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  دهیقح

اهی در بالغـت بـه      یـ ع ب ی و صـها   ه سـاختارها  یه و نـؤثرتر   یتر   از نهن  یكینجاز      
.  دارد ی بافتـار قرآهـ    یهی و نعهاآفر  یباشهاختیرود و هقش به سزایی در ز                        یشنار ن 

مذا ترجنۀ آه هیز از اهنیت خاصی برخوردار است كـه در ایـه هوشـتار بـه روش                   
. شهاسی ترجنۀ اهواع نجاز و هقـد عنمكـرد نترجنـاه قـرآه پرداختـه شـده اسـت                  

 دو روش -و در نجنـوع اهـواع نتـوه    -» نجـاز «ترجنـۀ اهـواع     صاحب هظـراه در     
انـا  . اهـد   را ارائه هنـوده   ) ترجنه به حقیقت  (» یارتباط«و  ) ترجنه به نجاز  (» یینعها«

 تمفیقی جهت   یرا به عهواه روش   » ارتباطی - نعهایی«هلارهدلاه نقامۀ حاضر روش     
رسد ایه روش كه جنـع نیـاه                      یبه هظر ن  . دههد                  یترجنۀ نجازهاي قرآه پیشههاد ن    

ه روش یارآندتركه و یتر     تواهد نهاسب             یدو روش نعهایی و روش ارتباطی است، ن       
 نختمف قرآه هـشاه از بـه        يها   ترجنه یكه بررس حام آه . براي ترجنۀ نجاز باشد   

ه خود نوجـب بـروز      ك نترجناه نحترن دارد     ي نختمف از سو   يها   روش يریارلك
هـا را از عمنـی بـوده بـه      شاه شده، در هتیجه ترجنـه ی در ترجنۀ ايادیزهوساهات  

  .سوي ذوقی بوده سوق داده است

  .ن، ترجنه، نجاز، هقد، نترجن، ترجنۀ نتوه نقدسیركقرآه  : يلیدقواسكان 

1  هویسهدة نسؤوم
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   مفدمه -1

 بـه  یشهاخت رد زباهكیرو قرآه،يدای هاپيای جذاب در شهاخت زوايردهاكیروازیكی
ر و امفـاظ  ین در چهـارچوب تعـاب  یركاه زباه قرآه یه بكه یبه اهظر. استه نته نقدسیا

 ی نتهـوع يهـا   اهتقام نفهـون از راه ي برایالن امهكنوجود در ذهه بشر اهجان شده است،
 يرد زباه نحدود بشر   كاركت و   ی بهره جسته تا بتواهد قابم     ي و نجاز  ییهاكر  یهنچوه تعاب 

از . جاد شود ی ا یه تصور ذهه  یمنه، چهد ك كیر  ك از ذ  ش دهد و  ی افزا يزاه هانحدود یرا به ن  
م و فهـن زبـاه آه       یـ  لـسترده در جهـت تحم      ی هنواره شـاهد تالشـ     ی امه یزناه هزوم وح  

انـروزه نطامعـه و    نجاز در قرآه،يریارلك به يف صوری طیم لستردلین و به دمیا بوده
- اسـت ییهنتـا  ی بـ ی بالغيها یژلی ويه داراك ی ادبيبه نهزمۀ اثر -م لفتناه قرآهیتحم

  . قرار لرفته استیدرصدر نطامعات قرآه
اه ین» عالقه« به هان ی آه هنراه با نهاسبتیقی حقير نعهایغ استعنام مفظ در1»نجاز«
 یه لـاه یبهـابرا .شاهدكـ          ی ني نجازيه ذهه را به سنت نعهاك اوم و دون آه است ينعها

م وجـود  یـ به دمدهد،         یار واژلاه سوق نكآش يسنت نعها ه خواههده را بهك 2یروهیبافت ب
ه حامـت واژلـاه در ذهـه    یـ و در ارودی فـرو نـ  یی نعهـا 3 در قامب نجاز در ابهانيا واژه

اه واژه در قامب نجـاز  یه بیبهابرا. هدیآ یشوهد و درصدد ابهان نعها برن         ی نیخواههده تداع 
 ساختار نجاز يریارلكهد به یتۀ قابم توجه در فرا   كه. دهك         ی جنمه را دو چهداه ن     ییبار نعها 

 از يا شف جهبـه كت به یه در ههاك است ی و اهداف بالغیاهیات بكوجود هقت،ی حقيبه جا
 را به ذهه نخاطـب اهتقـام   یفیار مطی بسیاهجاند و نعاه                    ین ن یرك قرآه   یاهیوجوه اعجاز ب  

 نوجود در قرآه يت ترجنۀ امفاظ نجازیت و حساسی اهنه انر نهن، یبا توجه به ا   . دهد                  ین
ن عمـن بالغـت و بـه        یق از نفـاه   یـ از نتـرجن بـه شـهاخت دق       یهد و ه  ك         یدا ن ی پ يشتریهنود ب 

  .شود         یها احساس ن ه روش درترجنۀ آهیتر      نهاسبيریارلك
 ترجنۀ اهـواع  يها روش: هكه یق عبارتهد از ا یه تحق ی نطرح در ا   يها  ه سؤام یتر          مذا نهن 

دان روش اسـت؟ عنمكـرد   كـ  قـرآه  يه روش در ترجنۀ نجازهایتر     دانهد و نهاسب كنجاز  
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هایی در ایه  نترجناه قرآه در ترجنۀ اهواع نجاز در آیات چلوهه بوده و ایشاه چه روش            
یا اهد و آ     داشته یساهكیا نترجناه قرآه در ترجنۀ نجازها روش        یاهد؟ آ   نورد به كار بسته   

  ار برده است؟ك در ترجنۀ اهواع نجاز قرآه به ي نترجن روش واحدكی
هایی كه تاكهوه از قرآه شده است، جهت اهتقام نعها سه روش دیده               با بررسی ترجنه  

كـه بـه هظـر    »  ارتبـاطی -نعهـایی «و » ارتبـاطی «، »نعهـایی «شود كـه عبارتهـد از روش                  ین
تـریه روش     مفیـق دو روش نعهـایی و ارتبـاطی نهاسـب          رسد روش سون یعهی شیوة ت                       ین

  .براي ترجنۀ نجاز باشد
ات قـرآه، از لذشـته      یـ دربارة نبحث بالغت امفاظ، به خصوص در نقومـۀ بالغـت در آ            

  يهـا  تابكتواه به                     یاه شده، از جنمه ن    ی ب یهوه نطامب فراواه  كتا
و هیـز   ) قـره سـون هجـري     (و  ) قره دون هجري  ( 

. ردكـ اشاره ) 407 ( » «و  »«بسیاري از آثار دیلر هنچوه     
 در قامـب نقامـه   یه نطـامب یـ هاك، هنچوه استعاره و    یاهیلر بالغت ب  یامبته در نورد اقسان د    

 و  4»هـد ترجنـه   ی در فرا  ی قرآهـ  يها   استعاره یابی  نعادم یچلوهل«هلاشته شده است؛ ناههد     
هنچهــیه در هــشریۀ تخصــصی . 5» قــرآهيهــا ه در ترجنــهیــهاك ترجنــۀ یشهاســ روش«
، انـا در ایـه   6طی سمسمه نقاالتی به بحث پیرانوه نجـاز پرداختـه شـده         » ڀڦٺمان وٿی «

 .هاي ترجنۀ نجاز ادا هشده است       هوشتارها آه لوهه كه باید حق نطمب در خصوص روش         
 سهتی به نقومۀ نجاز و در  یبه ویژه آه كه در ایه نقاالت هیز هنچوه آثار لذشتلاه هلاه           

  .شود         یهتیجه ترجنۀ آه دیده ن

  فۀ مترجمیمفهوم ترجمه و وظ. 2

به نعهاي اهتقام كالن از زبـاهی بـه          در مغت نصدر رباعی از فعم        واژة  
ه یتـر      كیدر اصطالح هیز عبارت است از یافته هزد). 92: 1ج،  1405 (زباه دیلر است    

 آزار یبـ  (كالن در زبـاه نقـصد، اوم از جهـت نفهـون و بعـد از محـاظ سـب                  كـ  كینعادم  
 ی عهاصـر نتهـ  یهیلزیهـد جـا  یتواه ترجنـه را فرا                   یلر ن یبه عبارت د  ). 31: 1376،  يرازیش
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  هـد  ك         ی آه نتـرجن تـالش نـ   یه طـ كـ هست   زباه نقصد دا   یمۀ عهاصر نته  یزباه نبدأ به وس   
ــا ا ــب ــا ی ــم ج ــاز هیلزیه عن ــود، زنيس ــهی خ ــراهن آورد يا ه ــ را ف ــه در آه هوك   سهدة ی
   پــور یمطفـ (ر نتقابـم بپردازهـد   ی و خواههـدة نـته ترجنـه بــا هـن بـه تعانـم و تــأث      یاصـم 

ــذا ضــرور). 70: 1387، يســاعد   ه نتــرجن در هــر دو زبــاه نبــدأ و نقــصد  كــ اســت يم
  ص یب و خــصایه خــود بلــذارد و بــه اســامیمنــه را در نوضــع نعــكحــر باشــد و هــر نتب

   و نقاصـد نربـوط بـه نـته     یع نعـاه یـ انالً آلـاه باشـد و ترجنـه را بـه جن         كهر دو زباه    
 يفۀ نترجن برقرار  یلر وظ یبه عبارت د  ). 4: 1369 زاده،   یسمناس(د  یفا هنا یبه هحو نطنئه ا   

د نهتقـم   یـ چه نترجن با  در واقع آه  .  است 8باه نقصد  در ز  7 زباه نبدأ    ینعادم عهاصر نته  
هـا   هدة سخه با اهتخاب واژهیرا لوی، زیقت خارجیقت نفهون در سخه است هه حق یهد، حق ك

 واژه، یقـ یقت نقصود خـودش را بـا نفهـون واژه ارتبـاط داده اسـت و نفهـون حق                 یدر حق 
ز الر واقعـاً    ی قرآه ه  در. د از آه فراتر رفت    یه هبا كهده  یشف نقصود لو  ك ي است برا  ينرز

 یاورد، ضـرورت  یـ ه ب یـ ه آهچه را نترجن باور دارد در ترجنۀ آ        كه بوده   ینقصود خداوهد ا  
تواهـست واژه را           یهـد و نـ    كر  كـ ز و در قامـب نجـاز ذ       یـ آنا واژه را ابهان   یه جنمه   كهداشت  

 یعهـ ی،  ی نختمف زباه  يد به ساختارها  یدر ترجنۀ قرآه با   . هدكاه  یح و هه نجازلوهه ب    یصر
ه یتــر     ه از نهــنكــ» نجــاز«ژه ســاختار یــو بــه -ی و بالغــي، هحــویــی، آوای، صــرفيمغــو

ه یـ وجـود ا . سته شـود یـ  اصـم هلر كیـ عهـواه   بـه  -رود         ی به شنار نـ    ی بالغ يساختارها
ه در  كـ ده است   ی به قرآه بخش   يا   فوق امعاده  يرلذاری، قدرت تأث  ی و ادب  ی زباه يساختارها

اه زبـاه نبـدأ و زبـاه نقـصد بـه طـور              ی نتفاوت، ن  ی محاظ ساختار زباه   هد ترجنه به  یفرآ
انـا الزن اسـت نتـرجن قـرآه روش          . شود                  یاسته ن ك ي تا حدود  يرلذاریه تأث ی از ا  یعیطب
رد تـا   یـ ش ل ی زباه قرآه در پ    يارآند و نهاسب را در ترجنه و برلرداه اهواع ساختارها         ك

ه نتأسـفاهه   كـ  ي به نته اصم ارائه دهد؛ انر      كیو هزد  نعادم   يا  اه بتواهد ترجنه  ك االن یحت
 يهـا   ترجنـه ی از نترجناه بوده است و از هقاط ضعف اساسياریهوه نورد غفمت بس  كتا

ه اصـم  یتـر      ه انر نوجب لشته تا نهن    یبه عبارت دیلر ا   . رود                  ینوجود از قرآه به شنار ن     
 و نته ترجنه دچـار ضـعف و خمـم           اه نته اصمی  ین» يا  تعادم ترجنه « اصم   یعهیترجنه  

  .شود
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   ترجمه آنيها انواظ متون و روش. 3

  :ردكن ی تقسیمكتواه به دو دستۀ          یه هقش زباه نیاهواع نتوه را بر حسب بارزتر
هـا،   ه لوهـه نـته  یدر ا. ها صرفاً اهتقام اطالعات است      ه هدف آه  ك ی اطالعات يها  نته. 1

ه هـوع نتـوه،     یـ ه ا یاز بـارزتر  . دادهایـ هـا و لـزارش رو     ازیاه ه ی ب ي است برا  يزباه ابزار 
  .باشهد         ی نی و فهی عمنيها قراردادها، اخبار و نقامه

ف حادثـه و هـدف آه   ی توصي است برايها، زباه ابزار    ه در آه  ك یفی توص يها  نته. 2
 یق و جزئـ یـ ار دقی بـس يهـا   یژلـ یتواهـد و                    یه ن ك خاص در خواههده است      یجاد احساس یا

، نتـوه  یفی توصـ يهـا  ه هنوهۀ نـته یبارزتر. هدكنربوط به صحهه را در ذهه خود نجسن   
  ). 26و 23و 20: 1387فرح زاد، ( است یادب

هـاي بیـاهی ادبـی        اسـت كـه از سـاختارها و روش         ین نته یركه قرآه   كه  یبا توجه به ا   
 ینترجنـ . ردیل              ی قرار ن  یفیف نتوه توص  یاستفاده فراواه هنوده است، از ایه حیث در رد        

ص بدهـد،  ی نختمـف آه را تـشخ  يهـا  ف بخـش ی و توصـ یه هوع نته و هدف اطالع رساه     ك
ر نـته بـه نخاطـب       یا تـأث  یـ  از ترجنـه دارد و در اهتقـام نعهـا            یشهاخت و برداشت درست   

بهدي فوق دو روش هیز در ترجنۀ اهواع نتـوه          انروزه براساس تقسین  . ش نوفق است  یخو
  :وجود دارد

ه یتـر           كیـ  و بـا هزد    يرات مغـو  ییـ ه نفهون نـته نبـدأ را بـدوه تغ         ك» یی نعها ترجنۀ«. 1
 ترجنـۀ نتـوه     يه هوع بـرا   یاز ا . هدك         ی زباه نقصد نهتقم ن    یی و نعها  ي دستور يها  ساخت

  .شود         ی استفاده نی اطالعاتيها  نتهیفیا عهاصر توصی یفیتوص
 ي دسـتور  يهـا   ه عبارات و ساخت   یتر          تداومان نته نبدأ با ن    یه پ ك» یترجنۀ ارتباط «. 2

منـه در بافـت   ك يهد براساس نعهـا  ك         یشود و نترجن تالش ن                      یبه زباه نقصد برلرداهده ن    
 ترجنـه   یوة ارتبـاط  ی به شـ   یفی توص يها   در نته  یامبته نتوه اطالعات  . هدك یابی نته نعادم 

  ).4: 1386اه، یهاظن(شوهد          ین
ترجنۀ نعهـایی بـه روش ترجنـۀ تحـت اممفظـی قـرآه و ترجنـۀ ارتبـاطی بـه                     در واقع   

با توجه به هوع نته قرآه كرین به هظر      . هاي آزاد و تفسیري شباهت و هزدیكی دارد         ترجنه
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رسد در ترجنۀ املوهاي بالغی از جنمه نجاز، روش هخـست یعهـی ترجنـۀ نعهـایی از                               ین
تواه در كهـار ترجنـۀ نعهـایی از روش ترجنـۀ                              یته ن امب. كارآیی بیشتري برخوردار باشد   

تـر از آیـات قـرآه     ارتباطی هیز بهره جست تا خواههدلاه ترجنـه بـه دركـی بهتـر و كانـم       
  .هانین         ین» ارتباطی-نعهایی«برسهد كه آه را روش  تمفیقی 

  رد و انواظ مجازقارقمفهوم، . 4

ــاز« ــاز ر» نج ــوز«شه ی ــا  » ج ــه نعه ــصدر و ب ــور ين ــ عب ــرده از نك    اســت یاهك
   كو نـــشتر» نفعـــم«تـــواه آه را بـــر وزه          یهیـــز نـــ). 211: 1412، یراغـــب اصـــفهاه(
). 326: 5، ج   1363ابه نهظـور،    ( داهست   ینیاه و زناه و نصدر ن     ك اسن ن  يها  غهیاه ص ین

ته  داشـ  ی عان ي نعها ی قبم از هزوم قرآه و در اشعار جاهم        ینجاز در زباه نتقدناه و حت     
لشت؛ انا از زناه نتـأخراه           یشد، اطالق ن         ی مفظ اراده نيه در وراك ییو به هر لوهه نعها  

قـت قـرار لرفـت كـه بـه عهـواه هنوهـه              یار رفت و در نقابم حق     ك به   ي نحدودتر يدر نعها 
 ییه نعهـا  ه از آ  كـ  يا  منهكهر  «: هدك         یف ن ینجاز را ایه لوهه تعر    ) 473 (یعبدئلفاهر جرجان 

اه یـ ن) عالقـۀ غیـر نـشابهت     (رده است، اراده شـود و نهاسـبت         كجز آه چه واضع وضع      
 هیز در تعریـف     یقاقس). 325: 1377،  (»  اوم باشد، نجاز است    ي دون و نعها   ينعها

: 1999، (شود          ینجاز وجود قریهه را اضافه هنوده كه ناهع از ارادة نعهاي حقیقی ن            
 نجـاز  یمـ كه بـه طـور   ك بوده یجرجاناه یز هناه بیوه از نجاز هیثر بالغكف ا یتعر). 170

هـۀ  یش وضـع شـده، بـه محـاظ وجـود قر          یه بـرا  ك است   یقی حق يرنعهایاستعنام مفظ در غ   
 بـه  9حی صـر يو شرط هقـم نعهـا     ) 218 :1411،  ؛  186: 1425 (صارفه  

» عالقـه «ی اسـت بـیه آه دو كـه بـه آه             ، وجـود تهاسـب    یا دالمـت ضـنه    ی 10ي نجاز ينعها
  .لویهد         ین

، 11یع بالغـ ی از صـها یكـ ی نجـاز در قـرآه، بـه عهـواه        يریـ ار ل كـ  بـه    یاز جنمه نبـاه   
ر ی و تـأث یی زبـاه قـرآه، شـنوم نعهـا    یهیآفر ییبای زباه عرب و ز  ی از زباه ادب   يریل  بهره

 سـاختار  ییبـا یمحـاظ ز  از یكـ یبـا بـوده نجـاز    یز. نجاز در فهن نعارف بمهد قرآه اسـت  
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 لـان  كیـ ه در صورت آه پههـاه شـده و    ك نته   ي نعها ییبای ز يلری نته است و د    يصور
. شاهدكـ          یتـر نـ   قیـ  عنیی نعهـا يهد و خواههدة نـته را بـه سـو   ك         یت ن كجموتر از ظاهر حر   

ه  بـ یاهدازد و وقتـ یه ذهه را به چامش نكسب نعها است   ك آه، روهد    ییبایه جهت ز  یسون
 یاه نعـاه یـ ق نیـ شده در قـرائه و عال یشود، با اهد         یاز نجاز وادار ن12ییپروژة رنز لشا

، یابیـ  روهـد نعها يه والذاریبهابرا. برد               ی ن ی نجاز پ  يت فراسو ی، به واقع  ي و نجاز  یقیحق
ر  دیهـا شـوق نـضاعف    ه چـامش یـ سـازد و ا          یمن را در ذهه نخاطب ناهدلارتر نـ كان نت یپ

  .است هد و به اصطالح ك         یجاد نینخاطب ا
  :نجاز خود بر دو هوع است

  . استيجار) هیاه نسهد و نسهدامین(الن كه در سطح ك ی نجاز عقم-1
  . اه داردیمنه جركه در سطح ك ي نجاز مغو-2

(شـود           یز اطـالق نـ  ی نجاز نفرد هيب و به نجاز مغوك نجاز نریبه نجاز عقم 
ق عقم، و الـر     ی الر نجاز در اثبات واقع شود از طر        یجرجانر  یبه تعب ). 189: 1425 

حام الر نهاسـبت  ). 364: 1377، (د یآ         یق مغت به دست ن   یدر نثبت واقع شود از طر     
نجـاز را  ه از باب تـشابه دو نعهـا باشـد، آه          یام  عهه و نهقوم     نهقوم ياه دو نعها  ین) عالقه(
هـد  یلو                  ینـ » نجـاز نرسـم   «باشـد، آه را     ) ر نـشابهت  یغ(و الر عالقه نالبست     » استعاره«
هـا و      عالقـه  يدارا) ا نفـرد نرسـم    یـ  ينجاز مغو (ه قسن از نجاز     یا). 218: 1411،  (

، بـه اعتبـار ناكـاه، بـه اعتبـار نـایكوه      : ها عبارتهـد از  ه آهیتر     ه نهنك است   ياریاهواع بس 
ه، اطـالق اسـن خـاص بـر عـان،           یه، نمزون یه، الزن یه، نسبب یه، سبب یه، نحم یه، حام یمّكه،  یجزئ

  .اده و قمبیاطالق اسن عان بر خاص، حذف، ز
تۀ نهن  كه ه ی نجاز، ا  ي و نعهاساز  یباشهاختی نختمف ز  يردهاكاركبه هر حام توجه به      

ه صـهعت   یـ  به ا  یت خاص ین و عها   اهتنا یستین با یركه نترجن قرآه    كشود                    یادآور ن یباز  
ه ساختار در   ی نهاسب در ترجنۀ ا    ید تا روش  ی داشته باشد و تالش هنا     یاهی و ب  ینهن بالغ 

ن، بتواهـد   یركـ ز هنچوه خواههدة نته اصمی قرآه       یرد، تا در واقع خواههدة ترجنه ه      یش ل یپ
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 و  یاختباشـه ی عهاصـر ز   كافـت و در   یسته و در تعانم با نته ترجنه به در        ی شا يا  به لوهه 
  .ابدی قرآه راه یهیآفر نعها

  ها  از مجاز در فرآن و نفد ترجمهییها نمونه. 5

  :ه عبارتهد ازك نترجن قرار دارد يش رویدر ترجنۀ اهواع نجاز سه روش پ
 واژلـاه اسـت، ناههـد ترجنـۀ     ي و نجـاز  ي مغو ير نعها كه هناه ذ  ك یی ترجنۀ نعها  -1

  .» آهاه استيها  دستيدست خداوهد باال«به ) 10تح، ف(  عبارت 
قـدرت خداوهـد فـوق      «ناههـد   . اه نقصود و نراد نجـاز اسـت       یه ب ك ی ترجنۀ ارتباط  -2

  .در ترجنۀ عبارت قبم» قدرت آهاه است
ه در آه ابتدا نعهاي نجـازي و سـپس نهظـور از نجـاز               ك ی ارتباط -یی ترجنۀ نعها  -3

قدرت خداوهد فـوق قـدرت      ( آهاه است    يها   دست ي خداوهد باال  دست«: یعهی. شود                  یر ن كذ
 -یی نعهـا یقـ یه روش تمفیه روش در ترجنۀ اهواع نجاز هنیه امبته بهترك. »)باشد               یآهاه ن 
ه را بـه نخاطـب نهتقـم    یـ رشـده در آ ك ذير نجـاز  یـ  سو تعب  كیرا از   یباشد، ز                   ی ن یارتباط

 بـا نـته اصـم بـه     ییارویـ دهـد تـا هناههـد رو            یاه را نك و انه فرصتیسازد و به او ا                  ین
 ي نختمف آه بهره نهـد شـود، و از سـو           يردهاكارك نجاز بپردازد و از      ینطامعه و بررس  

 ياریـ ه  ی به نراد آ   یابی  و نفهون و نقصود نجاز به او در دست         یقی حق ير نعها كلر با ذ  ید
 هـاقص و بعـضاً هارسـا خواهـد     ییروش قبم به تههـا  از دو كیه هر ك یرساهد؛ در حام             ین

  .بود
 از  يرد تعـداد  كـ اكهوه به بیـاه چهـد هنوهـه از نجازهـا درآیـات قرآهـی پرداختـه، عنم                 

  .دهین         ی و هقد قرار نینترجناه را نورد بررس

  )  82وسف، ی( . 1-5

 اطـالق اسـن نحـم    یعهی از اقسان نجاز یكیاه یفه، بیۀ شریه آ یدر ا  ر واژه   كذ
 از نفـسراه    یامبتـه هظـر برخـ     ). 38: 2، ج 1973،  یوطیسـ (است  ) نظروف(بر حام   ) ظرف(
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لـاه نـضاف قـرار      یدر جا  ه  یحذف شده و نضاف ام    ) اهم(ه نضاف   كه است   یچه
ده از اهـم آه      یرسـ  عبارت است از پ    «رده از   كلرفته و سؤام    

ه بـود،  یه الر نهظور خداوهد تهها سؤام از اهم قركشود            یه پرسش نطرح ن   یحام ا  
تـواه              یمن نتعام، نـ   كالن نت كار هبرد؟ با توجه به فصاحت و بالغت         كرا به   » اهم«چرا واژة   

ز یبه نحض ورود به آه شهر، هنه چ       ه نقصود خداوهد آه است كه       كرد  كاه  یه هظر را ب   یا
ه كـ مـذا هنچهـاه     ). 495: 18، ج   1420،  (قت است   یر اهساه هن لواه بر حق     ی غ یحت

ست و  یـ رده نـضاف و حـذف آه ه       كـ  بـه نقـدر      یاجیـ ده دارهـد احت   ی از نفسراه عق   یبرخ
از تنان نوجودات و اشیاء و هـر آهچـه در شـهر دیـده               ) نفرد نرسم  (ينجاز مغو  

ت، ج . ابـه عاشـور، ال  ؛ 271: 3، ج1422، ؛ 173 :ت. ، ال(شـود، اسـت               ین
  ).37: 7، ج 1415 ،؛ 106: 12

روش   ترجمه  مترجم  ردیغ
  )مجاز(ترجمه 

  نعهایی   ...هآدر بودین كه دهى از بپرس و  دهموي  1
  نعهایی   ...بودین آه در كه را شهرى بپرس و  نعزي  2
  نعهایی   ...بپرس این بوده آه در كه شهرى از  آیتی  3
  نعهایی   ...كه سؤام بودین آه در كه شهر آه از  ارن شیرازيكن  4
  ارتباطی   ...شو جویا را حقیقت شهر آه نردن از و  ايامهی قنشه  5
  ارتباطی   ...بودین آه در كه شهرى]  نردن [از و  فوالدوهد  6
ــى آه از و  یهیكنش  7 ــه نجتنع ــا ك ــودین هآ در ن ــردن (ب  ن

   ...بپرس) نصر
  یارتباط

 و در و [بــودین آه در كــه شــهرى از را حقیقــت  اهیاهصار  8
  .بپرس ] است لواه دیوارش

  ارتباطی-نعهایی

  ارتباطی-نعهایی  ... بپرس را قصه ایه نصر اهم از  يهوبر  9
  ارتباطی-نعهایی  ... آه در بودین كه شهرى نردن از بپرس و  سراج  10
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ــه  ــاه ك ــه            ینالحظــه نــهنچه ــه آی ــۀ نجــاز نوجــود در ای   شــود نترجنــاه در ترجن
ــایی   ــاطی و نعه ــایی، ارتب ــه روش نعه ــسته -از س ــره ج ــاطی به ــر     ارتب ــه هظ ــه ب ــد ك   اه

» یارتبـاط  یینعهـا «ه را بـه صـورت       یـ ه نجاز آ  كه وجه آه است     یهلارهدلاه نقامه، بهتر  
ه تههـا نـردن را شـاهد و لـواه     را آیـ یـ ز.  آیـه باشـد  یقـت اصـم  یاهلر حق یـ ن تا ب  یهكترجنه  

ه كـ  ياز شهر] قت رایحق[«: ه ترجنه شودیه چهیه آیشود ا                 یشههاد ن یه پ یبها برا . ردیل  یهن
وار و هـر آه چـه در شـهر اسـت هـن شـاهد                یـ ه عالوه بـر نـردن، در و د        ك(ن  یدر آه بود  

  .»بپرس) باشد         ین

  )84صعراء، ( .  2-5

ه در  كـ » «ء با اسن ابزارش هان برده شـده و          یز از ش  یفه ه یۀ شر یه آ یدر ا 
ه زبـاه،   كـ  يآنده است، به طور   » وكی ه يثها «ياست، در نعها  » یزباه راست  «یمغت به نعه  

ه یـ  ادر» «دهیئبنعببه لفتۀ . )38: 2، ج1973 ،(باشد          یآمت و ابزار آه ن
 به هقـم از     كیمعالل ئلتنز صاحب  ). 87: 2، ج 1381  ( یعهیه  یآ

را قـوم بـه   یآنده است؛ ز  » قوم« مفظ   يجا ق نجاز به  یبه طر » مساه«ه واژة   ك آورده   یبیئلفت
ز  هیـ امیـ مجمـع ئلب ه صاحب یهنچه). 471: 3، ج1420، (رد یل         یمۀ مساه صورت ن   یوس

رده است و اضافه    ك         یاستفاده ن » مغت«و  » قوم «ياه هنوده كه عرب مفظ مساه را در جا        یب
: 7، ج1372، (لویـد    سخه هنییه جز به راست ك یمساه بر صدق اشاره دارد به زباه      

304.(  
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شاه از  یـ ه ا كـ ن  یابیـ  یه درنـ  یه و انروز  یشی نترجناه نشهور پ   يها   ترجنه یبا بررس 

 را بـه » مـساه صـدق  «برخـی  . اهد ردهكهاي نختمفی در ترجنۀ نجاز ایه آیه استفاده      روش
اي دیلر از نترجنـاه هیـز آه را بـه روش              اي به روش ارتباطی و دسته       روش نعهایی، عده  

ترجنۀ پیشههادي هیـز  . اهد كه جانع نیاه دو روش قبم است       ردهك ارتباطی ترجنه    -نعهایی
 یهدلاه لفتـار حـق و راسـت   یآ] اهین[ نه در  يبرا«:  ارتباطی است  -به هناه روش نعهایی   

. »قرار بده) ذكر هیكو(

  ) 36وشغ، ی( . 3-5

 یء به محـاظ حـامت  ی به اعتبار عالقۀ آه، هان برده از ش        يلر از اقسان نجاز مغو    ی د یكی
ینـ » وهكیعتبار نا ا«ه هوع نجاز را     یاهم بالغت ا  . شود                  یهده به آه نهجر ن    یه در آ  كاست  
به محاظ فرجان فشرده اهلـور   بر   ه اطالق   كفه  یۀ شر یه آ یاز جنمه در ا   . هانهد

  )مجاز(روش ترجمه   ترجمه  مترجم  ردیغ
  نعهایی  پسیهیاه در راستى زباه براین بلرداه  اشرفی  1
  نعهایی  آخراه در راستى زباه نرا نر بلرداه  شعراهی  2
  نعهایی  پسیهیاه در راستى زباه براین بلرداه  نصباح زاده  3
  نعهایی  آخراه در راستى زباه نه براى ده قرار  نعزي  4
  ارتباطی  اهداز آیهدلاه دهاه در نرا جنیم ذكر  آیتی  5
 دمپـذیر  سـخهن  و هیكو، آتیه اقوان زباه بر هانن  ايامهی قنشه  6

  لرداه
  ارتباطی

 واال ستایـشى  و هیك هانى آیهدلاه در نه براى  اهصاریاه  7
  ده قرار نرتبه

  ارتباطی

  ارتباطی  لذار هیكو آوازه آیهدلاه]  نیاه [در نه براى  فوالدوهد  8
ــراى  برزي  9 ــه ب ــاه در ن ــدلاه نی ــاه آیه ــتیه زب  راس

  بده قرار]  جنیم ذكر و هیكو شهرت[
  ارتباطی-ینعهای

 و (راسـتیه  زباه پسیه) هاى انت (در نه براى  رضایی اصفهاهی  10
  ده قرار) هیك اى آوازه

  ارتباطی-نعهایی
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 هقم  يئنبار ئبم و   زجاجاز  . )37 :2، ج 1973 ،(شود                    ی ن یۀ شراب نهته  یه به ته  كاست  
 شـد،  ه بوده كه شیء را بـه هـان آهچـه در آیهـده بـداه نبـدم خواهـد            یشده رسن عرب چه   

). 356: 5، ج1372، (» پزد            یآجر ن «هد  یلو                  ین» پزد                  یخشت ن  «ينثالً به جا  . بخواههد
ر كذ» شراب «یعهی نشهور آه يه، هناه نعها  یدر آ   ترجنۀ مفظ    ي بهتر است برا   یوم

پراهتـز  ن و در    یر نـستق  یـ به صـورت غ   » اهلور« رساهده نفهون رساتر، واژه      يشود و برا  
  .اي به اصم نعهاي واژه وارد هشود هوشته شود تا مطنه

  

  

روش ترجمه   ترجمه  مترجم  ردیغ
  )مجاز(

 فـشردن  نـی  كـه  خـواب  در را خـود  دیـدن  نه  شعراهی  1
  را شراب

  نعهایی

  نعهایی  اهدازن نى شراب كه دیدن نى خواب در نه  لرنارودي  2
  ارتباطی  .فشارن نى اهلور كه دیدن را خود درخواب،  آیتی  3
  ارتباطی  .فشارن نی اهلورى كه دیدن را خویش رؤیاه ب  پایهده  4
 فـشارن  نـى  كه را خویشته خواب در دیدن نه  سراج  5

  .را اهلور ۀخوش
  یارتباط

 اهلـورى  كـه  را خـویش  دیـدن  خـواب  به ناهاه  نعزي  6
  .فشارن نى

  ارتباطی

 نى شراب براى اهلور كه دیدنى خواب در نه  اي  قنشه امهی  7
  .افشرن 

 -نعهایی
  ارتباطی

 شـراب، ]  براى [كه بیهن نى خواب پى در پى نه  اهصاریاه  8
  فشارن نى] اهلور[

 -نعهایی
  ارتباطی

 اهلـور  [كـه  دیـدن ]  خـواب  بـه  [را خویشته نه  فوالدوهد  9
  فشارن نى شراب]  براى

 -نعهایی
  ارتباطی

 شـراب ) بـراى  اهلـور  (كـه  دیـدن  خواب در نه  ارن شیرازيكن  10
  فشارن نى

 -نعهایی
  ارتباطی
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هـاي نختمفـی از سـوي نترجنـاه در ترجنـۀ نجـاز                دهـد كـه روش                      یجدوم فوق هشاه ن   
تواهـد                    ی ارتباطی ن  -ها روش نعهایی    نوجود در آیه به كار بسته شده است، كه از نیاه آه           

 یا  مقارل شیرئزي اهللا    شود هنچوه ترجنۀ آیت                     یشههاد ن یمذا پ . روش نهاسب و كانم باشد    
شـراب  ) ياهلـور بـرا   (ه  كـ دن  ید) در خواب (شته را   ینه خو «:  ارائه شود  فنالدنندنرحون  

  .»فشارن         ین

  )13عاغر، ( . 4-5

  ه هـوع   یبهـابرا . اسـت » اراهبـ  «یعهـ ی سـبب رزق     فه نقـصود از     یۀ شر یه آ یدر ا 
ــ  ــبــه عق. )37 :2، ج1973 ،(باشــد          ینجــاز در آه اطــالق نــسبب بــر ســبب ن   دة ی

، 1420،  ؛  17: 17، ج   1408،  ( هزوم باراه است     ثر نفسراه هیز نهظور از      كا
ــ). 202: 8، ج 1377، ؛ 108: 4ج ــائیهنچه ــه طباطب ــه اشــاره دارد ) ره (یه عالن   ك

  شـود و           ی نـ یه شـانم هنـه هـوع رزقـ    كت است ی از شئوه ربوب یكیرزق داده به بهدلاه،     
  ب یـ ، نراد از هازم شـده آه از جاهـب آسـناه، آنـده رزق از غ            »حجر «21ۀ  یبا توجه به آ   

  اه داشــته نهظــور آه یــ ببیــطو جهــاب ). 317: 17، ج1417، یطباطبــائ(بــه شــهود اســت 
  رزق اعـن از  «ه كـ وه و اهبـات شـود، بم  یـ اهـده ن  یجـه سـبب رو    یهته در   كـ ست  یفقط باراه ه  

  هـا   هیـ شـود، چـوه ا             ینـ ... نـاه و  یات، عمن، قدرت و ا    یو شانم ح  » وم و نشروب است   كنأ
  ر فرنـود و لفـت از عـامن بـاال هـازم فرنـوده و                ی هستهد، تنانـشاه را تقـد      یهن از هعن امه   

). 360: 11، ج1378ب، یـ ط(باشـد                  ینـ » اتیذار «22ۀ  ی در آ  شاهد بر آه، جنمۀ     
   یچ امزانـ یه اسـت و هـ  یـ ر نخـامف ظـاهر آ  یه لوهه تفاسیر هنوهه لفته شده ا ی در تفس  یوم

  هـزوم بـاراه، هـور آفتـاب        «شاه نصداق رزق از آسناه      یپس از هظر ا   . بر آه وجود هدارد   
ارن كن(» ه فرع بر آه هستهد    یهد، بق ات هست یمۀ ح یه وس یتر          ه سه انر نهن   یرا ا یز. و هواست 

ــا یــ بصــاحب ). 50: 20، ج1374، يرازیشــ    ياه داشــته عــالوه بــر نعه
ر ارزاق اشـتغام  یه بـا هزومـشاه بـه تـدب        كـ  باشـهد    يا  هكـ نهظـور نالئ  «ه اسـت    كباراه، نن 

   ه صـورت هـن اطـالق نـسبب بـر سـبب      یـ ه در اكـ ) 134: 8، ج1336،  یاشـاه ك(» هدیهنا                  ین
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. باشـد             ین ن كهزوم غذا و ح   «م باراه،   ی نهظور از رزق عالوه بر تهز      ئبم عطیه به هظر     . است
مـذا  ). 550: 4، ج 1422،  (» ده به آه دارد   ید رس ی آهچه اهساه در تجارت ان     یعهی

اي هیز آه را نجاز از باراه و دیلـر            را تهها نجاز از باراه و عده       برخی از نفسراه    
  .داههد         یهاي امهی ن نتهع

  
 یا بـه صـورت تحـت اممفظـ        یـ ه واژه را    یشود نترجناه نحترن ا                     یچهاه چه نالحظه ن   

ست؛ یـ ا هیـ شود و لو         ی عان را شانم ن    ییه صورت نعها  یه در ا  كاهد،    ردهكه  ترجن) یینعها(
 و آزاد اسـت     ی مفظـ  ي از نعهـا   یقیا تمف ی،  ... و ارلقم و   فنالدنند،  يمعزاه  یناههد ترجنۀ آقا  

ر شـود،   كـ  آزادش نختـصراً در پراهتـز ذ       ين و نعهـا   ی مفظ آه به طور نـستق      يه الر نعها  ك
بهـابرایه  . ينـنبر  و يمجتبـن اه یـ هد؛ ناههد ترجنۀ آقاك         ی امقا ن به خواههدهيباتریر ز یتصو

  هـازم  يروز) مه بـاراه یبـه وسـ   ( شـنا از آسـناه       يبـرا «: ترجنۀ پیشههادي چهـیه اسـت     

  )مجاز(روش ترجمه   ترجمه  مترجم  ردیغ
  نعهایی  .فرستاد روزى آسناه از برایتاه و  آیتی  1
  نعهایی  .كهد نى هازم روزى شنا براى آسناه از و  اهصاریاه  2
  نعهایی  .فرستد نى فرو روزى شنا براى آسناه از و  لرنارودي  3
  نعهایی  .روزى هآسنا از شنا براى فرستد  نعزي  4
  نعهایی  .فرستد نى روزى آسناه از شنا براى  فوالدوهد  5
ــناه از  ارن شیرازيكن  6 ــراى آس ــنا ب ــا (روزى ش ــى ب ) ارزش

  .فرستد نى
  نعهایی

 روزى آسـناه  از]  بـاراه  هزوم با [شنا براى  طاهري  7
  .فرستد نى

  ارتباطی-نعهایی

) روزىۀ  وسـیم  (بـاراه  آسـناه  از شـنا  راىب  هوبري  8
  .فرستد نى

  ارتباطی-نعهایی

) اســباب (ازآســناه برایتــاه آورد نــى فــرود  سراج  9
  .را روزى

  ارتباطی-نعهایی

 فــرو -بــاراه -روزى آســناه از شــنا راىبــ  نجتبوي  10
  .فرستد نى

  ارتباطی-نعهایی



  قریمترجمۀ مجاز در فرآن و نفد صناشی  روش  امبهیه فرهادي رضا اناهی، میال زربخش، ان

83  

ه بـه صـورت     كـ » كهـد                   یهـازم نـ   ...) بـاراه و    (براي شـنا از آسـناه روزي        «و یا   » هدك         ین
  .باشد         ی نی ارتباط-یینعها

  ) 30، يصور( . 5-5

هـا را اهجـان    ه اهـساه آه كـ  اسـت  یاعنام» سب دستاهك«فه نقصود از   یۀ شر یه آ یدر ا 
 باشـد          ین) تنان اعضاء و جوارح(م كبر ) دست(دهد و نجاز آه از باب اطالق اسن جزء           ین

دهـد           یه بـه دسـت خـود اهجـانش نـ     كـ ردار آدنی اسـت   كافات  ك و ن  یه شانم نعاص  یو ا 
بت را بـه عنـم      یه در آیه نـص    كو سرّ ایه    ). 1090: 1369،  ؛  40: 13، ج 1415،  (

هـا اغمـب اعنـام خـود را بـا دستاهـشاه اهجـان                 ه اهساه كه است   یدهد، ا                   یدستاه هسبت ن  
ه جـا فقـط اعنـام زشـت و        یـ امبته نهظور از اعنـام در ا      ). 37: 2، ج 1973 ،(دههد                    ین

  ).59: 18، ج 1417، یئطباطبا(باشد          یلهاهاه ن
  )مجاز(روش ترجمه   ترجمه  مترجم  ردیغ

 آورد عنـم ه  بـ  كـه  اسـت  لهـاهى  سببه  ب پس...   دهموي  1
  .شنا هاى دست

  نعهایی

 شـنا  هاى دست كرد كسب كه ست ا آهه  ب  پس ...  شعراهی  2
.  

  نعهایی

 اسـت  -لهاهـاهى  و خطاهـا  -كارهایى سبب به...   نجتبوي  3
  .هكرد هایتاه دست كه

  نعهایی

  ارتباطی  .اید كرده كه است كارهایى خاطر به...   آیتی  4
  ارتباطی  .اید شده نرتكب كه است اعنامى سبب به...   اهصاریاه  5
  ارتباطی  .شناست خود ۀیستهاشا كردار و رفتار هتیجه...   بروجردي  6
  ارتباطی  .شناست خود كردار از...   لرنارودي  7
 اید كرده كسب خود كه است لهاهاهى خاطر به...   یهیكنش  8

.  
  ارتباطی

  ارتباطی-نعهایی  .شناست خود) زشت اعنام (دست از هنه...   اي امهی قنشه  9
  طیارتبا-نعهایی  .شناست خود دستاورد سبب به...   فوالدوهد  10
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 يهـا   ه هنۀ اهـواع روش    كن  یابی         ی نشهور لذشته و نعاصر درن     يها   به ترجنه  یبا هلاه 
 و  يئ   فمـشه  یئلهـ ،  فنالدننـد اه  یـ انـا ترجنـۀ آقا    . ار لرفته شده است   كها به     ترجنه در آه  

 نقـصود،   یاه نفهـون اصـم    یمنات و ب  كح  یهش صح یه و چ  ی با توجه به حفظ هظن آ      ینیقمش
اه یـ ه نیـ  در ایشـعرئن  يهایی ناههد ترجنۀ آقا  امبته ترجنه . ها است   هرساتر از دیلر ترجن   

جـه ترجنـۀ   یدر هت. اه شده اسـت   یب) یینعها (یانالً تحت اممفظ  ك هدارد، چوه    یینفهون رسا 
ه بـا   كـ  اسـت    ییارهاكبه سبب   «: ه است ی و چه  ی ارتباط -یی آیه به صورت نعها    يشههادیپ
  .»اید جان دادهتاه اهیها دست) اعضاء و جوارح و به ویژه(

  )4مخمد، ( . 6-5

   یقـ یر حق یـ غ» جهـل : حـرب «بـه   » ه ههـاده  یبـه زنـ    «فه اسـهاد    یۀ شر یه آ یدر ا 
   یه هـوع  یـ باشـد و ا    ه بتواهد فاعم فعم     ك هدارد   یقیت حق یرا جهل شخص  یز. است

ــ  ــاز عقم ــسان نج ــت یاز اق ــ اس ــضع«ه در آه ك ــورت  » ت ــه ص ــازب     و ينج
» «در حقیقـت    ). 36: 2، ج 1973 ،(ار رفته است    ك به   یقیصورت حق  به
» تنـان شـده جهـل    «ه  یـ هاكاه است و نراد از وضع آه بـه طـور            ی اسمحه جهلجو  ينعها به
   يلــریر آه، هظــرات دیامبتــه نفــسراه در تفــس). 225: 18، ج 1417، یئطباطبــا(باشــد          ینــ
   ی بـاق  یسكـ ه  یكلـر از نـشر    یه د كـ تـا آه لـاه      :  لفتـه  ئبم عبـاس  ردهد؛ از جنمه    ك  اهیز ب یه

: 9، ج 1377، ( هناهـد  یر از اسالن بـاق ی غیهیه د كهناهد و به هظر نجاهد، تا آه لاه         
148.(  
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 ترجنـه شـده،   ییشتر به صورت نعهایه بیه آیشود ا         یها نالحظه ن ه در ترجنه  كچهاه  

ز در ترجنه محـاظ شـود و برلـرداه آه بـه صـورت      ی آه هیقید نفهون حق یه با ك یدر حام 
تـا جهـل بـار      «: ه قـرار لیـرد    اي كانم پیش روي خواههـد        باشد تا ترجنه   ی ارتباط -یینعها
تـر     نهاسب يمجتبن يه ترجنۀ آقا  یبهابرا. »)اه رسد یبه پا (ه بلذارد   یه خود را بر زن    یسهل

  .رسد         یبه هظر ن

  )17مزمل، ( . 7-5

   هــسبت داده شــده اســت، رده بــه كــر یــ پی یعهــه یــه آیــدر ا
ر شـده كودكـاه اسـت       یـ  بـراي پ   یه ظرف زنـاه   كست، بم ی ه یقی فاعم  حق   ه  ك یدرحام

ه شـدت هـوم و هـراس آه روز،          كـ ه نجـاز بـداه نعهاسـت        یو ا ). 36: 2، ج 1973 ،(

  )مجاز(روش ترجمه   ترجمه  مترجم  ردیغ
  نعهایی  .لذارد زنیه بر را خود سهلیه بار جهل، تا  ارفع  1
  نعهایی  .لذارد فرو را خود هاى سختی جهل هتیجه در تا  اي امهی قنشه  2
 زنـیه  بـر  را سـهلیهش  بارهـاى  جهل كه آهجا تا  اهصاریاه  3

  .ههد
  نعهایی

  نعهایی  .ههد زنیه بر را خود سهلیه بار جهل تا  ارن شیرازيكن  4
  ارتباطی  .آید پایاه به جهل كه لاه آه تا  آیتی  5
  ارتباطی  .كهد شفروك جهل تا  خواجوي  6
  ارتباطی  .شود لذاشته زنیه بر اسمحه جهل، در تا  فوالدوهد  7
 زنــیهه بــ را خــود ســالح كــافراه كــه وقتــى تــا  اویاه پورك  8

  .)شوهد تسمین و (بلذارهد
  ارتباطی

 بـر  را]  خـویش  هاى سالح [بارهایش جهل اهم تا  برزي  9
  .لذارد زنیه

  ارتباطی -نعهایی

  ارتباطی -نعهایی  .رسد پایاه به -بههد را خود اىباره جهل تا  نجتبوي  10
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: 10، ج 1372،  ؛  168: 10، ج   (آورد                    یراه درن یئت پ یاه را به ه   كودك
573.(  

هـایی كـه  بـه صـورت       دهـد ترجنـه                     یه هـشاه نـ    یه آ ی نشهور از ا   يها   ترجنه یبررس
، يخـشرن اه  یـ ه ترجنۀ آقا  یبهابرا. اهد   آنده است، حق نطمب را ادا هنوده       ی ارتباط -یینعها

شـدت  (ه كـ  يروز«: ه اسـت ی هیز چه  يشههادیترجنۀ پ . باشهد                  یتر ن    كانم ینیقمش و   سرئج
  »لرداهد         یر نی را پكوچكفرزهداه )  آهیهوم و سخت

  كیرينتیجه. 6

هاي به كارلیري بالغـت در بیـاه، بـا عهـواه نجـاز در سـطح             با بررسی یكی از شیوه    
ــ  تــواه لفــت هــر لوهــه تغییــر در مفــظ و           یآیــات قرآهــی بــه هنــراه دالمــت بالغــی آه، ن

اختصارلویی در بیاه، حاوي پیان مطیفی است تا از ایه رهلذر نقصود خـاص نـتكمن بـه                  
  .تر به ذهه نخاطب خطور كهد  ی عنیقصورت

ــاه و بیــاه زیباشــهاختی آه   ــوع اســامیب زب   . نجــاز تالشــی اســت جهــت ارتقــاء و ته
  بهــابرایه نتــرجن بایــد عــارف بــه مطــایف و ظرایــف نعهــایی زبــاه باشــد و هــسبت بــه،   

ارآند در ترجنـۀ هكـات بالغـی امتفـات كانـم داشـته باشـد،           ككارلیري روش نهاسب و       به
ه هكات ههفته در نته، هقش نهنی در پیان رساهی و تأثر و تحوم روحی نخاطب              چراكه بیا 

  .كهد         یایفا ن
   از آیــات قرآهــی در بردارهــدة ایــه هــوع بیــاه بمیــغ در  ییهــا در ایــه هوشــتار هنوهــه

ــه  ــۀ ترجن ــرد        حیط ــر رویك ــا ذك ــراه ب ــده، هن ــه ش ــوه ارائ ــا كه ــته ت ــه از لذش ــایی ك   ه
  هتیجه آه كـه در ترجنـۀ اهـواع نجـاز           . بررسی قرار لرفت  مغزشی نترجناه نحترن نورد     

شـود           یآیـد، پیـشههاد نـ              یكه یكی از بهتریه نظاهر اعجاز بیاهی آیات قـرآه بـه شـنار نـ               
  ه اشـاره بـه   كـ  یروشی نورد اسـتفاده قـرار لیـرد كـه در بردارهـدة نعهـاي حقیقـی مفظـ               

صر و امبته غیـر نـستقین و داخـم پراهتـز       نجاز دارد، باشد و عالوه بر آه به صورت نخت         
تـواه روش تمفیقـی            یایـه روش را نـ  . نفهون اصـمی و نقـصود از نجـاز هیـز ذكـر شـود           
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چه در  -ن  یرك نختمف ارائه شده از قرآه       يها   ترجنه یانا بررس . دیهان»  ارتباطی -نعهایی«
 نترجناه  يسو نختمف از    يها   روش يریارلك هشاه از به     -لذشته و چه در دورة حاضر     

ز یـ  هی و لـاه ی از روش ارتبـاط  ی، لاه یی از روش نعها   یه نترجناه لاه  ك يدارد، به طور  
 در  يادیـ ه امبتـه خـود نوجـب هوسـاهات ز         كـ اهـد      بهـره جـسته    ی ارتباط -ییاز روش نعها  

از سـوي دیلـر بررسـی       . نهدي و عمنی بوده شده اسـت        ها از روش    ها و خروج آه     ترجنه
هـاي نختمفـی    دهد كـه بـراي ترجنـۀ نجـاز در آه از روش                              ینیك ترجنۀ واحد هیز هشاه      

هـاي   ها و اشكاالت ترجنه تواهد به عهواه یكی از ضعف                       یایه انر هیز ن   . استفاده شده است  
  .ارائه شده از قرآه باشد

ها نوصتیة. 7

ڀ یمٺلـۀ مڇالڌـاپ ڑـڦآن و ٿـڤ        «). 1391 (.سرا شـادناه  یـ هوشتۀ رضا انـاهی و      . 4
  . 168-139صص. 2ش . سام پهجن. »)ڍ(ڤئنڃگاه ئمام چاڤژ 

، سـام  ی طـاهر، ترجنـاه وحـ   يا و نحند نهدی هي نصطفوید نحند رض  یوشتۀ س ه. 5
  .1389چهاردهن، بهار 

ـ  ڤڤ ڑـڦآن مٺ   ي مٺاڦ یمڌان« با عهواه    ینقاالت. 6 ه از كـ  هوشـتۀ یعقـوب جعفـري    »ڤی
  .ده استی به جاپ رسیهانه ترجناه وح  در فصم31 تا 25شناره 
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  منابع. 8

 یاظن ارفع، نحنـود اشـرف     كد  ی، س یتیعبدامنحند آ : يها  با ترجنه  (میرقفرآن  عالوه بر   
ن ید نحنــد ابــراهی، سـ ياه، اصــغر بــرزیه اهـصار ی، حــسيا  قنــشهی امهـ ي، نهــديزیـ برت

، ياهللا دهمـو    ی، شـاه ومـ    ي، نحنـد خواجـو    يهده، غالنرضا خسرو  ی، ابوامقاسن پا  يبروجرد
ــدعم ــاینحن ــفهاهیی رض ــعراه ی اص ــسه ش ــراج، ابوامح ــی، رضاس ــاهر ك ای، عم ــر ط ، يب
 ی، عمـ  يه نجتبـو  یدجالم امـد  ی، سـ  ي لرنارود یپور، عم   اهیاوك فوالدوهد، احند    ينحندنهد

د صـادق  یـ ، عبدامنج يرازیارن ش ك، هاصر ن  ياظن نعز كزاده، نحند   ، عباس نصباح  یهیكنش
  ).يهوبر



  قریمترجمۀ مجاز در فرآن و نفد صناشی  روش  امبهیه فرهادي رضا اناهی، میال زربخش، ان

89  

: تهـراه . 8 چ .» به ئچول و ڤوڃ ڀڦٺمهيڤڤآمڤ«). 1387. (اظنك،  ي پورساعد یمطف
یز هشر داهشلاهكنر


