
-- Language Science --------- 
Spring & Summer 2022, 9 (15), 211-244 
ls.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ls.2021.57826.1420 
 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h
 

 
 

 
 

 
 R

ec
ei

v
ed

: 
2

5
/D

w
c/

2
0

2
0

 
 A

cc
ep

te
d

: 
0

7
/J

u
n

/2
0

2
1

 
 

IS
S

N
: 

2
4

2
3

-7
7
2
8

 
eI

S
S

N
: 

2
5

3
8

-2
5

5
1

  
 

Translating the Meanings of Arabic Preposition “الباء” to 

Persian Preposition “به” Case Study: Surah Al-Imran 

Haj Bibi Naderan  
M.A. in Arabic Language Translation, 

Damghan University, Damghan, Iran 
  

Morteza Zare Beromi   
Assistant professor at the Department of 

Arabic Language Translation, Damghan 

University, Damghan, Iran 

Abstract  
The analysis of the meanings of the preposition “الباء” and its translation in Surah Al-

Imran identifies two basic principles related to the types of languages: First, we translate 

but we do not fully comprehend the source and target languages (the communicative 

original); second, languages collide in the translation process (linguistic origin), and the 

third principle (which is the different translations) should be added to the two principles 

of communicative and linguistic. For example, The Persian language provides 26 

meanings in the Preposition “به” Against the 16 meanings of the Preposition “الباء” -no 

self-sacrifice- (and in this research, eight new meanings were added to those 16 meanings). 

Therefore, it is imperative that the translators of the Quran (including the translators 

mentioned in this study, Ayati, Safavi, Mojtabavi and Makarem) understand Persian and 

Arabic; undoubtedly, knowing the mother tongue means knowing the potential of other 

languages. The results showed that the meanings of the prepositions of Surah Al-Imran 

have a significant effect on the quality of translation from native language to native 

language and from native language to foreign languages, because these prepositions create 

different meanings in the Quran context, and they are an influential factor in different 

translations. This point and the difference between linguistic and non-linguistic knowledge 

of translators has caused translations of the Quran to be presented in different qualities. 

The research method is descriptive analytical and statistical analytical. This research is 

necessary because the meanings of the prepositions have a significant effect on the quality 

of translations. 
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: دیمور مطالعة ،«به» اضافةحرف به «باء» جر حرف معاني انتقال
 عمران آل سورة

آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، دانش      بی نادران  بیحاج

 دامغان، ایران

 اناستادیار گروه مترجمی زبان عربی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایر مرتضی زارع برمی 

 چکیده
ها مشخص ساخو: در سورۀ آل عمران دو اصل بنيادي را دربارۀ زبان« باء»تحليل معاني و ترجمه حرف جر 

کنيم )اصل ارتباطي( و دوم هاي مبدأ و مقصد را کامالً درک نميکنيم، اما زباننخسو اینکه، ترجمه مي
اید یک صل زباني(. به دو اصل ارتباطي و زباني بکنند )اها در فرایند ترجمه با یکدیگر برخورد مياینکه، زبان

 ،«باء»معناي حرف جر  10هاي ناهمگون، را افزود. براي مثال، زبان فارسي در برابر اصل سوم، یعني ترجمه
« به»اضافة معنا را در حرف 20مورد افزوده شد(،  10مگر تفدیه )و در این پژوهش، هشو معناي جدید بر آن 

نابراین ضرورت دارد که مترجمان قرآن )از جمله مترجمان مورد استناد در این پژوهش، ب ،تدارک دیده اسو
یعني آیتي، صفوي، مجتبوي و مکارم( در وهلة اول با زبان فارسي و در وهلة دوم با زبان عربي آشنا باشند. 

اد که ش نشان دهاي دیگر اسو. نتایج پژوهمعناي شناخو بالقوۀ زبانبدون تردید، شناخو زبان مادري به
زباني حروف جر سورۀ آل عمران به اندازۀ ترجمة بين زباني آنها اهميو دارد، زیرا این حروف ترجمة درون

ناهمگون  هايبا قرار گرفتن در بافو ویژۀ قرآن، مستعد خلق معاني متنوع و عامل مؤ ر در پدید آمدن ترجمه
اي قرآن با هو فرازباني مترجمان باعث شده تا ترجمهسطح نبودن دانش زباني هستند. این نکته در کنار هم

هاي متفاوت عرضه شوند. روش پژوهش حاضر توصيفي ل تحليلي و نيز آماري ل تحليلي اسو. انجام کيفيو
عربي به  هاياي بر کيفيو ترجمهمالحظهاین پژوهش ضرورت دارد، زیرا معاني حروف جر/ اضافه تأ ير قابل

  . عکس دارندفارسي و به

 .معاني اضافه،/ جر حروف ترجمه، زبان، قرآن، ها:کلیدواژه

  

                                                            
 اسو. دامغان دانشگاه عربي زبان مترجمي رشتة ارشد کارشناسي نامةپایان از برگرفته حاضر مقالة -

  :نویسنده مسئولm.zare@du.ac.ir 
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 مقدمه. 5
بين معاني و مفاهيم  ها هستند و چون بعضي از این حروف نسبوِحروف جر مختص اسم

شند، آنها کسمو یک معنا و مفهوم دیگر ميکنند، یعني یک معنا و مفهوم را بهرا معين مي
(. حروف 718: 1117اند )همایونفرخ، فارسي اضافه ناميدهرا در زبان عربي جر و در زبان 

مِن، إلی، حَتّی، خَال، عَدا، حاشا، فی، عَن، عَلی، مُذ، مُنذ، رُبَّ، الم، کَی، »جر عبارتند از 
به، با، »اضافه عبارتند از ( و حروفHasan, 1963: 401) «واو، تاء، کاف، باء، لَعَلَّ، مَتی

 «ون )مثل(، همچون، در، کسرۀ اضافه و وصفي، از، براي، رابر، بي، تا، جز، به جز، چ
 (.282: 1188)فرشيدورد، 

اي مشهور اسو که حروف جر یا اضافه از معاني متنوع و روابط دستوري ویژه
برخوردار هستند، بنابراین پژوهش در حروف یادشده ارلب با نوآوري همراه اسو. بر 

این اعتقاد که متن قرآن از متن عربي ريرقرآني  اساس این اصل و نيز با مالک قرار دادن
از طریق مطالعة  «شناسي تطبيقي و ترجمهمتن»برتر اسو، موضوع دستيابي به نتایج جدید در 

 حروف جر قرآن با قطعيو بيشتري همراه خواهد بود.
 بِسْمِ اللَّهِ﴿با احتساب « باء»بار،  158« من»آیه دارد و حروف جر  200سورۀ آل عمران 

 «عن»بار،  25 «إلي»بار،  50 «علي»بار،  77 «فی»بار،  115 «الم»بار،  112 ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
را محقق  580اند و در مجموع عدد بار در آن تکرار شده 5 «واو»بار و  8 «کاف»بار،  18

دليل تعداد باالي حروف جر در این سوره، یکي از پرتکرارها و اند. ناگزیر، بهساخته
آیه از سورۀ  87بار در  112 «باء»براي پژوهش انتخاب شد. حرف جر  ،«باء»رمعناها، یعني پ

آیه دو بار، در  18آیه یک بار، در  01تر، در بيان دقيقآل عمران استفاده شده اسو. به
آمده اسو.  «باء»هفو آیه سه بار، در دو آیه چهار بار و در یک آیه هم شش بار حرف جر 

(، 1178(، صفوي )1172هاي آیتي )در این سوره در ترجمه «باء»د حرف جر مور 112تمام 
( و بر اساس معاني و کيفيو انتقال این معاني به 1175( و مکارم )1170مجتبوي )

دليل نبود مجال کافي در این مقاله، براي ارائه معاني اند. بهتحليل شده« به»اضافة حرف
توضيح فرایند انتقال این معاني به  ،همچنين ها ویک آیهبهدر یک «باء»حرف جر 

آیه با روش توصيفي ل تحليلي و سپس،  5هاي فارسي، تصميم گرفته شد در ابتدا ترجمه
ل تحليلي به بحث با روش آماري  «باء»بار تکرار حرف جر  112آیه با ظرفيو  87هر 

 گذارده شوند.
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معتبر مراجعه شده اسو. چنانچه  به منابع «باء»در معناپژوهي و تحليل معاني حرف جر 
در این ميان به معنایي اشاره شد و براي آن تحليلي بدون رکر منبع ارائه گردید، منبع تحليل 

 ها امکان ارجاعخاطر جدید بودن برداشوآراي نویسندگان مقاله اسو، زیرا در مواردي به
 شده ممکن نبود.شناختهبه منابع ازقبل

 . پیشینۀ پژوهش2
( و کوشش سایر مفسران قرآن براي توضيح حروف 1510) الکشاففر زمخشري در سعي وا

(، 1500) حروف المعانیمعاني پيش روي ماسو. نحویان مشهور، از جمله زجاجي در 

 رصف المبانی فی شرح حروف( و مالقي در 1511) األزهية فی علم الحروفهروي در 

وجهي از ته بحث گذاردند و بخش قابلشایستگي حروف معاني را ب( نيز به1175) المعانی
ظرفيو آ ار خود را به حروف جر اختصاص دادند، اما در رمزگشایي از تمام معاني متصور 
براي حروف بازماندند. علّو آن اسو که آنها به تحليل معاني حروف بر اساس بافو متن 

هاي د. در سالروي خوش نشان ندادند و توان خود را در مسائل نحوي و بالري گرد آوردن
(، کتاب هاللي در 2014) من أسرار التعبير فی القرآن، الحروفدر  1اخير، کتاب الشين

( و کتاب عَوّاد در 1500) نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآنی بالغياً

 ( را داریم که ارلب بر منوال نحویان و مفسران1502) تناوب حروف الجر فی لغة القرآن
 گذشته هستند.

(، به ابعاد 1188) حروف جر در قرآن کریم با رویکرد نحوي ل بالرياصغري در رسالة 
اش بندي نتایج رسالهحقيقي و مجازي معاني حروف جر در قرآن پرداخو. وي در جمع

 بالري، کاربردهاي ل رير از معاني مذکور براي حروف جر از دیدگاه نحوي»نوشته اسو: 
يز براي برخي از حروف جر در قرآن کریم وجود دارد که رکري از آنها معنایي دیگري ن

فر در (. زارعي215: 1188)اصغري، « نشده اسو و شایسته اسو بدان موارد اضافه گردد
معنایي و چندمعنایي حرف جر (، موضوع تک1172) معاني حرف باء در قرآن کریممقالة 

حرف به بحث گذاشته اسو. وي نتيجه گرفو  شدۀ اینمعناي شناخته 15را بر اساس « باء»
که هر حرف جر یک معناي اصلي دارد و سایر معاني تفسير یا کاربرد مجازي معناي اصلي 

را به دو معناي الصاق و استعانو « باء»معناي حرف جر  15هستند. بر همين اساس، وي هر 
                                                            
1. Lashin, A. 
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« جر»ان این مقاله کلمة فر وارد اسو؛ وي در عنوبرگرداند. حداقل یک نقد به مقالة زارعي
دو مقولة کامالً جدا « حرف جر باء»و « حرف باء»را از قلم انداخته اسو. واضح اسو که 

از دیدگاه « باء»بررسي و نقد معاني حرف جر ( در مقالة 1172از هم هستند. محبي و علوي )
لو، بالصاق، تعدیه، استعانو، سببيو، مصاحبو، ظرفيو، مقا»معاني  ابن هشام انصاري

استعالء، »ي قبول و معانقابل« باء»را براي حرف جر « تبعيض، بدليو، قسم، تأکيد و تفدیه
قبول دانستند. الزم به رکر اسو که تحليل محبي و را ريرقابل« انتهاي رایو و مجاوزت

 علوي در رد این معاني نياز به بازنگري دارد.
هایي نين سایر منابع مرتبط نوآوريمقالة حاضر در مقایسه با منابع پژوهشي فوق و همچ

( 2؛ 25به عدد « باء»( رساندن تنوع معاني حرف جر 1ها عبارتند از دارد. این نوآوري
( 5( استخراج معاني این حرف از بافو متني؛ 1بررسي معاني این حرف در یک سوره؛ 

حرف با معاني ( تطبيق معاني این 5بررسي امکان انتقال معاني این حرف از عربي به فارسي؛ 
( 7؛ «باء»براي قبول معاني حرف جر « به»اضافة ( ا بات کفایو حرف0؛ «به»اضافة حرف

منظور بررسي عملي انتقال معاني حرف جر تعيين چهار ترجمة شاخص سورۀ آل عمران به
 ، مجتبوي(1178) ، صفوي(1172) ها )آیتيبندي مترجم( رتبه8و « به»اضافة به حرف« باء»
 ( بر اساس کيفيو انتقال معاني این حرف از عربي به فارسي.(1175) و مکارم (1170)

 و تحلیل . بحث3
و « به»اضافة و حرف« باء»هاي بعدي از این پژوهش به معاني حرف جر در زیربخش

( و 1170) ي(، مجتبو1178) ي(، صفو1172) يتیآهاي جزئيات مربوطه به آنها در ترجمه
 شود.ميپرداخته  (1175مکارم )

 «به»اضافۀ و حرف« باء». معاني حرف جر 5ـ3
الصاق/ تعدیه/ استعانو/ تعليل/ مصاحبو/ ظرفيو/ بدليو/ »معناي  10« باء»براي حرف جر 

 دوستليع« )مقابلو/ مجاوزت/ استعالء/ تبعيض/ قسم/ انتهاي رایو/ زائده براي تأکيد
(  بو 25: 1101)حسيني، « تفدیه»( و 157: 1175)مالقي، « حال»(، 80: 1510و دیگران، 

بيان ابتداي رایو، تبيين )»شده اسو. ما نيز بنابر مطالعاتي که انجام دادیم، هشو معناي 
 10ا به آن ر« جنس(، مطابقو، نسبو، اختصاص، تشبيه، مقدار یا اندازه، و توالي یا تعاقب

 معنا افزودیم.
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شانة سوگند/ نسبو به/ بر روي، بر/ الصاق/ ن»اند: معنا آورده 20« به»اضافة براي حرف
خاطر/ استعانو/ تدریج و توالي و تعاقب/ تقابل/ مطابق و موافق/ ظرفيو در مکان براي، به

معناي از/ تعدیه/ در حالِ/ نشانة/ ]بدل از یا[ تبدیل به/ بهرسمِ و بهعنوانِ و بهو زمان/ به
راه و مصاحبو/ بيان جنس یا از جنس/ همبه»(، 1072: 1182)انوري، « مقدارِاندازۀ، بهبه

ن/ اعتبار/ پایامعناي از حيث و بهتشبيه/ تمييز و به»(، 007: 1180)معين، « طرف و سوي
)انوري و احمدي « عهدهبه»( و 105: 1157)مشکور، « مقدار و اندازه/ تخصيص/ تأکيد

 (.205: 1188گيوي، 

 «به»ضافۀ او حرف« باء»های معنایي حرف جر پوشاني. هم2ـ3
آل ) ﴾وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴿: ضميمه کردن یا چسباندن اسو: ( الصاق1

. (1170)مجتبوي، « ایمو استواران در دانش گویند: ما بدان گرویده» (.7/ 1عمران: 

الزم و مباشر )یعني ایماني م ﴾بِهِِ﴿در « باء(. »71: 1185)سياو، « ریسمان را به چوب بستم»
 ستند.ه« الصاق»معناي به« به چوب»در « به»و با آنچه از سوي خداوند متعال نازل شده اسو( 

ابن « )اسو فعلکند که مجرور آلو وقوع فعل یا شبهبيان مي»در این معنا « باء: »( استعانو2
« مآراز کال وسيلة، دربا، به، به»( و در زبان فارسي با کلمات 111: 1500، هشام األنصاري

با دهانهاشان (. »107/ 1)آل عمران:  ﴾يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِی قُلُوبِهِمْ﴿همخواني دارد: 
« ها قصد آنجا کنندبه کشتي(. »1170)مجتبوي، « گویند که در دلهاشان نيسوچيزي مي

 ابزار وقوع فعل هستند.« هايبه کشت»در « به»و  ﴾بِأَفْواهِهِمْ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، 
(. 101: 1157)مشکور، « سبب آن متعدي سازندبایي )اسو( که افعال الزم را به: »( تعدیه1
به (. »1170)مجتبوي، « شان را بردخداوند روشنایي(. »17/ 2: البقرة) ﴾بِنُورِهِم اللَّهُ ذَهَبَ﴿

ابزار تعدیه « به فریدون»در « به»و  ﴾بِنُورِهِم﴿در « باء(. »101: 1157)مشکور، « فریدون گفو
 فعل الزم هستند.

در محل « الم»لذا جایگزین کردن  ،شودبندي ميطبقه« الم»سبب در معاني « باء: »( سببيو5
ندۀ معناي القاکن« سبب، باخاطر، بهبراي، به»ممکن اسو. در زبان فارسي نيز کلمات « باء»

شما بدان سبب که (. »55/ 2: البقرة) ﴾الْعِجْلَ بِاتخِّاذِکُمُ فُسَکُمأَن ظَلَمْتُمْ إِنَّکُمْ﴿سببيو هستند: 
« به گناه خود مؤاخذه گردید(. »1172)آیتي، « گوساله را پرستيدید بر خود ستم روا داشتيد

 اسو.« سبببه»معناي به« به گناه»در « به»و  ﴾بِاتخِّاذِکُم﴿در « باء(. »007: 1180)معين، 
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فَانْقَلَبُوا ﴿اسو: « با»و در فارسي « مع»: معرف این معنا در عربي ( مصاحبو )همراهي(5
پس با نعمو و فزوني و بخششي از خدا )از (. »175/ 1)آل عمران:  ﴾بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ

(. 525: 1180)معين، « سالمو حرکو کردبه»(. 1170)مجتبوي، « ميدان جنگ( بازگشتند
 هستند.« با»و « مع»معناي به« سالموبه»در « به»و  ﴾بِنِعْمَةٍ﴿در « باء»

و نشانة ظرف مکاني و زماني اسو. در فارسي براي ظرف  «في»معناي : به( ظرفيو0
و براي ظرف زماني از کلمات « در، ميان، در ميان، درون و زیر»مکاني از کلماتي چون 

هر آینه (. »121/ 1)آل عمران:  ﴾للَّهُ بِبَدْرٍوَلَقَدْ نَصَرَکُمُ ا﴿شود: استفاده مي« هنگام و در وقوِ»
: 1182)انوري، « بریده به کنجي نشستهزبان»(. 1172)آیتي، « خدا شما را در بدر یارى کرد

الْعَشِیِّ وَسَبِّحْ بِ﴿هستند. « در»و  «في»معناي به« به کنجي»در « به»و  ﴾بِبَدْرٍ﴿در « باء(. »1072
دهقان »(. 1172)آیتي، « و در شبانگاه و بامداد او را بستاي(. »51/ 1)آل عمران:  ﴾وَالْإِبْکَارِ

به »در « به»و  ﴾بِالْعَشِیِّ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، « به سحرگاهان کز خانه برآید

 هستند.« در وقوِ»و  «في»معناي به« سحرگاهان
 ض شيء مابعد اسو وبر وقوع فعل ماقبل، در مقابل و عو« به»و « باء»: داللو ( مقابلو7

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴿شود: استفاده مي« در مقابلِ، در برابرِ و در عوض»براي آن از اصطالحات 
تي، )آی« پس خدا آنان را به کيفر گناهانشان بازخواسو کرد(. »11/ 1)آل عمران:  ﴾بِذُنُوبِهِمْ

در « باء(. »1072: 1182وري، )ان« کردتيم ما )در مقابل آنها( ده به یازده بازي مي»(. 1172
 هستند.« در مقابل»معناي به« به یازده»در « به»و  ﴾بِذُنُوبِهِم﴿
: بر عبور، گذر و انصراف چيزي از چيزي دیگر داللو دارد. حرف اصلي ( مجاوزت8

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ ﴿اسو: « از، دربارۀ»و در فارسي « عن»القاکنندۀ این معنا در عربي 
)مؤلفان مقاله(. « شکافدروزى را که آسمان پوشيده از ابر مى(. »25/ 25)الفرقان:  ﴾الْغَمَامِبِ

« به»و  ﴾بِالْغَمَامِ﴿در « باء(. »105: 1157)مشکور، ...« چنان به حُسن جواني خویشتن مغرور »
 هستند.« از»و « عن»معناي به« به حسن»در 

در « علي»در این مفهوم، مترادف کلمة « باء»د. : بر اشراف و برتري داللو دار( استعالء7
اطارٍ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْ﴿در فارسي اسو: « بر، باال، روي، زِبَر و بر رويِ»عربي و مترادف کلمات 

اگر آنان را بر پوستي انباشته از طال )مالي فراوان( امين (. »75/ 1)آل عمران:  ﴾يُؤَدِّهِ إِلَيْک
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« باالخره به صندلي ریاسو نشسو(. »1178)صفوي، « گرداننديشمرى، آن را به تو باز م
 ستند.ه« بر»و « علي»معناي به« به صندلي»در « به»و  ﴾بِقِناطَارٍ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، 

سْمِ اللَّهِ بِ﴿در عربي و فارسي براي ابتداسو: « به»و « باء»( ابتداي رایو: در این مفهوم، 10
در « باء(. »1172)آیتي، « به نام خداي بخشایندۀ مهربان(. »1/ 1: الفاتحة) ﴾يمِالرَّحْمَنِ الرَّحِ

 هستند.« ابتدا»معناي به« به نام»در « به»و  ﴾بِسْمِ﴿
دِ، تا، نز»در معاني « به»و در فارسي از « إلي»در معناي « باء»انتهاي رایو: در عربي از ( 11

وَقَدْ أَحْسَنَ ﴿تا به انتهاي زمان یا مکان اشاره شود: شود استفاده مي« طرفِسويِ و بهپيشِ، به
 ترسم نرسي به»)مؤلفان مقاله(. « نيکي )در نهایو( به من رسيد(. »100/ 12)یوسب:  ﴾بی

و  «إلي»معناي به« به کعبه»در « به»و  ﴾بی﴿در « باء(. »105: 1157)مشکور، « کعبه اي اعرابي
 هستند.« تا»

و در فارسي مترادف « مِن»: در عربي مترادف حرف جر ي من(معنا( تبعيض )بعض/ به12
اى که بندگان خدا از آن چشمه(. »0/ 70)اإلنسان:  ﴾عَيناً يَشرَبُ بِهَا عِبَادُ اهللِ﴿اسو: « از»

 ﴾بِهَا﴿در « باء(. »1071: 1182)انوري، « ها به برف آکنده بودراه»(. 1172)آیتي، « نوشندمى
 هستند.« از»و « مِن»معناي به« به برف»در « به»و 

ز پيش ا»اسو و گاهي « در حالِ»: بيان حالو و چگونگي و مترادف معناي ( مالبسو11
( و مترادف قيد 1072: 1182)انوري، « سازدآید و قيد مياسم مصدر یا حاصل مصدري مي

را بحق بر تو نازل  کتاب(. »1/ 1)آل عمران:  ﴾نَزَّلَ عَلَيْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ﴿شود: حالو مي

 ﴾بِالْحَقِّ﴿در « باء(. »1071: 1182)انوري، « به تاختن از پسِ او بشدند»(. 1175)مکارم، « کرد
 داللو بر حالو فاعل دارند.« به تاختن»در « به»و 

( بدليو: جایگزین کردن امري بر امر دیگر اسو و راه شناسایي این معنا قرار دادن کلمة 15
/ 1)آل عمران:  ﴾بِالْايمَانِ الْکُفْرَ اشْترَوُاْ الَّذِينَ إِنَّ﴿اسو: « به»و « باء»جاي به« بدلِ و جايِ»

آزادگان به جان (. »1172)آیتي، « که ایمان دادند و کفر خریدندهرآینه آنان(. »177
ل بد»به معناي « به جان»در « به»و  ﴾بِالْايمَانِ﴿در « باء»(. 520: 1180)معين، « نفروشند جاه را

 هستند.« از و عوض از
دو « به»کند. زبان فارسي براي اگر زائده باشد، معناي جمله را مؤکد مي« باء: »( تأکيد15

 کَفی﴿اند: ( که جدا از هم منظور شده105: 1157)مشکور، « دارد« تأکيد و زائده»مفهوم 
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)آیتي، « ما کافى اسوعنوان شهادت ميان من و شخدا به(. »51/ 11)الرعد:  ﴾بِاللَّهِ شَهِيداً
« هاي نيشابور بوديتر از همه خانقاهو آن خانقاه پيوسته با فتوو و به برکو»(. 1172

 «کس مشمارهنر را به هيچگر فریدون بود بنعمو و ملک/ بي(. »105: 1157)مشکور، 
اند ر رفتهابه ک« تأکيد»براي « تربه برکو»در « به»و  ﴾بِاللَّهِ﴿در « باء(. »105: 1157)مشکور، 

 زائده اسو.« کسبه هيچ»و در 
اند ههایي را برشمرداند و براي آن ویژگيترین حرف قسم دانستهرا اصلي« باء» ( قسم:10

 «نَّأُقسمُ بِاللَّهِ لَتَفعَلَ»توان فعلش را رکر کرد: مي»که دیگر حروف قسم ندارند. از جمله 
)آیتي، « به خدا قسم خوردند(. »51/ 25)النور:  ﴾هِبِاللَّ وَأَقْسَمُواْ﴿(. 110: 1510)الدَّقر، 

« قسم»معناي به« به خدا»در « به»و  ﴾بِاللَّهِ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، « به خدا(. »1172
 هستند.

وَاللَّهُ ﴿: کرد« به»و « باء»را جایگزین « از جنس»کند که بتوان ( تبيين: زماني صدق مي17
 «تر اسوخدا از جنس آنچه )وي( زایيده آگاهو (. »10/ 1)آل عمران:  ﴾تْأَعْلَمُ بِمَا وَضَعَ

و  ﴾بِمَا﴿در « باء(. »007: 1180 )معين،« کار خود کن کسي را به یار مدار»)مؤلفان مقاله(. 
 هستند.« از جنس»به معناي « به یار»در « به»

و کلمات  «علي»شو، کلمة افادۀ توافق دا« به»و « باء»: زماني اسو که بتوان از ( مطابقو18
اللَّهُ  أَنزَلَ بِمَا يحَکُم لَّمْ وَمَن﴿روند: براي تبيين این معنا به کار مي« بر، بر طبقِ و بر وفقِ»

و هر که بر وفق آیاتي که خدا نازل کرده اسو (. »55/ 5: المائدة) ﴾فَأُولَئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ
(. 105: 1157)مشکور، « جهان شد به کام ما کار(. »1172)آیتي، « حکم نکند، کافر اسو

 دارند.« موافقو و مطابقو»داللو بر « به کام»در « به»و  ﴾بِمَا﴿در « باء»

)آل عمران:  ﴾وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ﴿مشترک اسو: « به»و « باء»در « نسبو به»( نسبو: معناي 17
ارادت . »(1175)مکارم، « بينا اسوخداوند نسبو به )اعمال و عقاید( بندگان و (. »20/ 1

به »در « به»و  ﴾بِالْعِبَادِ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، « شودروز بيشتر ميمن به او روزبه
 هستند.« نسبو به»معناي به« او

تخصيص »( اختصاص: زماني اسو که مفهومي مخصوص مفهوم دیگر شود، مانند 20
(. 52/ 1)آل عمران:  ﴾آمَنَّا بِاللَّهِ﴿(. 251: 1101خانلري، )ناتل« وصب به موصوف

)مشکور، « کسي را به دوسو گرفتن»)مؤلفان مقاله(. « مخصوص خدا ایمان آوردیم»
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تخصيص ایمان به خدا و »معناي به« به دوسو» در« به»و  ﴾بِاللَّهِ﴿در « باء(. »105: 1157
 هستند.« دوستي به فرد

توان از مي« باء»نقش ادات تشبيه را دارند و در ترجمة  در این معنا« به»و « باء»( تشبيه: 21
(. 71/ 1ان: )آل عمر ﴾لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴿استفاده کرد: « مانند، بسان، مثل و شبيهبه»
)مؤلفان  «دهيد(پوشانيد )و حق را امري مشابه باطل قرار ميمانند باطل ميبراي چه حق را به»

و  ﴾بِالْباطِلِ﴿در « باء»(. 105: 1157)مشکور، « که به اقبال تو در عالم نيسوناي آ»مقاله(. 
 هستند.« شبيه و مثل»به معناي « به اقبال»در « به»

آل ) ﴾إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ ال يُؤَدِّهِ إِلَيْک﴿بر مقدار و اندازه داللو دارند: « به»و « باء»( مقدار: 22
 «گرداندمقدار یک دینار امين شمارى، آن را به تو باز نمىا بهاگر او ر(. »75/ 1عمران: 

و  ﴾بِدينارٍ﴿در « باء(. »1072: 1182)انوري، « تنش زور دارد به صد زورمند»)مؤلفان مقاله(. 
 داللو دارند.« مقدار»بر « به صد»در « به»

ناي ترتيب و دۀ معبين دو کلمة مکرر بيایند، القاکنن« به»و « باء»: وقتي ( توالي و تعاقب21
ها را یکي پس از سپس اندوه(. »151/ 1)آل عمران:  ﴾فَأَثَابَکُمْ غَمًّا بِغَمٍّ﴿توالي هستند: 

: 1182)انوري، « تنبهگرفتند نفرین بر او تن(. »1175)مکارم، « دیگري به شما جزا داد
 هستند.« اليترتيب و تو»معناي به« تنبهتن»در « به»و  ﴾بِغَمٍّ﴿در « باء(. »1071

 «باء». معنای اختصاصي حرف جر 3ـ3
اد : پدر و مادرم فداي تو ببِأَبی وأُمِّی»کند. جدا مي« به»را از « باء»تفدیه: معنایي اسو که 

براي کثرت »اي معتقدند که (. عده25: 1101)حسيني، « اسو أَبِی وَأُمِّی كَفِداکه در اصل 
حذف شده و تصور این اسو که مفهوم فعل  قصد اختصار، فعل از جملهاستعمال و به

به این قرار اسو که  بِأَبِی أَنتَ وَأُمِّیشود. پس، جملة استنباط مي« باء»محذوف از حرف 

داللو بر  «بِأَبِی أَنتَ وَأُمِّی»در « باء(. »15: 1180)عالمه مصطفوي، « بِأَبِی وَأُمِّیکَ أُفديـ
 دارد.« فدا کردن»

 «به»اضافۀ رف. معاني اختصاصي ح0ـ3
ادلش آید و معابهام جمله به کار ميدر این مفهوم براي توضيح معنا و رفع« به: »( تمييز1

نوان عهستند. در زبان عربي معنایي تحو« اعتبارِ و از نظرِاز جهوِ، از حيثِ، به»کلمات 
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بهمن به  ربه تن ژنده پيل و به جان جبرئيل/ به کب اب»نيافتيم: « باء»تمييز براي حرف جر 
 معنايبه« به دل»و « به کب»، «به جان»، «به تن»در « به(. »105: 1157)مشکور، « دل رود نيل

 اسو.« تمييز»
ه کسي را که داني ک»آمده اسو: « نشانةرسمِ و بهعنوان، بهبه»در معناي « به: »عنوانِ( به2

به »در « به(. »1072: 1182)انوري، « خصمِ تو اوسو/ نه از عقل باشد گرفتن به دوسو
 دارد.« عنوانِبه»معناي « دوسو

 کند که ازاي را بيان ميدر این معنا کفالو، پيمان و نتيجه« به»عهده: ( مترادف به1
)انوري و احمدي « کار جهان، به اهل جهان واگذاشتيم»شود: تعهدسپاري حاصل مي

 .عهدۀ اسومعناي بهبه« به اهل»در « به(. »205: 1188گيوي، 
در این معنا واسطة تبدیل حالتي به حالو دیگر اسو که در فارسي « به»( تبدیل کردن: 5

 «آب گرفتم لَطَب افزون کند/ خار و خسک را به سمن چون کند»بسيار کاربرد دارد: 
 معناي تبدیل اسو.به« به سمن»در « به(. »1071: 1182)انوري، 

 «به»ۀ اضافبه حرف« باء». انتقال معاني حرف جر 1ـ3
ي قرار مورد بررس« به»اضافة به حرف« باء»در این زیربخش انتقال معاني مختلب حرف جر 

 گيرند.مي

 ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿ الف(
(. یعني اگر 21: 1، ج1520، الفخر الرازي« )باء الصاق اسو»در این آیه « باء»( الصاق: 1

بگيرد، باید با مباشرت و مالصقو نام خداوند رحمان  انسان بخواهد در مسير عبودیو قرار
 و رحيم طاعات خود را آراز کند؛

 کنيم؛سوره را آراز مي ﴾اللَّه﴿( استعانو: با استعانو از 2

ه اسو. براي تعدی« باء»که یک فعل الزم اسو در تقدیر باشد،  «أتی»( تعدیه: اگر فعل 1
 ید نام خداوند جل جالله را بر زبان بياورد؛به این معنا که انسان براي خواندن سوره با

 خاطر نام خداوند رحمان وخاطر خدا انجام شوند، پس سوره را به( سببيو: کارها باید به5
 خوانيم؛رحيم مي
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باء براي مصاحبو و متعلق به محذوف »خوانيم ( مصاحبو: سوره را همراه نام خداوند مي5
 (؛25: 1، ج1508)گنابادي، « اسو

فيو: وقتي انسان در ظرف الهي قرار بگيرد، مانند خداوند متعال به مرحلة فرازماني ( ظر0
رسد. اکنون اگر معتقد باشيم که نام خداوند، ظرف اعمال و کردار ماسو؛ و فرامکاني مي

 کنيم؛لذا در دایرۀ نام خداوند سوره را شروع مي
بِسْمِ اللَّهِ ﴿خوانيم و چون هر ي( مقابلو: در مقابل نام خداوند رحمان و رحيم سوره را م7

توانيم چنين بگویيم که در برابر نام مربوط به همان سوره اسو؛ لذا مي ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 کنيم؛خداوند تمام آیات این سوره را تالوت مي

ل، د)خرم« کنيم؛ نه به نام چيز دیگرىکار]مان[ را با نام خدا آراز مي»( ابتداي رایو: 8
(، 105/ 21)األنبياء:  ﴾کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴿فرماید: (. همان خدایي که مي1: 1، ج1185

 (؛15/ 10)یونس:  ﴾يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ قُلِ﴿
سرانجام  کنيم که اعتقاد داریم( انتهاي رایو: با پناه بردن و توسل جستن به نامي شروع مي7
سوي اوسو و او ابدي اسو و هم او ابتداي رایتي اسو که خود نيز انتهاي آن ارها بهک

 (؛1/ 57)الحدید:  ﴾هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴿اسو: 
 معناي تبعيض هستيم:دالیل زیر، معتقد به( تبعيض: به10
ا آنهنزد دانشمندان مشهور اسو که خداوند هزار و یک اسم مقدس و پاک دارد )که با »أ( 

: 1، ج1520، الفخر الرازي« )شود( و این مطلب در کتاب و سنو موجود اسوخوانده مي

اند هاي خداوند که در سورۀ آل عمران آمدهدر این آیه مجموع نام ﴾اللَّه﴿(؛ لذا اسم 217
 کند؛را نمایندگي مي

اي قرآن اسو و همة آنها ه﴾بِسْمِ اللَّه﴿ 115از مجموع  ﴾بِسْمِ اللَّه﴿یک  ﴾بِسْمِ اللَّه﴿ب( این 
 نيسو؛

هاي خداوند در این سوره یک گروه اسمي جدا از مجموع و سایر نام ﴾بِسْمِ اللَّه﴿ج( این 
 هاسو؛هاي اسمي خداوند در سایر سورهگروه

ترین کلمة قرآن اسو که تمام کلمات قرآن با این کلمه در کانوني ﴾اللَّه﴿( بدليو: 11
د؛ عنوان داناي کل حضور داریگر، خداوند در تمام آیات قرآن بهعبارت دارتباط هستند. به

 خوانيم. رير ازتوان چنين گفو که بدل از اسم خداوند رحمان و رحيم سوره را ميلذا مي
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 دهد، بنابراین آیات یا در ظرفرا توضيح مي ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴿، ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿این نيسو که 

جاي دارند. یعني  ﴾اللَّهِ﴿م هستند و رحمان و رحيم در ظرف رحمان و یا در ظرف رحي
خداوندي که کمال مطلق اسو؛ این کمال مطلق رحمان اسو به این دليل که لطفش شامل 

 مخصوص خواص خودش اسو؛ شود و رحيم اسو، بنابراینحال همه مي
نين کالم را چ( زائده براي تأکيد: اگر جار و مجرور متعلق به محذوف باشند و تقدیر 12

ه بر سر را زائده دانسو ک« باء»توان پس مي ،«بسم اللّهأبدأ بسم اللّه أو قل »بيان کنيم که 
 کند؛مفعول خود افادۀ تأکيد مي

( تبيين: بين این آیه و ررض کلي هر سوره پيوستگي وجود دارد و این عبارت در هر 11
وان گفو این آیه از جنس معنا و مفهوم تیابد؛ لذا ميمقتضاي همان سوره معنا ميسوره به

 سورۀ آل عمران اسو؛
خوانيم. یعني آیات این ( مطابقو: مطابق اسم خداوند رحمان و رحيم این سوره را مي15

 هستند؛ ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿شأن این سنگ و همسوره هم

سْمِ بِ﴿کنيم. مخصوصاً که راز مي( اختصاص: ویژۀ نام خداوند رحمان و رحيم سوره را آ15
ئتي، )قرا« نشانه مسلمانى اسو و باید همه کارهاى مسلمان رنگ الهى داشته باشند» ﴾اللَّه

 (.21: 1، ج1188

 ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿های ارزیابي ترجمه. 6ـ3
« ده مهر مهربانبه نام خداوند گستر(. »1172)آیتي، « به نام خداي بخشایندۀ مهربان»

به نام خداوند بخشندۀ (. »1170)مجتبوي، « به نام خداي بخشایندۀ مهربان(. »1178)صفوي، 
 (.1175)مکارم، « مهربان

ر این آیه د« باء»در تقدیر اسو، بنابراین کشب معاني  ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿فعل 
ين برخورداري از دانش زباني و توان هاي لغو و همچنبه مراجعه به تفاسير و فرهنگ

اسير و را در تف ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿تحليلي مناسب نياز دارد. بنابراین، در گام اول 
و  اندیشيم تا دانش زبانيکنيم و دربارۀ نتایج جستجو ميهاي لغو جستجو ميفرهنگ

ه یابيم کنگریم و درميها مي، به ترجمهاش توسعه دهيم. در گام دومادراکمان را از معاني
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ﴿از ( 1175( و مکارم )1170(، مجتبوي )1178(، صفوي )1172آیتي )
طور حتم، شباهو نقدي اي بهاند. این شباهو ترجمههاي مشابه ارائه دادهترجمه ﴾الرَّحِيمِ



 0010بهار و تابستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 110

 

را  ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿ر و تأمل در دنبال خواهد داشو. در گام سوم، نتيجة تدبرا به
( تطبيق 1175( و مکارم )1170(، مجتبوي )1178(، صفوي )1172هاي آیتي )با ترجمه

ظاهر شوند. در گام چهارم، باید تصميم بگيریم که از مجموع معاني « باء»دهيم تا معاني مي
هاي با کمک تفاسير و مراجعه به فرهنگها و کداميک یک با خواندن ترجمهکدام« باء»

رسد با این نقشه بتوان چهار سطح معنایي را از آسان به آید. به نظر ميلغو به دسو مي
 تعریب کرد:« باء»براي  ﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴿سخو در 

 سطح اول: ابتداي رایو؛
 سطح دوم: الصاق، استعانو و مصاحبو؛

 ، سببيو، ظرفيو، مقابلو، انتهاي رایو و اختصاص؛سطح سوم: تعدیه
 سطح چهارم: تبعيض، بدليو، زائده براي تأکيد، تبيين و مطابقو.

 ﴾نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴿ (ب

/ 1)آل عمران:  ﴾يلَنَزَّلَ عَلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِ﴿
1.) 

 ر اسو؛ناپذی( الصاق: بين نزول کتاب و حق مالصقو وجود دارد، یعني رابطة آنها جدایي1
( تا کتاب اقامه و 8: 2، ج1515)سمين، « خاطر حق بودنش فرستادکتاب را به» ( سببيو:2

 ا بات حق کند؛
شود که نه بعدها مى و همراه بودنش با حق باعث»همراه حق اسو ( مصاحبو: کتاب به1

 (؛7: 1، ج1175)موسوي، « بطالن عارضش بشود و نه در حين نزول آميخته با بطالن باشد
ود کند، یعني فعل خدا سزاوارانه باز فاعل نمایندگي ميبنابر حال بودن « باء» ( مالبسو:5
بنابر حال « باء»( و امکان دارد 8: 2، ج1515)سمين، « کتاب را سزاوارانه بر تو نازل کرد»و 

ر تو خداوند کتاب را ب»بودن از مفعول نمایندگي کند، یعني کتاب سزاوار نزول گشو 
 (؛8: 2، ج1515)سمين، « نازل کرد، در حالي که این کتاب حق بود

اش حق اش حق اسو، پس کتابي را هم که نازل کرده همه( بدليو: فعل خداوند همه5
 تو نازل کرد؛ اسو، بنابراین کتاب را بدل از حق، بر

عدل و »شود. کتابي از جنس وسيله حق مشخص مي( تبيين )بيان جنس(: جنس کتاب به0
 ( را بر تو نازل کرد؛527: 1180)معين، « انصاف
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اش حق اسو، کتابي را هم که نازل کرده مطابق و چون فعل خداوند همه( مطابقو: 7
 موافق حق اسو.

 ﴾بِالْحَقِّ﴿های ارزیابي ترجمه. 7ـ3
)آیتي،  «حق بر تو نازل کردهاي پيش از آن اسو بهکنندۀ کتاباین کتاب را که تصدیق»

مانى هاى آسیابد و کتاباین کتاب را که سراسر حق اسو و باطل به آن راه نمي(. »1172
و » (.1178صفوي، « )تدریج بر تو فرو فرستادشمرد بهپيش از خود را راسو و درسو مي

« رستادهاى پيشين اسو، براستى و درستى بر تو فرو فکنندۀ کتابدیقاین کتاب را که تص
تب هاى کهمان کسي که( کتاب را بحق بر تو نازل کرد، که با نشانه(. »)1170مجتبوي، )

 (.1175)مکارم، « پيشين، هماهنگ اسو
ئه ارا ﴾بِالْحَقِّ﴿اي عام از عبارت ( ترجمه1175( و مکارم )1170(، مجتبوي )1172آیتي )

لذا معاني الصاق، سببيو، مصاحبو، تبيين، مالبسو، بدليو و مطابقو از  ،اندداده
« سراسر»( متن ترجمه را با افزودن کلمة 1178شود، اما صفوي )هایشان فهميده ميترجمه

مقيد به معناي مطابقو نموده که در نتيجة آن، فهم معاني سببيو، مالبسو و بدليو از متن 
 آیند.دسو ميمعاني الصاق و مصاحبو نيز با تأمل بهشود و ناممکن مي

 ﴾وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴿ .8ـ3
الِدِينَ  خَقُلْ أَؤُنَبِّئُکُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِکُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴿

 (.15/ 1)آل عمران:  ﴾وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُاطَهَّرَةٌ
 ( الصاق: بينایي خداوند ضميمة احوال و افعال بندگان اسو؛1
 ( مصاحبو: علم خداوندي و بينایي او هميشه با بندگان همراه اسو؛2
ء ىدهد و مسواب ميخداى تعالى بيناسو بر احوال بندگان خود؛ محسن را  »( استعالء: 1

(. یعني خداوند بر احوال بندگان مسلط 105: 1، ج1171)اشکوري، « کندرا عذاب مي
 اسو؛

سمو بندگان اسو و این بندگان مقصد بصيرت ( انتهاي رایو: بصيرت خداوند به5
 ؛خداوند هستند
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کار را هننسبو به احوال و افعالشان آگاه اسو و نيکوکار را پاداش و گ»( نسبو: خداوند 5
 (.78/ 2، ج1515، األلوسی« )کنداز روي عدل مجازات مي

 ﴾بِالْعِبَادِ﴿های ارزیابي ترجمه. 9ـ3
خدا به بندگان خود بيناسو و شایستگانِ (. »1172)آیتي، « خدا از حال بندگان آگاه اسو»

« اسو[ بندگان بينخداوند به ]حال(. »1178)صفوي، « شناسدخوبي ميها را بهاین موهبو
 (.1175)مکارم، « خدا به )اعمال( بندگان )با ایمان(، بيناسو(. »1170)مجتبوي، 

ه زبان ب« باء»نقص از این آیه و مهيا براي انتقال معاني رسد تنها ترجمة بيبه نظر مي
( 1175( و مکارم )1170(، مجتبوي )1172( اسو. آیتي )1178فارسي متعلق به صفوي )

عنا اند. این مسمو تبعيض بردهبه« از حال، به ]حال[، به )اعمال(»ودن با افزرا « باء»معناي 
تأیيد نيسو، زیرا خداوند نه فقط از احوال بندگان، بلکه از همة در این آیه قابل« باء»براي 

« از»جاي به« به»دليل ننشاندن (، به1172امورشان آگاه اسو. ایراد مذکور به ترجمة آیتي )
 شود.مي« ءبا»مانع از دریافو معناي نسبو از « از»ه این دليل که حضور بيشتر وارد اسو، ب

 ﴾قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴿ .54ـ3
 ﴾يمُالْعَزِيزُ الْحَکِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴿

 (.18/ 1 )آل عمران:
: 1، ج1525)قطب، « درستى وابسته و مالزم به الوهيو و یکتایي اوسوعدل به»( الصاق: 1

 (؛127
 ( تعدیه: خداوند گواهى داده که عدالو را برپا داشته اسو؛2
ت سبب قسط یا اقامة )آن( شهادکنندۀ خلق اسو بهخدا در حالي که کفایو»( سببيو: 1

 (؛252: 1، ج1508)گنابادي، « دهدمي
)طبرسي، « همراه عدالو اسواجراي امور بندگان و پاداش کردارها به»( مصاحبو: 5

 (؛710: 2، ج1172
اند: )بر اجراى امورش بر استقامو اسو و نيز نقل کرده»( استعالء: خداوند قائم به عدل و 5

 (؛17: 2، ج1100)عاملي، « جزا دهداساس استيالیي که دارد( بندگان را به عدل پاداش و 
 (.150: 1، ج1107)طيب، « جميع افعال الهى موافق با حکمو و مصلحو اسو»( مطابقو: 0



 111 |نادران و زارع برمی 

 ﴾بِالْقِسْطِ﴿های ارزیابي ترجمه. 55ـ3
نيز ل که هيچ خدایي برپاي دارندۀ عدل جز او  و دانشمندان فرشتگانحکم کرد ل و  اللَّه»

خدا که در کارهایش عدالو را برپا داشته گواهى داد ... و فرشتگان (. »1172)آیتي، « نيسو
دهد که گواهي ميل  اللَّهخداى یکتا ل (. »1178)صفوي، « و عالمان نيز بر آن گواهى دادند

اده دهند، که به عدل و داد ایستهي ميجز او خدایي نيسو و فرشتگان و دانشمندان نيز گوا
خداوند، )با ایجاد نظام هماهنگ (. »1170)مجتبوي، « دارد لل جهان را به عدالو برپا مي

دهد و فرشتگان و صاحبان دانش، )نيز، بر این مطلب( گواهى جهان هستى،( گواهى مى
 (.1175)مکارم، « دهند؛ در حالي که )خداوند( قيام به عدالو داردمى

( اسو. آنها در 1175( و سپس با مکارم )1170موفقيو در ترجمه این آیه با مجتبوي )
ماند معناي ارز هستند. فقط ميانتقال معاني الصاق، سببيو، مصاحبو، استعالء و مطابقو هم

طور صحيح و دقيق، با یک ( مسأله انتقال آن را تا حدودي و نه به1170تعدیه که مجتبوي )
( 1175دارد( حل کرده اسو، اما مکارم ))یعني: جهان را به عدالو برپا مي افزودۀ توضيحي

صورت مضاف و را به ﴾قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴿( 1172در همين حد هم موفق نيسو. آیتي )
« باء»لذا از مجموع معاني  ،اليه ترجمه کرده و این یعني حرف جر را در نظر نگرفتهمضاف

ترجمة  در« باء»بو را انتقال داده اسو. مسير انتقال معاني در این آیه فقط الصاق و مصاح
 ارادۀ معناي تعدیه دارد.« باء»( ناهموار اسو، زیرا وي از 1178صفوي )

 ﴾إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴿ .52ـ3

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْکَ  وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْاطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْکَ﴿
 (.75/ 1)آل عمران:  ﴾إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

معنى باء الصاق )اطمينان به حفظ( امانو و »( الصاق: اعتماد ضميمة امانو اسو و 1
 (؛202: 8، ج1520، الفخر الرازي« )حدودش اسو

اهد خيانتش تواني شتوسط یک دینار امانتي ميز اهل کتاب کسي هسو که به( استعانو: ا2
 باشي؛

سبب یک دینار امين بشماري خيانتش را ( سببيو: اگر همين فرد از اهل کتاب را به1
 بيني؛مي

http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
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همراه دیناري سنجيده شود، آن دینار را به تو ( مصاحبو: اگر امانتداري وي به5
 گرداند؛برنمي

« گردانداگر احدي از اهل کتاب را در قنطارى امين بداري به تو برمى»( ظرفيو: 5
( و از اهل کتاب کسي هم هسو که اگر او را در دیناري امين 515: 1، ج1175)موسوي، 

 دهد. قنطار و دینار ظرف آزمایش امانتداري اهل کتاب اسو؛بداني، آن را به تو پس نمي
ه اگر او را نه بر یک قنطار، بلکه بر یک دینار از ( استعالء: از اهل کتاب، کسي هسو ک0

جهو امانتداري، رفعو و اختيار بدهي و او را بر آن دینار مسلط گرداني، باز هم به تو 
 کند؛خيانو مي

تواني به او امانو مقدار: از اهل کتاب، کسي هسو که به اندازۀ یک دینار هم نمي( 7
 بسپاري.

 اسو. هم صادق ﴾بِقِنْاطَار﴿آمد براي  ﴾بِدِينَار﴿ه براي نکتة تکميلي: هر هفو معنایي ک

 ﴾بِدِينَارٍ﴿های ارزیابي ترجمه. 53ـ3
مطالبو  تقاضا واز ایشان کسي اسو که اگر امينش شمري و دیناري به او بسپاري، جز به»

اند که اگر بر دینارى )مال اندک( بعضي از آنان کساني(. »1172)آیتي، « آن را بازنگرداند
از آنها کس هسو که اگر او (. »1178)صفوي، « گردانندمينشان شمرى، به تو بازش نميا

کسانى هستند که اگر یک (. »1170)مجتبوي، « را بر دینارى امين دارى، به تو بازنگرداند
 (.1175)مکارم، « گرداننددینار هم به آنان بسپارى، به تو باز نمى

رجحان « باء»ستعالء را بر سایر معاني ( معناي ا1170( و مجتبوي )1178صفوي )
لذا امکان انتقال معاني الصاق، استعانو، سببيو و مصاحبو را در ترجمة خویش  ،اندداده

( 1175( و مکارم )1172اند. آیتي )دشوار و معاني ظرفيو و مقدار را دور از رهن ساخته
اق، ر، دریافو معاني الصاند که ضمن ارجح دانستن معناي مقدااي ترجمه کردهگونهنيز به

 اند.استعانو و مصاحبو را ميسر و معاني سببيو، ظرفيو و استعالء را دشوار ساخته

 )سورة آل عمران(« به»اضافۀ به حرف« باء». آمار انتقال معاني حرف جر 50ـ3
در این قسمو از مقاله براي هر مترجم دو جدول داریم که جدول اول، جدول اصلي و 

و کيفيو انتقال این معاني « باء»ول پيوستي اسو. در جدول اول، معاني جدول دوم، جد
شوند و در جدول دوم به کيفيو انتقال هر یک از این معاني نمره توسط مترجم نمایه مي
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شود. جدول دوم، پنج ستون اصلي دارد: ستون اول مختص به دریافو سریع و داده مي
شود و به ین ستون با ضریب مثبو یک انجام مياسو. محاسبة تراز در ا« باء»آسان معاني 

. اسو« باء»دهد. ستون دوم مختص به دریافوِ همراه با تأمل معاني مترجم نمرۀ عالي مي
دهد. شود و به مترجم نمرۀ خوب ميمحاسبة تراز در این ستون با ضریب مثبو نيم انجام مي

ریب سبة تراز در این ستون با ضاسو و محا« باء»ستون سوم مختص به دریافوِ دشوار معاني 
دهد. ستون چهارم مختص به عدم شود و به مترجم نمرۀ ضعيب ميمنفي نيم انجام مي

شود و اسو و محاسبة تراز در این ستون با ضریب منفي یک انجام مي« باء»دریافو معاني 
 دهد. ستون پنجم مختص به نمرۀ نهایي هر یک از معاني اسو.به مترجم نمرۀ بد مي

 تشریح ترازگيري با یک مثال:
بار در سورۀ آل عمران استفاده شده اسو. فرایند دریافو این معنا،  112معناي الصاق 

 شود:صورت زیر محاسبه مي( به1172براي مثال از ترجمة آیتي )
 77 (77×1=  77آید، ضریب مثبو یک: )آساني به دسو ميبار به 
 15 (15×5/0=  5/7مثبو نيم: )آید، ضریب بار با تأمل به دسو مي 
 27 (27(×-5/0= ) -5/15آید، ضریب منفي نيم: )بار با دشواري به دسو مي 
 7 (7(×-1= ) -7شود، ضریب منفي یک: )بار دریافو نمي 
  (77+5/7(+-5/15(+)-7= ) 01بار معناي الصاق: ) 112برآورد نمرۀ نهایي مترجم از 
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 (5392.آیتي )5ـ50ـ3
 شوند:( نمایه مي1172و کيفيو انتقال این معاني توسط آیتي )« باء»( معاني 1در جدول )

 (5392از ترجمۀ آیتي )« باء». دریافت معاني حرف جر 5جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
دریافت معنا 

 سهولتبه
دریافت معنا 

 با تأمل
دریافت معنا با 

 دشواری
عدم دریافت 

 معنا
 مجموع

 132 0 20 15 70 الصاق 1
 20 7 7 2 13 استعانت 2
 14 7 2 9 5 تعدیه 3
 47 11 19 3 23 سببیت 4
 111 0 23 14 72 مصاحبت 5
 13 27 0 0 11 ظرفیت 1
 21 1 7 3 5 مقابلت 7
 12 3 1 1 2 مجاوزت 1
 44 1 19 11 12 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 40 4 11 15 12 انتهای غایت 11
 19 1 9 2 2 تبعیض 12
 24 0 5 1 0 مالبست 13
 19 3 4 1 2 بدلیت 14
 55 29 7 21 9 زائده برای تأکید 15
 11 3 2 12 1 تبیین 11
 11 2 4 1 1 مطابقت 17
 41 1 5 5 21 نسبت 11
 31 4 11 19 1 اختصاص 10
 3 1 1 1 9 تشبیه 29
 4 1 1 1 1 مقدار 21
 1 9 1 9 9 توالی 22

  141 157 159 207 مجموع هر ستون

نمره داده  (1172توسط آیتي ) به کيفيو انتقال هر یک از این معاني (2)در جدول 
 :شودمي
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 «به»اضافۀ به حرف« باء»( از انتقال معاني حرف جر 5392. نمرة آیتي )2جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
تراز دریافت 

 سهولتمعنا به

تراز 
دریافت معنا 

 با تأمل

افت تراز دری
معنا با 
 دشواری

تراز عدم 
 دریافت معنا

نمرۀ 
 نهایی

 13 -0 -14/ 5 7/ 5 70 الصاق 1
 3/ 5 -7 -3/ 5 1 13 استعانت 2
 -3 -7 -1 9 5 تعدیه 3
 1/ 5 -11 -5 1/ 5 23 سببیت 4
 51/ 5 -0 -11/ 5 7 72 مصاحبت 5
 -0 -27 -4/ 5 4/ 5 11 ظرفیت 1
 -3 -1 -3/ 5 1/ 5 5 مقابلت 7
 1/ 5 -3 -9/ 5 3 2 جاوزتم 1
 0 -1 -5 1 12 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 1/ 5 -4 -0 7/ 5 12 انتهای غایت 11
 -3 -1 9 1 2 تبعیض 12
 -2 -0 -2/ 5 9/ 5 0 مالبست 13
 -2/ 5 -3 -2 9/ 5 2 بدلیت 14
 -0/ 5 -29 -3/ 5 14 9 زائده برای تأکید 15
 3 -3 -1 1 1 تبیین 11
 5 -2 -2 3 1 مطابقت 17
 29 -1 -2/ 5 2/ 5 21 نسبت 11
 1/ 5 -4 -5/ 5 5 1 اختصاص 10
 -1 -1 -9/ 5 9/ 5 9 تشبیه 29
 9 -1 -9/ 5 9/ 5 1 مقدار 21
 -9/ 5 9 -9/ 5 9 9 توالی 22

  -141 -71/ 5 75 207 مجموع نمرۀ هر تراز
 147/ 5«: به»اضافۀ فبه حر« باء»نمرۀ نهایی مترجم از انتقال معانی حرف جر 
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 (5398) صفوی. 2ـ50ـ3
 :دنشونمایه مي (1178صفوي )و کيفيو انتقال این معاني توسط « باء»معاني ( 1در جدول )

 (5398از ترجمۀ صفوی )« باء». دریافت معاني حرف جر 3جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
دریافت معنا 

 سهولتبه
دریافت معنا 

 با تأمل
فت معنا دریا

 با دشواری
عدم دریافت 

 معنا
 مجموع

 132 3 24 12 03 الصاق 1
 20 1 0 2 17 استعانت 2
 14 1 2 9 1 تعدیه 3
 47 5 0 4 20 سببیت 4
 111 1 21 14 12 مصاحبت 5
 13 21 15 1 14 ظرفیت 1
 21 2 1 4 0 مقابلت 7
 12 4 1 1 1 مجاوزت 1
 44 4 7 17 11 استعالء 0
 1 9 9 9 1 تابتدای غای 19
 40 2 11 13 11 انتهای غایت 11
 19 2 3 1 4 تبعیض 12
 24 1 5 1 12 مالبست 13
 19 2 5 2 1 بدلیت 14
 55 11 1 25 1 زائده برای تأکید 15
 11 4 1 12 1 تبیین 11
 11 2 1 5 5 مطابقت 17
 41 3 4 3 31 نسبت 11
 31 1 15 1 0 اختصاص 10
 3 9 2 1 9 تشبیه 29
 4 1 1 1 1 ارمقد 21
 1 1 9 9 9 توالی 22

  04 119 137 350 مجموع هر ستون
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نمره داده  (1178توسط صفوي ) به کيفيو انتقال هر یک از این معاني (5)در جدول 
 :شودمي

 «به»اضافۀ به حرف« باء»( از انتقال معاني حرف جر 5398. نمرة صفوی )0جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
ز دریافت ترا

 سهولتمعنا به
تراز دریافت 
 معنا با تأمل

تراز دریافت 
 معنا با دشواری

تراز عدم 
 دریافت معنا

نمرۀ 
 نهایی

 14 -3 -12 1 03 الصاق 1
 12/ 5 -1 -4/ 5 1 17 استعانت 2
 -1 -1 -1 9 1 تعدیه 3
 21/ 5 -5 -4/ 5 2 20 سببیت 4
 77/ 5 -1 -19/ 5 7 12 مصاحبت 5
 -15/ 5 -21 -7/ 5 4 14 ظرفیت 1
 1 -2 -3 2 0 مقابلت 7
 -9/ 5 -4 -9/ 5 3 1 مجاوزت 1
 17 -4 -3/ 5 1/ 5 11 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 12/ 5 -2 -0 7/ 5 11 انتهای غایت 11
 1 -2 -1/ 5 9/ 5 4 تبعیض 12
 4 -1 -2/ 5 9/ 5 12 مالبست 13
 -2/ 5 -2 -2/ 5 1 1 بدلیت 14
 -2/ 5 -11 -3 12/ 5 1 ئده برای تأکیدزا 15
 2/ 5 -4 -9/ 5 1 1 تبیین 11
 2/ 5 -2 -3 2/ 5 5 مطابقت 17
 32/ 5 -3 -2 1/ 5 31 نسبت 11
 3/ 5 -1 -7/ 5 3 0 اختصاص 10
 -9/ 5 9 -1 9/ 5 9 تشبیه 29
 9 -1 -9/ 5 9/ 5 1 مقدار 21
 -1 -1 9 9 9 توالی 22

  -04 -19 10/ 5 350 مجموع نمرۀ هر تراز
 254/ 5«: به»اضافۀ به حرف« باء»نمرۀ نهایی مترجم از انتقال معانی حرف جر 
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 (5394) مجتبوی .3ـ50ـ3
 :دنشونمایه مي (1170مجتبوي )و کيفيو انتقال این معاني توسط « باء»معاني ( 5در جدول )

 (5394از ترجمۀ مجتبوی )« باء». دریافت معاني حرف جر 1جدول 

 ردیف
نی نهفته در معا

 «باء»حرف جر 
دریافت معنا 

 سهولتبه
دریافت معنا 

 با تأمل
دریافت معنا 
 با دشواری

عدم دریافت 
 معنا

 مجموع

 132 1 11 7 191 الصاق 1
 20 2 1 2 10 استعانت 2
 14 5 2 1 1 تعدیه 3
 47 4 7 3 33 سببیت 4
 111 4 14 7 03 مصاحبت 5
 13 25 15 12 11 ظرفیت 1
 21 2 1 3 19 مقابلت 7
 12 4 1 1 1 مجاوزت 1
 44 3 4 17 29 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 40 2 14 14 10 انتهای غایت 11
 19 2 3 1 4 تبعیض 12
 24 7 1 2 0 مالبست 13
 19 2 2 4 2 بدلیت 14
 55 21 7 21 1 زائده برای تأکید 15
 11 3 9 13 2 تبیین 11
 11 1 5 1 1 مطابقت 17
 41 3 1 3 30 نسبت 11
 31 1 13 5 12 اختصاص 10

 3 9 2 1 9 تشبیه 29
 4 2 9 1 1 مقدار 21
 1 1 9 9 9 توالی 22

  195 121 120 309 مجموع هر ستون
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نمره داده  (1170توسط مجتبوي ) به کيفيو انتقال هر یک از این معاني (0)در جدول 
 :شودمي

 «به»اضافۀ به حرف« باء»ال معاني حرف جر ( از انتق5394. نمرة مجتبوی )6جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
تراز دریافت 

 سهولتمعنا به
تراز دریافت 
 معنا با تأمل

تراز دریافت 
 معنا با دشواری

تراز عدم 
 دریافت معنا

نمرۀ 
 نهایی

 10/ 5 -1 -0 3/ 5 191 الصاق 1
 15 -2 -3 1 10 استعانت 2
 9/ 5 -5 -1 9/ 5 1 تعدیه 3
 27 -4 -3/ 5 1/ 5 33 سببیت 4
 15/ 5 -4 -7 3/ 5 03 مصاحبت 5
 -15/ 5 -25 -7/ 5 1 11 ظرفیت 1
 1/ 5 -2 -3 1/ 5 19 مقابلت 7
 -9/ 5 -4 -9/ 5 3 1 مجاوزت 1
 23/ 5 -3 -2 1/ 5 29 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 17 -2 -7 7 10 انتهای غایت 11
 1 -2 -1/ 5 9/ 5 4 تبعیض 12
 9 -7 -3 1 0 مالبست 13
 1 -2 -1 2 2 بدلیت 14
 -11 -21 -3/ 5 19/ 5 1 زائده برای تأکید 15
 5/ 5 -3 9 1/ 5 2 تبیین 11
 5/ 5 -1 -2/ 5 3 1 مطابقت 17
 37 -3 -9/ 5 1/ 5 30 نسبت 11
 7 -1 -1/ 5 2/ 5 12 اختصاص 10

 -9/ 5 9 -1 9/ 5 9 تشبیه 29
 -9/ 5 -2 9 9/ 5 1 مقدار 21
 -1 -1 9 9 9 توالی 22

  -195 -13 14/ 5 309 مجموع نمرۀ هر تراز
 211/ 5«: به»اضافۀ به حرف« باء»نمرۀ نهایی مترجم از انتقال معانی حرف جر 
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 (5391) مکارم .0ـ50ـ3
 :دنشونمایه مي (1175مکارم )و کيفيو انتقال این معاني توسط « باء»معاني ( 7در جدول )

 (5391از ترجمۀ مکارم )« باء». دریافت معاني حرف جر 7جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
دریافت معنا 

 سهولتبه
دریافت معنا 

 با تأمل
دریافت معنا 
 با دشواری

عدم دریافت 
 معنا

 مجموع

 132 1 34 12 19 الصاق 1
 20 4 0 2 14 استعانت 2
 14 4 1 1 1 تعدیه 3
 47 7 11 3 21 سببیت 4
 111 5 27 13 73 مصاحبت 5
 13 25 14 0 15 ظرفیت 1
 21 3 19 2 1 مقابلت 7
 12 2 3 4 3 مجاوزت 1
 44 1 13 17 1 استعالء 0
 1 9 9 9 1 ابتدای غایت 19
 40 3 12 10 15 انتهای غایت 11
 19 2 3 9 5 تبعیض 12
 24 1 1 1 0 مالبست 13
 19 2 4 1 3 بدلیت 14
 55 21 19 21 3 ای تأکیدزائده بر 15
 11 2 2 1 1 تبیین 11
 11 2 1 5 5 مطابقت 17
 41 5 19 5 21 نسبت 11
 31 3 13 1 7 اختصاص 10
 3 9 1 1 1 تشبیه 29
 4 9 2 1 1 مقدار 21
 1 9 9 9 1 توالی 22

  119 101 131 311 مجموع هر ستون
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نمره داده  (1175ط مکارم )توس به کيفيو انتقال هر یک از این معاني (8)در جدول 
 :شودمي

 «به»اضافۀ به حرف« باء»( از انتقال معاني حرف جر 5391. نمرة مکارم )8جدول 

 ردیف
معانی نهفته در 

 «باء»حرف جر 
تراز دریافت 

 سهولتمعنا به
تراز دریافت 
 معنا با تأمل

تراز دریافت 
 معنا با دشواری

تراز عدم 
 دریافت معنا

نمرۀ 
 نهایی

 13 -1 -17 1 19 قالصا 1
 1/ 5 -4 -4/ 5 1 14 استعانت 2
 4 -4 -9/ 5 9/ 5 1 تعدیه 3
 15 -7 -5/ 5 1/ 5 21 سببیت 4
 11 -5 -13/ 5 1/ 5 73 مصاحبت 5
 -12/ 5 -25 -7 4/ 5 15 ظرفیت 1
 -1 -3 -5 1 1 مقابلت 7
 1/ 5 -2 -1/ 5 2 3 مجاوزت 1
 4 -1 -1/ 5 1/ 5 1 استعالء 0
 1 9 9 9 1 غایتابتدای  19
 15/ 5 -3 -1 0/ 5 15 انتهای غایت 11
 1/ 5 -2 -1/ 5 9 5 تبعیض 12
 -1/ 5 -1 -3 9/ 5 0 مالبست 13
 -9/ 5 -2 -2 9/ 5 3 بدلیت 14
 -12/ 5 -21 -5 19/ 5 3 زائده برای تأکید 15
 1 -2 -1 3 1 تبیین 11
 2/ 5 -2 -3 2/ 5 5 مطابقت 17
 11/ 5 -5 -5 2/ 5 21 نسبت 11
 1/ 5 -3 -1/ 5 4 7 اختصاص 10
 1 9 -9/ 5 9/ 5 1 تشبیه 29
 9/ 5 9 -1 9/ 5 1 مقدار 21
 1 9 9 9 1 توالی 22

  -119 -05/ 5 15/ 5 311 مجموع نمرۀ هر تراز
 171«: به»اضافۀ به حرف« باء»نمرۀ نهایی مترجم از انتقال معانی حرف جر 
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( به یک نمرۀ نهایي رسيده اسو. 8( و )0(، )5) (،2جمع ترازها در هر یک از جداول )
و مکارم  5/280( 1170، مجتبوي )5/255( 1178، صفوي )5/157( 1172نمرۀ آیتي )

( در زمينة انتقال معاني حرف جر 1170ها، مجتبوي )اسو. بر اساس این نمره 178( 1175)
و پس از وي، صفوي ایستد )سورۀ آل عمران( در رتبة اول مي« به»اضافة به حرف« باء»
هاي دوم، سوم و چهارم قرار ترتيب در رتبه( به1172( و آیتي )1175(، مکارم )1178)

 گيرند.مي

 گیری. بحث و نتیجه0
مه با دو نوع متفاوت از ترج« به»اضافة به حرف« باء»مترجم قرآن در انتقال معاني حرف جر 

، دوم، ترجمة بين زباني. اولين مورد زباني یا بازگفو وسروکار دارد: نخسو، ترجمة درون
ها در همان زبان اشاره دارد. براي نمونه، هاي کالمي از رهگذر سایر نشانهبه تفسير نشانه

حروف جر/ اضافه داراي معاني دقيقي هستند که بر اساس موقعيتشان در جمله افادۀ معاني 
گنجد. مورد دوم، به ي ميزبانهاي درونخاصي دارند و توضيح این معاني در زمرۀ ترجمه

وسيلة زبان دیگر اشاره دارد، این مورد دوم که ما آن را ترجمة هاي کالمي بهتفسير نشانه
 .ارزي داردناميم با انتقال معاني حروف جر از زبان عربي به زبان فارسي هممطلوب مي

 دترکيب شونها ها و فعلبا اسم هااین موقعيو را دارند که در جملهحروف جر/ اضافه 
و معاني متعددي را خلق کنند. خود حروف نيز با توجه به این فرایند از تعدد معاني 

ربارۀ این معاني اسو و البته دمترجم تشخيص صحيح شناس یا زبانهنر شوند. برخوردار مي
ویژه مترجم قرآن، باید این نکته را افزود که وي در ابتدا باید بر معاني حروف ها، بهمترجم

راي مثال، بتسلط پيدا کند، سپس این معاني را با حداکثر رسانایي به زبان مقصد منتقل کند. 
پذیر حامل چندین معناسو و انتقال همة این معاني به متن مقصد امکان« باء»حرف جر اگر 

اسو، مترجم حداقل سه نکته را باید در نظر بگيرد: نخسو اینکه، حرف جر در بافو ویژه 
اهد این اینکه، اگر مترجم بخو دومتواند تنوع معنایي بيشتري را تجربه کند. به قرآن مي

از  وبه فارسي انتقال بدهد، باید ساختارهاي معادل در فارسي را بشناسد ي را از عربي نامع
بين این ساختارها موردي را انتخاب کند که از بيشترین ظرفيو براي ميزباني معاني مبدأ 

، توان براي انواعي از معانيعبارت دیگر، واضح اسو که نمي. بهددر مقصد برخوردار باش
توان از یک ساختار براي زمان استفاده کرد، اما ميصورت همانواعي از ساختارها را به

 ترین معاني استفاده کرد. سوم اینکه، هر یک از این معاني با توجهرساندن بيشترین یا دقيق
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تواند تأ يري متفاوت بر کاربران زبان مقصد بگذارد. دهد، ميبه پيامي که انتقال مي
( و مکارم 1170) ي(، مجتبو1178) ي(، صفو1172) يتیبندي مترجمان قرآن )یعني آرتبه

(( در بخش آماري ل تحليلي مقاله مشروط به این سه نکته بود که در نهایو معلوم 1175)
انتقال  «به»اضافة را به حرف« ءبا»شد که مجتبوي بهتر از سایر مترجمان معاني حرف جر 

 داده اسو.

 تعارض منافع
 م.تعارض منافع نداری

 سپاسگزاری
هاي آستان قدس رضوي، آستان مقدس حضرت فاطمة از کارمندان محترم کتابخانه

 اهلل العظمي مرعشيآیو حضرت و )ع(، آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني)س(معصومه
 ند کمال تشکر و امتنان راش حاضر مساعدت فراوان نمودکه در تهية منابع پژوه )ره(نجفي
 داریم.
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حقيق . تنیروح المعانی فی تفسير القرآن العظيم والسبع المثاق(. 6061األلوسی، محمود بن عبداهلل. )
 علی عبدالباري عاطية. الاطبعة األولی. بيروت: الکتب العلمية.

 . چاپ پنجم. تهران: فاطمي.2دستور زبان ش(. 1188انوري، حسن و احمدي گيوي، حسن. )
 . چاپ دوم. تهران: مهارت.فرهنگ بزرگ سخنش(. 1182انوري، حسن. )
 قاهرة: المعارف.م(. النحو الوافی. الاطبعة الثالثة. ال6611حسن، عباس. )

 .األُسَسُ العَمَدِيَّةُ فی قواعد العربية )ترجمه و تشريح عوامل فی النحو(ش(. 1101حسيني، سيد علي. )
 چاپ اول. قم: حارق.

 . چاپ چهارم. تهران: احسان.تفسير نورش(. 1185دل، مصطفي. )خرم
 . قم: الحميد.يف وذُيِّلَ باإلمالءمعجم القواعد العربية فی النحو والتصرق(. 6064الدَّقر، عبدالغنی. )

. دوفصلنامه علوم قرآن و حدیثش(. معاني حرف باء در قرآن کریم. 1172فر، ابراهيم. )زارعي
 .70ل71(، 2)55

. حقَّقه علی توفيق الحمد. حروف المعانیق(. 6041الزجاجی، أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق. )
 دار األمل.بيروت: مؤسسة الرسالة، وإربد )األردن(: 

تفسير الکشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل فی وجوه ق(. 6014الزمخشري، محمود بن عمر. )
 . بيروت: المعرفة.التأويل

 . بيروت: الکتب العلمية.الدر المصون فی علوم الکتاب المکنونق(. 6060سمين، احمد بن يوسف. )
. چاپ دوم. بندیها و امثلهعربي با جمله : فارسي به2فرهنگ دانشگاهي ش(. 1185سياو، احمد. )

 تهران: فرحان.
 . چاپ پنجم. قم: معارف.ترجمه القرآن الکریمش(. 1178صفوي، محمدرضا. )

 . الاطبعة الثالثة. طهران:مجمع البيان فی تفسير القرآنش(. 6131الاطبرسی، أبوعلی الفضل بن الحسن. )
 ناصر خسرو.

 . چاپ دوم. تهران: اسالم.يان فی تفسير القرآنأطيب البش(. 6116طيب، عبدالحسين. )
 . تهران: صدوق.تفسير عاملىش(. 1100عاملي، ابراهيم. )

. چاپ دهم. تهران: آ ار عالمه توضيح و تکميل عوامل در علم نحوش(. 1180عالمه مصطفوي. )
 مصطفوي.

ق(. 6061علی. )غالمدوست، أبوالقاسم، الحسنی، السيد قاسم، النائينی، محمد رضا و الصفائی، علی
 . قم: الحوزة العلمية.مغنی األديب
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 . األردن: الفرقان.تناوب حروف الجر فی لغة القرآنق(. 6041عَوّاد، محمد حسن. )
. الاطبعة مفاتيح الغيب( تفسير الفخر الرازي )التفسير الکبير أوق(. 6014الفخر الرازي، محمد بن عمر. )

 ربی.الثالثة. بيروت: إحياء التراث الع
 . تهران: سخن.شناسي جدیدندستور مختصر امروز بر پایة زباش(. 1188فرشيدورد، خسرو. )

 هایى از قرآن.. تهران: درستفسير نورش(. 1188قرائتي، محسن. )
 . بيروت: الشروق.فی ظالل القرآنق(. 6011قاطب، سيد. )

روت: . الاطبعة الثانية. بيت العبادةتفسير بيان السعادة فی مقاماق(. 6041گنابادي، حاج سلاطان محمد. )
 األعلمی.

 . القاهرة: الفکر العربی.من أسرار التعبير فی القرآن الکريم، الحروفم(. 1460الشين، عبدالفتاح. )
. تحقيق أحمد محمد رصف المبانی فی شرح حروف المعانیق(. 6161المالقی، اإلمام أحمد بن النور. )

 ية.الخرّاط. دمشق: مجمع اللغة العرب
 . چاپ چهارم. تهران: حکمو.ترجمه القرآن الحکيمش(. 1170مجتبوي، جالل الدین. )

از دیدگاه ابن هشام « باء»ش(. بررسي و نقد معاني حرف جر 1172محبي، رالمحسن و علوي، بتول. )
 .105-77(، 7)1، هاي ترجمه در زبان و ادبيات عربيدوفصلنامه پژوهشانصاري. 

 . چاپ ششم. تهران: شرق.دستورنامه در صرف و نحو زبان پارسيش(. 1157مشکور، محمد جواد. )
 . تهران: اميرکبير.فرهنگ فارسيش(. 1180معين، محمد. )

 اهلل العظمي مکارم شيرازي.. قم: آ ار آیوترجمه القرآن الکریمش(. 1175مکارم شيرازي، ناصر. )
 نجم. قم: اسالمي.. چاپ پترجمه تفسير الميزانش(. 1175موسوي، محمد باقر. )

 . چاپ سيزدهم. تهران: توس.دستور زبان فارسيش(. 1101خانلري، پرویز. )ناتل
. تحقيق عبدالمعين الملّوحی. األزهية فی علم الحروفق(. 6061الهروي، علی بن محمد النحوي. )

 دمشق: ماطبوعات مجمع اللغة العربية.
 .عاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآنی بالغياًنظرية الحروف الق(. 6041الهاللی، هادي عاطية ماطر. )

 بيروت: عالم الکتب.
 . چاپ دوم. تهران: علمي.دستور جامع زبان فارسيش(. 1117همایونفرخ، عبدالرحيم. )
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