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1. Introduction 

   Some grammarians have called the grammatical researches that take 

place between two languages “Comparative Grammar”, and some 

others have called it “Contrastive Grammar”, in a way that 

comparative grammar is a comparison of grammatical roles between 

two languages with the same roots that are now among dead 

languages and contrastive grammar is a comparison of grammatical 

constructions among two living languages, whether they have the 

same root or not. Despite the differences in interpretations and 

naming, such studies will pave the way for translators of the target 

language in translation and correct reading of the source text in order 

to find equivalents and discover and suggest the best alternatives in 
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the translation process from one language to another. The main 

purpose of this study is to investigate the role of the manner in the 

syntactic structure of Arabic texts and how they are translated into 

Persian. In the educational texts of translation, either the issue of 

translating different kinds of manner from Arabic to Persian is not 

raised or in some sources only a brief explanation is provided and 

singular manner and manner adverbial sentence are often suggested to 

be translated in the form of adverbs/ adverbial groups. This article by 

using the capabilities of Persian language and based on existing 

Persian translations of Arabic texts, especially classical and 

contemporary translated Qur'ans, semantic equivalents and new 

grammatical constructions in Persian gives suggestions for translating 

this syntactic role (manner) And thus, more linguistic arrangements 

are made available for translators. 

 

2. Methodology 

   This study compares singular manner and nominal and verbal 

manner adverbial sentences in Arabic and their grammatical roles of 

Persian translation in a comparative and statistical method. For this 

purpose, the main sources are considered on which the main research 

findings are based, and those are the famous traditional and 

contemporary translated Qur'ans. The scope of the study of Qur'anic 

samples is from the beginning of Surah Al-Baqarah to the end of 

Surah Al-Furqan. At first, from the above-mentioned sources, 150 

singular manner samples and manner adverbial sentence samples are 

selected and then they are matched with the existing Persian 

translations. Then, it is determined what grammatical roles the 

singular manner and the manner adverbial sentences of Arabic get 

when translating into Persian. Also, by presenting statistical results in 

the form of tables and graphs, their frequency of application is made 

clear. Due to the fact that singular manner and manner adverbial 

sentences have more application and frequency than manner adverbial 

clause in Arabic texts, in this research, only the first two types have 

been discussed. The basis of our study in terms of grammatical roles 
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in Persian translations are: Vahidian Kamyar (2019): Persian 

grammar books (1), and Givi & Anvari (2019): Persian grammar (1), 

and naming are based on these books. 

 

3. Discussion  

   There are three types of manners in Arabic: singular manner, 

manner adverbial sentence (nominal/verbal), and clause (jar wa majrur 

[proposition and the word after that]). In the present study, a 

comparison is made between singular manner and manner adverbial 

sentence in Arabic and sematic equivalents and their equivalent 

grammatical constructions in Persian. Singular manner, in comparison 

with other constructions, is translated into Persian as an adverb. The 

example of this construct is worth paying attention to in the translation 

of the following verse: (obediently), (sneaky), (small), (obedient), 

(wandering), (immediately), (expressive), (unachievable), (blessed), 

(clean), (abandoned), (merciful) and … . Translation in the form of 

verbal complement or adverbial complement is the second most 

commonly used applied translation in which the presence of verbal 

complement of the sentence is obligatory and presence of the 

adverbial complement is optional and it can be omitted. But the 

number of adverbial complements is four times more than verbal 

complements. But some words that are singular manner and verbal 

complement that have been used in sentence cannot be omitted. 

   The third most commonly used construct in translation of singular 

manner into Persian is sentence form. Sometimes in independent 

sentence form and mostly dependent sentences that when we explicate 

them, they can be placed in adjective position or adverb position. The 

fourth most commonly used construct in translation of singular 

manner into Persian is in predicate form; which means establishing a 

predicate relationship between the translated word with verbs like “ 

(is), (was), (become), (became)” and their derivatives.  Another type 

of translation of singular manner is verb form. In eight cases of the 

studies samples, singular manner is translated into object form. The 

other types of manner are nominal and verbal sentences that in Persian 
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are translated as dependent sentences. In the studied samples, except 

for seven cases which have been translated into Persian as 

independent sentences, the translation of other cases are in dependent 

sentence form; That is, out of a total of one hundred and fifty (150) 

manner adverbial sentences (nominal / verbal), one hundred and forty-

three cases have been translated as dependent sentences and only 

seven cases have been translated into Persian as independent 

sentences. The number of nominal sentences is more than verbal 

sentences. A noteworthy point in translation of the manner of a 

sentence into Persian is that manner in Arabic texts, whether in the 

form of a nominal sentence or in the form of verbal sentence, is 

translated into Persian as a dependent sentence, rather than 

independent sentences.  

   Since manner adverbial sentence is part of a larger semantic unit and 

in fact, it expresses agent in Arabic, therefore, if translation of the 

manner adverbial sentence is a part of the sentence (that means 

translation in the form of dependent sentence in Persian), it will be 

closer to the source language and matches the Persian sentence 

structure; consequently the reader makes a closer connection between 

Arabic sentence and its Persian translation and can be understood 

better. In addition, just as in the translation of the singular manner into 

Persian, in which the ratio of their translation as adverb was higher 

than other roles, manner adverbial sentences have been translated into 

Persian mostly as adverbial group rather than other rules. 

 

4. Conclusion 

   Statistical-analytical analysis shows that singular manner and 

manner adverbial sentence, contrary to what is stated in the existing 

sources on translation and comparative studies of Persian grammar 

and Arabic syntax, are not translated only in adverb form in Persian; It 

can also be translated into other roles, but their translation as an 

adverb / adverbial group is both semantically more clear and more 

widely used by translators. From the selected samples of manner 

(singular and adverbial sentence) in Arabic texts and their Persian 
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translations, it was determined that singular manner is translated into 

Persian in the form of adverb, adverbial complement, sentence, 

predicate, verb complement, verb, object And noun in the genitive 

case, among which translation into adverb of manner or adverbs with 

no signsadverbial group common with adjective has a higher 

frequency in comparison with other types, also semantically adverb is 

a more appropriate equivalent for the singular manner in translation 

into Persian, because it expresses the modality of the subject or object 

when doing something or accepting a state. Among different types of 

sentence, whether the nominal sentence or verbal sentence, are 

translated into Persian as a dependent sentence, which is itself part of 

a larger semantic unit (compound sentence). Considering the status 

and role of the manner adverbial sentence in Arabic texts, its 

translation as a dependent sentence is better than other types of 

sentence (core sentence / independent sentence); As they have been 

translated in most of the analyzed samples, in the form of Persian-

related sentences. 

 

Keywords: comparative grammar, translation, Case (Haal), 
nominal and verbal sentence, subordinate clause, Adverbial 

phrase. 
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معادل  هایو نقش ییمعنا یدر نحو عربی و برابرها« حال»بررسی تطبیقی 
  یآن در دستور زبان فارس

  4پوراسماعیل علی؛ 3محمود عباسی؛ 2زانلویا دیام ؛1 (نویسنده مسئول)فر امید وحدانی

 دهچکی

ست كه هایي اتنمهای پركاربرد در یكي از نقش جمله(قسام مختلف آن )مفرد، جمله و شبهو ا «حال

وی ن نقش نحرای ایباگر هنگام ترجمۀ متون عربي به فارسي، معادل دقيقي  شوند.به زبان عربي نگاشته مي

پذیرد و صورت مي درستي ن مقصد بهنظر نویسنده( از زبان مبدأ به زبا رساني )پيام موردبيابيم، هم اصل پيام

 وهشما در پژ مسئلۀ .تر خواهد بودفهمهم معنای جملۀ مورد نظر برای مخاطب در زبان مقصد، رساتر و قابل

ي هایله معادچ ربيعدر زبان  حال انواع شوند،ها به زبان فارسي ترجمه ميناین است كه وقتي این مت حاضر

؟ دنباش هانتری برای آبند جایگزین مناسنتوادر فارسي مياتي چه نوع كلم ند ونكپيدا مي زبان فارسي در

كه به يست؛ بلدهد كه ترجمۀ حال مفرد از عربي به فارسي، منحصر به قيد حالت نمياین پژوهش نشان

برابرهای  شود.يماليه نيز ترجمه های متمّم قيدی، جمله، مسند، متمّم فعل، فعل، مفعول و مضافٌصورت

 روه قيدی،گهای شهای وابسته هستند كه در صورت تأویل، نقۀ عربي نيز غالباً جملهارسي جمالت حاليّف

ر زبان قيد د پذیرند. با وجود اینكه ترجمۀ نقش نحوی حال به صورتصفت بياني، فعل و مفعول را مي

وان ترجمه ميتنگام مّا هرد، اهای جمله در این زبان دافارسي كاربرد و بسامد بيشتری نسبت به سایر نقش

ز اار برد و ك ز بههای مذكور را نياساس نوع متن، پيام مورد نظر نویسنده و ساختار جمله، سایر نقشبر

 های نحوی جمالت عربي استفاده كرد.های بالقوۀ زبان فارسي در برگردان سازهظرفيّت
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 مهمقدّ .1
 سميّه وۀ اپژوهش حاضر به شيوۀ تطبيقي وآماری به مقایسۀ حال مفرد و جمالت حاليّ

 ،نظورمای این برپردازد. ها ميهای دستوری ترجمۀ فارسي آنفعليّه در زبان عربي و نقش

های ت، قرآنوار اسها استر آنهای تحقيق باند كه عمدۀ یافتهمنابع اصلي در نظر گرفته شده

ی بر عشر فسيریت ،ترجمۀ قرآن موزۀ پارسباشند كه عبارتند از: مترجَم سنّتي و معاصر مي
جالء  ذهان وتفسير گازر )جالء اال ميبدی، كشف األسرار و عدۀ األبرار، از قرآن مجيد

 ن فيناروض الجنان و روح الج، انيجابوالمحاسن الحسين بن الحسن الجر االحزان(
 يرازی،كارم شای، مهای الهي قمشه: ترجمهالكریم القرآنخزاعي نيشابوری،  تفسيرالقرآن

 خر سورۀه تا آهای قرآني از آغاز سورۀ بقر. محدودۀ بررسي نمونهپوربهرام فوالدوند و

 صد و پنجاهپان، منابع مذكوركار به این صورت است كه نخست از  است. روش فرقان بوده

ابقت جود مطهای فارسي موشده و بعد با ترجمه نتخابا مفرد و جملۀ حالّيه لحا ۀنمون

ۀ ام ترجماست كه حال مفرد و جمالت حالّيۀ عربي هنگسپس مشّخص شده ؛استشدهداده

ری به یج آماپذیرند. همچنين با ارائۀ نتاهای دستوری در این زبان ميفارسي، چه نقش

و  ال مفردینكه حاست. با توّجه به اها ترسيم شدهد آنصورت جدول و نمودار، بسامد كاربر

ین اند، در ي دارجمله در متون عربجمالت حالّيه كاربرد و بسامد بيشتری نسبت به حال شبه

در  ستوریهای د. مبنای بررسي ما از نظر نقشیماهپرداخت نخستقط به دو نوع پژوهش ف

زبان  دستور، وحيدیان كاميار و (1دستور زبان فارسي)های های فارسي، كتابترجمه
ته رت گرفها صوها نيز بر اساس همين كتابگذاریباشد و نامگيوی و انوری مي(1فارسي)

 است.

 . بیان مسئله1-1

گيرد های دستوری را وقتي كه بين دو زبان صورت مي، پژوهشنویسانبعضي از دستور    

ای ر آن را دستور مقابلهو برخي دیگ (Comparative Grammar)دستور تطبيقي 

(Contrastive Grammar) اند؛ به این صورت كه دستور تطبيقي، مقایسۀ نام نهاده

اند و دستور های مردهریشه است كه اكنون جزء زبانهای دستوری دو زبان همنقش

ریشه باشند و چه نباشند های دستوری دو زبان زنده است؛ چه همای مقایسۀ ساختمقابله
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گذاری، این گونه (. صرف نظر از اختالف در تعابير و نام166و  160: 1387سي، )مدرّ

ها در فرآیند یابي و كشف و پيشنهاد بهترین جایگزینها هنگامي كه به منظور معادلبررسي

ترجمه از یك زبان به زبان دیگر صورت بگيرد، راهگشای مترجمان و مخاطبان زبان مقصد 

 از متون زبان مبدأ خواهد شد. در برگردان و خوانش صحيح

 . پیشینۀ تحقیق2 -1

های نحوی جمالت عربي و پيش از پژوهش حاضر، هفت مقاله به بررسي تطبيقي سازه     

( ساخت تعجّب را در زبان فارسي و 1387اند. قراخاني )ها پرداختهبرابرهای فارسي آن

را در فارسي و عربي ( فعل مجهول 1391است. زركوب و رضایي )عربي بررسي كرده

اند. نجّاریان و رستمي های ساختاری آن را بيان كردهها و تفاوتمقایسه كرده و شباهت

های فارسي باستان، ميانه و دری با زبان صفت در زبان ۀ( نيز در مقالۀ خود به مقایس1392)

كه اند هرسيدو به این نتيجه  پرداختهعربي از نظر واژگاني و نحوی )مطابقت با موصوف( 

مطابقت صفت با موصوف در متون فارسي دری، ادامۀ طبيعي كاربرد آن در زبان فارسي 

 ميانه است. 

( ابتدا 1392)شكراني و كياني، « بررسي الم جحود در قرآن و برابریابي فارسي آن»در مقالۀ 

شود، سپس به بررسي برابرهای فارسي ساخت نحوی الم جحود در آیات قرآن بررسي مي

ای یكسان برای این نقش نحوی های مترَجم پرداخته شده و در پایان، ترجمهدر قرآن آن

( نخست به بررسي سه نوع مفعول ]مطلق، له و 1392بك و قرباني )است. صالحپيشنهاد شده

هایي در زبان فارسي پردازند و بعد با توجّه به اینكه چنين ساختمعه[ در زبان عربي مي

ها در زبان فارسي هستند. كرمي  یافتن برابرهای معنایي مناسبي برای آنوجود ندارد، در پي  

 فارسي هایترجمه در حاليّه جملۀ ساختار  بررسي»ای با عنوان ( در مقاله1395و رحيمي )

 در را حالّيه جملۀ ساختار« انصاریان( و بروجردی آیتي، ای،قمشه الهي  هایقرآن )ترجمه

دهد اند و نتایج نشان ميكرده بررسي واژگاني یابيمعادل و ارساخت چهار ترجمه بر اساس

اند و شده اشتباه دچار واژگاني یابيو معادل فارسي زبان ساختار با تطبيق در هاكه ترجمه

« هاها و اشكالهای فارسي معاصر، تحليل اختالفگذاری حال در ترجمهمعادل»مقالۀ 
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ترین موارد اختالفي كاربرد نقش حال در ن به مهم( كه در آ1395نوشتۀ قيدری و عبّاسي )

 اند.های انتخابي مترجمان پرداختهقرآن را انتخاب كرده و به بررسي معادل

يحات ط توضموضوع این نوشتار، كار پژوهشي مستقلّي صورت نگرفته است. فق مورددر    

تي و وجود دارد كه صرف نظر از درسدر این خصوص  فن ترجمهمختصری در كتاب 

( به 206 و 136 -135: 1382های ارائه شده )ن.ك: معروف، بندینادرستي مطالب و تقسيم

ان ا عنونيز مطلبي وجود دارد ب عربي در فارسيجامعيّت این پژوهش نيست. در كتاب 

ف خال( بردر فارسي حال )قيد حالت»ست: كه ذیل آن آمده ا« مطابقۀ حال با صاحب آن»

ابقه ن مطهای عربي گاهي ایكند امّا در ترجمه از جملهت نميعربي با صاحب آن مطابق

های ز بررسيا(. بنابراین، مقالۀ حاضر به سه جهت 156: 1358)فرشيدورد، « شود.دیده مي

ها بر ررسيای دارد، دوم آنكه بفوق متمایز است: نخست اینكه موضوع مستقل و جداگانه

های زارهگآمده با دستم اینكه نتایج بهتحليلي انجام شده است وسو-اساس مدل آماری

 منابع مذكور متفاوت است.

 پژوهش. ضرورت و اهمّیّت 3 -1

 رنقش حال د بررسي اصلي ما هدفهمانطور كه از عنوان این پژوهش پيداست، 

زشي در متون آموها به فارسي است. آن ۀمتون عربي و چگونگي ترجم ساختار نحوی

رجمه: تكارگاه روش ( و 1381) رجمه از عربي به فارسيهایي در تروشترجمه، مانند 

فارسي مطرح  ( یا مسئلۀ ترجمۀ انواع حال از عربي به1389) عربي -فارسي؛ فارسي -عربي

ر این رابطه اكتفا د( به ارائۀ توضيحاتي اجمالي 1382) فن ترجمهنشده و یا در منابعي مانند 

يدی روه قگلّيه غالباً به صورت قيد/ است و پيشنهاد ترجمۀ حال مفرد و جملۀ حاشده

د ای موجوهرجمهتهای زبان فارسي و بر اساس است. این نوشتار با استفاده از قابلّيتدهبو

یي و ی معناهای مترجَم كالسيك و معاصر، برابرهاویژه قرآنفارسي از متون عربي، به

د شنها)حال( پي های دستوری جدیدی در زبان فارسي برای ترجمۀ این نقش نحویساخت

 د.گيريمدهد و به این ترتيب، تمهيدات زباني بيشتری در اختيار مترجمان قرار مي

 

 



 ....یي.معنا یدر نحو عربي و برابرها« حال»بررسي تطبيقي                         340

 . بحث و بررسی2

در نحو عربي سه گونه حال وجود دارد: حال مفرد، جملۀ حاليّه )فعليّه/ اسمّيه( و 

ه یا اصل در حال ا فراد است اما گاهي به صورت جمل»جمله )ظرف/ جار و مجرور(. شبه

)الشرتوني، « توانند جانشين مفرد شوند.جمله در اینجا ميزیرا جمله یا شبه ،آیدجمله ميشبه

در پژوهش حاضر به مقایسۀ دو نوع حال مفرد و جملۀ حاليّه در عربي  .(265 -264: 1387

 است.ها در زبان فارسي پرداخته شدههای دستوری معادل آنو برابرهای معنایي و ساخت

 مفرد حالِ .1 -2

است: باشد كه در تعریف آن آمدهگانۀ حال در نحو عربي، حال  مفرد ميیكي از انواع سه  

و اصطالحاً عبارة عن اسمِ منصوبٍ تُبَیِّن هیئة صاحبها صالحةً ، الحال لُغَة تُذَکَّر و تؤنث»

)أبي حيان « قة.لجواب کیف... و ما استدل بِهِ ال حُجَّةَ فیه، و الغالب فیها َأن تکونَ مشت

به  نابع مورد بررسيای كه از منمونهپانصد و پنجاه از مجموع (. 1557ق: 1418األندلسي، 

؛ مفرد به حال از نوع جمله، بيش از دو برابر بود به دست آمد، نسبت حال  تصادفيصورت 

 ۀدر ترجم عربي مفرد حال ، یكصد و پنجاه مورد. حال جملهچهارصد مورد و  ،مفرد حال 

متمّم قيدی، جمله، مسند،  كه عبارتند از: قيد، قابل ترجمه استصورت  هشتارسي به ف

 اليه.متمّم فعل، فعل، مفعول و مضافٌ
 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت قید1 -1 -2

فارسي، نسبت به  زبانمفرد در  پيداست، حال  1و نمودار همانطور كه از آمارهای جدول   

بندی قيد در شود. یك نوع ازتقسيميم ترجمه ،صورت قيد بيشتر به هاساختدیگر 

این  باشد.از این نوع مي تحال كتابهای دستور معناگرا، اقسام قيد از جهت معني است و قيد 

مانند  ؛دكنگرفتن كار بيان ميحالت فاعل یا مفعول را در حين انجام دادن یا انجام»قيد، 

 یر:های زافتان و خيزان و گریان در جمله

 گریانخود را به پشت درخت رسانيد. كودك را  خیزان افتان ومرد مجروح 

مثال این ساخت در این نمونه از ترجمۀ  .(163: 1379انوری،  )احمدی گيوی و «.دیدم

و اگر ]در مورد نزاع[ « ».مذعنینوان يکن لکم الحق يأتوا الیه »پور قابل مالحظه است: بهرام
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دیگر از موارد این  برخي( 49)نور/ « آیند.به سوی او مي يعانهمطحكم به سود آنان باشد، 

 كننده،باره، بيانیك مطيع، سرگردان، ،كوچك تند از: مطيعانه، دزدانه،رعبا هانوع ترجمه

. بهرامپور، فوالدوند و مكارم شيرازی در  نيافتني، مبارك، پاكيزه، متروك، كریم و...دست

( حال  مفرد را به صورت قيد )جاودانه( 16)فرقان/ « خَالِدِينَ يَشَاءُونَ مَا فِیهَا لَّهُمْ»ترجمۀ آیۀ 

آنهاست(  هميشگي مقام ای آن را به صورت جمله )آنامّا الهي قمشه ،اندترجمه كرده

؛ 63 /نور پور:تفسير گازر و ترجمۀ بهرام های دیگر ن.ك:نمونهبرای ترجمه كرده است. )

 الجنان(.روح  روض الجنان و  30فرقان/

 از كه نيست ای )باكيمشه(. الهي ق61/ )نور أَشْتَاتًا أَوْ جَمِیعًا تَأْکُلُوا أَن جُنَاح   عَلَیْکُمْ لیْسَ    

 نيست باكى شما بر[ چنين ( فوالدوند )]هم.خورید طعامي هاخانه این از یك هر یا مجموع

 یا جمعيدسته بطور كه نيست گناهي شما ( مكارم شيرازی )بر.پراكنده یا بخورید هم با كه

 بخورید؛(.  غذا جداگانه

 در كه را شما از كسانى ر )خدا(. بهرامپو63)نور/ لِوَاذًا مِنکُمْ يَتَسَلَّلُونَ الَّذِينَ اللَّـهُ يَعْلَمُ قَدْ

 كه نانآ حال به ای )خدا( الهي قمشه.شناسدمى خوب روندمى در دزدانه یكدیگر پناه

 آگاه دارندمي پنهان رخ شما ميان از و برده پناه یكدیگر به( كمشح از سرپيچي برای)

م ( مكار.گریزندمى[ او نزد از] دزدانه شما از كسانى[ چه] داندمى ( فوالدوند )خدا.است

 از پس یكي و شوند،مي پنهان دیگران سر پشت كه را شما از كساني شيرازی )خداوند

 (!داندمي كنندمي فرار دیگری

 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت متمّم قیدی و متمّم فعل2 -1 -2

ن در آكه وجود  در زبان فارسي دو نوع متمّم وجود دارد: متمّم فعل )متمّم اجباری(     

 باشد.جمله الزامي است و متمّم قيدی كه اختياری و قابل حذف مي
قيدی  ا متمّم... امّشودناقص ميها به متمّم فعل نياز دارند و با حذف متمّم جمله بعضي از فعل

ياز جباری ناتمّم هایي كه به مجنبۀ توضيحي دارد و فعل به آن نياز ندارد. عالوه بر آن، فعل

ی ديقامّا متمّم  ها تنها یك متمّم دارند،دارند، دارای حرف اضافه اختصاصي هستند. این فعل

: 1382اميار، كيدیان باشد. )وحی نداشتهتواند متعدّد باشد... یا جمله متمّم قيددر هر جمله مي

17- 18) 
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های مورد بررسي، هم متمّم قيدی وجود دارد بندی فوق، در نمونهبر مبنای تعریف و تقسيم

 های فعل است.های قيدی بيش از چهار برابر متمّمو هم متّمم فعل؛ امّا شمار متّمم

پور ای، بهرام( الهي قمشه24)اسراء/  «صغیراًنِی قُل رَّبِّ ارحَمهُمَا َکَما رَبِّیا»... در آیۀ    

ترجمه « از كودكي، در كودكي، در كوچكي»را به ترتيب به صورت « صغيراً»و مكارم، 

ترجمه « خرد بودم»اند كه همگي متمّم قيدی هستند و ميبدی آن را به صورت جملۀ كرده

( است. دو كلمۀ 31)فرقان/ « راً کفی بربّکَ هادياً و نصی»... است. نمونۀ دیگر، آیۀ نموده

و  كشف األسرار، ترجمۀ قرآن موزۀ پارسشده در آیه كه حال  مفرد هستند، در مشخّص

نمای و ]به عنوان[ یاری، به راهنمایي و به عنوان[ راه»]های ای به صورتترجمۀ الهي قمشه

باشند. دی مياند كه همگي متّمم قيترجمه شده« به یاری، برای هدایت و ]برای[ نصرت

( كلمات مشّخص شده حال 64)فرقان/ « وَقِیَامًا سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ يَبِیتُونَ وَالَّذِينَ»همچنين در آیۀ 

كنند(، مي قيام و اند. مكارم شيرازی )سجدههستند كه به صورت متمّم قيدی ترجمه شده

 حال ماز(، فوالدوند )درن قيام و سجده ای )بهقيام(، الهي قمشه و سجده حال بهرامپور )در

اند. )برای موارد دیگر ن.ك: ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، ایستاده( ترجمه كرده یا سجده

ای: ؛ ترجمۀ قرآن موزۀ پارس و ترجمۀ الهي قمشه16ای و مكارم: انبياء/ ترجمۀ الهي قمشه

 (64فرقان/ 

 ( فوالدوند )در!نكنيد فساد زمين در( مكارم )60)بقره/ مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِی َتعْثَوْا وَلَا   

نپردازید(  فساد و انگيزیفتنه به زمين در ای )وبرمدارید( الهي قمشه فساد به سر زمين

برمدارید(. در این آیه، مفسدین حال است و معنای فعل  فساد به سر زمين در بهرامپور )و

ها به تند. بنابراین، در ترجمهكند كه هر دو به معنای فساد برانگيختن هس)تعثوا( را تأكيد مي

 است.همان ترجمۀ فعل بسنده شده

ها در اند كه حضور آنهای  مفرد نيز به صورت متّمم فعل ترجمه شدهبرخي حال   

شده های مشّخصشان معنا و مفهوم جمله ناقص است. بخشجمله الزامي است و با حذف

 مَّخْذُولًا مَذْمُومًا فَتَقْعُدَ آخَرَ إِلَـهًا اللَّـهِ مَعَ لْتَجْعَال.باشندهای فارسي، متمّم فعل ميدر ترجمه

 نكوهش به نه گر و مياور شریك و شرك یكتا خدای با ای )هرگز(. الهي قمشه22)اسراء/ 
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 مده، قرار خدا با را دیگری معبود نشست.( مكارم شيرازی )هرگز خواهي ابدی خذالن و

 كه مده قرار دیگرى معبود خدا ( بهرامپور )با!نشست خواهي یاور و یاربي و نكوهيده كه

 و نكوهيده تا مده قرار خدا با دیگرى فرونشينى.( فوالدوند )معبود وانهاده و نكوهيده

بنابراین شود، ( در این آیه اگر حال ترجمه نشود، معنا و مفهوم آیه ناقص مي.بنشينى وامانده

تّمم فعلي ترجمه شده است. همچنين در ترجمۀ آن ضروت دارد. به همين سبب به صورت م

نيز همين حكم جاری است. یعني حال باید « خَلِیًلا لَّاتََّخذُوكَ وَإًِذا»سورۀ اسراء  73آیۀ 

 گردد.ترجمه شود، در غير این صورت، معنای جمله ناقص مي
 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت جمله3 -1 -2

مله به فارسي، ترجمۀ آن به صورت جسومين ساخت پركاربرد ترجمۀ حال مفرد  

د رور مينتظاااست. با وجود اینكه حال  مفرد، چنانكه از نامش پيداست، یك كلمه است و 

رت ه صواست؛ بعضاً بترجمۀ آن هم مفرد باشد، امّا گاهي به صورت جمله ترجمه شده

 جایگاه م یا دركنيها را تأویل ميای كه وقتي آنهای وابستهجملۀ مستقل و غالباً جمله

حتِهَا تَی مِن  تَجرَِجنّتُ عَدنٍ»شوند. در آیۀ گيرند و یا در محلّ قيد واقع ميصفت قرار مي

ترجمۀ قرآن شده در كلمۀ مشخّص (76)طه/ « فِیهَا وَ ذَلَِک جَزَآءُ مَن تََزکَّی خَالِدِينَاألَنهارُ 

م به مكار است و در ترجمۀبه صورت جملۀ مستقل )جاوید باشند( ترجمه شده موزۀ پارس

ویل به ابل تأاست كه قآمده« در حالي كه هميشه ]در آن[ خواهند بود»صورت جملۀ وابسته 

« نَخَامِدِيیداً م حَصِلنَاهُفَمَا زالَت تِّلکَ دَعَواهُم حَتَّی جَعَ»باشد. همچنين در آیۀ قيد مي

ی، مكارم و امۀ الهي قمشه، ترجكشف األسرار، ترجمۀ قرآن موزۀ پارس( در 15)انبياء/ 

ورت به ص يدتفسيری بر عشری از قرآن مجپور به صورت قيد ترجمه شده، امّا در بهرام

 است.آمده« همه مردگان گشتند»جملۀ مستقل 

 هُنَالِکَ  دََعوْا مُّقَرَّنِینَ ضَیِّقًا مَکَانًا مِنْهَا أُلْقُوا وَإَِذا»مكارم شيرازی حال  مفرد را در آیۀ    

حال ؛ اندزنجيرند( ترجمه كرده و غل در كه حالي ( به صورت جمله )در13)فرقان/« بُورًاثُ

كشيده(  زنجير بسته( و فوالدوند )به زنجير ای )درآنكه بهرامپور )زنجير شده(، الهي قمشه
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« نَ خَالِدِي يَشَاءُونَ مَا فِیهَا هُمْلَ»ای در ترجمۀ آیۀ اند. الهي قمشهگونه ترجمه نكردهاین

 است. آنهاست( ترجمه كرده هميشگي مقام ( حال  مفرد را به صورت جمله )آن16)فرقان/ 

پور كلمۀ ( ميبدی و بهرام53)انبياء/ « عابدينقالوا وَجَدنا َءاباءَنا لَهَا »در آیۀ    

تفسيری بر  اند. درترجمه كرده« پرستگاران، پرستشگر»شده را به صورت قيد مشخّص
ای به صورت به صورت فعل )پرستيدندی( و در ترجمۀ الهي قمشه مجيدعشری از قرآن 

و ترجمۀ  ترجمۀ قرآن موزۀ پارساست. امّا همين كلمه در متمّم فعل )بر پرستش( آمده

« كنندها را عبادت ميو كه آنپرستيدند كه آن را مي»مكارم به صورت جملۀ وابسته 

نَّ اهلل يُبَشِّرَُك ا»... شود. همچنين در آیۀ باشد كه در هر دو مورد تأویل به صفت ميمي

( هر 39)آل عمران/ « مِّنَ الّصالِحِینَ نَبِیّاًوَ  حَصُوراًوَ  سَیِّداًبِکَلِمَةٍ مِّنَ اهللِ وَ  مُصَدِّقاًبِیَحیَی 

صورت ر و مكارم به پوای، بهرامهای الهي قمشهشده در ترجمهچهار كلمۀ مشّخص

های دیگر ن.ك: است. )برای نمونههای وابستۀ قابل تأویل به صفت ترجمه شدهجمله

 (59ای و مكارم: اسراء/ ؛ ترجمۀ الهي قمشه39و  18ترجمۀ مكارم: اسراء/ 
 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مسند4 -1 -2

به صورت مسند است؛ یعني چهارمين ساخت ترجمۀ فارسي حال  مفرد عربي، ترجمۀ آن   

است، بود، شد، گشت، »های شده با فعلبرقراری یك رابطه اسنادی بين كلمۀ ترجمه

( 14)اسراء/ « حَسِیباًاقرَأ کِتبََک کَفی بِنَفِسکَ الیَومَ َعلَیکَ »ها. در آیۀ و مشتقّات آن« گردید

ترجمه « سيدگي به حساببرای ر»را به صورت متّمم قيدی « حسيباً »ای كه قمشهبه جز الهي 

کفی »در آیۀ  اند. همچنيناست، سایر مترجمين، آن را به صورت مسند، ترجمه كردهكرده

شده را به صورت پور و مكارم، كلمات مشخّص( بهرام31)فرقان/ « نصیراً و  هادياًبربک 

های نمونهاند. )برای ترجمه كرده« هادی و یاور ]تو[ باشد. راهنما و یاور ]تو[ باشد»مسند 

ای، فوالدوند، مكارم و ؛ ترجمۀ الهي قمشه168پور: بقره/ بيشتر ن.ك: ترجمۀ بهرام

؛ تفسيری بر عشری از قرآن مجيد، ترجمۀ مكارم شيرازی و الهي 45پور: آل عمران/ بهرام

؛ كشف 47پور: انبياء/ ؛ كشف األسرار، ترجمۀ مكارم، فوالدوند و بهرام76ای: طه/ قمشه

 (57انبياء/  األسرار:
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 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت فعل5 -1 -2

ر برخي نوع دیگری از ترجمۀ حال  مفرد نيز، ترجمۀ آن به صورت فعل است كه د    

 الْحَقُّ وَهُوَ»( و آیۀ 41قره / )ب« قًامُصَدِّ أَنزَلْتُ بِمَا وَآمِنُوا»رو شدیم. در آیۀ ها با آن روبهنمونه

ی و بهرامپور به صورت فعلي ای، مكارم شيراز( كه الهي قمشه91)بقره/ « مَعَهُمْ لِّمَا مُصَدِّقًا

 ةًمَغُْلولَ يََدكَ عَلْتَجْ  وَلَا»سورۀ اسراء  29اند. همچنين در آیۀ كند( ترجمه كردهمى )تصدیق

كن(، م زنجيرای )است، الهي قمشهحال  مفرد به صورت فعلي ترجمه شده« عُنُقِکَ  إِلَى

چنين ر(. )همدا. بسته.. نه ببند( و فوالدوند )و مكن(، بهرامپور )نه ... شيرازی )زنجيرمكارم 

 (.53و انبياء/  58ن.ك: تفسيری بر عشری از قرآن مجيد: مریم/ 
 . حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مفعول6 -1 -2

ست. اشدهجمه های مورد بررسي، حال  مفرد به صورت مفعول تردر هشت مورد از نمونه    

( كلمۀ 72)انبياء/  «الحینلنَا صَ وَ ُکلّاً جَعَ ناِفلَةًوَ وَهَبنَا لَهُ إِسحقَ وَ يَعقُوبَ »در آیۀ 

و « یابيرهن»به  ترجمۀ قرآن موزۀ پارسو  تفسيری بر عشری از قرآن مجيدشده در مشخّص

عول ر دو مفاست، ه ردر تقدی« را»است و با توجّه به اینكه نشانۀ مفعولي ترجمه شده« نواسۀ»

؛ : ترجمۀ 148و  29پور و مكارم: بقره/ های دیگر ن.ك: ترجمۀ بهرامباشند. )برای نمونهمي

 (64مكارم: فرقان/ 

 الیه. حالِ مفرد و ترجمۀ آن به صورت مضاف7ٌ -1 -2

ۀ مریم سور 58یۀ آاليه است. در های حال  مفرد نيز به صورت مضافٌچهار مورد از ترجمه   

ند. اه شدهن طریق ترجمبه همي« حاس ب ين»و « سُجَّداً »ای سورۀ انبياء، ترجمۀ الهي قمشه 47و 

جمۀ و تر مفرد ال چهارصد حهر كدام از مجموع  و نسبت زیر، تعداد جدول و نموداردر 

 ت:اسنشان داده شده هافارسي آن
 های حال  مفرد عربي نسبت به برابرهای فارسيتعداد ترجمه -1جدول 

نوع ترجمۀ 

 حالِ مفرد

متمّم  قيد

 قيدی

متمّم  مسند جمله

 فعل

 اليهمضافٌ مفعول فاعل

 4 8 2 20 44 62 88 62 تعداد
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 درصد استفاده از برابرهای مناسب فارسي در ترجمۀ حال  مفرد عربي -1نمودار 

فع ل، مس ند، مف رد ) ح ال  ۀترجم  ص است كه انواع دیگرمشخّ 1شمارۀ ه به جدول با توجّ 

آن به صورت قيد دارند، همچنين در بازگردان دن  مۀ( بسامد كمتری نسبت به ترجمتمّم و...

 قي د  كه رس دب ه نظ ر م ي. بن ابراین، ت ر نيس تندرساترو كامل ،قيد ۀمفرد به انداز معنای حال 

به عنوان مث ال  .باشدبي مفرد در زبان عر برای حال  تریمناسبحالت در زبان فارسي معادل 

( 13)فرق ان/ « مقرّنين» ۀپور از كلمبهرام ، ميبدی وۀ قرآن موزۀ پارسترجمبرگردان فارسي 

 ان د،ترجم ه ش ده« زنجيرش ده» و« بستهگردن»، «گردن كردگانهم»صورت  به كه به ترتيب

ردن بسته های ایشان با گدر آن حال كه دست»رت وهمين كلمه به ص ۀمقایسه كنيد با ترجم

 اس ت.ترجمه ش ده ]در نقش گروه قيدی[ وابسته ۀكه به صورت جملر تفسير گازدر  «باشند

ای ب ه ص ورت و ترجمۀ اله ي قمش ه تفسيری بر عشری از قرآن مجيداین كلمه همچنين در 

است كه از نوع ترجمۀ حال  مفرد به م تمّم قي دی آمده« در زنجير بسته»و « در زنجيرها بسته»

 هستند.

 )جملۀ حالیّۀ اسمیّه / فعلیّه( حال از نوع جمله. 2 -2

های فارسي به صورت جمله ۀكه در ترجم هستنده ه و فعليّهای اسميّجمله نوع دیگر حال،   

هسته است؛ یعني  ۀوابسته جزئي از جمل ۀمركب، جمل ۀدر جمل». شوندترجمه مي وابسته

آن، كه گسترش یافته و تبدیل به هسته است و وابسته در حقيقت جزئي از  ۀاصل، جمل
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به های مورد بررسي در نمونه .(113-112: 1382)وحيدیان كاميار، « .استوابسته شده ۀجمل

، ترجمۀ سایر استمستقل به فارسي برگردانده شده ۀمورد كه به صورت جمل هفت جز

 /هاسميّ) یكصد و پنجاه جملۀ حالّيهاز مجموع  موارد به صورت جملۀ وابسته است؛ یعني

یكصد و چهل و سه مورد به صورت جملۀ وابسته و تنها هفت مورد به صورت جملۀ ه( فعليّ

 اند.مستقل به فارسي ترجمه شده

های سبت به جملهن ،ههای اسميّپيداست، تعداد جمله 2شمارۀ  همانطور كه از آمار جدول    

متون  حال در ت كهفارسي این اسجمله به  حال  ۀه در ترجمقابل توجّ ۀه بيشتر است. نكتفعليّ

ان ن در زبآ ۀه، ترجمفعليّ  ۀه باشد و خواه به صورت جملاسميّ ۀبي، خواه به صورت جملرع

ۀ جمل جا كهنآاست. از های مستقل بيشترنسبت به جمله ،های وابستهفارسي به صورت جمله

 صاحب   ۀدكننتر است و در حقيقت بيان، خود بخشي از یك واحد معنایي بزرگحالّيه

 جمله آن اگر به صورت بخشي از ۀباشد، پس ترجمحال )ذوالحال( در زبان عربي مي

ز اتر است و یكوابسته در فارسي( باشد، هم به زبان مبدأ نزد ۀ)یعني ترجمه به صورت جمل

ننده يجه خوار نتبندی فارسي مطابقت بيشتری دارد؛ دآن فاصله نگرفته و هم با ساختار جمله

ن نيز آعنای كند و فهم مبرقرار مي ترینزدیكفارسي آن ارتباط  ۀعربي و ترجم ۀبين جمل

رجمۀ سبت تهمچنين، همانطور كه در ترجمۀ حال  مفرد به فارسي، ن شود.بهتر حاصل مي

ه ورت گروصر به های حاليّه نيز بيشتها بود، جملهها به صورت قيد، بيشتر از سایر نقشآن

جدول  ر درها با یكدیگهای دیگر. نسبت ترجمۀ آناند تا نقشهقيدی به فارسي ترجمه شد

 مشّخص است. 3شمارۀ 
قش )در ن وابسته ۀآن به صورت جمل ۀه و ترجماسمیّ ۀحال از نوع جملهای . نمونه1 -2 -2

 گروه قیدی(

بهرامپور ( مكارم، فوالدوند و 112)طه/ « ُمؤْمِن   وَهُوَ الصَّالِحَاتِ مِنَ يَْعمَلْ وَمَن»در آیۀ 

اند كه دارد( ترجمه كرده ایمان «هم خدا به»)ای باشد( و الهي قمشه مؤمن كه حالى )در

  /146) «يَعْلَمُونَ  وَهُمْ الْحَقَّ لَیَکْتُمُونَ مِنْهُمْ  فَرِيقًا وَإِنَّ»جملۀ وابسته هستند. در ترجمۀ آیۀ 

صورت جملۀ وابسته )حال آنكه  ای، فوالدوند و بهرامپور جملۀ حالّيه را بهالهي قمشه (بقره

كه مكارم شيرازی آن را به صورت قيد )آگاهانه( صورتياند، دردانند( ترجمه كردهمي
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ای، مكارم شيرازی، الهي قمشه« تَشْهَدُونَ وَأَنُتمْ أَقْرَرْتُمْ ثُمَّ»است. و یا در آیۀ ترجمه كرده

سته )شما گواه هستيد( ترجمه فوالدوند و بهرامپور همگي جملۀ حاليّه را به صورت واب

تفسير  ؛3 فرقان/ ،19 و 15نور/  پور:ترجمۀ بهرام :كن.های دیگر برای نمونه) استشده

 (.3فرقان/  ،19نور/  گازر:
)در نقش  بستهاو ۀآن به صورت جمل ۀه و ترجمفعلیّ ۀحال از نوع جملهای . نمونه2 -2 -2

 گروه قیدی(

پور ( بهرام35 /)فرقان« يراًزِوَ ونَرُاه اهُخَاَ وَ هُعَا مَلنَعَجَ  وَ ابَ توسی الکِا مُینَاتَد ءَقَو لَ»

و به راستي ما به موسي كتاب آسماني عطا كردیم »است: آن را به این صورت ترجمه كرده

 مِّنَ  يَُکن لَمْ إِْبلِیسَ إِلَّا فَسَجَُدوا . »«برادرش هارون را همراه و مددكارش نمودیمو 

ای، بهرامپور، فوالدوند و مكارم شيرازی به صورت ( الهي قمشه11)اعراف/ « السَّاجِدِينَ

 اللَّـهِ  آيَاتُ تِْلکَ»اند. همچنين آیۀ نبود( ترجمه كرده كنندگانسجده جملۀ وابسته )كه از

ای، های مكارم شيرازی، الهي قمشه( كه در ترجمه252)بقره/ « بِالْحَقِّ عَلَیْکَ  نَتْلُوهَا

خوانيم( ترجمه مي تو بر حقّ )راستي( به و فوالدوند به صورت جملۀ وابسته )كهبهرامپور 

گونه ترجمه را نيز همين« بِهِ َوکَذَّبْتُم رَّبِّی مِّن بَیِّنَةٍ عَلَى إِِنّی قُلْ»است. همچنين آیۀ شده

 اند.  كرده
 ستقلهای حال از نوع جملۀ اسمیّه و ترجمۀ آن به صورت جملۀ م. نمونه3 -2 -2

شده كه ( قسمت مشخّص112)طه/ « هُوَ مُؤمِن وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالحاتِ وَ »در آیۀ 

و  ترجمۀ قرآن موزۀ پارس، تفسيری بر عشری از قرآن مجيدباشد، در جملۀ حالّيۀ اسميّه مي

ها به این صورت است كه ترتيب آنبه صورت جملۀ مستقل، ترجمه شده كشف األسرار

 «او گرویده است.»و « او گرویده بود»، «اشد به توحيد خدای عزّ و جلّمصدق ب»است: 

 است:آمدهبه فارسي  های حالّيۀ عربيجمله ۀتعداد و انواع ترجمدر جدول زیر      
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 های اسميّه و فعليّهجمله -2جدول 

اند كه های متفاوتي در ترجمه به فارسي پذیرفتههای حاليّه نيز نقشخود این جمله   

 است:در جدول زیر نشان داده شده
 های فارسيهای جمالت حاليّۀ عربي نسبت به برابرتعداد ترجمه -3جدول 

نوع 

 ترجمه

گروه 

 قیدی

صفت 

 بیانی

مفعو فعل

 ل

 7 20 34 89 تعداد

 
 های جمالت حاليّۀ عربي نسبت به برابرهای فارسيتعداد ترجمه -2نمودار 

 گیرینتیجه. 3

 ۀهای عربي و ترجمحال )مفرد و جمله( در متن ۀهای انتخاب شداز مجموع نمونه     

متّمم قيدی،  مفرد در زبان فارسي به صورت های قيد، ص شد كه حال ها مشخّآن فارسي 

ان، ترجمه به يشود كه از این مترجمه مي اليه، فعل، مفعول و مضافٌفعل جمله، مسند، متمّم

 60جملۀ فعلیّه:  90جملۀ اسمیّه: 

 60جملۀ وابسته: ترجمه به صورت  83ترجمه به صورت جملۀ وابسته: 

 اردمستقل: ند        "       "       " 7مستقل:         "       "       "
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، بسامد «گروه قيدی مشترك با صفت ← نشانهقيدهای بي»از نوع   حالت یاصورت قيد 

ت ر اقسام آن دارد، همچنين از نظر معنایي نيز قيد به خاطر اینكه كيفيّ بيشتری نسبت به دیگ

تری كند، معادل مناسببيان مي ،فاعل یا مفعول را هنگام انجام دادن كار یا پذیرفتن حالت

ه و اسميّ ۀحال از نوع جمله هم، خواه جمل باشد.مفرد در ترجمه به فارسي مي برای حال 

بخشي از واحد معنایي  ،وابسته كه خود ۀن فارسي به صورت جمله، در زبافعليّ ۀخواه جمل

ت و نقشي ه به وضعيّرسد با توجّشود. به نظر ميمركب( است، ترجمه مي ۀبزرگتری )جمل

وابسته بهتر از سایر انواع  ۀآن به صورت جمل ۀعربي دارد، ترجم وندر مت جملۀ حالّيهكه 

به  های بررسي شده نيزنمونه در غالبور كه مستقل( باشد؛ همانط ۀهسته/جمل ۀجمله )جمل

 اند.های وابسته به فارسي ترجمه شدهصورت جمله

تحليلي نشان دادیم كه حال  مفرد و جملۀ حالّيه،  -از رهگذر یك بررسي آماری    

های تطبيقي دستور فارسي و نحو برخالف آنچه در منابع موجود در باب ترجمه و بررسي

بلكه به صورت  ،شوندبه شكل قيد در زبان فارسي ترجمه نمي است، فقطعربي آمده

ها به صورت قيد/ گروه قيدی هم از های دیگری نيز قابل ترجمه است، امّا ترجمۀ آننقش

نكتۀ آخر اینكه نتایج نظر معنایي رساتر است و هم كاربرد بيشتری بين مترجمان دارد. 

است و با توجّه به اینكه ترجمۀ متون  آمده بر اساس منابع مورد بررسي، صحيحدستبه

كه دامنۀ صورتيدر این نوشتار نيست، ممكن است درعربي، محدود به موارد مورد بررسي 

های تحقيق با آنچه در پژوهش تحقيق به ترجمۀ متون علمي، ادبي و ... گسترش یابد، یافته

آمده دستمار و ارقام بهها و آاست، متغيّر باشد؛ یعني ممكن است دادهحاضر به دست آمده

تواند نقطۀ اشتراك این بر اساس نوع متن، كم یا زیاد شود. با وجود این، یك اصل مي

های مشابه باشد و آن اینكه، نقش نحوی حال در زبان عربي هنگام ترجمۀ مقاله و پژوهش

های دیگری نيز قابل ترجمه است و حالت، به صورت فارسي به جز قيد  زبان آن به 

های دستوری معادل  حال در زبان فارسي، چنانكه در برخي متون آموزشي ترجمه شنق

 است، محدود و منحصر به قيد حالت نيست.آمده
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 فهرست منابع 

و معارف  (. ترجمۀ ناصر مكارم شيرازی. قم: دفتر مطالعات تاریخ1373) .القرآن الکریم  -

 اسالمي.

 .سبحان قم: حر و .پورفضل بهرامابوال ۀترجم (.1384. )القرآن الکریم  -

 .ای. چاپ چهارم. تهران: پایا(. ترجمۀ مهدی الهي قمشه1382) .القرآن الکریم  -

نياد جا: ب(. مترجم ناشناس. به كوشش علي رواقي. بي2535) .ترجمۀ قرآن موزة پارس  -

 فرهنگ ایران.

جا: بنياد ح جالل متيني. بي(. مترجم ناشناس. تصحي1352) .تفسیری بر عشری از قرآن مجید  -

 فرهنگ ایران.

ألول. ا. الجزء ارتشاف الضرب من لسان العربم.(. 1998ق./  1418) .أبي حيان األندلسي  -

 تحقيق رجب عثمان محمّد. قاهره: مكتبۀ الخانجي.

يست ب. چاپ 2ویرایش (.1)دستور زبان فارسی (.1379، حسن و انوری، حسن. )احمدی گيوی -

 .ان: فاطميتهر و دوم.

 الءُو جَ ذهاناأل الءُ)جِ تفسیر گازر(. 1341. )الجرجاني، ابوالمحاسن الحسين بن الحسن -

 .رهنگجا: وزارت فبي .ثین حسين ارموی محدّالدّتصحيح و تعليق ميرجالل .حزان(األ

روح الجنان  روض الجنان و. (1368. )د بن احمدالخزاعي النيشابوری، حسين بن علي بن محمّ -

: بنياد مشهد .د مهدی ناصحي و محمّیاحقّ جعفر دتصحيح محمّ. (14فی تفسیر القرآن )جلد

 .های اسالميپژوهش

اصغر يق عليتحق االبرار.االسرار و عدةکشف(. 1371رشيدالدّین ميبدی، احمد بن ابي سعد. ) -

 حكمت. چاپ پنجم. تهران: اميركبير.

فارسي و  هایبررسي تطبيقي فعل مجهول در زبان»(. 1391رضایي، سارا. ) ؛زركوب، منصوره -

 -93، صص (7)پياپي  2. سال چهارم، شمارۀ فنون ادبی«. عربي از منظر دستوری و معنایي

112. 

ت. چاپ . جلد چهارم. ترجمۀ محمّد جواد شریعمبادی العربیه(. 1387. )الشرتوني، رشيد -

 تهران: اساطير. یازدهم.

«. فارسي آن بررسي الم جحود در قرآن و برابریابي(. »1392ره. )شكراني، رضا و كياني، زه -

 .154 -141(، صص 8)پياپي  1. سال پنجم، شمارۀ فنون ادبی
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مفعول مطلق، له و معه در زبان عربي و برابرهای آن (. »1392بك، مجيد و قرباني، زهره. )صالح -

 .150 -137(، صص16)پياپي  4شمارۀ  .جستارهای زبانی«. در زبان فارسي

 . تهران: دانشگاه تهران.عربی در فارسی(. 1358فرشيدورد، خسرو. )  -

. تهران: عربی -فارسی؛ فارسی -کارگاه روش ترجمه: عربی(. 1389زاده، عبدالهادی. )فقهي -

 سمت و مركز تحقيق و توسعۀ علوم انساني.

. نامۀ پارسی«. سي و عربيبررسي تطبيقي تعجّب در دستور زبان فار(. »1387قراخاني، بتول. ) -

 .159 -134، صص47و    46شمارۀ 

های فارسي معاصر. گذاری حال در ترجمهمعادل(. »1395قيدری، مریم و عبّاسي، مهرداد. ) -

 .51، ص 59. شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث«. هاها و اشكالتحليل اختالف

 فارسي هایترجمه در حاليّه جملۀ ساختار  بررسي(. »1395كرمي، عسكر علي و رحيمي، محمّد. ) -

های زبانشناختی پژوهش«. انصاریان( و بروجردی آیتي، ای،قمشه الهي  هایقرآن )ترجمه

 .68 -57(، صص 9)پياپي  1، شمارۀ5دورۀ  .قرآن

 تهران: چاپار. دستور. -شناسیاز واج تا جمله: فرهنگ زبان(. 1387مدرّسي، فاطمه. ) -

فنّ ترجمه: اصول نظری و عملی ترجمه از عربی به فارسی و . (1382. )معروف، یحيي -

 . تهران: سمت و كرمانشاه: دانشگاه رازی.فارسی به عربی

 . تهران: سمت.هایی در ترجمه از عربی به فارسیروش(. 1381ناظميان، رضا. )  -

«. فارسي و عربي هایمقایسه صفت در زبان(. »1392رضا و رستمي، راضيه. )نجّاریان، محمّد -

 .316 -291، صص 8سال چهارم، شمارۀ . ادبیّات تطبیقی نشریه

. العلیالقرآن، اعتنی به الشیخ خالداعرابم.(.  2006ق./  1427النحاس، احمد بن محمّد. ) -

 بيروت: دارالمعرفه.

.تهران: سمت .(1دستور زبان فارسی)(. 1382. )غالمرضا ،عمرانيو وحيدیان كاميار، تقي  -



 

 

 


