «وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ» -الف
انرداختى هرا( اى پيامبر كه خراك و سرن  بره لرورت آن) و این تو نبودى»تر مة ماارم: 

 «.بلاه خدا انداخت

 (89توبه/ ) «ذَا مَا كَنزتُمْ لِأَنفُسِكمهَ» -ب
 «.این همان  يزي است كه براي خود اندوختيد( گویند:ها میو به آن) »تر مة ماارم: 

 

 . تصریح مفاهیم ضمنی7-5-3

 (6انفال/ ) «وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ» -الف
 «.را كه در ميان شماست، آشتى دهيد خصومتهایىو »تر مة ماارم: 

 (64انفال/ ) «ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَ أَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّار» -ب
در  هران ) مجازات دنيا( را بچشريد! و برراى كرافران، مجرازات آترش) این»تر مة ماارم: 

 «.خواهد بود دیگر(

 (63انفال/ ) «ذَالِكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِين» -پ
كننرده و خداونرد سسرت سرنوشت مؤمنان و كافران، همان بود كره دیدیرد!: »تر مة ماارم

 .«هاى كافران استنقشه
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 (88توبه/ ) «يُؤْفَكُون أَنىَ» -ت
 «.یابندانحراف می از حق گونه »تر مة ماارم: 

 

 . تلویح، تقلیل و حذف7-6
مبردأ لرری.  رود؛ یعنری عنالرري كره در مرتنكار میاین تانيک در مقاب  بسط معنایی به

شوند. این تانيک در تر مة قرآن برا تو ره بره هستند در متن مقصد به طور ضمنی بيان می
هایی از آن را در توان نمونرهگيرد، اما در مواردي  زئی میحساسيت متن كمتر لورت می

 تر مة ماارم یافت.

 (9انفال/ ) «بِالْحَق كَمِن بَيْتِ كَكَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّ» -الف
 «.به سوى ميدان بدر،( بيرون فرستاد) خانهحق از ه تو را ب خداگونه كه همان»مة ماارم: تر 

 (61حجرات/ ) «يَعْلَمُ مَا فىِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فىِ الْأَرْضاللَّهُ وَ » -ب
 «.داندتمام آنچه را در آسمانها و زمين است مى او»تر مة ماارم: 

 «عَلَيْرهِ مِرنَ الْمَروْت یُ ْشرىَ كاَلَّذِىتَهُمْ یَنظُرُونَ  ِلَيْکَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ فَإِذَا  َاءَ الخوْفُ رَأَیْ» -پ
 (66احزاب/ )

 ترو به  نان آن بينىمى آید، پيش( بحرانى و) ترس( لحظات) كه هنگامى و»تر مة ماارم: 
 «.دكنن تهى قالب خواهندمى گویى كه  رخد،مى حدقه در  شمهایشان و كنند،مى نگاه

 (61احزاب/ ) «إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْل الْفِرَارُقُل لَّن يَنفَعَكُمُ » -ت
اگر از مر  یا كشته شدن فرار كنيد، سرودي بره حرال شرما نخواهرد »بگو: »تر مة ماارم: 

 .««داشت
ب( در ) در تر مره حرذف شرده اسرت. در« بيتک»و « ربک»ك( در ) الف( ضمير) در
 انشين شده و به تلوی. تبدی  شده « او»تصری. شده، اما در تر مه ضمير « اهلل»كلمه  آیه به



 554        ...شهریار نیازی و / ...یابیارز در گارسس یالگو یساختواژه-ینحو سطح یکارآمد زانیم یبررس 

 

تر مه نشده و تشبيه به مر  مستقيما به مشبه نسبت داده « الذي»پ( واژب ) است. در تر مة
 ت( كلمة فرار تر مه نشده و به دولت شر  بر آن اكتفا شده است.) شده است. در تر مة

 

 وع جمله. تغییر در ن7-7
نوع  مله ممان است در تر مه از ساده به مركب، انشایی مانند  مالت استفهامی، تعجبی 

 هررراي خنثررری بررره خبرررري و... ت ييرررر كنرررد. ایرررن مؤلفررره در الگررروي گارسرررس از تانيک
 رود.شمار میبه

 (0توبه/ ) «فىِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشهرفَسِيحُواْ » -الف
  را هر و) كنيد سير زمين در( آزادانه كه دارید مهلت) ماه  هار حال، این با»تر مة ماارم: 

 «.(بيندیشيد و بروید، خواهيدمى

 (64توبه/ ) «اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ يُعَذِّبْهُمُقَتِلُوهُمْ » -ب
 «.كندمى مجازات شما دست به را آنان خداوند كه كنيد، پياارها آن با»تر مة ماارم: 

 (1احزاب/ ) «إِلىَ أَوْلِيَائكُم مَّعْرُوفا واْتَفْعَلُإِلَّا أَن » -پ
 «.نيای كنيدنسبت به دوستانتان  بخواهيدمگر ایناه »تر مة ماارم: 

 (96احزاب/ ) «مَن تَشَاءُ مِنهنَّ وَ تُؤوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاء تُرْجِى» -ت
 ير اندازيتوانی به تأخمیهریک از آنان }=همسرانت{ را بخواهی  موعد() »تر مة ماارم: 

 «.و هركدام را بخواهی نزد خود  اي دهی

مهلت دارید( و ه امري آیره بره و ره خبرري تبردی  شرده ) الف( با افزودن عبارت) در
اي مسرتق  ب(  واب شر  كه متوقف برر فعر  شرر  اسرت بره لرورت  ملره) است. در

پ( فعر  ) . دردهردتر مه شده است كه البته این ت يير منفی است و دولت آیه را ت ييرر می
 ت( و ه خبري به التزامی تبدی  شده است.) ساده به لورت مركب تر مه شده و در
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 ها. نتایج تحلیل داده7-8
در تر مة ماارم ت يير نحو و پس از آن ت يير مقوله و بسط معنایی پربسامد هستند و تر مة 

ها در استفاده از مؤلفرهترین كاربرد را دارند. ميزان اللفظی و تلوی.، تقلي  و حذف كمتحت
اللفظی و ها، تر مة تحرت( قاب  مشاهده است. از ميان این مؤلفه0) تر مة ماارم در نمودار

هاي منفی هسرتند كره كمتررین كراربرد را در تر مرة مارارم تلوی.، تقلي  و حذف تانيک
وانی نشان اند. این  دول فراها مثبتدارند. ت يير در نوع  مله تانيک خنثی و سایر تانيک

هرراي مثبررت اسررتفادب بيشررتري داشررته و از كفایررت و دهررد كرره تر مررة ماررارم از تانيکمی
 مقبوليت برخوردار است.

 
 ساختی در ترجمه مکارمواژه-(: جدول توزیع فراوانی سطح نحوی1) نمودار

0
2
4
6
8

10
12

تر مه 

یتحت اللفظ

ت يير نحو  لهت يير مقو  یبسط معنای بران  لي  تلوی.، تق

و حذف

وع ت يير در ن

 مله

 
 

 ها در ارزیابی ترجمۀ قرآن. بررسی کارآمدی مؤلفه8
هاي تر مة قرآن مد نظر قرار گرفتره حوي و ساختاري تاكنون در بسياري از ارزیابیسط. ن

مند لورت بگيرد. در كند این ارزیابی به شالی روشاست، اما الگوي گارسس كمک می
 گيرد.هاي این سط. مورد بحث قرار میاین قسمت كارآمدي هریک از مؤلفه

رود و این دیدگاه گارسس، منفی به شمار میاللفظی: این مؤلفه در الگوي تر مة تحت -6
اي كه هنگام بررسی این مؤلفه در تر مة قررآن اما ناته ،در رویارد مقصدگرا طبيعی است

مبردأگرا اشرتباه  اللفظی را نبایرد برا تر مرةباید در نظر داشت ایرن اسرت كره تر مرة تحرت
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در حفرظ الرالت مرتن گرفت. تر مة مبدأگرا با رعایت استانداردهاي زبران مقصرد، سرعی 
اللفظی تنها واژگان را بدون در نظرر گررفتن الرول زبران مقصرد تر مة تحت امامبدأ دارد، 
شرمارند. اللفظی قررآن را مرردود میپژوهران نيرز تر مرة تحرتكند. بيشرتر قرآنتر مه می

ن داند. به عقيدب وي یافتن كلمات هماننرد برا همرامعرفت این نوع تر مه را بسيار دشوار می
خصوليات در دو زبان مبدأ و مقصد كار آسانی نيست و در بيشتر مروارد ایرن نروع تر مره 

زیبرایی كرالم را نيرز  اللفظیهمچنرين تر مرة تحرتتواند كامال ال  معنا را افاده كند. نمی
ره، تشربيه و كنایره یرا هایی ماننرد اسرتعااللفظیِ آرایهتواند منتق  كند، زیرا تر مة تحتنمی

 (.6/664: 6876معرفت، ) شودپذیر نيست یا به شا  زشتی نمودار میانالال اما
انرد، امرا اكنرون متر مران سرعی در اللفظی بودههاي اولية قرآن كریم غالبا تحرتتر مه

اللفظی در سررازيِ تر مررة قرررآن دارنررد. بررا ایررن و ررود هنرروز آثرراري از تر مررة تحررتروان
هاي ان یای از عل  آن را تارارِ مداوم تر مرهتوشود كه میهاي  دید نيز دیده میتر مه
اللفظی در طول زمان و آشنا شدن بعضی ساختارهاي عربی با گوش مخراطبين دانسرت تحت

 ،تواند حساسيت مرتن مقردس و ترالش برراي حفرظ آن باشرد. بنرابراینو دلي  دیگر آن می
ی تر مرة قررآن به عنروان یرک مؤلفرة منفری در الگروي ارزیراب« اللفظیتر مة تحت»مؤلفة 

 مرة مبردأگرا كارآمد است، اما از یک سو باید تعریف روشرنی از آن ارائره شرود ترا برا تر
تر مرة  ،باید موارد منفی بودن آن مشخص شود. به عنوان مثرالاشتباه گرفته نشود. همچنين 

اللفظی در ساختارهاي مشابه بين زبان مبدأ و مقصد منفی نيسرت و در مرواردي كره بره تحت
 داري ساخت متن مبدأ كمک كند، مثبت است.شانحفظ ن

خصرود شود بهاي دیده میهایی است كه در هر تر مهت يير نحو: ت يير نحو از مؤلفه -0
انرد، ایرن ت ييرر نراگزیر اسرت. در تر مة عربی به فارسی كه از دو خانوادب زبانی متفاوت

در حرالی كره عربری  رزء  هاي گروه آریایی یا هند و اروپرایی اسرتفارسی یای از زبان
اي برين ایرن دو زبران و رود هاي بنيادین و ریشرههاي سامی است. از این رو، تفاوتزبان
هراي هنرد و (. محمود العزب در بيان مشاالت تر مة قرآن بره زبان40: 6838ندا، ) دارد

از ها به ساختار زبران عربری یای از مشاالت تر مة قرآن به این زبان»گوید: اروپایی می
هراي  مرالت اسرميه و فعليره هرا و دولتنظر تقدیم و ترأخير، حرذف و ایجراز و ویژگی
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هراي بسرياري دارنرد كره در گردد. این دو  مله با هم تفاوتبراساس مقتضاي حال برمی
 «هرا  ملرة فعليره و رود نرداردشود، زیرا در ایرن زبانهاي هند و اروپایی منتق  نمیزبان
 (.47: 0881العزب، )
توان آن را به طرور كلری مثبرت دانسرت، بلاره طور كه گارسس مطرح كرده، نمینآ  

باید به موارد  زئی تقسيم شود و كاربردهاي مثبرت آن از منفری متمرایز شرود. در مروارد 
زیادي ت يير نحو در تر مة قرآن كاركردي مثبرت دارد؛ زیررا در تر مرة قررآن اولویرت 

زبران عربری، بسريار »تمرام حسرّان  بره گفترة حفظ زبان قرآن است نره حفرظ نحرو عربری.
هاي شرایع تر از نحو عربی است. نحو قواعدي است كه براي سازماندهی استعمالگسترده

زبان تنظيم شده و بخشی از زبان به دلي  عدم شيوع در قواعد نحو  اي نگرفته است. این 
ندارد. قرآن به لسان بخش از زبان براساس قاعدب الولیِ نحویون هي  منافاتی با فصاحت 

هاي قرآن به عربی مبين نازل شده، نه به نحو عربی مبين؛ به همين دلي  گستردگی تركيب
گستردگی زبان است و محدود به قواعد نحوي نيسرت. قرائرت قررآن بره شرا  سرنت از 
پيامبر روایت شده و در مواردي با عدول از الول نحویون و تساه  در قواعد، نحو را بره 

توان ت يير نحو را در شرایطی كه (. بر این اساس، می038: 6668حسّان، ) «كشدی الش م
رونررد، شررگردي مثبررت قلمررداد كرررد. كار میهرراي زبررانی قرررآن بررهبررراي حفررظ دولت

تر مة بافتار بيشتر ناظر به لورت است تا محتوا. مرا آرزو داریرم »گوید: عبدالرؤوف می
ا و هم براي لورت نای  شویم، ولی محظوراتی كره یابی/ سازي، هم براي محتوبه معادل

شویم اغلب از  نس و در حوزب لورت اسرت. ما در تر مة بافتار قرآنی با آن موا ه می
 (. 661: 6836عبرردالرؤوف، ) «محررور اسررت -اش معنررالررورت قرررآن در تارروین اوليرره

  ييرر مثبرت در  ایی كه ت يير نحو به انتقرال معنرا و حفرظ بافترار كمرک كنرد در حروزب ت
 گيرد.  اي می

براي تشخيص مثبت یا منفری برودن ایرن مؤلفره بایرد علرت ت ييرر را بررسری كررد. در 
هاي ساختاري دو زبران لرورت بگيررد، مثبرت و در لورتی كه ت يير نحو به دلي  تفاوت

هاي بالغی آیره شرود، منفری اسرت. یاری از ت ييراتری كره لورتی كه باعث ت يير دولت
گيرد، ت يير تقدیم و تأخيرهاي مو ود در آیه است. بایرد ها لورت میر مهمعموو در ت
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تروان بره موارد ساختاري از سبای در این موارد روشن شود. براي تشخيص این موارد می
تحقيقات لورت گرفته در تقدیم و تأخيرهاي قرآن مرا عه كرد. تمام حسّان در بحثی با 

رتبرة نحروي یرا  ایگراه سراختاري كلمرات را بره دو  «قرینة رتبه در ساختار قررآن»عنوان 
طلب، هراي ثابرت ماننرد ادوات لردارتكنرد.  ایگاهقسمت ثابت و غيرثابت تقسريم می

هاي غيرثابرت حروف  ر و حروف عطف هستند كه در  مله  اي ثابتی دارند و  ایگاه
تواننرد می هایی مانند مفعول، فاع ، مبتدا، خبر، ظررف و  رار و مجررور هسرتند كرهنقش

هاي غيرثابت گاهی به دوی  ساختاري مث  ا تناب از اماان مقدم یا مؤخر شوند.  ایگاه
گيرند و در غير این لورت، گراه اشتباه یا بازگشت ضمير به مؤخر در  اي خود قرار می

(. 66-64: 6668حسرّان، ) شوندبه دوی  سبای و بالغی توسط گوینده مقدم یا مؤخر می
كنرد. توحيردلو هاي ساختاري از سبای كمرک می اییبندي به تشخيص  ابهاین تقسيم
كند كه از  ملة دوی  شناسی قرآن حاوت مختلف تقدیم و تأخير را بيان مینيز در  مله

هراي توان به رعایت  نبة بالغی، اهميت خاد یک كلمه یا موضوع، بيان موقعيتآن می
 سازي فهم مفهوم آیه اشاره كردلف و آسانمختلف یک كلمه یا موضوع در  اهاي مخت

(. این حاوت كه همگی غيرساختاري و سبای هستند باید در تر مره 4: 6836توحيدلو، )
رعایررت شرروند. بنررابراین، در مررواردي كرره  ایگرراه كلمررات تنهررا برره دویرر  سرراختاري و 

رتی كره ناپرذیر و مثبرت اسرت. در لروغيرسبای در تر مه ت يير كند، ت يير نحو ا تناب
ت يير  ایگاه كلمات به دلي  سبای و بالغی باشد، اولویت با حفظ دولرت بالغری اسرت. 
در لورتی كه ت يير نحو به انتقال این دولت كمک كند، استفاده از آن مفيرد اسرت و در 

 استفاده شود. «  بران»ها مانند تانيک غير این لورت باید از سایر تانيک
بندي دارد. بردین سازي و دسرتهه نيز همانند ت يير نحو نياز به شفافت يير مقوله: این مؤلف -8

بندي وینی و داربلنه به ا باري و اختياري و نيز انواع ت يير مقولره كره توان از دستهمنظور می
توان این مؤلفه را در قسمت نظري بحث ذكر شد، استفاده كرد. در ارزیابی تر مة قرآن می

كنرد، الولی بررسی كرد. منطوبِ الفا  مفهرومی را ادا می« نطوبمفهوم و م»در كنار بحث 
اما مفهوم الفا  گاه بر معناي دیگري وراي ظاهر امر دولت دارد. این دولت یا بره موافقرت 

اي بنا به ولف، حرال، ظررف یرا عردد است یا به مخالفت. اگر منطوب بر معناي معين زبانی
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الفرت برر نفری حارم از غيرر آن مولروف، حرال، دولت كند، آن معناي معين به طریق مخ
(. مفهومِ موافرق برا منطروب بره دو قسرمت 888: 6836ابوزید، ) كندظرف یا عدد دولت می

شود. مفهوم مخرالف مفهوم مساوي( تقسيم می) مفهومِ اولی( و لحن خطاب) فحواي خطاب
: 6406، سريوطی) نعت، حال، ظرف و عدد(، شر ، غایت و حصرر كراربرد دارد) در لفت

(. تمام این مفاهيم در دولتِ التزامی كالم نهفته است و در علم الول به طرور مفصر  0/66
 ها نيست.ها بحث شده كه در این  ستار مجال شرح مفص  آندربارب آن

بعضی از موارد ت يير مقوله در تر مة قرآن در بحث مفهوم ولف، حال، ظررف، عردد، 
مثالً در مصادیق حصر به نفی و استثنا منطوب منفری  گيرند.شر ، غایت و حصر لورت می

و مفهوم مثبت است. متر م با ت يير مقوله به  اي تر مة منطوب به تر مرة مفهروم پرداختره 
 هاي این ت يير مقوله در بخش قب  آمده است.است. نمونه

اسرت. ایرن هاي متن مبدأ با استفاده از اماانات زبران مقصرد  بران:  بران انتقال زیبایی -4
كنرد. كار بدون شک تانيای مثبرت اسرت كره مترر م زبردسرت را از دیگرران متمرایز می

رود و متر م هر ره بيشرتر بتوانرد بسياري از مصادیق اعجاز بيانی قرآن در تر مه از بين می
 رود.ها را در اشاال دیگر  بران كند، سط. كيفی تر مه باوتر میآن
شود، اما بایرد مروارد ضرروري از تر مة قرآن بسيار دیده میبسط معنایی: این مؤلفه در  -9

فر با تو ه به پدیدب نزول معنری در قالرب الفرا  در غيرضروري متمایز شود. به گفتة خزاعی
هراي رو است كه باید آن را با افزودهقرآن كریم، نا ار متر م با پدیدب كاهش معنایی روبه

هایی اسرت كره ميرزان . بسرط معنرایی از مؤلفره(68: 6831فرر، خزاعی) تر مه  برران كنرد
مبدأمردار كمتررین  ضرورت و  واز آن براساس رویارد تر مه قابر  ت ييرر اسرت. تر مرة

اماان بسط معنایی را دارد. تر مة مقصدمدار در حد كمک بره انتقرال روان معنرا و تر مرة 
 ایی بهره گيرند.توانند از بسط معنتفسيري در حد انتقال پيام و حفظ انسجام متن می

تلوی.، تقلي  و حذف: بسط معنایی و تلوی. در سط. معنا در مقاب  بسط و قبض نحوي  -1
در سط. نحو قرار دارند. تلوی.؛ یعنی معناي آشاارِ متن مبدأ در متن مقصد به طور ضرمنی 

داري و مقصرودِ تر مرة قررآن بيان شود. این امر در تر مة قرآن مشخصراً بررخالف امانرت
 افتد.هاي متعهد فارسی به ندرت و بدون غرم اتفاب میكه البته در تر مهاست 
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هاي خنثی قرار دارد از نظرر گارسرس ت يير در نوع  مله: این مؤلفه كه در ميان تانيک -7
اي مفيد است، اما براي ارزیابی كيفی تر مة قرآن بره براي مقابلة  ند اثرِ یک متر م، شيوه

 .نظر  ندان كاربردي نيست
تروان دربرارب مثبرت یرا منفری برودن با تو ه به بررسی لورت گرفته روشن شد كه نمی

ها در شرایط خالی با تو ره بره رویاررد ها به طور كلی قضاوت كرد. بعضی از مؤلفهمؤلفه
توانند مثبت یا منفی قلمداد شوند. كارگيري تانيک موردنظر میتر مه و ميزان ضرورت به

 ها آمده است.بودن این مؤلفه ( شر  مثبت8) در  دول
 

 ها(: معیار مثبت بودن مؤلفه3) جدو 
 معیار مثبت بودن مؤلفه
ترجمه 

 اللفظیتحت
اللفظی باعث وقتی ساختار زبان مبدأ و مقصد مشابه باشد و ترجمۀ تحت

 ساختی متن مقصد نشود.ناخوش

 تغییر نحو
 وقتی ساختار زبان مبدأ و مقصد مشابه نباشد.

 م تغییر نحو باعث اخال  به معنا شود.وقتی عد
 های متن مبدأ کمک کند.داری ساختوقتی تغییر نحو به حفظ نشان

 تغییر مقوله
 های متن مبدأ کمک کند.داری ساختوقتی تغییر مقوله به حفظ نشان

ساختی وقتی مقولۀ زبان مبدأ در زبان مقصد کاربرد نداشته باشد و باعث ناخوش
 متن مقصد شود.

 بسط معنایی
وقتی عدم بسط معنا باعث ایجاد ابهام در متن مقصد شود یا در محتوای آیه 

 اخال  وارد کند.

 

 گیرینتیجه
سراختی الگروي گارسرس و مطالعرة واژه -سرط. نحرويبراسراس  با ارزیابی تر مة مارارم

 آید:كارآمدي این سط. در ارزیابی تر مة قرآن نتای  زیر به دست می
هاي ساختاري زبان فارسی و ساختی الگوي گارسس با تو ه به تفاوتاژهو -سط. نحوي -

عربی و ضرورت ایجاد ت ييرات نحوي در تر مه در ارزیابی تر مرة قررآن كارآمرد اسرت. 
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ترري كند با دقت بيشتر و نگاه  زئیها در این سط. به ارزیاب كمک میسازي مؤلفه زئی
طرور كره ها آنتوان به ایرن مؤلفرهتر مة قرآن نمی اما در، به بررسی ت ييرات نحوي بپردازد

هاي مثبرت ایرن مثبت یا منفی نگراه كررد. بعضری از مؤلفره بندي كرده، مطلقاًگارسس دسته
الگو مانند ت يير نحو و مقوله و بسط معنایی در مواردي كره ضررورتی برراي ت ييرر یرا بسرط 

 روند.نيست، منفی به شمار می

سرازي تر مره برا زبران مقصرد ات نحروي زیرادي برراي هماهن در تر مة ماارم ت ييرر -
هاي سرط. نحروي الگروي گارسرس، مؤلفرة ت ييرر نحرو لورت گرفته است. از ميان مؤلفره

بيشترین كاربرد را در تر مة ماارم دارد. پس از آن ت يير مقوله و بسرط معنرایی از بيشرترین 
اللفظی و تلوی.، تقلير  و حرذف در هاي منفی تر مة تحتاند. مؤلفهكاربرد برخوردار بوده

سط. دوم الگوي گارسرس تر مرة ، براساس این تر مه كمترین كاربرد را داشتند. بنابراین
 ماارم از كفایت و مقبوليت برخوردار است.

هاي سرط. دوم الگروي گارسرس ت ييرر نحرو، ت ييرر مقولره و بسرط معنرایی از ميان مؤلفه -
ر مة قرآن دارند. مؤلفة  بران نيز با تو ه به حجم باوي بيشترین كارآمدي را در ارزیابی ت

در تر مره مؤلفرة كارآمردي در هرا آن لنایع بالغری در قررآن و اهميرت  گرونگی انتقرال
 ارزیابی تر مة قرآن است.

هاي ت يير نحو، ت يير مقوله و بسرط اللفظی به عنوان مؤلفة منفی و مؤلفهمؤلفة تر مة تحت -
هاي مثبت در این سط. برراي ارزیرابی تر مرة قررآن نيراز بره برازبينی لفهمعنایی به عنوان مؤ

هرا آن ها با تو ه به  ایگاه و ميزان ضرورت اسرتفاده ازدارند. مثبت یا منفی بودن این مؤلفه
اللفظی در سراختارهاي مشرابه در زبران مبردأ و مقصرد منفری شود. تر مة تحتمشخص می

دوی  ساختاري و غيرسبای ضرورت پيردا كنرد، مثبرت نيست. ت يير نحو در لورتی كه به 
است و در لورتی كه ت يير  ایگاه كلمات به دوی  سبای و بالغی باشد، اولویت با حفرظ 
دولت بالغی است و ت يير نحو در لورتی مثبت است كه به حفظ این دولت كمک كنرد. 

هاي مرتن مبردأ كمرک ختداري سات يير مقوله نيز در مواردي مثبت است كه به حفظ نشان
بندي وینی و داربلنه باشد كه ا تناب از آن باعرث كند یا از نوع ت يير مقولة ا باري در دسته

 شود.بدشالی تر مه می
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