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 از دیدگاه زبانی مجد امید قرآن منظوم ترجمة شناسیسبک بررسی

 (213-227)ص

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

 36پیاپی شماره -1396 تابستان -دوم شماره -دهم سال

 2، مرضیه قربانی گشتینویسنده مسئول()1فرهنگی سهیال

 1395بهار  :مقاله دریافت تاریخ

 1396بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 

 

 چکیده

 زبدان بده را بلندد معانی این شاعران نیز از برخی است و شده ترجمه مختلف یهازبان به کریم قرآن

اند جایگاه ممتازی یابند کده ترجمدم منمدو  ها برخی توانستهاز میان این ترجمه. اندبرگردانده شعر

 امیدد قرآن مو من ترجمم شناسیسبک ررسیب پژوهش این از هدفهاست. مجد یکی از این ترجمه

( ا سدی و ونهمبیسدت، دو ، اول جدزء) قرآن جزء چند در بررسی این که است زبانی سطح در مجد

 مدورد نحدوی و لغدوی، آوایدی بخدش سده در شاعر این برای این منمور ترجمم. است گرفته صورت

 انجدا  یتحلیلد -توصیفی روش با هک پژوهش این از حاصل نتایج. است گرفته و تحلیل قرار بررسی

عدی در ترجمدم مجدد همچنین بیانگر برابری سدبک نمایشدی و انتزا وع قافیه دهندة تنوّنشان ،شده

 ر مدوردد گویندده حالدت و گیریترجمه بسامد زیدادی دارد کده جهدت ایننیز در  امری وجه است.

 .  کندمی بیان را فرمان توصیه و، درخواست نوع از عمل یک اجرای

 

 .زبانی سبک، مجد امید، منمو  ترجمم، قرآن :هاکلیدواژه
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                            کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی         - 2

m_ghorbani113@gmail.com      
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 مقدّمه. 1

. اسدت گرفتده قرار توجّه مورد بشر ارتباطی ابزارهای از یکی عنوان به همواره تاریخ طول در ترجمه

. اسدت شدده ترجمده مختلدف یهازبان به که است ییهاکتاب از نیز ،مسلمانان ما آسمانی کتاب ،قرآن

 بدا و نیسدت ممکدن هاانسدان مدا برای آن معارف عمق به رسیدن که است بیکرانی ایدری قرآن البته

 الهدی کتاب این مفاهیم درک برای شکوش اامّ، یافت دست آن ارزندة حقایق به توانمین نیز ترجمه

 . باشند پایبند آن به باید مسلمانان همم که است وظایفی از

 ترجمدم ویژهبده، نیست ممکن عیببی و کامل ترجمم و است دشواری کار کردنتردید ترجمهبی

 دارند. البتده سروکار مرد  دینی باور و عقیده با مستقیماً که البالغهنهج و قرآن مانند دینی یهاکتاب

 محدال کند، هماوردی آن با بتواند که کلماتی آوردن ،کریم قرآن ترجمم در که کرد خاطرنشان باید

 را آن مانندد آوردن قددرت هرگدز بشدر و ،معنی به هم و است لفظ به هم قرآن تحدّی چراکه؛ است

 چراکده ،اسدت مشدکل بسدیار کاری باشد، قرآن بلند معانی گویای که جمالتی آوردن درواقع. ندارد

 مقددّ  کتداب این ترجمم و است معجزه بدیعش ترکیب و شیوا تألیف اسلوب و نمم دلیل به قرآن

 .است مقصد و مبدأ زبان دو هر در تبحّر تنداش و دینی مختلف علو  دانستن نیازمند

 دیگدر سویی از و هاآن بالغت و فصاحت سویی از ،کندمی دشوارتر را مقدّ  یهاکتاب ترجمم آنچه

 متدون ترجمدم مشدکالت ینتدرمهم ازجمله .ستهاآن بودن ملهم کم دست یا بودن مُرسَل به اعتقاد

 اغلدب پیروان .است اصلی متن در رفته کاربه یهاواژه برای مناسب واژگانی یهامعادل یافتن ،مقدّ 

 از، اسدت نهفتده حکمتدی واژه هدر کاربرد دفعات در نیز و واژه هر پس درکه  معتقدند مقدّ  متون

 ترجمه صورت یک به جاهمه را متن اساسی هایواژه، مترجم که کندمی ایجاب امانت رعایت رو این

 (.44-31قرآن. ص  هایجمهتر و مقدّ  متون ترجمم به گذرا نگاهی)کند 

 ،البالغدهنهج چدون دیگدری ارزشدمند ترجمدم کتدب با، است وحی که نمر این از قرآن ترجمم      

 بسدیار، طلبددمی کده را دقّتدی بندابراین؛ نیسدتند وحی هاآن چراکه، دارد تفاوت... و سجادیه صحیفم

 شدهترجمه متن خوانندة باید وحی ترجمم در گفت توانمی اسا  این بر. است متون سایر از بیشتر

 وحدی که و احترامی ارزش از و نیست وحی خود وحی ترجمم بپذیرند که را باور این مترجم خود و

 پدذیرتکامل قدرآن مدتن ترجمدم گفت باید همچنین. نیست برخوردار، است برخوردار مبدأ زبان در

 نمدری مبدانی در بحثدی) اشدتد انتمار را زمان با متناسب ترجمم توانمی دانش پیشرفت با و است

 (.63- 61ص دینی. متون ترجمم

 تحقیدق ایدن روش. اسدت مجدد امید قرآن منمو  ترجمم شناسیسبک بررسی مقاله این هدف

 بلنددتری هایسدوره دارای کده - دو  و اول جزءترجمم  های آن ازنمونه و است تحلیلی - توصیفی

 .ستا هشد انتخاب -دارند یترکوتاه هایسوره که - ا سی و ونهمبیست جزء و -هستند

 تحلیل و نقد» ناممپایان ازجمله، هگرفت صورت مختلفی یهاپژوهش متون دینی ترجمم زمینم در
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از علدی  «مشداهیخرّ بهاءالددین و ایقمشده الهدی هایترجمه از قرآن ترجمم دو تطبیقی مقایسم و

. خانیانیسدا نوشدتم علدی اکبدر  «الغدهالبنهج هایترجمده بررسی و نقد با ترجمه مسائل» و آزادی

 و آذرتداشاز آذرندوش  «قدرآن ترجمم یهادشواری و فارسی به عربی از ترجمه روند» مقالم همچنین

از محمددجعفر  «شددهارائه نقددهای بنددیطبقه و کدریم قدرآن فارسدی یهاترجمه شناسیآسیب»

 منتشرعلمی پژوهشی  قرآن منمو  هایترجمه زمینم در اامّ. است شده نوشته زمینه این در صدری

، گیرند قرار ارزیابی و هتوجّ مورد نیز قرآن منمو  هایترجمه که دارد ضرورت از این رو، است نشده

 مدورد در .گیدردمی قرار مرد  از بسیاری استقبال مورد آن بودنآهنگین دلیل به منمو  ترجمم زیرا

 .است شده منتشر مقاله این نویسندة از قبالً ایمقاله نیز البالغهنهج منمو  ترجمم
 

 

 منظوم قرآن  ترجمة پیشینة. 2

 کرد:توان به دو دسته تقسیم میهنری  عناصر قرآن را براسا  یهاترجمه

 خداص آهندگ بددون و منثور صورت به فارسی یهاترجمه بیشتر: آهنگ بدون و منثور ترجمم الف.

 .اندنبوده قرآن خاصّ آهنگ و سبک انعکا  درصدد مترجمان یعنی ،است

 نیدز ایهنرمندانده سبک، آیات معنای برگرداندن بر عالوه مترجمان از برخی: هنری هایترجمه ب.

 را( مکّدی هایسدوره ویژهبه) قرآن آیات خاصّ آهنگ که اندکرده تالش گاهی و اندبرده کاربه آن در

 آوایدی و منمدو  ترجمدم نوع دو به خود ترجمه سبک این البته که کنند منعکس فارسی ترجمم در

 زبدان بده را آیات از بخشی یا همه اندکرده تالش مترجمان از برخی منمو  شیوة در .شودمی تقسیم

 آن فارسی ترجمم در را قرآن آهنگ که اندهکوشید مترجمان آوایی ترجمم شیوة در و بنویسند شعر

 هنرنمدایی و ابتکار نوعی شعر به نثر ترجمم (.55قرآن. ص  ترجمم سبکهای و روشها) ندکن منعکس

 فنّ) باشند برخوردار باالیی شعری ذوق از که آیدمیبر کسانی عهدة از صرفاً و است ادبیات گسترة در

 (.26 ترجمه. ص

 طبدری تفسدیر ترجمم ،مانده جای بر کنون تا که فارسی زبان به قرآن کامل ترجمم ترینمیقدی

. رسید انجا  به ماوراءالنهر علمای از ایهعدّ دست به و یسامان نوح منصوربن امیر فرمان به که است

 فارسدی زبدان بده نیدز آزاد هایترجمده حتّی و اللفمیتحت هایترجمه احتماالً ترجمه این از پیش

 سدورة 61 آیدم از) قدرآن از جدزء دو حدود آهنگین ترجمم به توانمی نمونه برای. است بوده موجود

 کندار در فرسدوده بندایی تخریب هنگا  به پیش هاسال که کرد اشاره (ابراهیم سورة 25 آیم تا یونس

 سددة اوایدل یدا  سدو سددة اواخدر به قمتعلّ احتماالً که - ترجمه این. شد کشف( ع) رضا اما  مرقد

 از بخشی موزون و عمسجّ ترجمم نخستین آن از ترمهم و آزاد نسبتاً یاهترجم -است هجری چهار 

 (.36-35قرآن. ص  هایترجمه و مقدّ  متون ترجمم به گذرا نگاهی) است فارسی زبان به قرآن



216 

 

 اولدینامّا ی منمو  قرآن است. هانیز از ترجمه (ق 1319) علیشاه صفی مرحو  تفسیر و ترجمه

. اسدت مجد امید منمو  ترجمم -شد منتشر اسالمی انقالب از بعد که- قرآن کامل و منمو  ترجمم

 خدداکر : ازجملده؛ اندددرآورده فارسی نمم به را قرآن نیز معاصر ذوقخوش شاعران ازدیگر  ایهعدّ

 مترجمد در این پژوهش به ؛ کهسجادی سیدابراهیم و محمدی سیدمحمدعلی ،شائق محمد ،امینیان

 خواهیم پرداخت.منمو  امید مجد 

 

 مجد  امید آثار و زندگینامه. 3

 رشتم در 1373 سال در. او دنیا آمدبه  1350 سال در ،یخراسان نویسندة و شاعر ،مجد امید

 اخذ به قموفّ 1382 سال در و شد التحصیلفارغ امیرکبیر صنعتی دانشگاهاز  پتروشیمی مهندسی

 دانشگاه عضو هیئت علمی اکنونهم و شد تهران دانشگاه از فارسی ادبیات و زبان دکتری مدرک

و  1374یکی در سال ، مجید قرآن منمو  ترجممدو بار  :از عبارتند اوشعری  آثار .است تهران

 منمو  ترجمم، البالغهنهج منمو  ترجمم، تفسیر با همراه دو  بار برای 1384دیگری در سال 

 قصیدة ترجمم، (ص) اسال  پیامبر وصف در(  ) خدیجه حضرت غزلیات ترجمم، سجادیه صحیفم

الجنان، ای منتخب مفاتیح، نیایشنامه شامل شش هزار بیت دعاه(ع) رضا اما  مدح در خزاعی دعبل

 .بهار یادگار نا  با غزلیات دیوان ومنمومم عاشورا شرح منمو  مقتل اما  حسین)ع( در سه هزار بیت 

که بر مبنای چهل .اوست قرآن منمو  ترجمم مجد امید اثر ینترمهمبه اعتقاد نگارندة مقاله 

 .استترجمه و تفسیر نوشته شده

 

  مجد رآنق . نوع و صحّت ترجمة منظوم4

 را آن یاکوبسن اریک مانند دیگر بعضی ؛میدانندد «هنر» را ترجمه سیوری تئودور مانند بعضی

 نه ترجمه که است معتقدنیز  فرنز هورست. میخوانند« علم» را دیدگر آن ایعدّه و مینامند« فن»

 ترجمه. روش و )اصول دارد قرار دو آن بین جایی در بلکه تقلیدی هنر نه و است خلّاق هنر

های ترجمم منمو  قرآن مجد نشان میدهد که ترجمم او از نوع بررسی نمونه«(. ث»ص  پیشگفتار،

برای برگرداندن متنی  آهنگین و منمو ، چراکه در این ترجمه از زبان به شمار میرودهنر خلّاق 

مالً نمایان و هنر مترجم در انتخاب واژگان مناسب و تأثیرگذار کادینی بهره گرفته شده منثور و 

 .است

 و برد پینیز  اصلی متن به مترجم وفاداری میزان به میتوان شدهترجمه آثار بررسی در 

 تغییراتی ایجاد با میتواند مترجم چگونه که داد نشان و کرد بررسی مبدأ زبان از را او اثرپذیری

 متن به نسبت کامل اریوفاد با یا و کند عدول نویسنده پیا  و اصلی متن محتوای از جزئی یا عمده

 مبدأ متن به است ممکن که آنجا تا باید دینی متون ترجمم اصوالًًً بپردازد. آن ترجمم به اصلی،
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 که کسانی بیشتر. شود تضمین متن بودن مقدّ  هم و مترجم وفاداری و دقّت هم تا باشدنزدیک 

 و اصلی متن به اریوفاد مقصودشان اند،گفته سخن مترجم وفاداری مفهو  دربارة گذشته در

 به تعبیر و بیان شیوة و لفظ نمر از که است ایترجمه وفادار ترجمم آنان نمر از. است بوده نویسنده

 اند؛کرده تعریف لفظ از فراتر سطحی در را وفاداری معاصر، پردازاننمریه امّا باشد، شبیه اصلی متن

 خواننده در را واکنشی همان که است یاترجمه وفادار ترجمم «نایدا یوجین» نمر از مثال برای

 .(11 ادبی. ص متون است )ترجمم کرده ایجاد خود خوانندة در اصلی متن که میکند ایجاد

 همان به رسیدن را ترجمه نهایی چک، هدف شناسانترجمه مهمترین از« لوی جیری» همچنین

شده از های بررسینمونه. (107 حاضر. ص عصر در ترجمه هایشمارد )نمریهبرمی اصلی متن تأثیر

ترجمم منمو  قرآن مجد وفاداری مترجم به متن اصلی را نشان میدهد. البته قرآن یک متن الهی و 

همان تأثیر خواندن متن قرآن  ،مقدّ  است و نمیتوان انتمار داشت که خواندن ترجمم منمو  آن

در ادامه آمده  اخالصم سورة ترجم ن دادن وفاداری مترجم به متن قرآن،برای نشا را داشته باشد.

 :که در آن چهار آیم قرآن در چهار مصراع ترجمه شده است

 بگدددددو او خدائیسدددددت یکتدددددا و بدددددس

 ندددده زاد و ندددده زائیددددده شددددد آن الدددده
 

 کددده محتددداو بدددر او بدددود جملددده کدددس 

 نه دارد شریکی خدا هیچگاه)سورة اخدالص(.
 

 
 

 مجد قرآن منظوم ترجمة شناسیسبک بررسی. 5

معموالً یک اثر را از دیددگاه زبدانی، ادبدی و فکدری مدورد تحلیدل قدرار  شناسیسبکی هادر بررسی

 شناسدیسبکهای تردیدد بررسدی همدم جنبدهبی. (156-153شناسدی. ص سبک کلیدات) دهندمی

. داردخود را  خاصّ شکوه و عممت جهت هر از کریم قرآنقرآن کار دشواریست، زیرا منمو  ترجمم 

از دیدگاه زبدانی  مجد امید قرآن منمو  ترجمم شناسیسبک بررسی به هشپژو این دربه این دلیل 

. شدودمی تقسدیم نحدوی و لغوی، آوایی ترکوچک سطح سه به در این پژوهش زبانی سطح. پردازیممی

 و یحسّد  واژگدان، جمله در هاواژه نمم کیفیت، اثر درونی و بیرونی موسیقی بر عالوه زبانی سطح در

 . شودمی بررسی نیز زمان و وجهیت، عربی و فارسی لغات درصد ،گراییکهن، انتزاعی
 

  آوایی سطح. 1.5

 مدورد موسدیقی ابدزار لحدا  بده مدتن -گفت توانمی نیز موسیقایی سطح بدان که- آوایی سطحدر 

 . شودمی پرداخته اثر درونی و کناری، بیرونی موسیقیبررسی  به سطح این در. دگیرمی قرار بررسی

 

  بیرونی موسیقی .1.1.5

 اسدت عبدارت که- وزن. دانست وزن یعنی ،آن سازندة عامل حاصل باید را شعر نما  یافتگیسازمان

 جدزء هدامنطقی ندزد یحتّد ،دارد که انگیزیخیال تأثیر سبب به -کال  اصوات در نمم نوعی وجود از
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 وجودبده آن رد تناسبی ،بخشدمی کال  به ینمعیّ قالب و شکل چون شعر عالوهبه. است شعر ماهیت

 (.105ص  نقاب.بی شعر) است التذاذ موجب که آوردمی

. اسدت( محدذوف نمدثمّ متقدارب بحر) فعول /فعل فعولن فعولن فعولن مجد منمو  ترجمم وزن

، سدعدی بوسدتان، فردوسدی شداهنامم بده تدوانمی اندشدده سدروده وزن ایدن بده که آثاری ازجمله

 وزن مانندد وزن ایدن .رداشداره کد جامی خردنامم و مینما اسکندرنامم، وسیط اسدی ناممگرشاسب

 یحتّد یا و عرب عروض تأثیرتحت  پهلوی هجایی یازده اشعار از که است ایرانی وزن یک اصالً رباعی

 بحدر ایدن در را گونداگونی هایمنمومه فارسی زبان در که دلیل این به و گشته پدید آن تأثیر بدون

 . است فارسی شعر وزن ینتررایج و ینترمعروف، اندسروده
 

 کناری موسیقی .2.1.5

 آن ظهور ولی ،است تأثیر دارای شعر اییموسیق نما  در که است عواملی، کناری موسیقی از منمور

 آن نموندم آشکارترین و است بسیار کناری موسیقی هایجلوه. است یکسان مصراع و بیت سراسر در

 (.91شعر. ص موسیقی) است ردیف و قافیه

 و خوانندده هتوجّد و بخشددمی هاواژه به یخاصّ آهنگ که است سازموسیقی عوامل از یکی قافیه

 و ندیمع ،موسدیقی نمر از ازجمله جهت چندین از نیز ردیف. کندمی جلب شعر مفهو  به را شنونده

 .بخشدمی زیبایی شعر به شاعر یهاتداعی به کمک

که این ویژگی سدبب  دارد ایداگانهج قافیم بیت هر واست  مثنوی قالب در مجد ترجمم منمو 

یکی دیگر از عوامدل ایجداد  نیز ردیفدر ترجمم مجد . تنوّع موسیقی کناری در ترجمم او شده است

به مجد  شعر در پربسامد ردیف «است» فعل مخصوصاً ،معین فعلشود. میکناری محسوب  موسیقی

 :مانند ،ودرمیشمار 

 اسددت کددرده خلقتددان او کدده کسهمددان

 اسدددت داده جانتدددان کددده اوسدددت بگدددو
 

 (21: بقره)اسدت پدرورده نیدز پیشدینیان که 

 (14:قیامت)اسدت آمداده بخواهیدد آنچده هر
 

 «آن» اشارة و ضمیر «او» و «تو» ضمایر ،مشترک ضمیر همچون غیرفعلی یهاردیف از ندرتبه مجد

 :است کرده استفاده «این» و

 خدددویش دنیدددای کدددار در اسدددت امیدددد

 تدددددو یوا صدددددد اعمدددددال گوندددددهبدین

 او فرزنددددد و بدددداد پدددددر بددددر قسددددم

 آن در را ایشدددددبهه کدددددس نیفکندددددد
 

 (219: بقدره)خدویش  عقبدای و نمایید تفکّر 

 (35: قیامددت)تددو  مددأوای الهیسددت عددذاب

 (3: بلدددد)او  پابندددد بدددود ایوارسدددته کددده

 (213: بقددددره)  آن بر آگه بودند که آنان جز
 

 استفاده ردیف عنوان به ندرتبه غیرفعلی و ایچندکلمه یهاگروه از خود ترجمم در مجد همچنین

 .دارند ردیف بیت 57 تنها مجد یهابیت مجموع از .است کرده
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 درونی موسیقی .3.1.5

 جندا ، زایدد جنا ، مضارع جنا ، بمرکّ جنا ، تا  جنا ) جنا  انواعشامل  درونی موسیقی

، الصددرالی ردالعجدز، العجزالی ردالصدر، حروفیهم) تکرار انواع و (خط جنا ، اشتقاق جنا ، لفظ

  پردازیم.می ای آن در ترجمم مجدهنمونه به ادامه در که است...(  و المزدووتضمین
 

 تام جناسالف. 

 :است زیر ابیات مجد منمو  ترجمم در تا  جنا  یهانمونه

 بهشدددت بددداغ بددده آیدددد شدددک بددددون

 خدددویش امدددوال کددده تدددا کندددد وصدددیت
 

 (41: عاتناز) بهشت را بدی و نمود نیکی که 

 (179: بقره) خویشو  قو  و مادر پدر بر دهد
 

 

 بمرکّ جناس ب.

 :شودمی دیده زیر ابیات در مجد منمو  ترجمم در بمرکّ جنا های نمونه

 یددداد ز بدددر و منّدددت منددده نیکدددی بددده

 بشددددر سددددازد نددددابود کدددده بخواهددددد
 

 (6: مدددثر) زیدداد نمددودی کدداری مپندددار 

 (205: بقدره) به شدر را کشتها کشد آتش به
 

 مضارع جناس ج.

 فراوان است، مانند: مجد منمو  ترجمم در مضارع جنا 

 بددددددس و تنهددددددا میپرسددددددتیم تددددددرا

 قفددددددداشدددددددکن در نباشدددددددید پیمان
 

 (5: فاتحده) کدس تدو از غیدر بده یاور نداریم 

 (40)بقددره:  وفدداکدده مددن بددر عهددد  نمددایم 
 

 زاید جناسد. 

 :شودمی دیده زیر ابیات در مجد ترجمم در زاید جنا  هاینمونه

 سدددد رفدددع شدددود تدددا منتمدددر تدددویی

 تددابسددوز و  آتشددش ز میشددود کددم ندده
 و

 (144: بقددره) رسددد قبلدده تغییددر فرمددان کدده 

 (162: همدان) عتداب هرگز تأخیر به افتد نه
 

 لفظ جناسه. 

 :شودمی دیده زیر ابیات در مجد ترجمم در لفظ جنا های نمونه

 زن هددددددی  مشددددددرکان از مگیریددددددد
 

 (221: بقدره) ظدن هی بدی آیندد مؤمن مگر 
 

 قضدددا از لشدددکرش بدددر و بددده جدددالوت
 

 (249: همددان) غددزا در شددد پیددروز نخددواهیم 
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 اشتقاق جناسو. 

 :است زیر ابیات مجد ترجمم در اشتقاق جنا  هاینمونه

 جهدددان                 خددددای ای خلیدددل بگفتدددا
 و

 (126: بقره) امان و امن شهری را شهر این کن 
 و

 احتددرا  در غرقدده ای تددو اینددک پددس
  

 (144: همدان) حرا  مسجد سوی بکن را رخت 
 

 

 قلب جناس ز.

 :خوردمی چشم به زیر بیت درتنها  مجد منمو  ترجمم در قلب جنا  نمونم

 گندددددداه وز سددددددتم بددددددرای مبددددددادا
 

 (231: بقددره) نگدداه را زن، عقددد در بداریددد 
 

 

 خط جناسح. 

 :است یرز ابیات مجد منمو  ترجمم در خط جنا  ایهنمونه

 ایدددن از بدددیش دانشدددی مدددا ندددداریم
 

 (32: بقره)این  از پیش به ما دادی یاد خود که 
 

 بنددددددها دَرد قددددرآن کدددده همانددددا
 

 (48: حاقدده) پندددها دهددد بدده پرهیزکدداران 
 

 

  آراییواجط. 

 مجد منمو  ترجمم در را آراییواو زیر ابیات. است چشمگیر آراییواوتوجّه مجد به موسیقی درونی 

 :شودمی دیده «ک» و «ب» حروف آراییواو ترتیببه ابیاتاین  در. دهدمی نشان

 لددددب بدددده مددددرد  ز برخددددی بیاریددددد
 

 (8: بقددره)رب  و عقبددی بدده ایمددان داریددم کدده 
 

 پددداک کدددرد دل آنکددده رسدددتگار بشدددد
 

 (10، 9: شمس)بیمناک  شد که هرکس کرد زیان 
 

 

 العجزالی ردالصدری. 

 :شودمی دیده مورد چند در دمج ترجمم در العجزالی ردالصدر

 بددددود چیددددره دلهایشددددان بدددده مرضددددها
 و

 (10: بقددره)فددزود  مرضددها آن بددر نیددز خدددا 
 

 روزگددددددار هددددددر بدددددده را هدددددداکارنکو
 

 (58: همددان) کددار پدداداش ببخشددیم فزونتددر 
 

 

 الصدرالی ردالعجزک. 

 :خوردمی چشم به زیر بیت در مجد ترجمم در الصدرالی ردالعجز

 آب جوشددددد سددددنگها ایپدددداره از کدددده
 

 (74: بقددره) خددراب را دگددر برخددی آب کنددد 
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 تکرارل. 

 :زیر هایتکرار در ترجمم مجد فراوان است، مانند نمونه

 سرکشدددی ایدددن از بترسدددید آنگددده پدددس
 

 (24: بقددره)آتشددی  ورشددعله آن از بترسددید 
 

 سدددددددوز و جددددددددایی روز روز بدددددددود
 

 (14-13:مرسدالت) روز اینگونه یستروز چه دانی چه 
 

 

 المزدوجتضمین. م

 ای از آن است:بیت زیر نمونهدو  فراوان نیست. مجد ترجمم در المزدووتضمین

 بدنامشددددان مدددداروت و هدددداروت کدددده
 

 (102: بقدره)گامشدان  خدود نهادندد بابل به 
 

 بددددیش روزسددددت بدددده وآمدددددرفت تددددرا
 

 (7: مزمدل)خدویش  امورات فتق و رتق کنی 
 

بسدامد  بیانگر آن اسدت کده مجد منمو  ترجمم در نیدرو موسیقی به مربوط هاینمونه بررسی

تقریبداً بده  ترجمده اینجنا  قلب و جنا  مضارع در جنا  خط، ساز جنا  تا ، عناصر موسیقی

 زاید و اشتقاق بیشتر بهره گرفته است.  یهاجناس از مجد اامّ ،یک اندازه است

 ه بسامد هردو در ترجمدم مجددشوند کمیساز محسوب و تکرار از دیگر عناصر موسیقی آراییواو

هایی نمونده ترجمه این درنیز  المزدووتضمین و الصدرالی العجز رد ،العجزالی الصدررد است.فراوان 

  د.دار
 

  لغوی سطح. 2.5

 اثدر گرایدیکهن و انتزاعدی و یحسّد  واژگدان، عربدی و فارسدی لغدات درصد بررسی به سطح این در

 .شودمی پرداخته
 

 عربی و فارسی اتلغ درصد. 1.2.5

 30، کلمده 438 در که دهدمینشان ، نمونه عنوان به مجد ترجمم ا سی جزء از سوره دوازده بررسی

 لغدات از همده کده...  و طلدب، احوال، ذبح، عطاء، مصطفی ،عباد: مانند است رفته کار به عربی لغت

 بده عربدی لغدت درصد 15 سوره دوازده این در ترتیب بدین. هستند فارسی زبان در رایج و معمولی

 .است رفته کار

 

 انتزاعی و حسّی واژگان. 2.2.5

دانندد. بده میرا به دلیل استفاده از واژگان حسّی یا انتزاعدی  هاافیت و تیرگی سبکشناسان شفّسبک

 تدأثیر و ادبدی سدبک افیتشدفّ و دندکنمی حاضدر ذهن در محسوسی تصویر یحسّ نمر آنان واژگان
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 از روشدنی و آشدکار تصدویر چدون ذهندی هایواژهامّا  .است حسی یهااژهو غلبم از ناشی آن هنری

 هدایواژه بداالی بسدامد محصول، سبک ابها  و تیرگی، کنندمین ایجاد خواننده ذهن در خود مدلول

 سبک عینی هایواژه غلبم درواقع (.251روشها. ص و رویکردها ها،نمریه شناسی،سبک) است ذهنی

 .شودمی سبک شدنانتزاعی موجب ذهنی هایواژه کثرت رعکسب و کندمی یحسّ را متن

؛ اندشدده بدرده کاربده مسداوی طوربه تقریباً دو هر یحسّ و ذهنی واژگان مجد منمو  ترجمم در

 و( نمایشدی) یحسّد  ویژگدی دو هدر از و است افشفّ نه و مبهم نه مجد سبک گفت توانمی بنابراین

 :است زیر کلمات مجد منمو  ترجمم در انتزاعی هایژهوانمونه از .است برخوردار انتزاعی

 .اندوه، فرجا ، حضور، بخیل، قسم، عطا

، کدوه، پشدم: کرد اشاره موارد این به توانمینیز  مجد منمو  ترجمم در کاررفتهبه یحسّ هایواژه از

 و ... . کتاب، باغ، سنگ، خاک

 

 گراییکهن .3.2.5

 کاربده. شودمی نامیده( آرکائیسم) گراییکهن ترتازه زمانی بافت یک در زبان مندتاریخ عناصر کاربرد

 کال  تأثیر و سبک گیریشکل در و شودمی زبان یعادّ هنجار از خروو به منجر کهن هایواژه بردن

 از عددول بده منجدر نیز مجد جممرت در قدیمی عناصر این کاربرد (.254: همان) دارد بسزایی نقش

 :از عبارتند مجدترجمم  در گراییکهن هاینمونه. است شده سبکی تمایز ایتاًنه و زبان یعادّ هنجار

 : مانند ،است آورده «ب» ماضی فعل سر بر قدیم سبک به گاهیمجد  الف.

 شددددتاب بددددا مددددن قددددرآنِ شددددنیدند

 مدددا کددده محضدددی بددده، مدددؤمن بگشدددتیم
 

 (1: جددن)کتدداب  زیددن عجددب بددادا بگفتنددد 

 (13: همدددان)رهنمدددا  آن آیدددات شدددنیدیم
 

 

 :است آورده «ب» بدون قدیم سبک به را «کن» امر فعل گاهیمجد  ب.

 بخددواب بسددتر بدده شددب از نیمددی فقددط

 ودود رب یدددددداد کددددددن روز و شددددددب
 

 (3: مزمدل)انتخداب  کدن نصدف از کمتر یا و 
 (25، 26: انسدان)سجود  کن او بهر شب ز زمانی

 

 

 :، ماننداست آورده «می» با همراه و «ب» بدون قدیم سبک به را امر فعل گاهمجد  ج.

 صدددددبور میمدددددان خداوندددددد راه بددددده

 ورا کافریددددددد  کسددددددی بددددددا مددددددرا
 

 (7، 8: مددثر)صدور  بده دمیده گردد روز یک که 

 (11: همددان)رهددا  مددیکن و تنهددا بگددذار تددو
 

 

 :استرفته  کاربه «بُد» یعنی ،فمخفّ صورت به قدیم سبک به «بود» فعل گاهیدر ترجمم مجد  د.

 خدددرد کدددم بُدددد آنکددده مدددا بدددین مدددا ز
 

 (4: جددددن)زد  خداونددددد بددددر افتددددرا بسددددی 
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 نکدن و نجنبدان، نخوانیدد جای به مکن و مجنبان، مخوانید مانند نهی فعل گاهی مجددر ترجمم  ه.

 :است هرفت کار به

 نیددددک رب از هسددددت فقددددط مسدددداجد

 کتدداب قددرآن وحددی شددود تددو بددر چددو

 الدددده یکتددددا گفتسددددت کدددده معددددادی
 

 (18: جدن)شدریک  برایش را کسی مخوانید 
 (16: قیامدت)شدتاب  ورزی کده مجنبان را زبان
 (7: مرسالت)راه  ز آید روزیک که شک مکن

 

  نحوی سطح. 3.5

 ،تدوالی چگدونگی و جملده در زبدانی یهاصدورت میدان روابدط مطالعدم از اسدت عبارت ینحوسطح 

 بیشتر نحوی عناصر در گوینده پنهان ذهنیات و روحی کیفیات بنابراین؛ هاواژه چینش و نشینیهم

 شناسدی،سبک) دارد آشدکارتری پیوندد واژه بده نسدبت نحدو بدا اندیشه ساخت و کندمی خودنمایی

 هاواژه نمم کیفیت قبیل از مسائلی بررسی به نحوی سطح در .(267روشها. ص و رویکردها ها،نمریه

 . پردازندمی زمان و وجهیتها، جمله طول ها،جمله ساختمان، جمله در

 

 جمله در هاواژه ظمن کیفیت 1.3.5

 هتوجّد مدورد دیربداز از که است کهنی موضوعات از سبک و نحو رابطم و جمله دستوری نمم مسئلم

 در همگدی گویندده موضدع بدا نحدو نسدبت و نحدوی وجدوه و موضدوع این نیز امروزه و گرفته قرار

 .گیردمی قرار بررسی مورد نحو شناسیسبک

 نمم با منطبق هاواژه و است خورده هم به جمله توریدس نمم ،مورد چند جزبه مجد ترجمم در

 هایسدازه و نیسدت «فعل+ مفعول+ فاعل» نحوی ساخت یعنی، فارسی زبان در جمله ساخت یعادّ

 و فدردی عامدل جاییجابده ایدن انگیزة که اندشده جاجابه( پایان، میانه، آغاز) جمله سطح در جمله

بده  نمدمترجمم خود برگزیده است و مسلّم اسدت کده در  را برای نممچرا که او زبان  ،است سبکی

 و مصدراع هدر مجدد ترجمدم در همچندینشوند. میجا عناصر کال  جابه و دیگر عوامل، اقتضای وزن

 جمله نحوی ساخت هاآن در که است هایینهنمو زیر ابیات .است جمله یک حکم در مصراعنیم گاهی

 :است ارمعی زبان در یعادّ نمم با منطبق تقریباً

 شدددد فرسدددتاده تدددو بدددر کددده آنچددده هدددر

 اسدددت سدداده ویدددن درآییددد شدددهری بدده
 

 (3: بقدره)شدد  داده رسلپیشین به آنچه هر 

 (61: همدان)اسدت  آمداده بخواهید آنچه هر
 

 تأکیدد یعنی، است تأکید برای بیشتر که خورده هم به نمم این مجد ترجمم از زیر هاینمونه در اامّ

 :بگیرد قرار کال  آغاز در جزء آنکه  شده باعث کال  اجزای از یکی بر

 (17: بقره)پیش  به بنهد گا  مگر تواند  خددددویش گددددرد آتشددددی او بیفروخددددت
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 ایددددن از بددددیش دانشددددی مددددا نددددداریم
 

 (32: همان)این  از پیش ما به دادی یاد خود که
 

  جمله ساختمان .2. 3. 5

 از مجدد منمدو  ترجمدم در ید گفدت کدهبا گفتار در رایج بمرکّ و ساده نحوی ساخت دو زمینم در

؛ اسدت بمرکّد جمالت دارای بیت 90 -شد انتخاب( دو  جزء) بقره سورة از که- بیت 140 مجموع

 در .اسدت کدار رفتده بده درصد 64 مجد ترجمم در بمرکّ جمالت که گرفت نتیجه توانمی بنابراین

 :است آمده مجد منمو  ترجمم در بمرکّ جمالت از هایینمونه ادامه

 کتددددداب اهدددددل بدانندددددد خوبیبددددده

 عیدددان حدددق بدددود ایشدددان بدددر اگرچددده
 

 (144: بقدره)صدواب  بدر بُوَد یزدان حکم این که 

 (146: همدان)نهدان  میکننددش ایعدّه ولی
 

 :زیر ابیات مانند ،است بمرکّ جمالت از کمتر مجد ترجمم در ساده جمالت

 کمددددال بددددر ایمانتددددان اجددددر خدددددا

 کردارتدددددان ز غافدددددل نیسدددددت خددددددا
 

 (142: بقدره)پایمدال  کندد هرگدز نه بخشدب 

 (149: همددان)گفتارتددان  نیددز هااندیشدده ز
 

  جمله طول. 3. 3. 5

 بلندد و کوتداه جمدالت یدتکمّ زمینم در نمونه عنوان به( دو  جزء) بقره سورة از بیت 154 بررسی

 و وتداهک جملدم بده جمله 148 ،مجموع در که دهدمینشان  مجد منمو  ترجمم در (هاجمله طول)

 سدخن در منقطدع و کوتاه هایجمله فراوانی که آنجایی از. دارد اختصاص بلند جمالت به جمله 79

 سدبک بلندد هایجمله فراوانی برعکس و شودمی انگیزیهیجان و اندیشه سرعت، سبک شتاب باعث

 دلیدل به مجد شعر بنابراین، (275روشها. ص و رویکردها ها،نمریه شناسی،سبک) زندمی رقم را آرا 

 و اندیشده سدرعت، سدبک شدتاب، بدودن عداطفی ویژگدی از منقطدع و کوتداه جمالت باالی بسامد

 آمدده مجدد منمدو  ترجمدم در کوتداه جمالت از هایینمونه ادامه در. است برخوردار انگیزیهیجان

 :است

 یدددددداد آریددددددد خداونددددددد لطددددددف ز

 میدهدددددددد و میگیدددددددرد خداوندددددددد
 

 (231 :بقدره)بدداد  را شدما کو نعمتی آن وز 

 (245: همدان)رهدد  ز چدنگش میتواند کس چه
 

 :دهدمی نشان مجد ترجمم در را بلند جمالت زیر هاینمونه

 صدددالح باشدددد چددده داندددد نیدددک خددددا

 گذشدددت زمدددانی چدددونهدددم  سدددرانجا 
 

 (232فددالح )بقددره: راه ندانیددد خددود شددما 

 (245: همان)گشت  خواهید بازگردانده او به
 و
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 . وجهیت4. 3. 5

 عناصدر وسیلم به ضمنی طوربه کهاست  گزاره یک بیان در گوینده قاطعیت میزان جهیتومنمور از 

 درجدم یا گوینده یک یکلّ قصد یا( غیربیانی کنش) منمور کنندةبیان و شودمی داده نشان دستوری

 در بارزی طرز به و است آن به نسبت اشتیاق و اجبار، باورپذیری یا گزاره یک واقعیت به او پایبندی

 بیدت 142 بررسدی. (285روشدها. ص و رویکردها ها،نمریه شناسی،سبک) دارد نمود نیز جمله علف

 وجده سده از دهدد کده مجددمینشان  -شد انتخاب نهم و بیست جزء از که- مجد منمو  ترجمم در

 بسدامد از دیگدر وجه دو به نسبت امری وجه میان این از که کرده استفاده امری و التزامی، اخباری

 .است برخوردار ریبیشت

 :کنیممی مشاهده مجد منمو  ترجمم از زیر ابیات در را امری وجه

 انجمددددن آن از( ص) محمددددد ای بپددددر 

 انجمددددددددن ای بیاییددددددددد بگویددددددددد
 

 (40: قلدم) ؟سدخن ایدن ضدامن بُدوَد آیدا که 

 (19: حاقدده)مددن  کددار نامددم ایددن بخوانیددد
 ج

 زمان. 5. 3. 5

 وسدیلم بده «گفتن سخن لحمم» به کال  ارجاع برد،می باال کال  را گراییواقع و قطعیت میزان آنچه

 گفدتن سدخن لحمدم بده کدال  دسدتوری زمان هرچه و است کیفی عناصر و قیدها دستوری، زمان

 منمدو  ترجمدم در شدود.می پایددار و نزدیک نیز کال  داللی قطعیت، نسبت همان به باشد، ترنزدیک

 هدم و دارد واقعیدت بدا ایواسدطهبی و فدوری تباطارهم  که شده استفاده حال زمان از بیشتر مجد

 زمدان قیددهای، التزامدی و اخبداری مضدارع کداربرد همچندین. دارد قطعیت گذشتهزمان  از بیشتر

 دهددمی نشان موضوع با را نویسنده مستقیم پیوند نزدیک اشارة ضمیرهای و هاصفت و( حاال، اکنون)

 میدزان کده گرفدت نتیجه توانمیبنابراین ؛ دزنمی پیوند موضوع با را مخاطب ذهن لحمه به لحمه و

 از حداکی و موضدوع بدا نویسدنده مستقیم پیوند دهندةنشان ، درواقعاست کم موضوع با مجد فاصلم

 .ستوا کال  باالی قطعیت

 

 گیرینتیجه. 6

 از ایهعددّ . همچندینانددکرده ترجمده فارسی زبان به مترجمان و علما بارها راقرآن  آسمانی کتاب

ها از جایگداه کده از ایدن میدان برخدی از ترجمده اندددرآورده فارسدی نمدم بده را قرآن نیز شاعران

 ممتاز قرآن استمنمو  های ترجمم منمو  قرآن امید مجد یکی از ترجمهتری برخوردارند. برجسته

 بخدش در پدژوهش ایدننتدایج  .ه اسدتشد پرداخته آن شناسیسبک بررسی به پژوهش این در که

قالب مثنوی بدرای  بیانگر تنوّع قافیه در ترجمم مجد است، زیرا او از( و ردیف قافیه) کناری یموسیق

 دهددمی نشاناست که بیت  57تعداد ابیات مردّف در ترجمم مجد  گرفته است. ترجمم خویش بهره



226 

 

 بدر عدالوه ترجمده ایدن در البتده .اسدتفاده کدرده اسدتکمتر  ردیف سازموسیقی عنصر از مجد که

 دروندی موسدیقی بررسی. است شده استفاده ردیف عنوان به هم ضمایر از غیرفعلی و فعلی یهاردیف

 در همچندین. اسدت شدده استفاده جنا  انواع تما  از مجد ترجمم دردهد که میاین ترجمه نشان 

ط او بده علدو  ادبدی که نشانم تسدلّ شده استفاده بیشتری ساز درونیعناصر موسیقی از مجد ترجمم

در یدک وزن  مجدد دهد کده ترجمدممیر بخش موسیقی بیرونی نیز نتایج این پژوهش نشان د .است

 این وزن، وزنی رایج و حماسی است. که سروده شده( فعول /فعل فعولن فعولن )فعولن

چنددان زیداد ترجمده  اینکارگیری لغات عربی در دهد که درصد بهمینشان  لغوی سطح بررسی

 واژگدان مجدد ترجمدم درد. مندد شدوبهرهی فارسی هااز معادلکه  است مترجم تالش کردهو  نیست

 دو هدر از مجدد سدبک بندابراین؛ ندارندد یکددیگر با چندانی اختالف خود یتکمّ در ذهنی و یحسّ

 کده- کهدن هدایواژه از هجمدرتاین  در همچنین. است برخوردار انتزاعی و( نمایشی) یحسّ ویژگی

 .است شده استفاده -شودیم زبان یعادّ هنجار از خروو به منجر

به دلیل تأکیدات ، جمله در هاواژه نمم کیفیت زمینم دربیانگر آن است که  نحوی سطحبررسی 

 در جملده هایسدازه و نیست فارسی زبان در جمله ساخت یعادّ نمم با منطبق مجد ترجممبالغی 

 منمدو  ترجمدم در .اسدت این ترجمه در قالب شعر سروده شده، چراکه اندشده جاجابهجمله  سطح

 بداالی بسدامد کده ددار بیشدتری بسامد( اخباری و التزامی) دیگر وجه دو به نسبت امری وجه مجد

، توصدیه، درخواسدت نوع از عمل یک اجرای به نسبت گوینده حالت و گیریجهت بیانگر امری وجه

 بیدان راآن  قاطعیدت بدا و دارد اطمینان گویدمی آنچه به نسبت گوینده اینکه و است فرمان و اجبار

 انمنّد خداوند سوی از شدهنازل و تردید و شک گونه هر از دور به قرآن آسمانی مفاهیم زیرا .کندمی

 .است برخوردار یویژگی چنین از نیز آن منمو  ترجمم بنابراین، است
 

 منابع

  .مجد امید انتشارات تهران: .(1389) امید.، شعری. مجد ترجمم با مجید قرآن  -

، صددری .شددهارائه نقددهای بنددیطبقه و کدریم قدرآن فارسدی هایترجمه شناسییبآس  -

 .194-149 صص، 37 شمارة، حوزه و پژوهش فصلنامم .(1390) محمّدجعفر.

 رهنما. تهران: (.1379قاسم. ) کبیری، ترجمه. روش و اصول  -

 العداتمط مجلدم .(1383) مهدرزاد.، منصدوری .دیندی متدون ترجمم نمری مبانی در بحثی  -

 .64-55 صص، تابستان، 6 شمارة، دو  سال، ترجمه

 سمت. (. تهران:1382علی. ) فر، خزاعی ادبی. متون ترجمم  -

 شمارة، وحی ترجمان .(1383) محمّدعلی.، اصفهانی رضایی .قرآن ترجمم سبکهای و روشها  -

 .61-33 صص، 15
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 .(1390) .آذرندوش ،آذرتداش .قدرآن ترجمدم دشدواریهای و فارسدی به عربی از ترجمه روند  -

 .286-271 صص، 37 شمارة، حوزه و پژوهش فصلنامم

 انتشدارات تهدران: .(1391) محمدود.، فتدوحی .روشدها و رویکردهدا ها،نمریه شناسی،سبک  -

 .سخن

 .علمی انتشارات تهران: .(1372) عبدالحسین.، کوبزرّین. نقاببی شعر  -

 .سمت تهران: .(1389) یی.یح، معروف (.ترجمه عملی و نمری اصول) ترجمه فنّ  -

 . فردو  تهران: .(1372) سیرو .، شمسیا. شناسیسبک کلیات  -

 .(1372) .اکبدرعلی، خانیانیسدا  .البالغدهنهج هایترجمده بررسدی و نقدد با ترجمه مسائل  -

 .مشهد فردوسی دانشگاه ارشدکارشناسی ناممپایان

 .آگاه :تهران .(1388) .درضامحمّ، کدکنی شفیعی. شعر موسیقی  -

(. تهران: 1383ادوین، ترجمم مهران مهاجر و محمد نبوی. ) گنتزلر، های ادبی معاصر.نمریه  -

 آگه.

 بهاءالددین و ایقمشده الهدی هایترجمه از قرآن ترجمم دو تطبیقی مقایسم و تحلیل و نقد  -

 . شیراز دانشگاه ارشدکارشناسی ناممپایان(. 1380. )علی آزادی،. خرّمشاهی

 .(1384) حسدن.، بیددیباغ رضایی .قرآن هایترجمه و مقدّ  متون ترجمم به گذرا نگاهی  -

  .44-31 صص، 1 شمارة، معارف نشریم

 


